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Gotlands kyrkvecka 2019, 9-12 maj
Vi har än en gång nöjet att bjuda in till en Kyrkvecka på
Gotland. Nu för elfte gången! Vi vill liksom tidigare år värna ett format som gör att vi kan ha Församlingshuset som
navet i aktiviteterna, där vi alla kan samlas för samtal och
reflektion från tidig morgon till sen kväll. Seminarierna ger
oss fördjupade kunskaper i angelägna ämnen till gagn för
vårt gemensamma engagemang i och för Svenska kyrkan
Glädjande nog blir det allt fler arbetslag och kyrkoråd
som väljer Kyrkveckan som en gemensam utvecklingsoch utbildningsresa. Dagliga mässor morgon och kväll ger
andlig spis.
Årets huvudinspiratörer har ett tydligt fokus på hur
mångfald kan berika vårt församlingsliv. Under eftermiddagarna kan man välja en fördjupning av förmiddagens
tema eller välja något helt annat spår. Vi följer upp förra
årets #metoo-tema med seminarier varje eftermiddag
utifrån olika utgångspunkter. I år liksom i fjol finns Maria
Küchen med oss.

Kyrkveckan startar med en gemensam bussutflykt på
onsdagen den 8 maj och avslutas med söndagens högmässa i Visby domkyrka den 12 maj. Varje dag finns också
utrymme för spontana möten och egna aktiviteter. Before
och After church ger möjlighet att samlas i församlingshuset. Vi avslutar med en gemensam middag för den som
vill på lördagskvällen. Resa och boende ordnar du själv.
För den som vill få ut ännu mer av veckan arrangeras
en pilgrimsvandring som ett förprogram. Vandra 7-8 maj
med KG Hammar och Lotta Fång som vandringsledare.
Arrangörer av Gotlands kyrkvecka är Svenska Kyrkan
Visby domkyrkoförsamling, Svenska Kyrkan Visby stift,
Sensus, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska
Kyrkans Internationella avdelning och Sigtunastiftelsen.
Varmt välkommen!
Inger Harlevi				Mats Hermansson
Projektledare				Domprost

Onsdag 8 maj
Kyrkveckan startar traditionsenligt på onsdag eftermiddag med en gemensam utflykt mot hemligt mål.
Det blir en första gemensam upplevelse och möjlighet
att lära känna varandra på bussarna och vid den buffé
som ingår i resan. Innan bussarna vänder åter mot
Visby firar vi mässa.
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Torsdag 9 maj
Förmiddag:
Kyrka och tro i det mångreligiösa mediesamhället
09.00-12.00
Vi lever i ett samhälle som genomsyras av medierad kommunikation. Vad betyder det för vår bild
av andra, liksom för vår syn på oss
själva? Och vad betyder det för vår
tro och för vår kyrka? Utifrån en
reflektion kring kommunikationens
betydelse för människa och samhälle och genom en konkret övning
enligt Abrahams Barns metod ”Identifikation skapar
Empati” får vi pröva nya sätt att öka förståelse och
samförstånd mellan människor med olika religiös och
kulturell bakgrund.
Medverkande: Alf Linderman, religionssociolog och
direktor, och Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare Abrahams Barn, Sigtunastiftelsen.

#Metoo (C)
13.30-15.00
Under tre eftermiddagar kan
den som önskar fördjupa sig
i #Metoo. Vad handlar det
egentligen om? Vad har hänt
runt om i landet, i kyrkan? Vad
måste hända för en beständig
och hållbar förändring i samhälle och kyrka?
Maria Küchen reflekterar och
delar tankar utifrån sin erfarenhet. Maria var en av förra
Foto: Ulrik Fallström
årets inspiratörer och hennes
tankar då finns nu i skriften #Metoo.
Medverkande: Maria Küchen

Eftermiddag:
Att vara kyrka i världen (A)
13.30-15.00
Den världsvida kyrkan och den svenska kyrkan i världen – få har så stor erfarenhet på området som Per
Harling. Han har ansvarat för gudstjänsterna vid Kyrkornas världsråd och Europeiska kyrkokonferensen,
han har varit kyrkoherde i Svenska kyrkan i Schweiz,
han har gjort musikaliska resor i den världsvida kyrkan,
Många möten, många samtal, många gudstjänster och
många sånger! Under det här seminariet får vi möta
Per, höra delar av hans berättelser och givetvis även
sjunga!
Medverkande: Per Harling

Teologi mot rasism (D)
13.30–15.00
Har de populistiska främlingsfientliga partiernas
anspråk på Svenska kyrkan
ökat?
Hur upplever Du situationen
i Din församling – erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
Vilka teologiska redskap
har vi för att bemöta främlingsfientlighet och rasism?
Hur agerar vi teologiskt och
metodiskt?
Medverkande: Daniel Calero Davyt, präst i Visby
domkyrkoförsamling

O’girl - Non Original -Det finns inga original,
Jag är Jag! (B)
13.30-15.00
Tänk om du kunde hitta ett sätt att få ut 50 procent
mer av livet. Och tänk om du under ditt liv fick ärva
allt. Skulle du då kunna tänka dig att dela med dig av
något? Och i så fall vad och till vem?...
O’boy har vi väl alla druckit – det kända varumärket har
inspirerat konstnären Peter Lindberg till att reflektera
och se sig själv och sin egen roll i utvecklingen av ett
respektfullt samhälle. Han kallar det ”egologiskt tänkande”. Vi får ett verktyg för att göra en egen kritisk
analys och utbyta tankar kring detta.
Medverkande: Peter Lindberg, konstnär verksam i Visby.

ACT Svenska kyrkan – nytt namn, nya möjligheter
(E)
13.30-15.00
Vilka är vi? Vad gör vi? Hur kan det internationella arbetet berika församlingslivet?
Svenska kyrkan lanserar sitt nya varumärke för det
internationella arbetet strax innan Kyrkveckan börjar.
Nicklas Fahlgren från Svenska Kyrkans Internationella
Avdelning förklarar bakgrunden till det nya namnet och
stimulerar oss till att tänka nytt och bli spjutspetsar
i arbetet med att lyfta fram orättvisor och missförhållanden. Allt till gagn för en rättvisare värld – långt
borta såväl som hemma.
Medverkande: Nicklas Fahlgren
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Fredag 10 maj
Förmiddag:
Berättelsen om
Bergsjöns församling – en resa genom
väglöst land
09.00-12.00
Henrik Törnqvist och
Bergsjöns församling,
berättar om hur en
församling där många
av Svenska kyrkans yttre förutsättningar nått vägs
ände, ändå kan hitta nya vägar och former. Just mångfalden har visat sig vara den stora möjligheten som har
vitaliserat och gett nya perspektiv åt församlingsarbetet. Vi får ett antal ”nycklar” som kan öppna upp för
nya insikter, samtal och reflektion.
Medverkande: Henrik Törnqvist, församlingsherde i
Bergsjöns församling, med medarbetare inspirerar och
delger oss sina erfarenheter.
Eftermiddag:
Kyrkan som attraktiv arbetsgivare (J)
13.30-15.00
Trivs du i kyrkan? Det är vi många som gör, både
förtroendevalda och anställda. Trots det har vi flera
bristyrken, bland annat är det svårt att få präster och
diakoner till lediga tjänster på en del platser i Sverige.
Vad gör vi åt det här? Hur kan vi få fler att utbilda sig
till yrken inom kyrkan och hur kan vi få fler att vilja
arbeta i församlingar och pastorat i hela landet? Vad
behöver förbättras för att Svenska kyrkan ska bli mer
attraktiv att arbeta i? Eller kanske ska församlingsarbetet mer bygga på ideella krafter?
Medverkande: Mari Burell och Pär Åkerström, Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisation
ENVIS – EN Väg In i Svenska samhället – ett långsiktigt integrationsarbete mellan Svenska kyrkan,
Helsjöns folkhögskola, Erikshjälpen m.fl. i nordöstra Göteborg (K)
13.30-15.00
Språk och arbete är avgörande nycklar för att komma
in i samhället. Samtidigt är vägen dit lång och svår för
många människor. Genom att tänka samman kyrkan
som mötesplats, med arbetspraktik och utbildning
skapas nya möjligheter för människor att ta sig vidare
in i samhället, något som stärker både självkänsla och
möjlighet till självförsörjning.
Medverkande: Samordnare Andrea Bruzelius och diakon
Annsofie Olsson.
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Världens Mässa – gudstjänstutveckling i mångkulturell miljö (L)
13.30-15.00
I Bergsjöns församling har det vuxit fram en mässa
där delaktighet, språk igenkännande och nytänkande
förenas på ett nytt sätt. Världen möts, vi lyssnar till
livsberättelser, bryter brödet och sjunger på ett sätt
som gör att alla kan vara med.
Medverkande: Andreas Andersson, musikpedagog, Jan
Mattsson, musikpedagog och låtskrivare, Monika Stenow,
kantor och Henrik Törnqvist, församlingsherde
Det interaktiva kyrkrummet (M)
13.30-15.00
Domkyrkan vill vara ett Guds hus – för evigheten och
samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en anrik
historia så är Sankta Marias viktigaste tid nu. Att vissa
samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare sin
lokala kontext och tidens strömningar. Vi talar om våra
kyrkorum och funderar över vad i dem som inbjuder till
interaktivitet.
Seminariet hålls i domkyrkan, Max 20 personer.
Medverkande: Mats Hermansson, domprost i Visby

#Metoo Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har
inte övervunnit det - #VardeLjus (N)
13.30-15.00
Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit
det. Med utgångspunkt från några av vittnesmålen och
berättelserna från #vardeljus erbjuds konkreta verktyg
och metoder för att bygga upp en kyrka präglad av
nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp.
Vi utgår ifrån ett juridiskt, teologiskt och normkritiskt
perspektiv och workshopen syftar till att ge möjlighet
att arbeta förebyggande kring värderingar och förhållningssätt.
Medverkande: Annika Heikkinen, utbildare i diskrimineringslagen och rättighetsbaserat arbete Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr, och Sara Björk, verksamhetsutvecklare
på Sensus studieförbund och präst i Svenska kyrkan.

Lördag 11 maj
Förmiddag:
Nätverket Framtiden Bor Hos Oss – berättelser
om hur framtiden kom ikapp
09.00-12.00

Framtiden Bor Hos Oss och Bergsjöns församling
delade 2018 på priset som Årets förnyare i Svenska
kyrkan. Här får vi ta del av nätverkets erfarenheter av
att vara kyrka i en ny tid, en tid som i allt större utsträckning präglas av mångfald och rörelse. Svenska
kyrkan är en folkkyrka, men folket är mindre homogent än någonsin. Detta ställer kyrkan inför helt nya
frågor, utmaningar och möjligheter, inte minst i urbana
mångfaldsförsamlingar. De erfarenheter som finns i
nätverket blir alltmer efterfrågade överallt inom hela
Svenska kyrkan. Under seminariet presenteras även
metodboken med samma namn som nätverket.
Medverkande: Johanna Linder, Samordnarna och
Christina Byström, nätverkets ordförande samt Henrik
Törnqvist m.fl.

Eftermiddag:
Att vara där det skaver – mångfaldskrockar (S)
13.30-15.00
Mångfald i bl.a. språk, kultur och tradition är många
gånger en stor tillgång. Samtidigt ställs vi inför nya frågor
som utmanar oss. Ibland väcks även gamla frågor upp
igen, frågor som många av oss sedan länge lämnat bakom
oss. Hur möter vi och hanterar detta?
Medverkande: Christina Byström, Samordnare m.fl
”Jaha, jag trodde att Svenska kyrkan bara var för
svenskar…” (T)
13.30-15.00
Hur kommunicerar vi i en mångkulturell- och multireligiös
miljö? Det gäller bl.a. ord, bilder, uttryck och kommunikationskanaler. Vårt sätt att kommunicera visar på vår
identitet som kyrka. Därmed är kommunikation teologi.
Medverkande: Johanna Linder, Samordnare m.fl
#Metoo Lagstiftningen – ett verktyg i arbetsgivarens arbete mot sexuella trakasserier (U)
13.30-15.00
I uppropet #vardeljus gavs vittnesbörd om sexuella
trakasserier inom vår kyrka. Det ska råda nolltolerans
och arbetsgivare i Svenska kyrkan har en viktig uppgift
att aktivt arbeta med att skapa arbetsplatser fria från
trakasserier. Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagstiftningen är viktiga verktyg i det arbetet. Vad är det
som gäller och hur går det att arbeta aktivt och förebyggande?
Medverkande: Mari Burell förhandlare/rådgivare och
Anna von Malmborg/utvecklingschef, Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation leder seminariet.

Söndag 12 maj
Högmässan kl 11.00 följer Bergsjöns
församlings form där delaktighet, språk
igenkännande och nytänkande förenas.
Världen möts, vi lyssnar till livsberättelser,
bryter brödet och sjunger på ett sätt som
gör att alla kan vara med.
Medverkande: Ungdomar från Bergsjöns
församling, Andreas Andersson, Monika
Stenow, Jenna Jordsten, Jan Mattsson,
Henrik Törnqvist
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Avslutningsmiddag i Församlingshuset lördag 11 maj kl 19.00
Förra året arrangerade vi en avslutande middag. Det var
mycket uppskattat. Så det vill vi erbjuda även i år för de
som så önskar. För 200 kr får Du en tvårättersmiddag,
dryck (vatten/lättöl), kaffe och musikunderhållning. Du
anmäler Dig till middagen på anmälningsblanketten.
Jubileumsmiddagen 2018 då Börge Ring stod för underhållningen.

Pilgrimsvandra på Gotland med KG Hammar 7-8 maj
Foto: Biörn Källman

Som ett förprogram till Gotlands
kyrkvecka arrangeras en pilgrimsvandring under två dagar. Ledare för
vandringen är biskop em KG Hammar,
prästen Lotta Fång och Lotta Lundberg-Ericsson på Sensus.

Vandringslängd är cirka 15 km per dag. För att delta
i vandringen krävs vana att gå och att man orkar bära
sin egen matsäck. Deltagare som även deltar i kyrkveckan har företräde till pilgrimsvandringen. Minsta
antal deltagare 10 personer.
Läs mer om pilgrimsvandringen på hemsidan.

Vandring genom Hansestaden
Visbys och Gotlands betydelse för östersjöhandeln och
politiken genom århundradena är väl dokumenterad.
Ändå händer det att forskare och arkeologer gör nya
fynd som förändrar vår syn på vad som varit. Följ med
på en promenad genom Visbys gränder, och ta del av
historien och nutiden.
Ciceron är Kyrkveckans projektledare Inger Harlevi
och promenaden på fredagen utgår från församlingshuset klockan 16.30 och slutar 18.00.

Before and After church
I församlingshuset finns det möjlighet för Kyrkveckans
deltagare att fortsätta umgänget och samtalen efter
seminarierna och på kvällarna under Before och After
Church. Under Before Church serveras en varmrätt
(dagens rätt) för 75 kr. Under After Church finns något
enkelt att äta och dricka till självkostnadspris.
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Kyrkveckan delar ut priset till Årets förnyare i Svenska kyrkan
Kyrkans Tidning har, tillsammans med Gotlands kyrkvecka och Visby domkyrkoförsamling, instiftat priset
Årets förnyare i Svenska kyrkan. Det delades ut för
första gången 2010.
Priset på 15 000 kr utdelas årligen till en person
eller grupp som verkat för en gränsöverskridande och
framåtvänd kyrka. Årets förnyare i Svenska kyrkan
visar att teologi är en skapande verksamhet – något
man gör tillsammans. Priset vill lyfta fram teologi och
kyrkoliv som inspirerar andra och även gjuter nytt hopp
i Svenska kyrkan.
Nomineringen är öppen för alla. Du kan nominera en
person eller en grupp som du anser är förtjänt av priset.

Maila din nominering senast den 15 mars till:
aretsfornyare@kyrkanstidning.se, eller skicka ett brev
till Årets förnyare, Kyrkans Tidning, att. Gudrun Råssjö
Box 22 543, 104 22 Stockholm

Gudstjänster under kyrkveckan
Att fira gudstjänst tillsammans är en viktig inramning av
Gotlands kyrkvecka. Från torsdag till och med lördag firar
vi en kort morgonmässa klockan 8.00. Torsdag kl 20.00
är det en mässa med Per Harling-psalmer under rubriken
För livets skull. Fredag är det kvällsmässa klockan 20.00
efter Länsteaterns föreställning och på lördagen är det
en enkel kvällsmässa kl 18.00. Högmässan på söndag
klockan 11.00 avslutar Kyrkveckan.

Fredag kl 19.00 i domkyrkan: Floden
Länsteatern på Gotland bjuder på en föreställning baserad på sånger av Peter Gabriel.
Förälskelse, passion. Vi har alla drabbats. Njutit.
Kär¬leken är underbar. Man träffar någon – på jobbet,
på krogen, på en kvällskurs, under en semester. Vi blir
ihop, vi blir ett par. Vi älskar varandra, fast vi är olika.

Visst är det underbart? Jo. Eller? Jag älskar dig. Men
står vi ut med varandra? Kan vi ta oss över floden?
I vår föreställning försöker två varelser leva tillsammans, trots sin olika bakgrund, trots sina olika drömmar.
Skådespelare: Lennart Bäck och Martyna Lisowska.
Musiker: Erik Törner, Jakob Jonsson och Robert Wahlström
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Så här anmäler du dig till Gotlands kyrkvecka
Anmälan
Anmäler dig gör du på vår hemsida som du hittar på
www.gotlandskyrkvecka.se. Där finner du även de
senaste nyheterna inför årets kyrkvecka. Frågor om
anmälningsförfarandet besvaras av Monica Sjögren på
Sensus, telefon 0733-83 95 00.
Kostnad
Kostnad för deltagande är 1 700 kronor per person. Då
ingår utflykt med buffé, alla seminarier, fika samt lunch
torsdag-lördag. Kom gärna hela arbetslaget. För den
som även deltar i pilgrimsvandringen tillkommer en extra
kostnad.
Tid och plats
Kyrkveckan startar onsdagen den 8 maj med en gemensam bussutflykt och avslutas med högmässa i
Visby domkyrka på söndagen den 12 maj klockan

11.00. Programmet genomförs i Församlingshuset vid
domkyrkan och i närliggande lokaler.
Resa och boende
Du ansvarar själv för resa, boende och de måltider som
inte ingår. Boka tidigt och planera in från onsdag tom
söndag så är det lättare att hitta prisvärda alternativ.
Uppdaterad information
På hemsidan publiceras det senaste inför Gotlands
kyrkvecka. På facebooksidan Gotlands kyrkvecka kan
du interagera med andra deltagare redan innan veckan
startar.
Kontaktperson och projektledare
Inger Harlevi, telefon 070-521 12 60,
e-post: inger.harlevi@balticness.se

Arrangörer av Gotlands kyrkvecka är Svenska Kyrkan Visby domkyrkoförsamling, Svenska Kyrkan Visby stift,
Sensus, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Internationella avdelning och Sigtunastiftelsen.

