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En tidning från Visby domkyrkoförsamling

Norra kyrkogården växer

DÄR LAMMEN BETAR
och Kärleksstigen får ny utsikt

kyrkovalet den 17 september
hur röstar vi, och på vilka?
vad vill nomineringsgrupperna
med domkyrkoförsamlingen?
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17SEP2017

Det är med händer
det händer!

För mig är händer en bild av kyrkan. Jag får
ofta se dessa händer i vår församling. Händer som sträcks mot medmänniskan redo till
tjänst. Ja, varje samhälle överlever tack vare
dessa osjälviska händer. Händer som bryr sig
om andra är grundbulten för mänsklig gemenskap. Jag får visa mina tomma men arbetsvilliga händer för Gud och säga: Här är jag, har
du ett uppdrag för mig. Sänd mig – jag är redo
för tjänst! Här är mina händer.
Händer är fromma
Händerna är det frommaste en människa äger.
Det vi formulerat i goda ord, i fina tankar,
måste sedan omvandlas till handling. Den teologi och det böneliv som inte omsätts i livet
som tjänst åt medmänniskan är bara halm,
bara ordväder – ja nästan lögn. Orden drunknar då i sig själv. Trots de vackraste intentionerna som uttrycks med ord förbytts de i dess
motsats om de inte leder till handling. Detta
kan lätt drabba kyrkan och kyrkans tjänare.
Ju mer man ordar desto större blir risken för
missbruk.
Bön måste få konsekvens
Min bön förbinder mig att göra det jag just
bett om. Det vi formulerat med ord när vi

knäppt våra händer kräver att vi öppnar dem
och själva handlar och agerar i bönens riktning. De knäppta händerna måste som en
konsekvens av bönen öppnas så att de är redo
till tjänst. Våra beslut, våra prioriteringar, ska
vara den praktiska konsekvensen av det vi ber.
Händer är
också omslag på den
nya boken
som
församlingen
tagit fram
med anledning av att
det är 500
år
sedan
reformationen startades av Martin Luther.
Vad behöver förnyas i kyrkan i dag? Hur kan
man tänka om Gud och livet? Hämta ditt gratisex av boken ”111 tankar...” i domkyrkan.
Mats Hermansson, Domprost

Reformationen
går vidare...

Tisdag 31 oktober infaller
Reformationsdagen och den
uppmärksammas i samtliga
Sveriges domkyrkor, så även i
Visby Sankta Maria.
Under hösten 2017 återkommer domkyrkoförsamlingen
med flera intressanta arrangemang om Martin Luther och
reformationen, det blir både
film och föredrag. Se kommande annonsering och affischering om datum och tider.

Nytt på Terra
Lokalerna i Terra Nova kyrkan renoveras i samband med
att ventilationsutrustningen
förbättras. Vecka 41, med start
den 9 oktober, har vi ”nystartsvecka” med aktiviteter varje
dag. Veckan avslutas med en
gudstjänst söndagen den 15
oktober klockan 16.00.

Tidigare arbetskamrater tillbaka på nya platser
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Sedan sommaren är Karen
Holm tillbaka i församlingen
efter att ha studerat i Uppsala och Tyskland under ett

Elisabeth Sjölander

par år. I höst återvänder även
vår tidigare kaplan Elisabeth
Sjölander efter en tids arbete
i Stockholm. Elisabeth blir ny
präst i sjukhuskyrkan vid Visby lasarett medan Karen tar
vid som präst i Terra Nova
kyrkan samt som studentpräst vid Campus Gotland.
Sjukhuskyrkan har precis
som studentprästen en särskild uppgift att belysa och ta
tillvara människors inre och

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 få 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 nyhetsbrevet genom att skicka e-post
till mattias.wahlgren@svenskakyrkan.se

andliga behov, kunna svara
på människors existentiella
frågor och vara kontaktperson för en kristen gemenskap.

Karen Holm
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Bra att veta inför kyrkovalet 2017
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar.
I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och
personer som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet och framtid.
Söndag den 17 september
2017 är det kyrkoval. I Svenska
kyrkan är det val vart fjärde år
och alltid den tredje söndagen i
september.
Vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att
styra kyrkan de kommande fyra
åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i
pastoratet, till stiftsfullmäktige
i stiftet och till kyrkomötet på
den nationella nivån.
Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du
senast på valdagen fylla 16 år,
du ska vara medlem i Svenska
kyrkan och vara kyrkobokförd i
en församling i Sverige den 18
augusti 2017
(då röstlängden fastställs).
Vad röstar jag på?
De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper
formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kommer du före valdagen

att kunna se vilka grupperna
och kandidaterna är.
När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt
röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns
uppgifter om vilken vallokal du
ska rösta i och vilka val du har
rätt att rösta till. På röstkortet
finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt
valområde.
Hur gör jag för att rösta?
Den 17 september 2017 är
församlingshuset vid domkyrkan, Visborgskyrkan, Terra
Nova kyrkan och Tjelvarkyrkan
öppen från klockan 12 till 20.
Du kan förtidsrösta 4–17 september på församlingens expedition alla vardagar klockan
08 till 16, samt den 7 och 14
september mellan klockan 17
och 20. Lördagarna den 9 och
16 september går det att förtidsrösta mellan klockan 11
och 14. Stängt den 10 september. Under tidsperioden
är även församlingsexpeditionen röstmottagningsställe för

”utsocknes” som vill rösta. På
valdagen är alla fyra kyrkorna
röstmottagningsställe fram
till klockan 15. Det är också
möjligt att förtidsrösta genom
brevröstning. För att förtidsrösta behövs röstkortet. På
församlingsexpeditionen hittar
du information om röstmottagningsställen, öppettider och
material för brevröstning. För
den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning
möjlig.
Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera
upp till tre personer som du
helst vill se valda.
När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs
direkt en preliminär röstsammanräkning.
Vartefter
de preliminära resultaten blir
klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval.
Ansvaret för den slutliga rösträkningen har stiften.
Var finns mer information?
På
www.svenskakyrkan.se/
kyrkoval och röstkortet hittar
du ytterligare information.
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Vilka är de grupper och personer som vill vara med och styra domkyrkoförsamlingen in i
nästa decennium? När anmälningstiden nått sitt slutdatum var tre grupper anmälda, POSK
(Politisk Obundna i Svenska kyrkan), KysV (Kyrklig Samverkan i Visby stift) och Personvalslistan. Den 17 september ska platserna i kyrkofullmäktige för de närmaste fyra åren
fyllas, och på följande tre sidor presenterar vi dessa.

Kyrklig samverkan i Visby stift
Kyrkan är en del av vår demokrati och en del av vår kultur. Kyrkan berör på ett eller
annat sätt alla.
Grunden för vår kyrka är
att fira gudstjänst och att ge
människor näring för den
kristna tron. Att ge människor i en orolig värld möjlighet
till såväl stillhet som gemenskap. Våra kyrkor är de andliga rum som människor har
behov av i olika livsskeden.
Likaså när kriser inträffar –
det har vi flera exempel på
under det senaste året. Kyrkan står alltid redo att möta
människors behov av såväl
tröst som inspiration.
Men kyrkan har också en
bredd och ett engagemang i
samhället – Verksamheter för
barn och unga och för äldre.
Stöd och tröst i diakoni, Birkagården och sjukhuskyrkan.
Stöd till asylsökande och
EU-migranter. Kultur med
körverksamhet,
konserter,
konstutställningar och studieverksamhet. Lägg därtill dop,
vigslar och konfirmation.
För att nu inte tala om våra
92 medeltida kyrkor över

hela ön – en unik kulturskatt
som borde vara världsarv.
Här finns våra kyrkogårdar,
stilla vackra platser för minnen och historia.
Allt detta vill vi i Kyrklig
Samverkan i Visby stift lyfta
fram och verka för, ja strida
för. Personangrepp och ifrågasättanden av vår kyrka,
som vi sett under det senaste
året, ser vi som ett okristet
agerande som är ovärdigt
för kyrkan. Det vill vi möta
med dialog och samtal och
påminna om bredden och engagemanget som är den kyrka
vi vill verka för. Vi är stolta
över våra kyrkor i domkyrko-

församlingen – Sankta Maria,
Visborgskyrkan och Terra
Nova kyrkan – vars verksamhet vi vill utveckla i dialog
med församlingen.
Människor behöver kyrkan
mer än vad de är medvetna
om. Vi vill se en god och varm
kyrka där vi bryr oss om varandra, där vi har respekt för
olika åsikter, där vi har omtanke om varandra, där vi
ger tröst, där vi skrattar och
gläds tillsammans.
Det är allt detta som är att
vara verkligt kristen. Det är
allt detta som vi står för i vår
nomineringsgrupp inför kyrkovalet den 17 september.

Lilian Edwards och Lennart Lindgren för Kyrklig Samverkan i Visby stift.

Kyrkoval
17SEP2017

Foto: Magnus Aronson /Ikon

Personvalslistan i Visby stift
Personvalslistan i Visby stift
kom till inför valet till Stiftsfullmäktige 2013 som en
nomineringsgrupp för de
som ville engagera sig som
förtroendevald, men inte tillhöra någon av de etablerade
nomineringsgrupperna. Inför valet år 2017 ställer Personvalslistan upp både till
Stiftsfullmäktige och till kyrkofullmäktige i Visby domkyrkoförsamling.
Personvalslistan har alltså

inget eget program och driver
inga egna gemensamma frågor – dess enda funktion är
att nominera kandidater och
besluta hur nomineringslistan
ska se ut.
Alla de som kandiderar genom Personvalslistan, går till
val på sina egna frågor och
ansvarar själva för sina åsikter. De behöver alltså inte heller stå till svars för de frågor
som andra i gruppen driver
och de åsikter som de uttrycker.

De som kandiderar genom
Personvalslistan har dock det
gemensamt att de vill verka
för ökad demokrati och ökat
personligt ansvar – genom att
engagera sig i debatten och
vid behov våga ifrågasätta
etablerade maktpositioner.
För att få veta vilka frågor
de olika kandidaterna vill
driva – gå in på hemsidan och
titta. www.personvalslistan.se
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POSK satsar på föryngring
Partipolitiskt Obundna i
Svenska Kyrkan (POSK) är
den näst största gruppen
inom kyrkopolitiken. POSK
finns i hela landet och finns
med på alla nivåer i det nationella arbetet. Det har vi glädje av här på Gotland också,
eftersom vi får information
om vad som är på gång och
har möjlighet att påverka.
Genomgående vill POSK i
Visby stift lyfta fram vikten
av att yngre får vara med att
forma och besluta om kyrkans framtidsfrågor på alla
nivåer. De är kyrkans framtid.
Alla åldrar behövs på våra
listor, men vi är särskilt glada
över att ha med medlemmar i
Svenska Kyrkans Unga.
POSK har dels ett nationellt
program som finns på www.
posk.se och dels vårt program
för Visby stift, www.posk.se/
visbystift. Följ oss också på
vår Facebooksida POSK Visby Stift.
Våra viktigaste gotländska
frågor är:
Kyrkomötet: Vi vill att kyrkan får en förenklad administration och mindre byråkrati,
för att se till att mer pengar
kan gå till den viktiga verksamhet som bedrivs ute i församlingarna. Kyrkovalen ska

förenklas, valdeltagandet är
lågt men kostar mycket stora
summor. Som medlem ska Du
ha rätt att välja vilken församling Du vill tillhöra.
Stiftsfullmäktige: Här ligger vårt fokus på kultur och
socialt arbete (diakoni). Kyrkorna och kyrkogårdarna
utgör ett omistligt kulturarv.
Kyrkorna är viktiga för Gotlands landsbygdsutveckling.
Samarbetet med kulturlivet
kan utvecklas och vi kan vara
aktiva aktörer inom hållbar
kulturturism. Församlingarna
är väsentliga för integrationen av våra nyanlända i det
gotländska samhället. Birkagården, Sjukhuskyrkan och
Nattskutan är viktiga delar
av vårt sociala
arbete.
Kyrkofullmäktige
i
Visby domk y r k o f ö rsamling:
Församlingens arbete
ska omfatta
alla åldrar:
från dopet
till aktiviteter för våra
äldsta. Vår
verksam-

het ska präglas av mångfald.
Som en röd tråd löper musikens betydelse med möjlighet
att både utöva, framföra och
lyssna till olika typer av musik. Domkyrkan ska vara den
naturliga platsen för viktiga
samtal och vi ska vara en tydlig röst ute i samhället.

Norra kyrkogården väx
- Det här är en efterlängtad utbyggnad. Det är en av
de största parkanläggningar
som gjorts på ön på flera år,
med naturliga områden enligt
engelsk modell, säger kyrkogårds- och fastighetschefen
Mats Ahlqvist vid Visby domkyrkoförsamling.
Norra kyrkogården ska utökas österut mot Kärleksstigen, och arbetet börjar under
försommaren och fortsätter
året ut. Det omfattar cirka
1,3 hektar mark med ett förråd, parkering och en väg.
Det blir samtidigt möjligt för
nya gravskick som askgravlund och kolumbarium.
- Askgravlund är ungefär
som en minneslund, med

den skillnaden att namnskyltar sätts upp. Kolumbarium
innebär att urnan muras in i
en nisch i låga pelare klädda
med kalksten, säger kyrkogårdsingenjör Johan Arvidsson.
Projektet har planerats sedan 2012. Lammen som tidigare betat i området kommer
att flytta närmare Kärleksstigen, med färistar som låter besökare nå kyrkogården
genom hagen. Arkitekter som
Monica Sandberg och Jan
Utas har utformat hage, gravplats och förråd. Gotländska
material som kalksten och
kärnfuru kommer att användas, och bäcken ska göras
tydligare med vatten som cir-

kulerar bland ekar, finnoxel,
valnöt och buskar som enar
och rosor. Bland annat.
- Vi har verkligen lyssnat
in platsen och tillsammans
med arkitekterna har vi låtit
dialogen varit igång medan
området ritats, säger Johan
Arvidsson.
Norra kyrkogården fyllde
100 så sent som i fjol. Den
nya utbyggnaden görs österut, och i och med detta
flyttas hela lammhagen som
legat där tidigare ännu närmare Kärleksstigen. Det
kommer att vara möjligt att
ta sig genom hagen till gravplatsen tack vare nya entréer
med grindar och färistar. Inhängnaden kommer att be-

xer mot Kärleksstigen

Illustrationer: Monica Sandberg, Landskapsgruppen

stå av partier med stainvast och
trodartäun (murar och staket).
Förrådet som planeras kommer
att bli 75 kvadratmeter stort och
utnyttjas av kyrkogårds- och
fastighetsförvaltningen. En parkering kommer att anläggas, och
tillsammans med vägen utgör de
en yta av 1 200 kvadratmeter.
Monica Sandberg, Landskapsgruppen Öresund AB, är en rutinerad arkitekt som ritat ett flertal

kyrkogårdar runt om i Sverige.
Bland annat Berthåga kyrkogård
utanför Uppsala. Förrådet har ritats av Arkitekt Jan Utas. Entreprenör är OSAB, Östra Gotlands
schakt AB.
- Vi har också haft ett bra samarbete med regionens ekolog
vad det gäller lammhagen då det
är ett kommunalt naturreservat
som går över vår mark, säger
Mats Ahlqvist.

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 (från 11 augusti)
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 • Med start

den 15 oktober klockan 16.00 Gudstjänst 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 24 september,
och fortsätter den 22 oktober, 19 november
och 17 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.

Vi var första paret som gifte oss under glasmålningen
Sommaren 1987 - alltså för 30 år sedan var min fru Gitte och jag det första paret
som gifte oss under Pär Anderssons vackra
centralglasmålning i Stora Kapellet i Visby
domkyrka.
Jag minns väl hur man i kyrkan slet för att
få kapellet i ordning för oss, vårt giftasdatum
den 27 juni var ju förutbestämt sedan länge.
Det är vi tacksamma för än i dag. Gitte och
jag firar 30 lyckliga år i år och vi har även
haft barndop i kapellet lett av Monika May
som jag själv till och med döptes tillsammans
med i domkyrkan för 57 år sedan.
Alla som tagit sig tid och kanske suttit ner
en stund i kapellet vet vilka vackra fönster
jag talar om. Slagljuset speciellt på eftermid-

dagarna in genom fönstren ger färgskiftningar i hela kapellet. Det färgade ljuset leker och
dansar runt i valven och kittlar ens intellekt
och berättar sin historia. De stora glasbilderna talar direkt till en på ett eftertänksamt och
tydligt sätt. Ofta är man ensam i kapellet, så
det finns tid att fördjupa sig och tänka tankarna hela vägen. Existentiella funderingar
blir med ens tydligare och kanske lösta, och
man får ro för kontemplation.
Det är så härligt skönt och rogivande att
bara sitta där en stund. Lova mig att du
också provar…
Hälsar
Peter Daun, Visby

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

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 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 kom-

mer, 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

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 på tisdagar,
torsdagar och fredagar i Visborgskyrkan.
Terra Nova kyrkan renoveras för närvarande

gås ingår, och samarrangeras med Gotlands
Läns Strokeförening, Studieförbundet Vuxenskolan och domkyrkoförsamlingen. Kostnad
50 kronor.

Tisdagsträff och
Öppet Hus

Till Visborgskyrkan kommer också en inbjuden gäst med start den 5 september. Det blir
även kaffe för 30 kronor och andakt, från
klockan 13.30.
Eftersom renovering och ombyggnation pågår i Terra Nova kyrkan är det just nu oklart
när Öppet Hus kan börja igen. Se hemsidan
eller Nyhetsbrevet för närmare information
under hösten. Tisdagsträffen sker annars
jämna veckor och Öppet hus ojämna veckor.

Våffelcafé på onsdagar

Klockan 14 - 16 med start den 23 augusti serveras våfflor i Visborgskyrkan för 20 kronor.
Välkommen att spela bräus, boule eller bara
umgås. Även barnrummet är tillgängligt.

Konsert i domkyrkan

Förskolan i Terra Nova kyrkan.
och vi återkommer när fredags-Klapp och
Klang återvänder dit. Start är den 5 september.

”Så här låter min musik”

Var annan måndag, med start den 18 september, bjuds en gäst in till Visborgskyrkan.
Samtalsämnet är valfritt och som rubriken
antyder innehåller det sång. Kaffe och smör-

”Music at Noon” framförs med start 7 september klockan 12 jämna veckor med 20-30
minuters musik i domkyrkan utan entréavgift. Därefter är alla välkomna till torsdagssoppa 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 7
september.

Himmel & pannkaka för familjer

Andlig och själslig spis, mat och
gudstjänst, från klockan 17.30 i VisUppträdande under Otendag, som nu
flyttar till torsdagar.

Klapp och Klang
borgskyrkan. 28 september, 26 oktober och
30 november. 30 kronor för vuxna, och ingen
kostnad för barn. Även på Terra Nova kyrkan kommer ett liknande koncept att starta
senare i höst, och vi hänvisar till hemsidan
för exakta tider när det blir dags.

Visborgskyrkan klockan 17.00. Kostnad 80
kronor. Anmälan krävs, och höstens tillfällen
är 24 september, 22 oktober, 19 november
och 17 december.

Stilla stunder och Retreat

Vid sju torsdagar har du möjlighet till en
stilla stund i domkyrkan mellan klockan 17
och 19. Tillfällena är den 28 september, 12
och 26 oktober, 9 och 23 november samt 7
och 21 december. Vid vissa tillfällen är Stilla
stund flyttad till församlingshuset. 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 23 september och
18 november i Visborgskyrkan.

Morgonbön och frukost

Torsdagsfrukost och kaffe går att avnjuta
från klockan 8.00 på Visborgskyrkan. Vi börjar med en kort andakt.
Start 7 september. Frivillig avgift för
de som deltar.

Seminarium under Gotlands kyrkvecka

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.

Otendag flyttar till torsdagar

Fika för 30 kronor och en inbjuden
gäst som berättar om allt mellan himmel och jord. Var annan
torsdag klockan 13-15 i församlingshuset bredvid domkyrkan. Vi
startar terminen den 14 september.

Söndagsmiddag

En gång i månaden bjuder församlingen in till söndagsmiddag i

Invigning av boulebana

Musik med Alma
Om du varit på någon av våra Nikodemussamtal under Almedalsveckorna i år eller under förra året, så kommer du säkert ihåg Alma
och hennes syster Matilda Swahn.
Alma Hedlund Emilsson är kantor i Terra
Nova kyrkan, och tillsammans har vi sett
till att musiken som har hörts, nu även finns
inspelad. Du hittar Almas skiva ”Livet säger
kom” i vårt bokbord tillsammans med domkyrkoorganist Claes Holmgrens skivor.

Musiken i kyrkorummet
Det finns många sätt att uttrycka sig i en kyrka. Konsten,
såväl den samtida som den
som ”alltid” funnits där är ett
sätt. Musiken är en annan,
och tillsammans kan vi alla
samlas i en psalm eller varför
inte i en kör?
Visby domkyrkoförsamling
har ett flertal körer igång.
Ibland tar de paus, ibland
startas en ny. Men det finns

hela tiden någon kör som tränar och sjunger i kyrkans regi.
För närvarande har vi fyra
körer aktiva i församlingen.
Det är en gospelkör för unga,
Distler-ensemble, Damkören
och Oratoriekören. Hitta en
kör att trivas i du också.
Mer om våra körer, som
övningstider och dess körledare, hittar du på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/visby

Gymnasiekonfirmation
Blev konfirmationen inte av när du var 14-15
år? Nu finns chansen för dig som är 16-19
år att samtala om livets stora frågor och den
kristna tron. Du är välkommen precis som
du är. Om du är troende, eller tvivlande.
Frågande eller viss. Kunskapstörstig eller i
längtan efter att bli hörd och sedd. Vi åker på
en resa till Spanien, Santiago de Compostela
och vandrar till ”världens ände”. Resan gör
vi tillsammans med ungdomar från Norrmalm i Stockholm.
läger: 8-13/5 2018
träffar: Fyra träffar innan resan och en träff
efter resan då vi förbereder konfirmationen.
konfirmation: 20/5 kl.13.00 i Domkyrkan.

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

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...
..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.
Kontaktperson och annan information hittar
du på hemsidan, www.svenskakyrkan.se/visby

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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Går det att

inviga en 400 år gammal orgel?
Det går alldeles utmärkt! Vi ska ge orgeln
största möjliga uppmärksamhet under
helgen 7-8 oktober.
Återuppbyggnaden har tagit lång tid
och ännu återstår en del konservatorsarbeten och finjusteringar. Det har varit
ett oerhört spännande arbete. Några av
de frågor som återstår att finna svar på
är: Vem byggde orgeln? Varför finns det
orgelpipor som ser ut som små trumpeter
här uppe i Norden redan vi den här tiden?
Det är ett instrument som är av regionalt,
nationellt och internationellt intresse.
Programmet i sin helhet kommer att
vara klart i början av september. Förutom
högtidlig invigning av biskopen kommer det att innehålla konserter av olika
slag och vi ska belysa skillnaden mellan
domkyrkans olika orglar. Efter söndagens
högmässa serveras brunch och sedan får
vi i korta anföranden höra om det spännande arbete som lett fram till att vi idag
med stolthet kan glädjas över att åter ha
orgeln i bruk.
Inger Harlevi, projektledare
Inger Harlevi och domkyrkoorganist
Claes Holmgren under planeringsarbetet
inför invigningen av 1599 års orgel.

