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En tidning från Visby domkyrkoförsamling

Påskens
mysterium
och hela påsken i våra kyrkor

Flykting var han, förföljd
och förklarad sinnessjuk
I ångest, under tortyr
och med en helvetisk död,
delade han människans villkor
till det yttersta
Hans vänner svek honom i Getsemane
Gränslös kärlek väjde inte för dödsriket
I det definitiva och bottenlösa mörkret
besegrade Jesus döden
I jordens mörker brast vetekornet,
livet började om
Livet skulle upphöra om inte frön begravdes i
den mörka jorden och dog. När livet går förlorat, så segrar livet. Den som ger sig själv åt
andra dödar ett stycke själviskhet. Den människan vinner liv, oväntat och plötsligt. Vi förlorar nämligen inte basen för vårt liv om vi
släpper taget. Tvärtom. Det rinner till.
Påskdramat är inte möjligt att förpassa till
historien utan är något som pågår varje dag.

Det finns oändligt många människor som torteras och förnedras, som töms på blod och
livsmening i människornas värld. Det skedde
i går, det sker i dag – just i denna minut - och
det kommer att ske i morgon. Runt om på vårt
klot tvingas människor att uppleva påskens
smärta på sin egen kropp.
Uppståndelse betyder att det som blivit fördärvat och förstört återställs. Det gäller inte
bara på det kosmiska planet utan också i våra
egna liv. Det som förstörts i en relation, det
som gått sönder i ett äktenskap, det som gått
i stå, en grå vardag… allt kan genomgå påskdramats mysterium. Påskerfarenheten ropar
rakt in i vårt liv: Ge inte upp, hur mörkt det
än ser ut! Kom och var med om påskens drama i församlingens gudstjänster. Var med från
instiftandet av nattvarden på skärtorsdagen,
över långfredagens mörker och påsknattens
fest.
Glad påsk!
Mats Hermansson, Domprost

Jesus såg världen

Presenningsikon av Mats Hermansson

underifrån

Foto: Ole Kaspersen

Du behövs som den du är
Gör en ideell insats i Visby domkyrkoförsamling. Du behövs med din tid,
din erfarenhet och den du är.
Att vara ideell medarbetare
innebär att du delar med dig
av din tid och din erfarenhet.
Du blir en viktig resurs i kyrkans olika verksamheter i någon av våra tre kyrkor; Terra
Nova kyrkan, Visborgskyrkan, Domkyrkan eller exempelvis Birkagården och äldreboenden. Du får:
• Arbetsuppgifter utifrån
ditt intresse
• Utbildning, råd och stöd i
din uppgift
• Handledning och kontaktperson
• Ingen ekonomisk ersättning men det ska heller inte
kosta dig något
• Ett sammanhang och gemenskap
Uppdraget kan till exempel

handla om att baka, vattna
blommor, stryka, sy och
sticka, vika servetter, laga
mat, servera, förbereda fika,
hälsa välkommen, läsa texter,
ta upp kollekt, läsa korrektur,
värdskap, hålla kyrkan öppen, sjunga och spela, delta
i besöksgrupp, högläsning,
promenera och spela sällskapsspel. Eller varför inte
ledsaga någon genom att
följa med till kyrkan, kyrkogården, vårdcentralen, livsmedelsaffären, frisören, eller
vad som nu är aktuellt.
Du kan också föreslå vad du
skulle vilja göra utifrån din
kompetens och dina erfarenheter. Det viktiga är att det
utförs för någons nytta och är

ett uttryck för ditt eget engagemang.
Är du intresserad, kontakta
i så fall diakon Eva-Mari
Karlsson Kempi, eva-mari.
karlssonkempi@svenskakyrkan.se, sms: 070-61 88 823,
tel. 0498-20 68 15 eller någon
av de andra i vår styrgrupp
för ideella; Doris Lemke, Daniel Calero Davyt, Ole Kaspersen, Helén G Johansson,
Karin Thysell, Lasse Andersson, Anita Hammarberg, och
Anneli Söderstrand. Efter anmälan blir du kontaktad för
ett nyckelsamtal. Syftet med
samtalet är att få en kontaktperson och samtala om dina
intressen, uppgifter och ansvar. Att vara ideell medarbetare är ett ömsesidigt utbyte.

Steget - visionskvällar i april
Vad ska församlingen prioritera framöver: Hur ska vi
nå ut, hitta nya vänner och
bli alltmer relevant som församling i Visby? Dessa frågor
är avgörande framtidsfrågor
för Svenska kyrkan – också i
Visby domkyrkoförsamling.
Vi kallar denna process för
Steget. Det handlar om Steget

vidare, Steget utanför våra
egna rum, Steget ut i samhället. Tanken är att vi ska samtala om framtiden följande
kvällar:
- Tisdag 16 april klockan
18.00-20.00 – en kväll om
Gudstjänst/musik
- Tisdag 23 april klockan
18.00-20.00 – en kväll om
Diakoni/socialt arbete

- Måndag 29 april klockan
18.00-20.00 – en kväll om
Undervisning/lärande
Samtliga kvällar är öppen
för alla medlemmar och intresserade i församlingen, och
vi träffas i församlingshuset
bredvid domkyrkan.
Mycket välkommen – väl
mött!

Kerstin Kjellin och Birkagårdens Christina Engström packar upp varor i köket.

En diakon för döva och hemlösa
Sista frågan under intervjun med Kerstin Kjellin kändes nästan onödig. Var hade hon
lärt sig laga så god mat? Var hon utbildad kock?
- Utbildad? Nej, jag kunde ingenting när jag flyttade hemifrån. Mamma ville inte ha
mig i köket, svarar hon och skrattar.
Egentligen handlar denna
intervju om lite mer än mat.
Men en efter en av Birkagårdens gäster går fram till
88-åriga Kerstin Kjellin, tar
henne i hand och frågar om
hon är tillbaka? De saknar
Kerstin och den mat hon
genom alla år lagat åt dem.
Lunchen på onsdagarna har
varit paradgrenen.
- Hon gör så god sås, berättar en av de som hälsar på
Kerstin.
- Det värmer i hjärtat att
höra, säger Kerstin och tackar så glatt.
På tal om hjärtat så ligger
Birkagården och dess verksamhet henne väldigt nära.

Som född gotlänning men
uppvuxen i förskingringen
återvände hon inte bara en
gång till ön, och familjens
sommarhem i Ihreviken har
varit en fast punkt i tillvaron
där även döva och dövblinda
sommarbarn vistades i familjen på 70-talet. Sista gången
som återvändande gute var
hon en av de som var med
och arbetade för att de gotländska politikerna skulle få
upp ögonen på de hemlösas
situation i Visby.
Bodde i trappor
- Det fanns en dagverksamhet, ”Ekorren”, för bostadslösa och missbrukare i huset
bredvid Solbergabadet. Fö-

reståndaren hette Carl-Runo
Löf och till en början ville
politikerna inte tro att det
faktiskt fanns människor som
bodde i trappuppgångar och
under buskar i Visby. Jag var
engagerad under tre års tid i
den politiska debatten för ett
härbärge och 2005 blev det
verklighet. Då flyttades hela
verksamheten från ”Ekorren” över till Birkagården,
säger Kerstin Kjellin.
Gåvor från matbutiker
Genom åren har hon även
sett hur missbruket och utanförskapet förändrats. Idag är
det en annan mentalitet och
ett blandat missbruk.
- Förut handlade det ofta om

fattigpojkar som redan från
början följt med de äldre ut
på sjön eller i skogen. Det var
så man värmde sig då och det
var på så sätt de fastnade i
flaskan, säger Kersin.
Förutom frukost för de som
sovit över på Birkagården
så serveras det varje onsdag
även middag. Det är den dagverksamheten som Kerstin
har svarat för. Råvarorna är
skänkta av matbutiker på ön,
och tillagas från grunden i
husets kök.
Första diakonen för döva
- Det har under alla mina 16
år varit underbart tillfredsställande att få laga hemlagad husmanskost, och jag har
mött så mycket uppskattning
från våra gäster. Det har varit glada tillrop på stan och
”tack för god mat” när jag
klivit ut genom dörren.
Det är ett ganska bra betyg
för någon som inte kunde
laga mat en gång i tiden.
Från årsskiftet passade dock
Kerstin Kjellin på att pensionera sig även från volontärsarbetet på Birkagården.
Hon gick egentligen i ”riktig”
pension 1997 från Nicolai
församling i Örebro. Diakon blev Kerstin så sent som
1991, och blev då Sveriges
första diakon för döva. Efter
pensionen engagerade hon
sig som volontär på Uppsala
Diakonicenter fram till dess
att flyttlasset förde henne tillbaka till Gotland 2002.
De dövas hus
Men Kerstin har alltid varit
involverad i arbetet för de
behövande. Redan i Örebro
hade hon och familjen foster-

barn då det var lite av en huvudstad för de döva. Det var
bara där som icke hörande
kunde utbilda sig vidare efter grundskolan. Senare blev
hon socionom och utbildade
sig som teckentolk på Leksands Folkhögskola under det
sena 70-talet. Under Kerstins
första varv som ”återvändare” till Gotland frilansade
hon först för sjukhusförvaltningen där hon började
1975, och därefter mellan
1981 och 1990 som anställd.
Innan Tolkcentralen flyttade
till Korpen så låg den i Björkanderska huset längs Sankt
Hansgatan och där hade
Kerstin sitt kontor. Det var
välplacerat, för mitt emot låg
Dövas Hus och Kerstin kunde

titta rakt ner i verksamheten
tvärs över gatan.
Jul på Birkagården
Fortfarande är teckenspråket
en del av Kerstin Kjellins vardag bland döva vänner.
- Jag gör regelbundet besökstjänst på flera äldreboenden
i Visby och även julaftonens
andakt på Birkagården. En
del av mina döva vänner
brukar även komma hit till
middagarna för att få kunna
”tala” obehindrat.
text/foto: mattias wahlgren
Birkagården söker alltid nya
ideella medarbetare. Är du
nyfiken, kontakta föreståndare Susanne Ryderholm på
telefon 0498-20 68 17.

Program 2018

Öppet Hus

Terra Nova kyrkan
Tisdagar soppa klockan 12
Dagens gäst börjar klockan 13
16 januari. Birgitta Börstad ”En resa till
Zimbabwe”

Vi träffas jämna veckor.
30 januari. Ruben Hernandez, trubadur,
Se
hemsidan för aktuell
spelar Cornelis Vreeswijks musik
gästlista,
13 februari. Lars Bäckman. ¨Visby från ovan”
svenskakyrkan.se/visby
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”
22 maj. Bussutflykt
Telefon: 0498-20 68 00
www.svenskakyrkan.se/visby
https://www.facebook.com/VisbyDF

Terra Nova kyrkan klockan 17:30 på onsdagarna den 24 april och 22 maj. 40 kronor
för vuxna, och ingen kostnad för barn..

Visborgskyrkan klockan 17.30.
16 maj. 40 kronor för vuxna, och
ingen kostnad för barn..

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-

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

Sjukhuskyrkan på lasarettet
Sjukhuskyrkans lokaler på
Visby Lasarett finns i gatuplanet och ligger granne med
fackbiblioteket. Här firar vi
mässa varje onsdag kl. 13,
då vi också avslutar med
”kyrkkaffe”. Här finns även
ett samtalsrum för enskilda
samtal.
Sjukhuskyrkans kapell hål-

ler i allmänhet öppet vardagar mellan kl. 08.00-17.00.
Då är du välkommen att
sitta ned för eftertanke, läsa
något eller skriva en bön i
förbönsboken. Sjukhuskyrkan når du dagtid kl. 08.0017.00 på telefon 0498-26 89
52. Under övrig tid finns möjlighet att lämna meddelanden

på en telefonsvarare som du
når på telefon 0498-26 90 50.
Sjukhuskyrkan är även en
del av kris- och katastrofberedskapen inom Region Gotland och upprätthåller därför
beredskap under hela dygnet,
alla veckans dagar, året runt.
Möt de som jobbar i sjukhuskyrkan på nästa uppslag...

Foto: Privat

- Region Gotland samarbetar med Sjukhuskyrkan. Genom att snabbt förmedla samtalsstöd kan exempelvis självmord förebyggas,
säger chefsläkare Gunnar Ramstedt.

- Sjukhuskyrkan har en viktig roll som krisstöd,
men är också vår ingång för samarbete med kyrkornas församlingar och samfund vid allvarliga
händelser här på ön, säger Region Gotlands
beredskapschef Christer Stoltz.
Visste du att det finns en
svensk myndighet som stödjer andlig vård inom sjukvården? Det är Myndigheten för stöd till trossamfund.
Läkekonsten har funnits
i tusentals år, allt från förhistorisk tid via tidiga civilisationer till våra dagar och
den andliga vården är minst
lika gammal.
I antikens Grekland verkade filosofen Hippokrates
och han formulerade Hippokrates ed som till delar
fortfarande i våra dagar, är
ett rättesnöre för läkare runt
om på jorden.
I Bibeln kan vi läsa berättelsen om Den barmhärtige
samariern, hur denne tog

hand om och bekostade
vården av en medmänniska.
Denna berättelse tillsammans med många andra och
Jesu egna ord från Matteus
’Sannerligen, vad ni inte har
gjort för någon av dessa
minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ har varit ledstjärnor för kyrkan.
Omsorg om sjuka – vare
sig det handlar om fysisk eller psykisk ohälsa – är och
har genom tiderna varit ett
grunduppdrag för de kristna
församlingarna.
Sjukhuskyrkans historia i
Sverige är något kortare. Det
var under 1800-talets andra
hälft som den växte fram.
Sedan 1962 är det möjligt

för samtliga statsbidragsberättigade
trossamfund
att bidra med andlig vård,
vilket speglar den mångfald
av religioner vi idag har i
det svenska samhället. Det
innebär att det vid sidan
av Sjukhuskyrkans präster,
pastorer och diakoner finns
andra religiösa företrädare
som verkar och samverkar
med sjukhusens personal –
allt för en bättre vård.
Sjukhuskyrkan är ekumenisk (bärs upp av flera kristna trossamfund) och finns
representerad på de flesta
större sjukhus och lasarett i
Sverige.
raimond molander

Susanna Petersson, sjukhusdiakon
Jag är diakon sen 27 år med
erfarenhet av församlingsarbete i både stad och på
landsbygd och i utlandskyrkan. De senaste sju åren var
jag sjukhusdiakon på lasarettet i Växjö. Jag är glad att få
fortsätta min tjänst i Sjukhuskyrkan. Jag trivs i den miljö
där hela livet möts. Att gå
genom entrén på ett sjukhus
gör något med var och en av
oss. Kanske är det med sorg
i hjärtat, en klump i magen
eller med ett leende på läpparna.

Ett sjukhus bär hela livet,
glädje och sorg om vartannat.
Mitt i detta finns de som har
det som sin arbetsplats, med
sina liv och erfarenheter. Att
vara diakon på ett sjukhus är
att vara bärare av hoppet. Att
det finns någon som vill lyssna
på min livsberättelse. Jag har
upplevt i mötet med patienter
att man kan uppleva att man
i en sjukhussäng är fråntagen
allt, alla sina personliga tillhörigheter och man är utelämnad till människor som
gör allt för att man ska bli

frisk eller må bra i det som är.
Mitt i allt kan man tappa fotfästet. Men att i detta få möta
någon som vill lyssna på vad
som har varit och oron för
vad som ska komma gör att
man på något sätt kan hitta
tillbaka till vem man är, mitt i
det sjuka. Ett sjukhus rymmer
allt. Här finns den Gud som
vill bära oss när vi inte orkar
mer. Vi får också bära varandra, ibland med att bara vara
närvarande men framförallt
genom att be för varandra.
susanna petersson

Anna Ljung, sjukhuspastor
Sedan 2008 arbetar jag deltid
som sjukhuspastor på Visby
lasarett. Min andra del har jag
i Tjelvarkyrkan - en perfekt
kombination. Tidigare har
jag främst arbetat med barn
och ungdomar i församlingar,
inom Svenska Missionskyrkans nationella ledning och i
sju olika tjänster utomlands.
Under tjugo år har jag även
gjort uppdrag för Kyrkornas
Världsråd. Jag känner mig
trygg med mina erfarenheter
av olika tjänster och möten
med människor i en mångfald
av livssituationer.
Som sjukhuspastor möter

jag människor främst i en
eller annan form av livskris.
Det kan vara att man mår lite
eller väldigt dåligt och behöver någon som bara lyssnar.
Man kan ha fått en diagnos
som man kan leva med men
man behöver hitta nya rutiner och förhållningssätt. Man
kan ha fått en diagnos som
innebär att döden kommer
snart och hämtar en. Man
kan ha en sjukdomssituation
men fått ett långt liv som gör
att man vilar i att livet går
mot sitt slut. Man kan vara
i en situation där döden har
kommit helt oanmäld och

som en chock. Situationerna
är många och olika.
Det gemensamma är behovet av att någon vill, kan och
orkar lyssna. Lyssna utan att
ifrågasätta, kommentera eller försöka förklara hur livet egentligen är. Därför ser
jag mitt uppdrag som sjukhuspastor att främst lyssna,
orka härbärgera, finnas till
hands, vara närvarande och
sitta tryggt och stilla bredvid
människor i livskriser. Och
jag vilar i att Gud, som redan
varit där före mig och den andre, även sitter bredvid oss.
anna ljung

Susanna Petersson finns i Sjukhuskyrkan på
Visby Lasarett sedan början av januari 2019
medan Anna Ljung arbetat sedan 2008.
Tillsammans bildar de stommen för en kyrklig
närvaro på Visby lasarett.

Påsken i Visby
Söndag 14 april
09:30 Högmässa i Visborgskyrkan
11:00 Högmässa i domkyrkan
15:30 Vernissage Ann Wolffs
skulptur
18:00 Mässa i Terra Nova
kyrkan
Måndag 15 april
9:00 Klapp och Klang i Terra
Nova kyrkan för små barn
och deras vuxna
12:00 Musik i Stilla veckan i
domkyrkan
17:00 ”Så låter min musik” i
Visborgskyrkan. Dagens gäst

är cittragruppen Stoj. Entré
50 kronor.
17:00 Stilla meditation i
domkyrkan
Tisdag 16 april
Klapp och Klang i Visborgskyrkan för små barn och deras vuxna
12:00 Öppet Hus i Terra
Nova kyrkan. Dagens gäst är
prästen Daniel Calero Davyt
om varför vi firar påsk
12:00 Musik i Stilla veckan i
domkyrkan
18:00 Församlingsafton i
Församlingshuset
19:00 Afrikansk dans i För-

samlingshuset
Onsdag 17 april
08:00 Mässa i domkyrkan
12:00 Musik i Stilla veckan i
domkyrkan
13:00 Mässa på Lasarettet
14:00 Våffelcafé i Visborgskyrkan, 20 kronor för vuxna
15:00 Gudstjänst på äldreboendet Pjäsen
16:00 Gudstjänst på äldreboendet på Fältgatan
18:00 Aftonmässa i domkyrkan
Skärtorsdag 18 april
08:30 Morgonbön och fru-

kost i Visborgskyrkan
09:30 Mässa i domkyrkan
12:00 Middagsbön i domkyrkan
14:00 Mässa på Gotlands
sjukhem
15:30 Gudstjänst på Korpen
15:30 Vernissage Staffan
Laurin i domkyrkan
18:00 Skärtorsdagsmässa i
domkyrkan
18:00 Skärtorsdagsmässa i
Visborgskyrkan
19:00 Skärtorsdagsmässa i
Terra Nova kyrkan
Långfredag 19 april
11:00 Långfredagsgudstjänst

i Terra Nova kyrkan
12:00 Konsert i domkyrkan
-Hängivelse- Påskfestivalens
tema gestaltat genom musik
och dans. Musik av bland annat A. Pärt, G. Mahler och E.
Grieg. Fri entré
12:30 Långfredagsvandring
Stora torget - Galgberget
14:00 Gudstjänst på Åkermanska
15:00 Långfredagsgudstjänst
i domkyrkan
15:00 Långfredagsgudstjänst
i Visborgskyrkan
18:00 Jesu begravning i domkyrkan

Påsknatten 20 april
23:30 Påsknattsmässa i domkyrkan med biskopen mfl
Påskdagen 21 april
09:30 Högmässa i Visborgskyrkan
11:00 Högmässa i domkyrkan
14:30 Gudstjänst på Gråbo
seniorboende
18:00 Mässa i Terra Nova
kyrkan
Annandag påsk 22 april
11:00 Ekumenisk gudstjänst i
domkyrkan
18:00 Emmausmässa i Visborgskyrkan

Norra kyrkogården som ligger vackert med utsikt mot
havet ungefär 2 km norr om
Visby innerstad har utvidgats
med ett nytt område som står
färdigt i vår. Kyrkogården,
som är Gotlands största begravningsplats, är ursprungligen anlagd år 1916 och har
utvidgats vid flera tidigare
tillfällen. Den nya delen ligger i vad som tidigare var en
igenväxt hage som de senaste
åren betats av lamm och har
fått namnet Ängskyrkogården.
Här har man nu gjort plats
för både nya urn- och askgravplatser, men också för de
för Gotland nya begravningsskicken urnkolumbarium och
askminneslund.
Det nya området är ritat av
landskapsarkitekt
Monica

Sandberg som inspirerats av
den gotländska naturen i val
av växter och material. På
kalkstenshällar fästs namnen
på de gravsatta och kalkgynnade perenner har planterats i
lister och rabatter. Vissa ytor
kommer skötas som ängsmark där blåklocka, gulmåra
och brudbröd på sikt kommer
frodas. En ny gotlandstun
omger lammhagen som utgör
gränsen mellan kyrkogården
och omgivande naturreservat
med det populära promenadstråket Kärleksstigen.
Den nya Ängskyrkogården
planeras att invigas under
försommaren och kommer
vara en vacker plats inte bara
för de döda utan också för de
levande.
text/foto: klara holmqvist

Nya Ängskyrkogården

snart klar på Norra

Mässor och gudstjänster
Återkommande mässor, gudstjänster samt andakter i församlingen hittar du i veckorna på:
tisdagar 12.00 Middagsbön i domkyrkan.
onsdagar 8.00 Mässa i domkyrkan. •
12.00 Middagsbön i domkyrkan. • 13.00
Mässa på lasarettet. • 15.00 Gudstjänst på
Pjäsen (var 4:e vecka från 17 april). • 16.00
Gudstjänst på Fältgatan. • 18.00 Aftonmässa
i domkyrkan.
torsdagar 12.00 Middagsbön i domkyrkan.
• 14.00 Gudstjänst på Terra Nova äldreboende (var 4:e vecka från 2 maj). • 15.30
Gudstjänst på Korpen.
fredagar Var fjärde vecka är det Gudstjänst
klockan 14.00 på Åkermanska (från 19 april)

och klockan15.30 på Solrosen (från 3 maj).
lördagar 12.00 Stiftsmässa i domkyrkan.
söndagar 9.30 Högmässa i Visborgskyrkan
• 11.00 Högmässa i domkyrkan • 14.00
Gudstjänst på Gotlands sjukhem ojämna
veckor • 14.30 Gudstjänst på Gråbo seniorboende jämna veckor • 18.00 Mässa i Terra
Nova kyrkan • En gång i månaden, klockan
16.00 bjuder Visborgskyrkan in till Musikmeditation. Närmast nu den 28 april, och därefter blir det söndagsmiddag. Anmälan krävs
Om förändringar skulle uppstå, står aktuella datum och tider i kalendariumet på vår
hemsida samt i predikoturerna som publiceras i GA/GT varje fredag.

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

Vill 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

123 096 16 56
Natthärberget Birkagården

123 175 75 33
Svenska kyrkans internationella arbete

facebook.com/visby.df
facebook.com/Visborgskyrkan/
facebook.com/terranovakyrkan/
Alla kulturarrangemang i
samarbete med

Livsfrågorna du har om din tro
Är du nyfiken? 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 utgångspunkten, 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.
Kontakta församlingsexpeditionen för info:
telefon 0498-20 68 00, eller genom e-post till
visby.domkyrko@svenskakyrkan.se
Vi startar en ny grupp varje höst.

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.

Klapp och Klang

Alltid klockan 09.00 till 11.30, och alltid för
barnen 0-6 år och deras vuxen. På måndager
och fredagar styr vi kosan till Terra Nova
kyrkan. På tisdagar och torsdagar finns
Klapp och Klang i Visborgskyrkan.

”Så här låter min musik”

Varannan måndag klockan 17.00, jämna
veckor, bjuds en gäst in till Visborgskyrkan
och ”Så låter min musik”. Samtalsämnet är
valfritt och som rubriken antyder innehåller
det sång. Kaffe och smörgås ingår. Kostnad
50 kronor.

Öppet Hus

Till Terra Nova kyrkan kommer det också
en inbjuden gäst varannan vecka. Detta sker
också på jämna veckonummer och börjar

med sopplunch klockan 12.00 och avslutas
med kaffe och andakt. Soppa, gäst, andakt
och kaffe kostar 40 kronor.

Våffelcafé på onsdagar
Klockan 14 - 16 varje onsdag serveras en
våffla och kaffe i Visborgskyrkan för 20 kronor för vuxna. Välkommen att spela bräus,
boule eller bara umgås. Barnen får våfflor
utan kostnad, och det finns ett lekrum en
trappa ner.

Torsdagsluncher i församlingshuset
Varje torsdag klockan 12.00 eller strax efter
beroende på vad som sker i domkyrkan,
serverar församlingen lunch i församlingshuset vid domkyrkan. Varannan vecka sker
detta i samband med ”Husman med Gäst” då
husmanskost serveras och en inbjuden gäst
står för underhållningen. Husman med Gäst
kostar 50 kronor. Övriga torsdagar serveras
soppa som kostar 40 kronor per person.

Himmel & pannkaka
Andlig och kroppslig spis, mat och gudstjänst, från klockan 17.30 i Visborgskyrkan
för barnfamiljer. ”Himmel och Pannkaka”
återkommer varje termin, och närmast blir

detta den 16 maj. 40 kronor för vuxna, och
ingen kostnad för barn. Anmälan sker via
hemsidan eller till telefon 0498-20 68 05

Gudomlig Pasta
Terra Nova kyrkan bjuder in till ännu mera
andlig och kroppslig spis i och med ”Gudomlig Pasta”. Vi startar med andakt klockan
17.30 och därefter äter vi. Nästa gång är den
24 april. Anmälan senast två dagar innan via
hemsidan eller telefon 0498-20 68 72.

Stilla stunder och Retreat
Varannan torsdag, mellan klockan 17 och 19,
går det att njuta av ”Stilla Stunder” i domkyrkan. Ta en filt och lägg dig i kyrkbänken.
Låna en bok och läs, meditera eller be på
våra mattor, samtala stilla eller måla. Stillsam
musik spelas, té och frukt finns. Ingen anmälan krävs.
Retreater planeras med jämna mellanrum
i Visborgskyrkan. Nästa tillfälle är den 27
Familjefest i Almedalen 2018. Då blev det
terminsavslutning för barnaktiviteterna som
församlingen arrangerade under året.

april, och du anmäler dig senast den 22 april
på församlingsexpeditionens växeltelefon
0498-20 68 00.

Morgonbön och frukost
Torsdagsfrukost och kaffe går att avnjuta
från klockan 8.30 på Visborgskyrkan. Vi
börjar med en morgonbön.

Söndagsmiddag
En gång i månaden bjuder församlingen in
till söndagsmiddag i Visborgskyrkan klockan
16.00. Kostnad 80 kronor. Anmälan krävs,
och vårens sista tillfällen är den 28 april och
26 maj. Du anmäler dig genom att ringa
husvärden på 0498-20 68 05

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.

Välkommen att utifrån
pärlorna i frälsarkransen samtala om livet,
egna erfarenheter,
önskningar och den
kristna tron. Anmäl
dig till en Frälsarkransgrupp genom församlingsexpeditionen, tel.
0498-20 68 00 eller
e-post
visby.domkyrko@
svenskakyrkan.se

livets
pärlor

visborgskyrkans café
stenkumlaväg 14

våffelcafé

alla onsdagar kl 14-16

dopet - kärleken - döden

café för alla åldrar!

Mitt liv och den kristna tron i ett armband

här kan ni även spela
bräus eller boule.

Tisdagar
13.30-16.30.
Jämna
Välkommen att utifrån pärlorna
i frälsarkransen
samtala
omveckor
livet, för
förskola
1. Ojämna
veckor åkden
2-4.
egna erfarenheter, önskningar
och till
denåkkristna
tron. Onsdagen
Möjlighet till olika
Vi pysslar,
24 oktober startar domkyrkoförsamlingen
en aktiviteter.
ny Frälsarkransgrupp.
Vi börjar klockan 19:00 i Församlingshuset
bredvid
domkyrkan.Mellis
spelar spel och leker
tillsammans.

för er med barn är även
lekrummet en trappa ner
öppen. välkomna!

finns mellan kl 14-15 (kostnad 10 kr).

Anmäl dig till Frälsarkransgruppen genom församlingsexpeditionen,
tel. 0498-20 68 00 eller epost visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Foto: Magnus Aronson/IKON

mer om församlingens verksamheter på

www.svenskakyrkan.se/visby
www.svenskakyrkan.se/visby

Telefon: 0498-20 68 00
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Välkommen till Barnkören Sankta Maria,
Sankta Maria Soul Children och
Domkyrkans Ungdomsgospelkör.
		
Ledare är Alma Hedlund Emilsson

En mötesplats för vuxna med barn 0-6 år, där
det
finns möjlighet
till lek,med
samtal,
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för vuxna
barnsångstund
0-6 år, där
och
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Tisdag och torsdag i Visborgskyrkan
Alltid klockan 9.00-11.30
Alltid klockan 9.00-11.30
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Alltid
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Tisdagar i domkyrkans
körsal
Välkomna

Körövning för de mindre i Terra Nova kyrkan. Ledare är kantor Åsa
Nilsson och församlingsassistent Kristina Jansson.

Nya barnkörer i Terra Nova
MiniNova heter en av de två
nya barnkörerna i Terra Novakyrkan som började i januari med Åsa Nilsson, musiker
i Terra Nova kyrkan.
Till MiniNova kommer just
nu barn från Terra Novaskolan som är 6-9 år, men det
finns fortfarande platser kvar
till sångglada barn!
På en övning samlas barnen i kyrksalen där alla får
sitta på varsin stol i en stor
ring vid pianot och körledare
Åsa börjar sjunga ”Nu är vi
på gång... vi börjar med en
sång” där barnen svarar i
eko. Sen är det fikasången
”Fikat är så gott…” som är
signalen för en mysig mellanmålsstund tillsammans i käl-

laren en trappa ner.
När körövningen kör igång
är det flera ”kom igång sånger” för att gruppen ska känna
sig trygga i den nya miljö det
är för många av barnen. Det
blir en härlig blandning av
musiklek och sånger under
övningen som avslutas med
ljuständning för de som vill
och sången ”Öppna dina
knutna händer”.
Den andra barnkören som
startat i Terra Nova kyrkan
är Körkul och är till för sånggladabarn födda 2013 och
2014. Även här är Åsa Nilsson körledare, och dessa barn
träffas också på onsdagar,
men från klockan 16:00.
kristina jansson

I kampen mot psykisk ohälsa
Första hjälpen till psykisk
hälsa handlar om att kunna
göra det första rätta när man
möter någon som man anar,
eller är övertygad om, är psykiskt sjuk.
• Bedöm om det är akut
eller inte. Om det är akut
kontakta 1177 eller ring 112
• Lyssna utan fördomar
• Erbjud stöd som du kan
ge och erbjud information

du har om hjälp som finns
att få
• Uppmuntra personen att
söka professionell hjälp
• Stöd personen att skaffa
andra hjälpresurser så som
släkt och vänner
Anställda, förtroendevalda
och ideella i Svenska kyrkan
på Gotland erbjuds att gå en
utbildning i Första hjälpen
till psykisk hälsa under året.

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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En glimt av...

..en kommande utställning
av kaplan Cecilia Nyberg
4-26 maj

Påskfestival

Temat för 2019 är Hängivelse, och festivalen pågår 14-21 april med konserter och
konstutställningar i Visby, Dalhem, Fröjel, Fårösund, Gammelgarn, Hemse, Lärbro
och Väte. I domkyrkan blir det konsert på
Långfredagen och två konstutställningar,
den 14 april med verk av Ann Wolff (bilden), och Staffan Laurin på skärtorsdagen.
Se hela programmet och information om artisterna på www.paskfestivalgotland.se.

En ängel på vift på Gotland
Till domkyrkan Sankta Maria kommer utställningen ”Homeless Angel?”, en serie svartvita konstfotografier med dokumentära inslag. Med
hjälp av fotografier av en förvirrad
ängels resa utforskas frågor om identitet och tillhörighet.
Anna Larsson, fotograf från Lund,
låter en rotlös ängel stå i centrum i
utställningen Homeless Angel? När
Anna mötte ängeln i sitt inre rum
ville hon experimentera med det poetiska och finna nya dimensioner i
sitt skapande. Nu ställer hon ut på
Gotland i Visby domkyrka 13 juli
-16 september 2019.

Konfirmation
med eller utan häst

Film, drama, läger, strandhäng på Öland, etiska dilemman, lekar, midnattsmässa,
knapplift i Järvsö, ridning
efter stranden, gör ditt egna
altarskåp, ”dygna” i Domen
är bara några exempel på vad
ett år som konfirmand i Visby
kan innebära.
Ta chansen att som konfirmand upptäcka nya sidor hos
dig själv, tänja dina gränser
och få tid att fundera kring
tro och livsfrågor.
Vi erbjuder fyra alternativ,
Vardag, Intensiv, Sommar och
Rid-konfa.
konfirmand vardag (kova)
…är alternativet för dig som
vill träffas ofta – varje ons-

dagseftermiddag.
konfirmand intensiv (koin)
…när livet går i rallyfart.
Svårt att hinna skola, fritidsintressen och vänner? Tycker
du om att åka på läger? Då är
det här ett alternativ för dig.
konfirmand sommar (koso)
…med 10 meter till poolen,
100 meter till sjön och 500
meter till havet är det här alternativet för dig som gillar
sommar, sol och bad!
konfirmand ridning (kori)
Vi träffas några enstaka gånger under terminerna samt ett
ridläger på Sindarve gård i
Garde v 33. Du måste ha erfarenhet av ridning.

