Välkommen till

sommaren 2019

SKARA DOMKYRKA
öppen juni 10.00-18.00, juli 9.00-20.00, augusti 10.00-18.00

SKARA DOMKYRKA
- EN PLATS FÖR LÄKEDOM

I snart 1000 år har Domkyrkan välkomnat besökare, bedjare och pilgrimer. Hon
är en Mariakyrka som är byggd över en
källa. Det finns ett lock i golvet, ner till den
djupa källan. I urkyrkan fanns traditionen
att bygga kyrkor över källsprång och dessa
kyrkor blev Mariakyrkor, då livet Jesus
”rinner upp” i Maria. Dessa kyrkor blev
också en särskild plats för läkedom, själsligt men många gånger även fysiskt då
munkar, nunnor, präster och lekfolk bidrog
med den läkekonst som förvaltades och
utvecklades av klostren.
Någon praktisk läkekonst förvaltar idag
inte domkyrkan i Skara men hon inbjuder
alltjämt till möten med Gud, där ditt eget
liv får rum med allt vad det bär och är. Här
ryms tystnad och bön men också all den
fantastiska musik som fyller rummet under
valven med ett tilltal och en upplevelse
som blir din!
Låt musiken och
rummet under de
höga valven öppna
också dina inre rum
för Guds läkande
beröring!
Varmt välkommen in!
robert lorentzon
domprost

TISDAGKVÄLLAR 18.30
MUSIK I DOMKYRKAN
18 juni

Josef Andersson, violin
Åsa Nyberg, piano

25 juni

Birgittakören under ledning
av Charlotte Eklund

2 juli

Vokalgruppen Sommarfärden;
Amanda Karlsson, Stina Jakobsson, 		
Benjamin Käll och Gustav Dalemo

9 juli

Erik Johansson, flöjt
Fredrik Andersson, horn
Jennifer Lidgren, klarinett och piano

16 juli

Klockspelskonsert
Reibjörn Carlshamre

23 juli

Klockspelskonsert
Reibjörn Carlshamre

30 juli

Alva Lundberg, flöjt
Ingegerd Ottosson Höög, piano

6 augusti

Simon och Nelly Nyberg
gitarr och sång

13 augusti Lucas Hjortlinger, trumpet
Åsa Nyberg, piano

GUIDADE VISNINGAR I SKARA DOMKYRKA
1-28 juli:
Måndag-lördag finns våra sommarvärdar i domkyrkan. De berättar gärna om kyrkan och svarar på
frågor. Det finns också fasta tider för guidningar.
Alla guidade turer startar vid bokbordet. Fri entré.
måndag
10.30 Vad gör domkyrkans kyrkråttor - egentligen? För barn 3-6 år.
13.30 Guidning: Tornvandring. Häng med på en
nervkittlande vandring i tornen. Trapporna är smala
och svåra att gå i. Från 10 år i målsmans sällskap.
tisdag
10.30 Skattjakt. För barn 7-12 år.
onsdag
10.30 Vad gör domkyrkans kyrkråttor - egentligen? För barn 3-6 år.
17.15 Guidning: Konsten i domkyrkan.
torsdag
10.30 Skattjakt. För barn 7-12 år.
19.15 Guidning: Historiens vingslag. Vad händer i
domkyrkan efter stängningsdags? Sittande dramatiserad guidning. Börjar efter torsdagskvällens
mässa.

fredag
10.30 Vad gör domkyrkans kyrkråttor - egentligen? För barn 3-6 år.
13.30 Guidning: Tornvandring. Häng med på en
nervkittlande vandring i tornen. Trapporna är smala
och svåra att gå i. Från 10 år i målsmans sällskap.
lördag
Sommarvärdarna finns på plats och guidar gärna
när du kommer.
Kyrkråttan på plats 10.00-11.30, 14.00-15.00.
Skattjakten och Spana efter Kyrkråttorna kan du
göra när som helst när kyrkan är öppen, fast utan
Kyrkråttan och Oskar. Informaton vid barnbordet.
När du löst uppgifterna postar du din svarslapp i
DomKyRkopåSten vid barnbordet.
Vad gör domkyrkans kyrkråttor - egentligen?
Kom och träffa Kyrkråttan och spana efter hennes
kompisar och se vad de hittar på!
Skattjakt 7-12 år
Domkyrkan har många spännande skrymslen och
vrår och synliga och dolda skatter, både ute och
inne, högt, lågt och mitt emellan. Upptäck domkyrkan med glasmästarsonen Oskar. Vem vet,
kanske är det just DU som hittar SKATTEN!

Frågor om guidningarna besvaras av Annelie Salomonsson, 0511-265 26.

GUDSTJÄNSTER I DOMKYRKAN
Välkommen att fira gudstjänst i Skara domkyrka
måndag-fredag 12.00 middagsbön
onsdag 8.00 mässa
torsdag 18.30 mässa
söndag 11.00 högmässa

PILGRIMSVANDRA

Vandringsandakt. Pilgrimsvandring i naturen runt
Planteringen. Start vid Planteringen.
onsdag 19 juni 17.30
ca 4 km. Ledare: Per Larsson
onsdag 7 augusti 17.00
ca 2 km. Ledare Stina Järvinen

DIAKONIHUSET PLANETEN

17 juni-16 augusti finns Diakonihuset Planeten i Nikolaigården, Jesper Svedbergs gränd.
Öppet måndag-onsdag samt fredag 10.00-15.00
Här finns god gemenskap, gamla och nya vänner,
aktiviteter och gott fika.
Varmt välkommen till en öppen mötesplats i Skara.
Frågor? Kontakta Stina Järvinen 0511-26554,
stina.jarvinen@svenskakyrkan.se eller
Christer Johansson 0511-26512
christer.johansson2@svenskakyrkan.se
Diakoniexpeditionen är öppen
torsdagar 20 juni – 15 augusti 10.00-12.00

www.svenskakyrkan.se/skara

