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Nyhetsbrev 15 september 2015
En händelsrik sommar har nu nått sitt slut. Fortfarande kan vi njuta av näst intill sommarvärme,
men mörkret kommer tidigt och vardagslivet har återgått till sina invanda rutiner. Nästa vecka
börjar Kyrkomötet med 108 motioner att behandla, och i förra veckan hade stiftsstyrelsen
sammanträde, vilket också innebär att ett nyhetsbrev är aktuellt.
Förutom referat från de viktigaste punkterna på stiftsstyrelsens möte den 4 september kan du här
läsa om biskopens brev till församlingarna, litteraturtips och saker och ting som händer framöver.

Ny fördelningsmodell av kyrkoantikvarisk ersättning  remiss
Stiftsstyrelsen behandlade två viktiga frågor
angående kyrkoantikvarisk ersättning. Dels gällde
det en remiss angående en ny fördelningsmodell
med ny process för beredning och beslut om
kyrkoantikvarisk ersättning. Vad Visby stift tyckte om
förslaget och vad det innebär kan du Läsa mer om
här
Det andra ärendet rörde fördelning av
kyrkoantikvariska medel för 201617,se nedan
Hejde kyrka.

Så här fördelas de kyrkoantikvariska medlen för 201617
Den kyrkoantikvariska ersättningen blev ett betydligt
lägre belopp i år. Visby stift fick 25, 4 mkr, vilket
motsvarar 58% av det sökta beloppet. Läs här
hur dessa pengar kommer att fördelas till olika
projekt i stiftet.

Läs vilka kyrkor och projekt som prioriterats.

Lärbro kyrka är en av de kyrkor som ska restaureras.

Nattskutan sommaren 2015 - enrapport
Stellan Bergström, Visby stiftets ansvarige för
planering av Nattskutan, informerade

Stiftsstyrelsen om Nattskutans verksamhet
sommaren 2015. Nattskutans tält har även detta år
varit placerat vid Österport. Det är en mycket
uppskattad verksamhet och det allmänna
omdömet är att alla är nöjda. I
sommar har !"skutan" haft öppet under 44 nätter. I
år var det för första gången öppet även under
medeltidsveckans mörka augustinätter.
Elin Sjöman har varit huvudansvarig för Nattskutan
och hon har lyckats med viss möda att få tag på
personer som bemannat tältet under alla nätter
detta år. Tolv präster och tolv diakoner har också
funnits med i verksamheten. Det är en önskan till nästa år är att det ska finnas vigd personal alla
nätterna.

Änglar på väg till Gotland  Visst ställer vi upp!
Biskopens uppmaning till
församlingsmedlemmarna:
Vad händer om varje församling tar emot
åtminstone en flyktingfamilj?
Idag är fler människor än någonsin på flykt från
länderna i Mellanöstern och andra platser, bort från
krig och umbäranden. Vi kan känna igen den
heliga familjens situation. Herodes knektars illdåd
är tyvärr inte förgången historia.
Läs hela biskopens brev till församlingarna
Lasarus i Bunge kyrka

En kväll med Svenska kyrkan i utlandet
På måndag, den 21 september, Kl 18.0021.00 i
församlingshemmet, Viklau (mitt emot kyrkan), blir
det en intressant kväll om Svenska kyrkan i
utlandet. Välkomna! Kom och var med på en ”kick
off”. Efter en god soppa med bröd får vi möta Karin
Rydén Thomas, församlingssekretare och
kommunikatör i Svenska Victoriaförsamlingen i
Berlin.

Se programmet här

Andliga härdar och mobila altaren  en läsvärd bok
Till synodalmötet i augusti tog Visby stift fram en 170 sidig bok om "Att skape en
kyrka". Förutom biskop SvenBernhard medverkar två präster, Camilla Vallhagen
och Lennart Hamark samt diakon Kristina Sandgren Furberg. De har bidragit
med intressanta, läsvärda texter om att arbeta mitt i världens vimmel, på
sjukhuset, i storstaden, i främmande land och kultur. Boken är illustrerad med
fotografier av Tommy Söderlund.
Vi har en låda kvar och vill du ha ett eget exemplar är du välkommen att hämta det

gratis i receptionen, Visby stift.

Rum för alla  en liten skrift om Svenska kyrkan
En ny 24 sidig broschyr som presenterar Svenska kyrkan i dag. Kanske
är broschyren först och främst avsedd för den som vill bli medlem, men
jag tror att alla som är medlemmar men inte är särskilt engagerader
kommer att uppskatta denna lilla skrift.
Den finns också i en engelsk version.
Vill du ha enstaka ex. av den så har vi den på Visby stift .
Du kan också hitta den på vår webb; Läs den här i pdf!

Daglig mediabevakning

Gårdskorset nr 2 2015

Varje dag gör stiftskommunikatör Lars Bäckman
en sammanställnig av aktuella nyheter via
Retriever. Intressanta läsvärda nyheter
från Svenska kyrkan utland, nationeltt och förstås
här på Gotland, är urvalskriterierna. Vill du vara
med på sändlistan, hör av dig med ett mail
till:lars.backman@svenskakyrkan.se

Första veckan i december kommer nummer två
av Visby stifts tidning, Gårdskorset.
Här kan du läsa tidigare utgivna nummer.

Komplett adress och telefonlista

I vilken gotländsk kyrka sjunger man
bäst?

En aktuell adress och telefonlista över samtliga
församlingar på Gotland finns nu på vår webb.
Tidigare har vi använt oss av telefonkatalogens
uppslag, men nu kommer det inga fler kataloger
och uppgifter förandras snabbt. Listan ska
uppdateras kontinuerligt och kompletteras bl a
med namn på åtminstone kyrkoherdarna.

Får du inte tidningen i din brevlåda, hör av dig till
Visby stift, receptionen, så lägger de in dig på
sändlistan.

En empirisk studie - vilken kyrka sjunger man
bäst i, ja, det har kvartetten Ave Kalle undersökt
och sjungit sig igenom alla Gotlands 92 kyrkor.
Läs om deras resultat här

Här hittar du listan
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