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Kärt återseende för biskopen
■ ■”Det känns som att komma hem.” Det säger biskop Johan Tyrberg som gör sin

första så kallade visitation i Blekinge mellan den 10 och 14 oktober. Han ska
bland annat kolla förvaringen av kyrkans textilier, men det blir också tid över för
Karlskronas nöjesliv.
BLEKINGE. Biskop Johan
beskriver visitationen i
Blekinge som att komma
hem. Under 1990-talet arbetade han på Sturkö, i
Ramdala och i Ronneby.
– När man arbetar som
präst får man en stark relation till orten och till
människorna där. Det ska
bli spännande att få besöka kontraktet och se hur
församlingarna i östra Blekinge utvecklats och vilka
vägar de tagit, säger han i
ett pressmeddelande.

”När man arbetar som präst får man en
stark relation till orten och till människorna där. Det ska bli spännande att få
besöka kontraktet och se hur församlingarna i östra Blekinge utvecklats
och vilka vägar de tagit.”
Johan Tyrberg
biskop

FAKTA

Program

Numera har han som biskop

den högsta befattningen i
Lunds stift. Biskopsvisitationer är en ganska allvarlig tilldragelse för församlingarna med formella inslag som regleras av Kyrkoordningen.
Biskopen
måste se till att kyrkoherdarna sköter sina uppgifter
och att församlingarna
fungerar som de ska. Det
kan gälla rent praktiska

Biskop Johan Tyrberg gör sin första visitation i Blekinge.

uppgifter som att diarier
sköts korrekt och att kyrkans textilier försvaras rätt.
Enligt programmet hinner han också känna på
det lokala nöjeslivet med

after work på The Fox &
Anchor
i
Karlskrona.
Karlskronas kyrkoherde
Pamela Garpefors kommer att berätta om det aktuella läget i kontraktet.

10/10 kl 17: Mässa i Fredrikskyrkan, Karlskrona.
11/10 kl 18.30: Aftonbön och mingel i Fridlevstads kyrka.
12/10 kl 17: After work på The Fox & Anchor, Karlskrona.
14/10 kl 11: Festmässa i Bräkne–Hoby kyrka.
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– Rapporten har jag som

underlag när jag besöker
församlingarna. Vi ska
bland annat samtala om
glädjeämnen, utmaningar
och om hur man kan

utveckla sin församling.
Min förhoppning är att
visitationen leder till
inspiration och nytändning, berättar Johan Tyrberg.
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Starta din
egen tradition.
2.995

Privatleasa en A-Klass från
kr/mån*
Läs mer på mercedes-benz.se/privatleasing

Mercedes-Benz Privatleasing via Mercedes-Benz Finans (MBF), 36 mån, total körsträcka 3.000 mil, månadshyra inkl. moms och service. Övermil debiteras med
12,50 kr inkl. moms per mil. Vid kontraktstidens slut avslutas avtalet och bil samt tillhörande utrustning lämnas tillbaka. Extra kostnader tillkommer vid användande
överstigande normalt slitage samt för uppläggnings- och admin.avgift. Kostnad for bilförsäkring tillkommer. Med reservation for sedvanlig kreditprövning där MBF
förbehåller sig rätten till förstahyra. Bränsledeklaration blandad körning enl. NEDC 2.0: 5,5 l/100 km, CO2 127 g/km. Miljöklass Euro 6-TEMP. Bilen på bilden är extrautrustad.
Bränsleförbrukning avser grundutrustat fordon. Större hjuldimensioner samt val av däck med nödhjulsegenskaper kan påverka bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Med
reservation för prisförändring och tryckfel.

