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visdom
En tidning från Visby domkyrkoförsamling

Körer i kyrkan - musik i Visby

änglarna
kom till gården

När

Lappen ligger helt öppet i
domkyrkan. Jag tar de i min
hand och läser. Jag ryser.
”Hoppas vi klarar oss”
Vilket drama ligger bakom
detta? Jag får en massa bilder.
Av ondska och utsatthet.
Vad tvingas inte människor
i vår tid gå igenom? Mycket
av det vi ser av samhälle och
mänskligt liv ser lugnt och
fint ut. Men innanför ytan
och bortom det offentliga
och publika ryms mycket av
mänskligt elände. Mitt ibland
oss. Mer än vi tror.

Jag undrar vilka ”vi” är och
vad är det lappskrivaren vill
att man ska klara sig ifrån.
Och vem/vilka av alla medmänniskor som jag möter i
domkyrkan och på stadens
gator lever under detta hot.
Det är tyvärr alltför många
som har anledning att skriva
en sådan här lapp.
- Är det några av våra
afghanska pojkar som drömmer om en framtid i vårt
land men som hotas av utvisning till kriget?
- Är det några syskon som

växer upp med en alkoholiserad pappa som i fyllan blir
oberäknelig och då misshandlar fru och barn?
- Är det en mamma som
lever under hotet att bli uppsagd för att firman där hon
arbetar säger sig måste spara
in på personalen?
- Är det ett barn som flitigt
tar del av nyhetsrapporteringen och som i djupet av
sin existens oroar sig för
upprustning och hot om krig?
- Är det ett gammalt strävsamt par som varit gifta i 50

20 anledningar
att vara medlem
i svenska kyrkan
Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång under
sitt liv i kontakt med Svenska
kyrkan. Det kan vara när livet
känns som allra bräckligast
eller absolut bäst - och allt
däremellan. Det kan vara när
man är mycket gammal eller
när man är väldigt ung – och
allt däremellan. Oavsett när
ska mötet med Svenska kyrkan lyfta, stärka och ge hopp.
Kyrkan är ett sammanhang
att vara stolt över. Du är genom ditt medlemskap i Svenska kyrkan med och möjliggör
mycket gott! Som medlem i
Svenska kyrkan och Visby
Domkyrkoförsamling erlägger du en kyrkoavgift som används till många viktiga och
uppskattade verksamheter.
Din kyrkoavgift går bland
annat till:

år och som oroas över hur
deras framtid ska bli när de
snart måste flytta till hemmet?
- Är det någon av dessa
alla nyfattiga som hela tiden
måste vända på varje slant
för att få ihop till hyra, mat
och ett drägligt liv?
- Är det någon som oroas
inför de krafter i vårt eget
samhälle som allt tydligare
och mer öppet lanserar nationalism som en framtidsväg?
Det finns verkligen mycket
som vi människor behöver

”klara oss” undan. Vi är med
all rätt ofta rädda.
I detta nummer av församlingsblad ser du många
exempel på hur Visby domkyrkoförsamling lever sitt liv
i Visbys vardag. Du är varmt
välkommen att delta i olika
verksamheter och många
varianter av gudstjänster.
Allt vi ägnar oss åt i församlingen handlar egentligen om
att vi tillsammans försöker
”klara oss”
Vill du vara med?
mats, domprost

1. barn
Små barn och deras föräldrar
har möjligen att mötas i flera
av församlingens aktiviteter.
Klapp och Klang fyra dagar
i veckan, Våffelcafé, Himmel & pannkaka, barn- och
ungdomskör bland annat. Vi
driver även en förskola.
2. ungdomar
En stor konfirmand- och
ungdomsverksamhet,
flera
olika grupper och rika skolkontakter för att finnas i de
ungas värld med erfarenhet
och lugn – men också för att
församlingsarbetet ska få del
av ungas livslust och skaparkraft.
forts.

Allhelgona

- högtid på kyrkogården
Under Allhelgonahelgen åker
”alla” till en kyrkogård. Det
ser ut så i hela landet och
även på Gotland. Till Norra,
Södra och Östra kyrkogården
rör sig människorna i Visby
och här jobbar ett trettiotal
människor med att set till att
alla känner sig välkomna och
får den hjälp de behöver. Det
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kan handla om att hitta en
anhörigs grav eller få tips om
gravvård.
Norra kyrkogården ligger
som namnet antyder i norra
Visby. Vad som däremot kan
vara lite förvirrande är att
Östra och Södra kyrkogården
egentligen är grannar bredvid
varandra invid vattentornet,

3. sjukhuskyrka
Sjuka, anhöriga och personal på lasarettet stöttar vi genom Sjukhuskyrkans verksamhet. Vi
firar gudstjänst på lasarettet varje vecka. Många
sjukbäddar får besök för samtal och ett tröstens
ord. Att finnas för människor i sorg och kris är
centralt i församlingsverksamhet.

endast åtskiljda av Peder
Hardings väg.
Under Allhelgona brukar
församlingens Kyrkogårdsoch fastighetsförvaltning erbjuda lite extra. Håll ögonen
öppna efter mer information
i tidningarna och på webben
när höstmörkret sänker sig
över gravstenarna i Visby.
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4. gudstjänster
Var du än bor i Visby har du nära till en
gudstjänst. I församlingens tre kyrkor är det
gudstjänst varje vecka – livet här och nu möter
hoppet om en evighet, alltid tillsammans. Vi
inbjuder varje vecka till nya former av andakter,
meditationer, stilla stunder och retreater.

Josefine Esperansa, Monica Kämpe, Susanne Liljenberg, Evelina Olsson
och Kristin Rees tillsammans med kyrkorådets ordförande Inger Harlevi.

Änglar på Birkagården
I våras slog nyheten ner som
en bomb; Birkagårdens verksamhet för de hemlösa var
i fara. Utanför Visby domkyrkoförsamlings kontroll
ökade personalkostnaderna
markant då externt stöd
oväntat och plötsligt drogs
in, och framtiden såg allt annat än ljus ut för de boende

och för verksamheten.
Men då sade gotlänningarna
ifrån. Över en natt bildades
Birkagårdens änglar och genast började pengar samlas
in för att rädda verksamheten. Allt kulminerade i en
gala på Wisby Strand den
27 maj och kort därefter
kunde initiativtagarna till

insamlingen konstatera att
verksamheten var säkrad för
2018.
Domkyrkoförsamlingen
och Region Gotland kom under sommaren glädjande nog
överrens om ökade anslag till
Birkagården. Därmed tryggades verksamheten även
för kommande år, och såväl
gårdens gäster som anställda
kunde andas ut. Birkagården
är räddad.
Presskonferens i församlingshuset.
Dåvarande biskop Sven-Bernhard
Fast, kyrkorådets ordförande
Inger Harlevi, domprost Mats
Hermansson och Birkagårdens
föreståndare Tommy Wissing
informerar om det ekonomiska
läget den 16 april.

Program 2018

Öppet Hus

Terra Nova kyrkan
Tisdagar soppa klockan 12
Dagens gäst börjar klockan 13

melodikryssfr
Melodikryssfrukost

16 januari. Birgitta Börstad ”En resa till
Zimbabwe”

Start 18 september
30 januari. Ruben Hernandez, trubadur,

Start 15 september klockan 09.00
Terra Nova kyrkan. Frukost för 40 kronor, och
radion slår vi på klockan 10.00
Välkomna!

Vi
träffas
jämnamusik
veckor
spelar
Cornelis Vreeswijks
13 februari. Lars Bäckman. ¨Visby från ovan”
27 februari. Raimond Molander, Bilder från
Luthers Wittenberg
13 mars. Fredrik Halldorf, trubadur, underhåller
27 mars. Monica Sjögren. Sensus multireligiösa
almanacka
10 april. Irene Englund målar kristyrägg
24 april. Görel Robsarve Malmros om
facebookgrupperna ”Familj till familj” och
”pensionär till pensionär”
8 maj. Inger Hägg. ¨En resa med
Svenska kyrkan i utlandet”

Sällskap till frukost och gemensa
att lösa radions Melodikrysset t

lördag 27 januari kloc
terra nova kyrk

Vi börjar med frukost á 40 kr
person och slår på radion klock

22 maj. Bussutflykt
Telefon: 0498-20 68 00
www.svenskakyrkan.se/visby
https://www.facebook.com/VisbyDF

www.svenskakyrkan.se/visby Telefon expedi

Förskolan mitt i Terra Nova
Förskolan Sankta Maria i Terra Nova drivs
av Visby domkyrkoförsamling. Förskolan
kan ta emot sammanlagt 28 barn i grupperna
Räven och Ekorren, samt är utbildade genom Friluftsfrämjandet och kan kallas för en
”Mulle”-förskola.
Människors lika värde, människolivets
okränkbarhet, jämlikhet mellan könen, solida-

20

5. äldre
Äldre och daglediga möts flera gånger i veckan i
församlingens olika gemenskapsträffar. Mångas
ensamhet bryts. Vi finns regelbundet i ett folkbildningsarbete för att öka mångas medvetenhet
om samhälle och värld.

ritet med svaga och utsatta samt stor vikt vid
miljö- och naturvårdsfrågor är grundläggande
värden som beskrivs i Läroplan för förskolan
(Lpfö 98). Dessa stämmer väl överens med
förskolans och huvudmannens värdegrund.
Vill du veta mer om Förskolan Sankta Maria
får du gärna kontakta oss genom e-post: visby.
forskolan.sanktamaria@svenskakyrkan.se
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6. jourhavande präst
På det nationella nödnumret 112 får människor
i krissituationer kontakt med Jourhavande präst
mellan kl. 21-06. Kyrkan är öppen under den tid
på dygnet, då många andra håller stängt. Kyrkan
vill vara tillgänglig när du behöver kyrkan.

Visborgskyrkans café

Visborgskyrkans café

Visborgskyrkans café

Visborgskyrkan

våffelcafé

stilla meditation Visb
i Visby domkyrka hösten 2018
våffelcafé
våffelca

start 14 september - 7 december

start 14 september - 7 december

våffelcafé
alla onsdagar kl 14-16

alla
onsdagar
kl 14-16
välkommen
att spela
start
14 september
- 7 december
bräus
eller bara
umgås.

välkommen att spela
bräus eller bara umgås.

Visborgskyrkans café

våffelcafé

vå

välkommen att spela
bräus eller bara umgås.

välk
bräu

Måndagar kl. 17-18.15

Från 3 september
till 17 december
alla onsdagar
kl 14-16
alla onsdagar k

start 14 september - 7
Det krävs ingen föranmälan, men
du behöver
komma i tid eftersom
välkommen
att spela
välkommen att s
dörrarna
låses
kl.-17.
Vi börjar
start
14 september
7 december
bräus
eller
bara
umgås.
bräus ellerstart
bara1
med en kort introduktion och
sitter sedan tillsammans i stillhet.
Du behöver inga förkunskaper,
ingen utrustning, ingen bekännelse till en religion – bara ge en
stund till dig själv.

alla onsdagar kl 14-16

alla

Tisdagsträff
Tisdagsträff Tisdagsträff
Tisdagsträff Tisda
Tisda
start 25 september

ALLTING BÖRJAR
MED EN LÄNGTAN

Träff varannan vecka i Visborgskyrkan.
Träff varannan
veckaklockan
i Visborgskyrkan.
Programmet
startar
13.00 och
Programmet
13.00 och
därefter
kaffestartar
och enklockan
liten andakt.
därefter kaffe och en liten andakt.

www.svenskakyrkan.se/visby

Telefon: 0498-20 68 00

Träff varannan vecka i Visborgskyrkan.
Träff varannan
veckaklockan
i Visborgskyrkan.
Programmet
startar
13.00 och
Programmet
13.00 och
därefter
kaffestartar
och enklockan
liten andakt.
därefter kaffe och en liten andakt.

Träff varannan vec
Träff varannan
vec
Programmet
starta
Programmet
därefter
kaffestarta
och
därefter kaffe och

katekumenatet

www.svenskakyrkan.se/visby

Telefon: 0498-20 68 00

www.svenskakyrkan.se/visby

en samtalsgrupp om
livsfrågor och tro

Telef

Prova på Katekumenatet:

Höstens
program
Höstens program
Visborgskyrkan
Visby
Höstens
Höstens
program
6
septemberprogram
På besök i Addis AddebaTelefon: 0498-20 68 00 6
september
På bes
www.svenskakyrkan.se/visby
www.svenska

Höstens program
Höstens
6
septemberprogram
På besök i AddisTelefon:
Addeba 0498-20 68 00
www.svenskakyrkan.se/visby

Påsep
besök
i 2018
Addis
Addeba
6 september
Fohlin
Kvinnor
förkl
missionen
Lördag 1Peder
10.00-11.30
Peder Fohlin Kvinnor för missionen
inbjuder.
inbjuder. vatten”Visby
20
september ”Varannan
på Cypern domkyrka 20 september
Församlingshuset
20 september Ove
”Varannan
på Cypern
20 september
o Ingavatten”
Magnusson
Ove
o
Inga
Magnusson
4
oktober
Skarphälls
spelmän
4 oktober
Onsdag
5
sep
2018
kl
19.00-20.30
4 oktober
Skarphälls spelmän
4 oktober

6 september

På besök
i Addis
Addeba
Peder
Fohlin
Kvinnor
för missionen
Peder Fohlin Kvinnor för missionen
inbjuder.
inbjuder.
20 september ”Varannan vatten” på Cypern
20 september Ove
”Varannan
på Cypern
o Ingavatten”
Magnusson
Ove o Ingaspelmän
Magnusson
4 oktober
Skarphälls
4 oktober
Skarphälls
spelmän
18
oktober
”Gåvan”
hjälper
hemma o borta
18 oktober
”Gåvan”Blom
hjälper hemma o borta
Ingjald
Ingjald
1 november
Vi
reserBlom
med Olle Jonsson till Sydafrika
1 november
Vi reser med–Olle
Jonsson
till Sydafrika
15
november Täu-draget
Yvonne
Karlsson
o
15 november Martin
Täu-draget
– Yvonne
Karlsson
o
Alfvengren
spelar
dragspel
Visborgskyrkan
klockan
17.30.
Martin
Alfvengren
spelar
dragspel
29 november Prinsessan Eugénie och Fridhem
13
11Nyström
oktober,
8
novem29september,
november Carin
Prinsessan
Eugénie
och
Fridhem
berättar
Carin oNyström
berättar
13 december
Sång
musik
i Advent!
ber
och 6 december.
40
kronor för
13 december Sång o musik i Advent!

6 september

18 oktober
18 oktober
1 november
1 november
15
november
15 november
29 november
29 november
13 december
13 december

vuxna, och ingen kostnad för barn..

Telefon: 0498-20 68 00 www.svenskakyrkan.se/visby www.facebook.com/VisbyDF
Telefon: 0498-20 68 00 www.svenskakyrkan.se/visby www.facebook.com/VisbyDF
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”Gåvan” hjälper hemma o borta
”Gåvan”Blom
hjälper hemma o borta
Ingjald
Ingjald
Vi
reserBlom
med Olle Jonsson till Sydafrika
Vi reser med–Olle
Jonsson
till Sydafrika
Täu-draget
Yvonne
Karlsson
o
Täu-draget
– Yvonne
Karlsson
o
Martin
Alfvengren
spelar
dragspel
Martin
Alfvengren
spelar
dragspel
Prinsessan Eugénie och Fridhem
Prinsessan
Eugénie
och
Fridhem
Carin Nyström berättar
Carin oNyström
berättar
Sång
musik i Advent!
Sång o musik i Advent!

Telefon: 0498-20 68 00 www.svenskakyrkan.se/visby www.facebook.com/VisbyDF
Telefon: 0498-20 68 00 www.svenskakyrkan.se/visby www.facebook.com/VisbyDF

7. krisberedskap
En ständig krisberedskap. Vid stora katastrofer
som drabbar samhället arbetar vi tillsammans med
Region Gotland. För kriser på det individuella planet, när livet känns tufft och man behöver någon
att prata med finns kyrkans själavård att tillgå.
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18 oktober
18 oktober
1 november
1 november
15
november
15 november
29 november
29 november
13 december
13 december

På be
Peder
Peder
inbjud
inbjud
”Varan
”Varan
Ove
o
Ove o
Skarp
Skarp
”Gåva
”Gåva
Ingjald
Ingjald
Vi
rese
Vi rese
Täu-d
Täu-d
Martin
Marti
Prinse
Prinse
Carin
Carin o
Sång
Sång

Telefon: 0498-20 68 00 www.svens
Telefon: 0498-20 68 00 www.svens

8. vatten i natten
Under sommarveckorna i Visby reser vi ett tält
mitt i våra ungdomars festande. Under parollen
”Varannan vatten ” delar vi ut vatten och finns
tillgängliga för samtal. Vi har också exporterat
detta arbete till Ayia Napa på Cypern. Att finnas
för våra ungdomar är centralt.

En präst för våra unga
Jag heter Per-Ludwig Andersson och kommer ursprungligen från Kristianstad. Jag har
nu arbetat sedan februari i Visby domkyrkoförsamling som präst med ungdoms- och
konfirmandansvar och ingår i domkyrkans
ungdomsteam. Det är fantastiskt roligt att få
möta alla ungdomar i församlingen!
I församlingen har vi ett stort konfirmand
och ungdomsarbete. Vi erbjuder KOVA (Konfirmand vardag), KOSO (Konfirmand sommar), KOIN (Konfirmand intensiv) och KORI
(Ridkonfirmation). Vartannat år erbjuder vi
också gymnasiekonfirmation.
Under konfirmandtiden får konfirmanderna
möjlighet att ställa frågor om Gud, tron och
livet.
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9. fängelset
Livet kan vara skört och vi kan hamna i oönskade situationer. Vi finns varje vecka med personal på häktet och fängelset i Visby för att stötta
och ge framtidshopp i en svår situation. Att bli
frihetsberövad är ofta en chock för den det drabbar. Viktigt att då ha någon att samtala med.

Efter konfirmandtiden har vi en ungdomsgrupp som träffas i princip varje onsdagskväll
under terminstid. Vi brukar börja kvällen med
att fira Aftonmässa i domkyrkan klockan
18.00. Aftonmässan är en mässa som är mer
riktad till ungdomar med ett enklare tilltal.
Efter mässan går vi över till församlingshuset
och har någon rolig aktivitet tillsammans.
Vill ungdomarna fördjupa sitt engagemang
finns möjligheten att bli en ”Gråtröja”. Då
får man gå en ledarutbildning och fungerar då
som en ungledare. Som Gråtröja kan man få
hjälpa till vid konfirmationsträffar, konfirmationsläger med mera.
Tveka inte att höra av er!
per-ludwig andersson
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10. natthärbärge
Vi har huvudansvaret för Natthärbärget Birkagården som är öppet varje natt året runt. Med 16
bäddar motverkar vi att någon ska behöva sova i
portar eller på offentliga toaletter. Församlingen
värnar människor som av olika anledningar
hamnat vid sidan av samhället.

Kyrkans körer för hela
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11. kultur
Älskar du musik är du välkommen att ta del av
församlingens rika musikliv. I våra kyrkor kan
du besöka många gratiskonserter och lyssna till
bland annat sju körer i olika genrer. Kom med i
sångglädjen! Vi har också regelbundna konstutställningar i domkyrkan.

20

12. äldreboenden
Vi har regelbundet andakter på våra äldre- och
sjukboenden. Där bor många av kyrkans trogna
och det känns angeläget att tillsammans med dem
få sjunga gamla älskade psalmer. Vi är i den miljön
årligen över 200 gånger med andakt och musik.

a livet

Vill du sjunga i kör? I domkyrkoförsamlingen har vi just nu sju olika
körer för nästan alla åldrar. Förhoppningen är att det ska bli ännu
fler. Körerna är en del av församlingslivet med konserter i våra kyrkor under hela året. Vill du veta mer om körerna och vilken som
skulle passa dig bäst kan du titta in på vår hemsida.
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13. kulturarvet
Domkyrkan har nästan 300 000 besökare varje
år och generösa öppethållandetider. Runt om på
Gotland finns det också 92 medeltida kyrkor som
är en del av Sveriges kulturarv. Vi underhåller våra
kyrkobyggnader och tar ansvar för vårt kulturarv.
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14. flyktingarbete
Runt om i världen drabbas människor av krig,
svält, naturkatastrofer. Vi ger stöd till människor
som är på flykt, oavsett var eller om de befinner sig
på Gotland, i Sverige eller utomlands. Med öppenhet och generositet möter vi dem som behöver oss.

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 (var
4:e vecka). • 16.00 Gudstjänst på
Fältgatan. • 18.00 Aftonmässa i
domkyrkan.
torsdagar 15.30 Gudstjänst på
Korpen. Var fjärde vecka från den
20 september 14.00 är det gudstjänst på Terra Nova äldreboende.
fredagar Var fjärde vecka (från
10 augusti) är det klockan 14.00
Gudstjänst på Åkermanska och från
den 7 september klockan15.30 även
Gudstjänst på Solrosen.
lördagar 12.00 Stiftsmässa i
domkyrkan.
söndagar 9.30 Högmässa i Visborgskyrkan
• 11.00 Högmässa i domkyrkan
• 18:00 Novamässa i Terra Nova
kyrkan • 14.00 Gudstjänst på
Gotlands sjukhem ojämna veckor
• 14.30 Gudstjänst på Gråbo
seniorboende jämna veckor • En
gång klockan 19.00 i varje månad
bjuder Visborgskyrkan in till Sinnesrogudstjänst. Det börjar den
23 september, och fortsätter den
21 oktober, 18 november och 16
december.
Om förändringar skulle uppstå,
står aktuella datum och tider i
kalendariumet på vår hemsida samt
i predikoturerna som publiceras i
GA/GT varje fredag.
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15. sorgearbete
Att leva är också att ta avsked av dem vi älskat.
Regelbundet inbjuder vi till sorgesamtal, i Visby
kallar vi det för ”Leva-vidaregrupper”. Man
möts för samtal under en termin för att dela
sorgen och hitta vägar att trots allt leva vidare.
Vi ger stöd till dem som sörjer nära och kära.
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16. det viktiga
Livet bjuder stora och viktiga ögonblick och då
finns kyrkan med – i glädje och sorg. Välkommen att döpa ert barn, viga er med Guds välsignelse. Även i det svåraste när en nära och kär
avlidit, finns församlingen med hela vägen fram
till begravning – och därefter.

En församling för möten
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.

Klapp och Klang
Klapp och klang har vi i både Terra Nova
kyrkan och i Visborgskyrkan. Till Terra
Nova är barnen och deras vuxna välkomna
på måndagar och fredagar. Till Visborgskyrkan är det tisdagar och torsdagar som gäller.
Alltid mellan klockan 09.00 till 11.30. Klapp
och Klang startar den 3 september.

”Så här låter min musik”
Varannan måndag, med start den 1 oktober,
bjuds en gäst in till Visborgskyrkan. Som
rubriken antyder blir det sång. Kaffe och
smörgås ingår. Kostnad 50 kronor.

Tisdagsträff och Öppet Hus
Till Visborgskyrkan kommer också en
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17. innanförskap
Församlingens diakoni har många samtal som
handlar om stöd och uppmuntran i svåra situationer. Vi vill medverka till att utanförskapet kan
vändas till innanförskap. Vi kan också ge stöd
i olika samtalskontakter med myndigheter och
hjälpa till vid ekonomisk kris.

inbjuden gäst med start den 25 september.
Det blir även kaffe för 30 kronor och andakt,
och allt startar klockan 13.30. Tisdagsträffen
återkommer varannan vecka.
Terra Nova kyrkans Öppet Hus startar
höstterminen den 11 september med soppa
till självkostnadspris klockan 12.00. Dagens
gäst gör entré klockan 13.00. Öppet hus
återkommer även det varannan vecka.

Våffelcafé på onsdagar
Klockan 14 - 16 serveras våfflor i Visborgskyrkan för 20 kronor. Välkommen att spela
bräus, boule eller bara umgås. Även barnrummet är tillgängligt.

Konsert i domkyrkan
”Music at Noon” startar den 6 september
klockan 12, och återkommer jämna veckor.
Det blir 20-30 minuters musik i domkyrkan
utan entréavgift. Därefter är alla välkomna
till torsdagssoppa i församlingshuset.

Husman med gäst och torsdagssoppa
Varje torsdagslunch serveras en måltid i för-
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18. utomlands
Domkyrkan i Visby är även utlandskyrkans
domkyrka. Genom Svenska kyrkan i utlandet
finns vi med på över 40 platser runt om i värlen.
Utomlands blir kyrkan en viktig mötesplats för
både turister och utlandssvenskar, samt ett stöd
vid sjukdom och kris.

samlingshuset vid domkyrkan. Jämna veckor
finns det soppa i samband med ”Music at
Noon”. Soppan kostar 40 kronor per person.
Ojämna veckor är det ”Husman med gäst”
och då serveras husmanskost för 50 kronor,
och därefter erbjuder inbjudna gäster musik
eller ett föredrag.

Melodikryssfrukost i Terra Nova
Med start lördagen den 15 september bjuder
vi in till Melodikryssfrukost från klockan
09.00. Klockan 10.00 slår vi på radion och
löser veckans kryss tillsammans. Den 13
oktober och 10 november kör vi oss igen.

Himmel & pannkaka för familjer
Andlig och själslig spis, mat och gudstjänst,
från klockan 17.30 i Visborgskyrkan. 13
september, 11 oktober, 8 november och 6
december. 40 kronor för vuxna, och ingen
kostnad för barn.

Stilla stunder och Retreat
Vid sju torsdagar har du möjlighet till en stilla stund i domkyrkan mellan klockan 17 och
19. Tillfällena är den 6 och 20 september, 4
och 18 oktober samt 1, 15 och 29 november.
Här finner du musik, massage, thé och frukt,
samtal med präst eller diakon, egen tid, reflektion eller kan ägna dig åt läsning för själen.

20

19. internationellt arbete
Svenska Kyrkans Internationella arbete, ACT,
är på plats vid katastrofer och ger långsiktigt
bistånd runt om i världen. Genom partners i
den världsvida kyrkan medverkar församlingen
till mänsklig värdighet, religionsdialog och fred.
Vi är med där det behövs.

Retreat planeras till den 24 november i
Visborgskyrkan.

Morgonbön och frukost

Torsdagsfrukost och kaffe går att avnjuta
från klockan 8.30 i Visborgskyrkan. Vi börjar
med en kort andakt. Start 6 september.

Söndagsmiddag

En gång i månaden bjuder församlingen in
till söndagsmiddag i Visborgskyrkan klockan
17.00. Kostnad 80 kronor. Anmälan krävs,
och höstens tillfällen är 23 september, 21
oktober, 18 november och 16 december.

Katekumenat

Är du nyfiken på, eller söker du en tro? Allt
börjar med en längtan. I höst genomför vi två
”prova på-” tillfällen för de som vill samtala
om och utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Kom till
Visborgskyrkan 1 september mellan 10.00
och 11.30, eller till Församlingshuset den 5
september mellan 19.00 och 20.30 så får du
veta mer.

Alltid öppet på kyrkogården

Församlingens kyrkogårdar har alltid öppet
för den som vill besöka sina nära och käras
viloplats. Måndag till fredag håller vi dessutom gårdarna bemannade 07 till 16.
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20. en röst
Visby domkyrkoförsamling vill vara en röst i
det offentliga samtalet på Gotland och stå upp
för medmänsklighet, allas rätt till sin kärlek,
till sin tro. Församlingen vill vara en röst för
solidaritet och ökad förståelse. På det sättet vill
vi leva enligt det uppdrag Jesus gett oss.

söndagsskola

för vuxna

I anslutning till några av höstens högmässor
erbjuds Söndagsskola för vuxna i domkyrkan.
Vi samtalar utifrån dagens bibeltexter mellan
klockan 10.00-10.45.

vi träffas:
30 september
7 oktober
2 december
Ingen föranmälan. Vid frågor kontakta
domkyrkokaplan Cecilia Nyberg, e-post
cecilia.nyberg@svenskakyrkan.se eller
telefon 0498 - 20 68 66

drop in

Vigsel
Välkomna till drop in-vigsel den

17 november
Från 13.00 till 15.30. Det går förstås
lika bra med dop om ni så önskar.
Glöm inte giltig hindersprövning inför
vigseln.

MusicatNoon
Lunchmusik & soppa

Klockan 12 torsdagar jämna veckor
Kortare konsert i domkyrkan. Därefter soppa
i församlingshuset, pris 40 kr.

Vägled din medmänniska!
Har du ett kall som har betydelse för vad
du väljer att göra? Ibland känner vi oss vilsna och vet inte vad vi ska välja att göra och
vad vi ska välja att säga. Det kan handla
om relationen till de närmaste, kontakter
med myndigheter, val av utbildning eller
jobb. Det som styr oss är värderingar som
vi har fått med oss i uppfostran eller själva
format.
Jag är diakon och min grund i det uppdraget är en socionomutbildning. Jag har
avgett löften om att stå upp för den som är
utsatt, vägleda människor och i det arbetet följa kyrkans ordning. Det innebär att
värderingar som att alla människors lika
värde, att vi alla har något att bidra med

och att ingenting är omöjligt leder mig varje dag i varje val. Vi är alla kallade till att
vägleda och stödja varandra i vårt samhälle
och i vår kyrka.
Det diakonala arbetet i Visby domkyrkoförsamling gör vi alla tillsammans, men
som diakon har jag ett särskilt ansvar att
leda det. Vi, jag, andra människor behöver
dig för att göra denna plats till en bra plats
att leva på. Vill du göra en insats och bli
en ideell medarbetare i vår församling så
bokar vi ett samtal. Du får berätta vad du
vill och kan och jag berättar vilka olika insatser som behövs just nu och som vi kan
skapa tillsammans.
text och foto: eva-mari karlsson kempi

Vårt nyhetsbrev - när du
vill veta vad som händer
Genom
domkyrkoförsamlingens nyhetsbrev får du information om vad som är på
gång i församlingen. Konserter, mässor och gudstjänster,
aktiviteter för barn och vuxna,
seminarier och annat. Nyhetsbrevet är en förlängning
av hemsidans kalendarium,
där du även kan läsa om helgens kyrkliga tema och klicka

dig vidare till fördjupning av
densamma. Du hittar även en
kort summering av speciella
händelser som varit i veckan
som gått, och länkar till kalendariet för de senaste uppdateringarna.
Du anmäler dig till vårt
nyhetsbrev genom skicka epost till: mattias.wahlgren@
svenskakyrkan.se

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.

Vill du få vårt nyhetsbrev
skickad till din e-post? Du hittar
mer information på hemsidan,
www.svenskakyrkan.se/visby
Twitter.com/visbydf

Ge ditt bidrag till:

123 657 19 05

Församlingens diakonala arbete

www.facebook.com/visby.df

123 096 16 56

Alla kulturarrangemang i
samarbete med

Natthärberget Birkagården

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
Peder Hardings väg 14
621 45 VISBY
Tel 0498-20 68 80
www.svenskakyrkan.se/visby
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

våra kyrkor
St:a Maria Visby domkyrka
Norra Kyrkogatan 2
Terra Nova kyrkan
Terra nova torg 9
Visborgskyrkan
Stenkumlaväg 14
Sjukhuskyrkan
Visby Lasarett, vid biblioteket
visdom
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Konfa
välj från vardag till häst
Under konfirmationstiden träffas vi och pratar
om sånt som är viktigt - om livet! Stort som
smått: kärlek, sex, döden, meningen med livet,
finns Gud på Gotland? Vem är jag?
Vi förutsätter inte att du som anmäler dig
tror på Gud. Vi förutsätter inte heller att
du kommer att göra det. Men vi vill ge dig
en chans att ta reda på vad den kristna tron
handlar om. Vi ska inte bara prata om Gud,

utan också med Gud. Bön, andakter och gudstjänster är viktiga.
Vi erbjuder fyra alternativ, Konfirmation vardag (KOVA), Konfirmation intensiv (KOIN),
Konfirmation sommar (KOSO) och Rid-konfa
(KORI). Just KORI var nytt för 2018, och är
ett bra exempel på hur en konfa-grupp kan
uppstå efter konfirmandernas behov och önskan att få en vardag att hänga ihop.

Stiftskonfadag i Visbys
församlingshus med
konfirmander födda 2003.

Konfirmander på kyrkbacken.
Foto: Mats Hermansson

I Visby domkyrka förvaras en fantastisk brudkrona, tillverkad till kyrkans
700-års jubileum 1925, och med den
medeltida viklaumadonnans krona
som förebild.
- Hantverket är av högsta kvalitét,
och kronan är typisk för sekelskiftet
1100-1200, berättar domkyrkoklockare
Maria Norderbrim.
Kronan är gjord i 20 karats guld och
pryds av fyra akvamariner, fyra guldtopaser och fyra diamanter. Inuti bär den
inskriptionen ”Till jungfruliga brudars
prydnad”.
vem är viklaumadonnan?
Viklaumadonnan är en oerhört väl
bevarad träskulptur från 1100-talets
senare hälft. Nyligen gjordes nya undersökningar av skulpturen, vilket gav
ett häpnadsväckande fynd. I ett borrat
hål i madonnans hjässa hittades ett litet
ihopknutet tygpaket av linne. I linnet
fanns en bränd benbit. En relikgömma!
Benet kunde åldersbestämmas till cirka
3500 år gammalt, och tros ha placerats
i skulpturen redan under 1250-talet.
vad gör vi med kronan?
Vår brudkrona lever idag ett ganska
tillbakadraget liv. Men den är värd
att visas upp och pryda en brud. Varför inte under Medeltidsveckan 2019?
Kan ni inte vänta så länge har vi drop
in-vigsel den 17 november i domkyrkan.
Välkomna!

