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En tidning från Visby domkyrkoförsamling

Nya prästen

Cecilia Nyberg

..ett halvår senare
medmänsklighet. har det
plats i kyrkan eller inte?

Hotad
mamma,
hotat
barn
Denna bild handlar om en
medmänniska som lever under
mycket svåra omständigheter.
Vi kan tänka att det är en
kvinna i den belägrade staden
Aleppo. Hon är orolig för sin
familj. Hur ska det går för
barnen? Ska det aldrig bli fred?
Kvinnan är en nutida bild av
Maria. Jesu mor delar oron
med många kvinnor. Hon bar
ett barn som var hotat redan före födelsen.
Maria tvingades fly med sin lille son och
gömma sig i främmande land. I dag lever
Maria i städer som Aleppo i Syrien och Mosul
i Irak. Eller i en flyktingförläggning i Sverige.
Särskilt under jul så är de människor som nu
drabbas av krig och förföljelse i våra tankar
och förböner.
Budskapet till oss är entydig: Det handlar
om att stå på de förtrycktas och utsattas
sida - mot allt som förtrycker och förkväver.
Julens centrum är ett litet nyfött barn och
barnets föräldrar. Det fanns inte rum för dem
i härberget. Barnet fick inte rum i samhällets
prioriteringar. Så är det också idag. Hen föds
i ett stall, hen tvingas på flykt som nyfödd,

hen lever på en flyktingförläggning som svennar
med rakat huvud sticker i brand.
I vårt eget samhälle ser vi just nu hur barn
utvisas till krig och konflikt utan hänsyn till
vad som är bäst för barnet. Vi anser oss inte
ha råd.
Ibland behöver vi påminna oss: Jesusbarnet
delar erfarenhet – både här och där - med
många barn just i denna sekund.
Svenska kyrkan har lång relation med kyrkor
och andra organisationer i Mellanöstern. Du
kan stödja det arbetet med en gåva. Swischa
123 175 75 33 för ditt bidrag till Svenska
kyrkans internationella arbete.
Mats Hermansson, Domprost

Ett
dopträd
växer
fram

Smeden Nico Caspers och glaskonstnären Christer Mattsson har gjort
församlingens dopträd som invigdes
under mässan 4 december. På plats fanns
även Elsa Peterson vars dopängel redan
hängde i trädet. Den fick hon ta med sig
när hon, storebror Neil, mamma Andrea
och pappa Tommy gick hem.
I dopträdet kommer alla dopbarns
änglar att hänga en tid efter dopet. Vid
en senare tillställning får även de ta med
sig ängeln hem.
Till den kombinerade
mässan och dopträdsinvigningen kom även
Kjerstin Franzén. Hon
berättade att också
hon var döpt i Sankta
Maria domkyrka. I
samma dopfunt som
Elsa använde, men 95
år tidigare.

Historiska toner från 1599
Projektet med att återställa orgeln från 1599
går vidare. När detta skrivs har de första
tonerna hunnit låta från några av piporna
som monterats, men än är det mycket kvar
som ska stämma(s). Förhoppningen är att or-

geln ska kunna tas i bruk under våren 2017.
Fram tills dess kan kyrkobesökarna se hur
orgeln växer fram, provas och provas igen.
Lita på att det blir mycket orgelmusik framöver i domkyrkan.
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Gotlands kyrkvecka
Teologi gör vi tillsammans
www.gotlandskyrkvecka.se

Förskolan växer
Förskolan Sankta Marias önskan om att
få växa i Terra Nova kyrkan har blivit
godkänd av Region Gotland, och så även
bygglovet för att göra om i befintliga
lokaler. Förhoppningen är att den nya
avdelningen ska kunna öppnas till hösten,
och redan finns det barn som sökt plats.

Foto: Ole Kaspersen

Katekumenat - livsfrågor och tro
Är du nyfiken på eller söker en tro och vill
du samtala om och utforska vilka andliga
upptäckter som kan göras i kyrkan? Längtar du efter att tillsammans med andra, få
samtala om livet och tron? Kanske söker du
ett sammanhang där dina frågor och dina
erfarenheter är utgångs-punkten, inte de
färdiga svaren.

Vuxen väg till tro
Då kan Katekumenatet kanske vara något
för dig. För var finns platser i vårt samhälle
där vi öppet kan samtala om existentiella
frågor? Och var gör man av en andlig längtan
eller en speciell upplevelse som man inte kan
sätta ord på? Man måste inte tro när man

kommer, men en nyfikenhet och en vilja att
dela sina tankar och frågor med andra, är en
bra utgångspunkt. Under vår vandring, firas
också gudstjänster som markerar milstolpar
på deltagarnas väg.
Vägen vidare...
Man vet inte vad som visar sig under resan,
att finna det är en av Katekumenatets utmaningar. Det är en spännande, hisnande och
ibland en känslosam resa. Välkommen att
vara med du också.

Anmäl dig till församlingsexpeditionen,
telefon 0498-20 68 00, eller genom e-post till
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se
Birkagården ger tak över huvudet och mat i
magen åt Visbys hemlösa. Visby domkyrkoförsamling står som huvudman och de som jobbar
där är anställda av församlingen. Övriga organisationer som står bakom är Röda korset, Hela
Människan Gotland och Region Gotland.

Birkagården ger...

Tommy, Janne och Christina tar emot en gåva av
Visbymäklarnas Anders Larsson (foto).

..så mycket tillbaka till samhället. Samtidigt
hjälper samhället till att hålla Birkagården
öppet, med matkassar från butiker och andra
bidrag genom både plånbok och egna insatser. Just de egna insaterna kommer från volontärer som ger av sin tid och bjuder på lite
medmänsklighet. Birkagården behöver alltid
nya krafter. Bli gärna en av dessa volontärer.

Klapp och
Klang
Måndagar församlingshuset vid domkyrkan, tisdagar och torsdagar i Visborgskyrkan, och fredagar i Terra Nova kyrkan. Alltid 9.00 - 11.30. Start 16 jaunari.

Platser där vi möts, umgås, minns
Kyrkan är förutom en plats för stillhet och
eftertanke även en träffpunkt för samtal, fortbildning, samvaro eller helt enkelt bara för
att få en stund med vännerna. Domkyrkoförsamlingen har flera aktiviteter i veckan, och
vill du så kan du hitta något att göra i stort
sett varje dag. Antingen i kyrkans lokaler på
Terra Nova, i Visborgskyrkan, eller i församlingshuset vid domkyrkan.

Otendag på måndagar
Fika för 30 kronor och en inbjuden gäst som
berättar om allt mellan himmel och jord.
Varje måndag klockan 14-16 i församlingshuset bredvid domkyrkan. Vi startar terminen
den 23 januari.

Tisdagsträff och Öppet Hus
Med start 17 januari klockan 13 bjuds det in
till Öppet hus i Terra Nova kyrkan med en
inbjuden gäst som föreläser, och sopplunch
som serveras från klockan 12. Till Visborgskyrkan kommer också en inbjuden gäst med
start den 24 januari. Det blir även kaffe för
30 kronor och andakt, från klockan 13. Tisdagsträffen sker jämna veckor och Öppet hus
ojämna veckor.

Våffelcafé på onsdagar
Klockan 14 - 16 med start den 25 januari serveras våfflor i Visborgskyrkan för 20 kronor.

Konsert i domkyrkan
”Music at Noon” framförs med start 12
januari klockan 12 jämna veckor med 20-30

minuters musik i domkyrkan utan entréavgift.
Därefter är alla välkomna på soppa i församlingshuset.

Torsdagssoppa församlingshuset
Varje torsdag klockan 12.30 serverar församlingen soppa i församlingshuset vid domkyrkan. Varannan vecka sker detta i samband
med ”Music at Noon”. Soppan kostar 40
kronor per person. Start 12 januari.

Himmel & pannkaka för familjer
Andlig och själslig spis, mat och gudstjänst,
från klockan 17.30 i Visborgskyrkan. 16
februari, 16 mars, 20 april och 18 maj. 30 kr.

Stilla stunder och Retreat
Vid fyra torsdagar har du möjlighet till en
stilla stund i domkyrkan mellan klockan 17
och 19. Tillfällena är den 12 januari, 9 februari, 9 mars och 4 april. Här finner du musik,
massage, thé och frukt, samtal med präst eller
diakon, egen tid, reflektion eller kan ägna dig
åt läsning för själen. Retreater planeras till
den 11 februari och 1 april i Visborgskyrkan.

Morgonbön och frukost
Torsdagsfrukost och kaffe går att avnjuta från
klockan 8 på Visborgskyrkan. Vi börjar med en
kort andakt. Start 26 januari.

Alltid öppet på kyrkogården
Församlingens kyrkogårdar har alltid öppet
för den som vill besöka sina nära och käras
sista viloplats. Måndag till fredag håller vi
dessutom gårdarna bemannade 07 till 16.

Foto: Jacob Ahlin
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Medmänsklighet i tron ”Allas lika värde” är en central uttryck för
Svenska kyrkan. Visby domkyrkoförsamling
är sedan flera år en stolt del av evenemanget
Gotlands Pride för fest och folkbildning. För
Sankta Maria domkyrka som vill vara hela
Sveriges kärlekskatedral är det naturligt att
skruda sig i regnbågens färger både exteriört
och interiört. Regnbågens rikedom av färger
är en bild för allas lika värde och att all kärlek
är från Gud - regnbågens och mångfaldens
skapare.
Människors normer, rädslor och tabun
Klarar kyrkan att göra teologi av den verklighet
som rusar emot oss? Det är den avgörande frågan. Världen förändras snabbt. Erfarenheterna

nu är helt andra än då, även våra relationer har
förändrats. Med sitt beslut att viga människor
oavsett kön visar Svenska kyrkan att hon är en
aktör i sin samtid. Det handlar om ett självklart accepterande av människors rätt till ett
kärleksliv som är givet av Gud och inte dikterat
av människors normer, rädslor och tabun.
Människor av god vilja
Den gamla fina traditionen att dela glädje och
att be om Guds välsignelse över par som funnit
varandra omfattar sedan flera år alla som vill
gifta sig i Svenska kyrkan. Detta är mycket
gott! Våldet mot människor som är homosexuella, bisexuella eller transpersoner har blivit mer
vanligt. Var fjärde öppet homosexuell i Sverige
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På årsdagen av Kristallnatten 1938 genomfördes en manifestation för alla människors
lika värde i domkyrkan. Mer än 45 gotländska
organisationer, föreningar och politiska partier
var med. Det, om något, visade det goda och
välkomnande Gotland.
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medmänsklighet i tanken
säger att de under en 12 månaders period
blivit utsatt för brott just för att de är homosexuella. Människor dödas varje år i vårt
land för att de är homosexuella. Tystnaden
inför våldet och morden är lika allvarligt som
våldet självt. Det måste vara en viktig uppgift
för alla människor av god vilja att försvara
människovärdet och mänskliga rättigheter.
Grunden för Visby domkyrkoförsamling
För trons människor finns dessutom bibelns
helhetsperspektiv som en uppfordran att
lämna tystnaden och istället tydligt och rakt
ta parti för de som älskar varandra. Detta
är grunden för Visby domkyrkoförsamlings ställningstagande. Kom och var med

i kampen för mångfald och tolerans också
de övriga 51 veckorna på året. I regnbågens
tecken vill vi Visby domkyrkoförsamling låta
kärleken triumfera.
Var inte rädd
Till alla människor som bär på en malande
oro att deras kärlek inte är ”godkänd” vill
kyrkan presentera Evangelium, det glada
budskapet om befrielse. Vi får möta en Gud
som vi inte måste vara rädda för. Gud röjer
väg genom all moralism och inskränkt religion, fram till var och en och säger: Du får
vara den du är. Var inte rädd – utan älska!
Mats Hermansson, Domprost

Vi möts i bordssamtalets form och reflekDen 31 oktober 2016 trädde den Lutherska
kyrkan in i det som kallas Reformationsåret
terar kring Luther utifrån olika ämnen och
perspektiv.
2017. Det är snart 500 år sedan som Martin
Raimond Molander
Luther (1483-1546) spikade upp sina 95 teser
på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Under
hösten har deltagare i en
studiecirkel anordnad av
församlingen och Sensus
under hösten rest i Luthers
fotspår. Gruppen har följt
en resebiografi, ”I Luthers fotspår”, skriven av
prästerna Göran Agrell och
Peter Strömmer.
Den 30 januari startar en
ny studiecirkel. Denna
studiecirkel handlar förstås
om Martin Luther. Under
nio tillfällen kommer vi
Deltagarna under höstens studiecirkel, Sylvia Ekengren, Per Nylén, Gisela
att läsa dagboken med
Herb, Marie Eenfeldt och Maria Thomassen. vid fotograferingen saknades
kyrkalmanacka 2016-2017. Lilian Edwards, Lena Karlsson, Elisabeth Nyberg och Karin Thysell.

Hammar och Koskinen till församlingen
Under reformationsåret (31 oktober 2016
– 31 oktober 2017) kommer Visby domkyrkoförsamling att välkomna till flera olika
samlingar. Redan nu kan nämnas lördagen
18 mars då ärkebiskop em. KG Hammar
kommer klockan 10 och föreläser samt leder
bordssamtal kring sin bok sin senaste bok
”Släpp fången loss”.
Under ledning av kantor Berith Tivell lyssnar, sjunger och reflekterar vi över psalmförfattaren Martin Luther. Vi gör detta klockan
18 tisdagen den 14 februari. Tisdagen den 11
april utmanar domprost Mats Hermansson
till inspiration och förnyelse i samtalet ”Tankar om Gud och människa” klockan 18.
Lördagen den 28 oktober välkomnar vi
biskop em Lennart Koskinen som håller ett
föredrag och därefter leder oss i ett samtal
kring hans herdabrev ”Reformationen går
vidare”, ett herdebrev för alla med intresse
för kyrkans framtid. Med start klockan 10.

KG Hammar återkommer som föreläsare med sin
bok ”Släpp fången loss”. På bilden under ett seminarie från Gotlands kyrkvecka våren 2016.
Under Reformationsåret kommer även
domkyrkoförsamlingen att visa film i Sankta
Maria. Så här långt är tre filmer inplanerade
till den 31 januari, 14 mars och 25 april kl.
18. Filmerna är ”Stengrunden”, ”Les Misérables” och ”Babettes gästabud”. Mer information kommer på församlingens hemsida.

Foto: Raimond Molander

Reformationsåret 2017

Mässor och gudstjänster
Återkommande mässor, gudstjänster samt andakter i församlingen hittar du i veckorna på:
Onsdagar 8.00 Mässa i domkyrkan. 13.00
Mässa på lasarettet. 15.00 Gudstjänst på
Pjäsen. 16.00 Gudstjänst på Fältgatan. 18.00
Ung Mässa i domkyrkan.
Torsdagar 15.30 Gudstjänst på Korpen.
Fredagar Var fjärde vecka med start 27
januari är det klockan 14.00 Gudstjänst på
Åkermanska och klockan15.30 Gudstjänst på
Solrosen.
Lördagar 12.00 Stiftsmässa i domkyrkan.
Söndagar 9.30 Högmässa i Visborgskyrkan
• 11.00 Högmässa i domkyrkan • 11.00 eller
18.00 Mässa eller musik- och förbönsgudstjänst i Terra Nova kyrkan • 14.00 Gudstjänst på Gotlands sjukhem ojämna veckor
• 14.30 Gudstjänst på Gråbo seniorboende
jämna veckor • Första söndagen klockan
18.00 varje månad bjuder Visborgskyrkan in
till Sinnesrogudstjänst med start 1 januari.
Om förändringar skulle uppstå, står aktuella
datum och tider i kalendariumet på vår hemsida (klicka på en av symbolerna längst uppe
i högra hörnet) samt i predikoturerna som
publiceras i GA/GT varje fredag.

Nu har snart ett halvår gått sedan Cecilia Nyberg tillträdde tjänsten som domkyrkokaplan
i Visby domkyrkoförsamling. Så vad gör då
egentligen en domkyrkokaplan?
Tittar man i Wikipedia så står det ”präster
som tjänstgör i en domkyrka som markering
av att denne inom sin vanliga prästtjänst
och som biträde till domprosten har särskilt
ansvar för domkyrkans gudstjänstliv och
funktion som stiftskatedral”.
- Det där stämmer. Jag vill arbeta för att
Visby domkyrka ska vara hela Visby stifts
kyrka, en stiftskatedral. Kanske kan man säga
att jag hoppas att man ska känna att man har
både sin församlingskyrka och sin domkyrka.
Men det är ett arbete som vi gör tillsammans,
säger Cecilia och citerar passande en bibeltext ur Matteusevangeliet 5:13 som börjar
med ”Ni är jordens salt”, och fortsätter ”Ni
är världens ljus”, ett ljus som placeras så att
det lyser för alla i huset. ”På samma sätt skall
ert ljus lysa för människorna, så att de ser era
goda gärningar och prisar er fader i himlen”.
- Vi måste hjälpas åt att vara ”jordens salt”
och ”jordens ljus”. Vi ska vara en kyrka som

lever i förändring och utveckling. Här har vi
alla en viktig roll.
Cecilia Nyberg är 51 år. Hon prästvigdes
1994 i Stockholms stift, och är uppväxt på
Lidingö i ett hem där föräldrarna besökte
kyrkan då och då. Men som Cecilia säger, det
diskuterades och samtalades mycket och det
gällde att kunna ta ställning till saker och ting
och kunna stå för sina val och åsikter, vilket
har betytt mycket för Cecilias engagemang,
yrkesval och utveckling.
- Jag åkte till konfirmationsläger i Storlien.
Dagarna innan det var dags för konfirmation
ville min pappa att jag skulle ringa till honom
och berätta hur jag kände för själva konfirmationen, och om släkten i så fall skulle sätta
sig i bilarna och komma till konfirmationskyrkan i Åre.
Det blev konfirmation och än idag har Cecilia
kontakt med sin konfirmationspräst Stefan
Nilsson.
Några år senare, i gymnasiet, var de tre i
klassen som på en religionskunskapslektion
berättade att de var kristna. Cecilia var en
av dem, och det kors hon bar runt halsen då
kom att få en betydelse inte bara för henne
själv utan också för andra. Hon började fundera på hur hon skulle tjäna Gud.
När det gällde yrkesvalet var teologi ett av
alternativen, men först blev det juridik. Efter
ett par års studier och en civilrättslig examen
valde hon dock att gå över till teologi och en
blivande prästutbildning.
- Jag har haft nytta av mina juridikstudier. I
kontakt med församlingsbor, särskilt då jag
arbetat med våldsutsatta kvinnor eller med
koppling till familjerätt, så har det varit en
värdefull kunskap.
Nu kan Cecilia se tillbaka på 22 år i prästyrket, ett omväxlande yrkesliv, med många
intressanta och spännande uppdrag. Och att
vara präst kan innebära så mycket.
- Jo jag har fått tjäna Gud på olika sätt.
Under många år var det mitt intresse för teckenspråk som ledde mig till olika tjänster och
uppgifter, berättar Cecilia. Teckenspråk är ett
av kyrkans minoritetsspråk. En tyst värld full

av liv. Det har gett mig så mycket. Alla de jag
har träffat, deras berättelser och upplevelser
om hur de har blivit behandlade, det har gett
mig en djup insikt om människors tillvaro.
Stiftsadjunkt med särskilt ansvar för just
teckenspråk, både i Härnösands stift och
Stockholms stift, chef för alla minoritetsspråk
i Stockholms stift, men också chefstjänster
på Röda korset och Ersta diakoni, ryms på
Cecilias CV. Senast har hon arbetat som kyrkoherde i två av Stockholms församlingar.
I augusti i fjol slutade Cecilia sin tjänst som
kyrkoherde i Täby, flyttade till Visby och
började sin nya anställning som kaplan. Det
gick fort men inte sällan är det ju så att det
är vägen fram till ett beslut som kan ta tid
och Cecilia hade redan fått andra propåer
om utvecklande jobb som lockade. I tanken
var hon på väg och hon funderade, som hon
så ofta gjort, på hur hennes gåvor bäst skulle
användas och hur hon skulle fortsätta att
tjäna Gud på bästa sätt. När Visby domkyrkoförsamling ”knackade henne på axeln” – ja
då var hon på sätt och vis beredd.
- Men nu vill jag sakta men säkert komma
in i mitt arbete. Och ska det göras några
förändringar ska de växa fram, det gäller att
alla känner sig trygga i förändringen.
Just tryggheten återkommer Cecilia till när vi
även talar om hur kyrkan ska utvecklas. Hon
betonar hur viktigt det är att lyssna och se.
- Utveckla och förändra, men också bevara.
Det finns så mycket som är så bra i domkyrkans arbete. Men det finns inget ”Quick fix”.
Det gäller att börja i rätt ände och skapa
trygghet och glädje, konstaterar Cecilia och
fortsätter: Vi har kärnan i evangeliet. I varje
tid måste vi hitta formen för att förmedla det.
Forts. nästa sida...

För församlingens nya domkyrkokaplan Cecilia Nyberg är Per Anderssons
fönster i Stora kapellet viktiga. De är hennes koppling till dåtid och nutid.

Ny kaplan i stan

..artikeln fortsätter från föregående sida.
Cecilia får välja var hon vill fotograferas för
artikeln. Hon väljer att stå vid Pär Anderssons glasfönster i domkyrkan. Pär som
under en längre tid av sin levnad bodde i byn
Näsåker – den by där Cecilia själv hade har
sina somrar och vintrar, och där föräldrarna
bor på fädernegården. Det är en plats som betyder oerhört mycket för henne. Vid domkyrkans fönster möts både det nya och det gamla
och hon känner sig hemma.
Vi återkommer till det lite större silverkors
hon bär idag.
- Det här är mitt prästvigningskors. Det är

samma typ av kors som de första kvinnorna
som prästvigdes i Sverige bar - de hade inte
den så kallade ”elvan” utan bar istället ett
sådant här kors som ämbetstecken till prästklänningen.
Det är ett vackert kors. På baksidan står Cecilias bibelord: ”Vad hjälper det en människa,
om hon vinner hela världen, men förlorar sin
själ?” Matteusevangeliet 16:26 a.
Cecilia är mån om sin själ, det märker man.
Lars Bäckman
Hela Lars intervju med Cecilia går att läsa i
tidskriften ”Gårdskorset” från Visby stift.

Gåvor genom mobilen
Domkyrkoförsamlingen kan numera
även ta emot pengagåvor via Swish.
Just nu kan du bidra till kyrkans
internationella arbete, till diakonin och
till Birkagården.
Ge ditt bidrag till:

www.svenskakyrkan.se/visby
Domprostens blogg
http://blogg.svenskakyrkan.se/
domprostmats

Twitter.com/visbydf

123 657 19 05
Församlingens diakonala arbete

123 096 16 56

www.facebook.com/visby.df

Natthärberget Birkagården

Alla kulturarrangemang i
samarbete med

123 175 75 33
Svenska kyrkans internationella arbete
kontakt
Visby domkyrkoförsamling
Besöksadress och expedition:
Norra Kyrkogatan 2
Postadress:
Norra Kyrkogatan 4
621 55 VISBY
Tel 0498-20 68 00
Kyrkogårdsoch fastighetsförvaltningen
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Hälsning från vänförsamlingen
”Precis som det skulle vara svårt att tänka sig
det gotländska landskapet utan kyrkor är det
svårt att tänka sig Cypern utan kyrkor. Här
finns en mängd kyrkor, framför allt ortodoxa.
Och så finns Skandinaviska kyrkan, som inte
alls ser ut som en kyrka (vi hyr en tidigare
banklokal), men som fungerar som en kyrka i
vid bemärkelse.
I Ayia Napa kan man beskriva Skandinaviska kyrkan så här: Ett
enkelt, funktionellt gudstjänstrum som övergår i
kafédel som fortsätter till
kök och kontor. Allt i ett.
I kyrkan möts människor till gudstjänst, men
lika gärna till kaffe med
kanelbullar eller våfflor,
allsångskväll, basargrupp,
bibelsamtal, loppmarknad, barntimmar, lyrikafton, litteraturcirkel, tisdagskvällar med föredrag
eller underhållning, samtal
eller för att bara vara.
Under året har vi pratat
en hel del om utlandskyr-

kans tre värdeord: tro, öppenhet, hopp. Det
är ord som utgångspunkt för vad vi vill vara
och göra som kyrka, inte bara i Ayia Napa
utan på hela Cypern, för de skandinaver som
är här på ön för kortare eller längre tid.
Vänliga hälsningar
Eva Berglund, diakon, Skandinaviska kyrkan,
Ayia Napa, Cypern
Foto: Harald Sandvik

Som ett nyhetsbrev på posten
Visby domkyrkoförsamling tar sig sakta in
mot framtiden. Under det kommande året
2017 kommer vi medvetet att arbeta med att
hitta nya former för vår medlemskommunikation, och prova nya kommunikationsvägar.

En av dessa vägar vi vill testa är att regelbundet komma ut med ett nyhetsmail om vad
som är på gång i församlingen.
Du kommer bland annat kunna läsa om
konserter som är på gång, aktuell krönika
med domprostens kommentar, evenemang
och manifestationer, olika verksamheter den
närmaste tiden, provsmakning av kommande
predikningar och såklart senaste nytt!
Allt är tänkt som en service till dig. Vill
du vara med på detta test som är tänkt att
pågå under 2017? Allt du behöver göra är
att anmäla dig genom att skicka e-post till
mattias.wahlgren@svenskakyrkan.se så ser vi
till att även du kan ta del av nyheterna i vår
församling.

Till påskens alla gudstjänster
Det är lite tidigt, men vi vet ju alla att helt
plötsligt har våren kommit, staräurarna rullar
in en efter en, och då ska det kokas ägg och
firas påsk Vi vill därför redan nu ge en liten
förvarning om vad som komma ska i församlingens kyrkor, förutom ”det vanliga”.
Konserter
Inför påsken följer vi Bach både genom
fastan och under stilla veckan med konserter
klockan 12.00. Varje onsdag med start under
Askonsdagen den 1 mars, och under Stilla
veckan måndag till onsdag.
Gudstjänster
Mässa med fottvagning klockan 09.30 på
skärtorsdagen den 13 april samt tre Skärtorsdagsmässor, i domkyrkan klockan 18.00,
Visborgskyrkan klockan 18.00 och Terra
Nova kyrkan klockan 19.00.

Under långfredgen är det Långfredagsgudstjänst i Terra Nova kyrkan klockan 11.00,
Visborgskyrkan klockan 15.00 och i domkyrkan klockan 15.00. Dessutom genomförs
en långfredagsvandring från Stora torget till
Galgberget 12.30, medan en musikmeditiation med dans startar redan 12.00 i domkyrkan. Gravläggningsgudstjänst/Requiem
med framförande av Claes Holmgren och
Tua Forsströms Requiem klockan 18.00 på
långfredagen, med Oratoriekören, Distlerensemblen, solister och stråkar.
Påsknattsmässa lördagen den 15 april
klockan 23.30.
På måndag den 17 april, Annandag påsk,
blir det en ekumenisk gudstjänst i domkyrkan klockan 11.00, och en Emmausmässa i
Visborgskyrkan klockan 18.00.

Tack alla ni som gör det möjligt
Samtidigt som vi kan se missgrepp genom
kyrkans historia – det ska inte förnekas - har
en livgivande tro på Gud bevarats i kyrkans
folkdjup. Det är trösterikt. Så lever kyrkan
sitt liv i Visby, resten av Sverige och i världen:
Mammor ber med sina barn, engagemang för
fattiga och förtryckta, fristäder för utsatta
kvinnor, mat lagas åt hemlösa, brödet bryts
för att räcka åt alla, ljus tänds i förbön,
solidariteten tar plats, ensamma – sjuka –

fängslade får besök, flyktingar och tiggare
bemöts som medmänniskor, strupar fylls
med lovsång, rasismen möter motstånd, en
välkomnande och öppen gemenskap för unga
och gamla – allt i regnbågens färger…
Många i Visby väljer att vara medlemmar i
Svenska kyrkan.
Tack alla möjliggörare!
Mats Hermansson, domprost

