Senaste nytt frånstiftsstyrelsen och lite annat smått och gott

Till hemsidan | Skicka vidare | Kontakt | Avregistrera

Nyhetsbrev nr 3 mars 2015
Mycket av detta Nyhetsbrev handlar om senaste mötet med stiftsstyrelsen som var den 19 mars, men
det finns en hel del annat intressant också. Vad sägs om att få lite tips på pilgrimsvandringar i vår eller
golftävling i kyrkans namn?

Några noteringar från stiftsstyrelsens möte 19 mars
GAS – nu går Gotland med!
Att kunna samordna och effektivisera mer av
kyrkans administration är nog något många önskat
sig. Svenska kyrkan arbetar just nu med ett stort
nationellt projekt kallat GAS, gemensamt
administrativt stöd, där man genom bland annat
olika ITlösningar rationaliserar, standardiserar
och samordnar församlingarnas administrativa
arbetsuppgifter. Nu har stiftstyrelsen beslutat att
Gotland ska ansluta sig till detta och Visby stift tar
ansvaret att arbeta vidare med att utveckla
systemet som beräknas vara i drift först år 2017.
Bildtext: Christer Engelhardt ochbiskop SvenBernhard.Christer gjorde sin premiär ssom tjänsteman på stiftsstyrelsen.

kulturturism - ett samarbete planeras
Till sommaren planerar Visby stift en
kulturturismsatsning i Romakloster.
Sommaren 2015 planerar Svenska kyrkan, via
Visby stift, ett samarbete med bland annat Region
Gotland, om en gemensam kulturturismsatsning.
Syftet är att presentera kyrkans kulturarv och inte
minst, sprida information om våra kyrkor. Tanken är
att detta ska utgå från Romakloster, Kungsgården.
Visby stift anslår 50 000 kronor till finansiering av
försöksverksamheten. Slår det väl ut kan detta
utvecklas ytterligare.
Bildtext: Kanske någon "kulturturist" upptäcker stackars
Lasarus i Bunge kyrka och lägger en slant i hans enkla bössa.

Så mycket satsar vi på våra kyrkor 2016
Cirka 50 miljoner kronor omfattar ansökan till
Kyrkoantikvarisk ersättning för 2016. Syftet är som
vanligt att säkerställa och bevara vårt kyrkliga

kulturarv. Men i år betonas säkerhetstänkandet
extra i våra kyrkor, att det är en säker och god miljö
att vistas i. De planerade åtgärderna omfattar allt
från en ramp till Gothems kyrka, till översyn av
kyrkomurarna i Hoburgs pastorat.Men även
Samfällighetens klimatprojekt och Stiftets vård och
underhållsplaner, finns med i planerna för
2016. Mer information om vilka projekt som är
aktuella och inte minst, hur summan fördelas
kommer inom kort på vår webb.

Ska vi ha kontrakt eller inte?
Ska vi ha kontrakt eller inte? Ja, den frågan
ställer Kyrkostyrelsen till stiftstyrelserna via en
remissförfrågan. Stiftsjurist Anna Tronêt har satt
sig in i frågan och presenterade underlaget för
stiftsstyrelsen. Två förslag finns: Gör kontrakten
frivilliga, vilket på sikt lär innebära en avreglering
av kontrakten och att de försvinner. Detta etersom
stiftet i alternativet kan välja att inte ha några
kontrakt. I alternativ två finns kontrakten kvar men
med vissa ändringar och med större flexibilitet än i
dag. Till exempel så kan ett kontrakt bestå av ett
enda pastorat. Stiftsstyrelsen stödjer alternativ två.

Slut på folkbokföring via församling
Från den 1 januari 2016 har Riksdagen
beslutat att folkbokföring inte längre ska
ske utifrån församlingsindelning. Det
innebär att det inte längre kommer att stå i
Skattemyndigheternas registrering vilken
församling som man bor inom. Istället ska
folkbokföring ske utifrån den fastigheter,
det vill säga den adress man bor på.
Men förslaget bara använda sig av
kommun och adress möttes av protester
från bland annat släktforskare och
historiker som ansåg att det finns ett stort
värde i att även fortsättningsvis kunna
följa folkbokföring knuten till församling, något man kan göra flera hundra år tillbaka i
tiden i Sverige. Protesterna ledde till att man som en särskild funktion även efter 1
januari 2016 i registren kommer att ha kvar de församlingsgränser som gällde 31
december 1999, även om de inte längre har någon praktisk betydelse för
folkbokföringen. På så sätt får man en historisk kontinuitet i befolkningsregistren som
så länge man haft folkbokföring i Sverige varit knutna till församlingsindelningen.
Från och med 1 januari 2016 kan man alltså inte längre tala om att någon är
folkbokförd på församling. För Svenska kyrkans del innebär det att man måste ha en
egen kyrkobokföring, som kopplar samman folkbokföringsadress med
församlingsgränser så att man i kyrkobokföringen kan utläsa församlingstillhörighet.
Kyrkans bestämmelser och register anpassas efter denna förändring.
Bildtext: Gunnel Larsson och Lilian Edwards, två avl edamöterna i stiftsstyrelsen i samtal.

Sista dag för stiftsbidrag 31 mars!
Ska du söka stiftsbidrag för 2015 så är det lite
bråttom, den 31 mars är sista ansökningsdag.
Alla pastorat och församlingar har fått information
om hur ansökan går till!

ÖVRIGA NYHETER
PILGRIMSVANDRA ‐ tips på turer ‐ ensam eller i grupp!
Visste ni att det ges ut ett Nyhetsbrev om
Pilgrimsvandring på Gotland?
Massor av tips på vandringar, enskilt och i
grupp.
I länken här nedan hittar du också hur du
prenumererar på det!
Länk

Hur kan protestanter och katoliker hitta varandra?
Jakob Tronêt höll i det teologiska seminariet den
19 mars på Visby stift för ett 30talåhörare.
Utgångspunkten för föredraget var hans
doktorsavhandling ”Förverkligad katolicitet. Max
Thurians syn på vägar till kyrkans enhet”.
 Mycket förenklat så skulle jag kunna säga att det
jag forskat om är hur protestanter och katoliker kan
finna en större enhet, berättat Jakob Tronet.
Utgångspunkten har varit den schweiziske 1900
tals teologen Max Thurian och hans teologiska
författarskap. Thurian var munk i klostret Taizé i
Frankrike, ett kloster som många svenskar, inte
minst ungdomar, också från Gotland, har besökt.
 Thurian menade att kristna som lever i splittring kan inte ha en större längtan än att en dag vara en
enda kyrka, förklarar Jakob.
Nästa teologiska seminarium blir den 23 april. Då kommer Mikael Kurkiala att framtidsspana. Mikael
är kulturgeograf och arbetar på Kyrkokansliet i Uppsala. Se artikel i senaste numret av Gårdskorset.

Stiftskonfirmationsdagen -170 konfirmander samlar in pengar!
Fastekampanjen 2015 handlar om kampen mot
hungern! Fastekampanjen pågår 15 februari till 29
mars. Tillsammans ska vi samla in 35 miljoner
kronor till Svenska kyrkans internationella arbete!

I år har vi tillsammans med konfirmanderna valt att
under "stiftskonfadagen" samla in pengar för att
utrota hungern. Lördagen den 21 mars mellan
klockan 14.00 - 16.00 kommer 170 konfirmander
med insamlingsbössor i händerna varaväl synliga
på Visbys gator. Hjälp dem hjälpa!
Klockan 18.00 samlas alla i domkyrkan för musira
kgudstjänst. Välkommen!

PERGISGOLFEN  Golftävling i kyrkans namn
Välkommen att delta i golftävlingen för anställda och förtroendevalda i Visby stift .
På Gumbalde GK den 1 juni med första start kl 09.00.
Anmälan på pergis.se eller kontakta Lars Vernersson;
på lars.vernersson@svenska kyrkan.se
alt tfn 070-56 72625

Kyrkveckan är i maj  glöm ej att anmäla dig!
Gotland kyrkvecka  närmar sig! i år är den på våren och går av stapeln den 6 till 10 maj. Som vanligt är
det ett intressant och digert program med något för alla! läs mer här

Stödgala i Slite kyrka för romerna 28 mars Den goda viljan
Lördag 28 mars kl 18.00, Slite kyrka.
Norra Gotlands pastorat har valt att öronmärka
insamlingen av årets fastekampanj till projekt P220
 stöd till romer som lever i fattigdom i Rumänien.
Förutom tal, bland annat av Annamaria Bauer från
projekt Vinternatt, så blir det framförallt mycket bra
musik. i , trubadur, Annette och Mogge, sång &
gitarr, Estelle Laakso, sång, Signe Hjellström,
orgel, Jeannye Ohlsson Frisk, sång, Joel Angerth,
piano, Tony Vuorinen, sång, piano och Linnea
Tibell, sång, flöjt, piano, orgel, att uppträda!
Bilden har tyvärr inte så mycket med arrangemanget att
göra. Foto: IKON.
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