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En tidning från Visby domkyrkoförsamling

Kyrkan och
dess mångfald

mötesplatser i tre kyrkor
där alla har plats och där
alla kan bli sedda

Mässor och gudstjänster i Visby
Återkommande mässor, gudstjänster
samt andakter i församlingen hittar du i
veckorna på:
Tisdagar Andakt i samband med Tisdagsträff och Öppet Hus i Visborgskyrkan
(jämn vecka) och Terra Nova kyrkan
(ojämn) i samband med gästtalare. Programmet startar 13.00 i båda kyrkorna.
Onsdagar 8.00 Mässa i domkyrkan.
13.00 Mässa på lasarettet. 15.00 Mässa/
gudstjänst på Pjäsen. 16.00 Gudstjänst på
Fältgatan. 18.00 Ung Mässa i domkyrkan.
Torsdagar 15.30 Gudstjänst på Korpen.
Fredagar 14.00 Gudstjänst på Åkermanska samt 15.30 Gudstjänst på Solrosen.
Veckorna 36, 40, 44, 48 och 52.
Lördagar 12.00 Stiftsmässa i domkyrkan.
Söndagar 9.30 Högmässa i Visborgskyrkan • 11.00 Mässa i domkyrkan •
11.00 eller 18.00 Mässa eller musik- och
förbönsgudstjänst i Terra Nova kyrkan •
14.00 Gudstjänst på Gotlands sjukhem
ojämna veckor • 14.30 Gudstjänst på
Gråbo seniorboende jämna veckor.
För exakta tider, eller om förändringar
skulle uppstå, står aktuella datum och
tider i kalendariumet på vår hemsida
(klicka på en av symbolerna längst uppe i
högra hörnet) samt i predikoturerna som
publiceras i GA/GT varje fredag.

Mötesplatser och träffpunkter för alla
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 ett flertal aktiviteter inom väggarna, och vill du så kan du
hitta något att göra i stort sett varje dag.
Antingen i kyrkans lokaler på Terra Nova,
i Visborgskyrkan, eller i församlingshuset
vid domkyrkan.

Otendag

Fika till självkostnadspris och en inbjuden
gäst som berättar om allt mellan himmel
och jord. Varje måndag klockan 14-16 i
församlingshuset bredvid domkyrkan.

Tisdagsträffar och Öppet Hus

Med start 6 september bjuds det in till Tisdagsträff i Visborgskyrkan klockan 13. Då
erbjuds där kaffe, andakt och en inbjuden
gäst. På Terra Nova kyrkan går det också
att lyssna på en inbjuden gäst, och här
serveras det även soppa från klockan 12.

Soppa i domkyrkan

Varje torsdag klockan 12 serveras soppa i
församlingshuset vid domkyrkan. Jämna
veckor sker detta i samband med ”Music
at Noon”. Soppan kostar 40 kronor per
person.

Våffelcafé på onsdagar

Klockan 14 - 16 serveras våfflor i
Visborgskyrkan för 20 kronor.

Himmel & pannkaka för familjer

Andlig och själslig spis, mat och gudstjänst, från klockan 17.30 i Visborgskyrkan. Datumen är 22 september, 13 oktober, 10 november och 1 december. 30 kr.

Stilla stunder i domkyrkan

Upplev kyrkorummet på ett nytt sätt under några torsdagar i höst, den 6 oktober
och 10 november klockan 17.00-19.00.

Morgonbön och frukost

Fredagsfrukost och kaffe går att avnjuta
från klockan 8 på Visborgskyrkan. Vi börjar
med en kort andakt.

Sinnesrogudstjänst

Första söndagen i månaden bjuder Visborgskyrkan in till sinnesrogudstjänst från
klockan 18.

Regnbågs-Jesus
I domkyrkan hänger sedan en tid en stor
presennings-ikon med Jesus som motiv.
På Jesu bröst finns en regnbåge och i den
uppslagna bibeln som Jesus håller i står
det ”Var inte rädd”!
Regnbågen står med sitt spektrum av
färger för mångfald. Den blir ett sätt att
berätta om trons verklighet – en Gud
som älskar alla och räknar alla människor
som sina barn.
Kanske kan man säga att bibelcitatet ”Var
inte rädd”, är ett sätt att sammanfatta
bibelns budskap i tre ord. Änglarna säger

det, Jesus säger det till sina lärjungar.
Det är ett budskap som alla vi människor
behöver ta till oss.
Oavsett etnicitet, kultur, kön, religion,
sexuell läggning, ekonomisk status, ålder
så är du välkommen till Svenska kyrkan.
Det är bildens enkla budskap.
Under vecka 46 infaller Gotland Pride.
Det kommer också att märkas i Sankta
Maria domkyrka genom vår sedvanliga
Regnbågsmässa lördag 19 november
klockan 19, och en möjlighet till drop invigsel klockan 13 - 16.

Kyrkan är en del av vårt samhälle
”I lust och nöd”. Känns det igen? Det är lätt
att tro att kyrkans arbete endast handlar om
”lust”. Som bröllop, dop och konfirmation.
Just dop och bröllop lockar miljoner svenskar
till någon av landets kyrkor. Varje år. ”Lusten”
blandas med lite ”nöd” när det handlar om
begravningar. Plus en och annan gudstjänst.
Ganska många gudstjänster faktiskt. Till
dessa kommer 15,4 miljoner besökare varje
år.
Och kyrkan gör så mycket mer. Kyrkan
arbetar mitt i samhället inte bara bildligt
utan också praktiskt. I Visby finns vi med när
samhället behövs. Vi har Birkagården som
hjälper de hemlösa, och vi har Sjukhuskyrkan
som möter upp de sjuka, deras anhöriga och
sjukhuspersonalen.
Kyrkan står vid människornas sida till vid
stora händelser men även i det lilla och ibland
dolda. Familjen som behöver en hjälpande
hand inför månadsskiftet. Konfirmanden med
alla tonårsbryderier. Den gamla som saknar
kontakt med sina anhöriga.
Till kyrkan är du också välkommen om du
vill sjunga i kör. Det finns 5 000 körer inom
Svenska kyrkan. Eller varför inte komma för
att lära dig något nytt? Kom tillsammans
med det lilla barnet för musik och rytmik,
eller en fika med andra vuxna. Lyssna på

konserter, bidra för att hjälpa de utsatta, eller
varför inte träffa nya vänner över en fika
eller en bit mat?
Vi vårdar även kulturarvet. Sverigas 3 400
kyrkor med alla historiska detaljer däri,
och kyrkogårdarna givetvis. Församlingens
yngsta kyrkogård, Norra kyrkogården, fyllde
hundra år i somras. Även där har tiden fått
sätta sina egna avtryck och kommer göra så
länge än.
Församlingen är även en arbetsplats för över
60 gotlänningar. Alla arbetar vi med att vårda
såväl byggnaderna och de historiska föremålen för att hålla dem levande. Men vi arbetar
också för alla de människor som kommer
hit. De behöver också vårdas. Kyrkan är en
medvandrare i livet för den som önskar. Hon
finns där när för den enskilde om denne så
tror eller inte. Hon lyssnar och dömer inte.
Kom som du är.

För de minsta i
församlingen
För de allra minsta och deras vuxna är kyrkorna öppna de flesta av veckans dagar. I församlingshuset vid domkyrkan är det öppet måndag
till fredag 9 -12. Medan de mindre leker finns
det kaffe för de vuxna. Varje måndag finns här
en pedagog på plats som leder verksamheten.
Sett över hela veckan går det även att besöka
Terra Nova kyrkan för Klapp & Klang på
måndagar klockan 14-16. På Visborgskyrkan
hittar du Klapp & Klang varje tisdag klockan
9-11.30, och på torsdagar samma tid. På fredagarna är Klapp & Klang tillbaka på Terra Nova
kyrkan och finns där klockan 9 - 11.30.

Aktiviteter i din närhet
För dem som är sex år och äldre finns det
flera olika aktiviteter att välja mellan, och
med olika innehåll beroende på vad som
väljs. Varför inte testa flera, och välja vad
som känns bäst?
Miniorer (6-7 år) i Terra Nova kyrkan
Skapande, lek, hantverk, fika, mys, film,
musik, drama med mera.
After school / Öppen verksamhet för skolbarn (från 9 år) i Terra Nova kyrkan
After school fungerar ungefär som ett
fritids; Vi spelar spel och sportar. Vi har
också skapande verksamhet. Mellis finns
mellan kl 14-15 (kostnad 10 kr). After
school är öppet två dagar i veckan i Terra
Nova kyrkan. Alla är välkomna och ingen
föranmälan krävs.

Tis

Ons
Tors

13.30-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
18.00-19.30
13.30-16.30
16.00-17.00
18.30-20.00

Vi träffas, pratar, skapar, ser på film och
gör vad som passar och fängslar oss för
dagen.

Scouting

I Terra Nova kyrkan har vi olika scoutgrupper för 8 –18 år som träffas en gång
i veckan under terminerna. Vi lär oss om
naturen, knopar, eld, verktyg och att surra.
Att träna samarbete i patrullen gör vi på
många olika och roliga sätt. Vi leker, pysslar, sjunger och har andakt.
Vi är både utom- och inomhus, lite olika
för olika åldersgrupper. Övernattningar,
hajker och läger är också en viktig del i vår
scoutverksamhet!

After School, Terra Nova kyrkan för barn från 9 år
Mininova barnkör, Terra Nova kyrkan för barn 6-13 år
Miniorer, Terra Nova kyrkan för barn 6-7 år
Äventyrs- och Utmanarscouter, 12 år och uppåt. Terra Nova kyrkan.
After School, Terra Nova kyrkan för barn från 9 år
Spårarscouter, 8-9 år, Terra Nova kyrkan.
Upptäckarscouter, 10-11 år ,Terra Nova kyrkan.

Konfirma
På hösten startar även årets konfirmandarbete med sitt högtidliga avslut sommaren
därefter. Däremellan ska konfirmanderna
hinna med att fundera kring tro och livsfrågor samtidigt som de är på läger, firar
midnattsmässa, ”dygnar” i Domen och lär
känna Gud och varandra.
- Vi har tre olika alternativ för ungdomarna. De kan välja mellan KOVA, KOIN
och KOSO där KOVA står för Konfirmation
Vardag där vi träffas varje onsdag, KOIN
som är en intensivkurs och till största delen
kopplad till skolloven då vi åker på olika läger, och KOSO som är ett sommaralternativ,
berättar församlingspedagog Pia Tofténius.
- Dessutom har vi några gemensamma
punkter där alla alternativen träffas samtidigt, som när vi dygnar i domkyrkan i påsk.
Det blir en väldigt speciell stämning bland
ungdomarna ju mer klockan visar.
Varje onsdagskväll från höst till sommar
firas Ung Mässa i Sankta Maria med musik,
stämning och gemenskap. Då är det oftast
KOVA som är med, och en gång i månaden
är även KOIN och KOSO med.
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Sök din tro i en
katekumenatsgrupp
Längtar du efter att, tillsammans med
andra, få samtala om livet och tron? Då
kan Katekumenatet – en vuxen väg till tro
– vara något för dig! Denna samtalsgrupp
vänder sig till vuxna som söker en tro.
Kanske blev du aldrig döpt eller konfirmerad? Kanske funderar du på att bli det
som vuxen istället?
Katekumenatet kännetecknas av fyra steg
med fyra gudstjänster, där du tillsammans
med andra söker efter en personlig kristen
tro.
Gruppen träffas regelbundet under ett år.
Med i gruppen finns både ledare från församlingens medarbetarlag och medvandrare från förra årets katekumengrupp. Om
du vill så kan medverkan i denna grupp
leda till såväl vuxendop som vuxenkonfirmation.
Vi startar nya grupper varje år. Kontakta
expeditionen för att anmäla ditt intresse.

anderna

nfirmand vardag
ternativet för dig som vill träffas ofta – varje
sdagseftermiddag. Genom dramaövningar,
usik och annat skapande försöker vi bättre förstå
s själva, varandra och livet. Under året åker vi
två helgläger.
nfirmand intensiv
är livet går i rallyfart, och du har svårt att hinna
ola, fritidsintressen och vänner? Tycker du om
åka på läger? Då är detta alternativet för dig.
träffas på loven där vi får tid att brottas med
ets frågor. På sportlovet åker vi till Järvsö och
er skidor. Eftersom detta är ett intensiv-alternativ
det viktigt att du kan delta vid alla tillfällena.
nfirmand sommar
ed 10 meter till poolen, 100 meter till sjön och
0 meter till havet är det här alternativet för dig
m gillar sommar, sol och bad! Vi bor på Hornöns pensionat på norra Öland, gör cykelturer,
dar och reflekterar kring livets frågor. Följ med
en underbar resa som blir ett minne för livet!

r mer info, skicka dina frågor genom e-post till
a.toftenius@svenskakyrkan.se

Ettåringen som inte växt klart
Förskolan Sankta Maria vid Terra Nova
kyrkan har precis fyllt ett år. Det har
på alla sätt varit ett spännande år med
lärdomar för såväl barn som vuxna. Nu
hälsar Elisabeth Norrby med personal
alla välkomna till en ny termin, och
förbereder fortsättningen för förskolan.
Förskolan Sankta Maria blev snart efter
sitt öppnande fulltecknad med barn, så
förberedelserna för att starta ytterligare en
avdelning för 12 barn till är igång. Genom
att anpassa de västra delarna av Terra

Nova kyrkan för barnens behov skapas
dessutom en stabilare arbetsmiljö. De två
avdelningarna kommer att arbeta tillsammans och medarbetarna kan så även
stödja varandra.
- Med en avdelning har vi varit lite sårbara
vid sjukdom. När vi nu blir två finns det
större svängrum för medarbetarna vilket
också stärker barnens arbetsmiljö, säger
Elisabeth Norrby.
Den nya avdelningen hoppas vi kunna
öppna under första halvåret 2017.

Hundraåringen som växer
Under sommaren firade Norra kyrkogården 100 år med utställning och tal av
bland annat biskop Sven Bernhard Fast.
Då visades även en dramatiserad kyrkogårdsvisning som tidigare genomförts på
Östra och Södra kyrkogården, med bland
annat Hanna Holmberg, Lars Bäckman
och Bengt-Åke Rundqvist som guider/skådespelare.
Norra kyrkogården är ingen gammal och
grå hundraåring, utan en väldigt aktiv sådan. En åldring som ännu inte växt färdigt
utan ligger i startgroparna för att fortsätta
växa vösterut.
- Just nu håller vi på att färdigställa underlaget så vi kan genomföra en ordentlig upphandling av entreprenadarbetet,
och vi hoppas kunna påbörja arbetet till
våren, säger Mats Ahlqvist som är chef för
domkyrkoförsamlingens Fastighets- och
kyrkogårdsförvaltning.
Kyrkogårdens utvidgning godkändes av
byggnadsnämnden inför den gångna sommaren, och under vintern som varit har de
anställda i församlingen röjt undan bland
sly och buskar.

Music at noon - lunchkonserter

Varannan torsdag (jämna veckor) framförs orgelmusik i domkyrkan, oftast är
det domkyrkoorganist Claes Holmgren
som spelar musik på någon av domkyrkans
orglar. Konserten tar cirka 20 minuter.
Sopplunch serveras i församlingshuset
varje torsdag, och för den som lyssnat på
orgelkonserten och önskar äta efteråt går
det att sätta sig till bords direkt efter konserten. Sopplunchen kostar 40 kronor.
Foto: Visby domkyrkoförsamling

Körer och konserter
Med mellan 30 och 50 besökare dagtid, och uppemot 16 bäddar inför natten, är Birkagården
en viktig tillflyktsplats för många på Gotland. På bilden från förra året förbereds dock Birkagårdens 10-årsjubileum.

Birkagården - en plats för alla
- Som mest var vi 120 frivilliga som
kunde rycka in med en hjälpande hand.
Vi är färre idag, så alla som vill hjälpa är
välkomna, säger Tommy Wissing som är
föreståndare på Birkagården.
Natthärbärget Birkagården erbjuder en
sängplats för den som är hemlös. Det finns
upp till 16 nattbäddar och någonstans att
vara under dygnets mörka timmar. Här
finns det även möjlighet att umgås, få sig
en bit mat och tvätta sina kläder, och mellan 30 och 50 personer besöker varje dag.
På Gotland är flera hundra människor inskrivna i missbruksvården. Verksamheten
är ett samarbete mellan Visby domkyrkoförsamling, Region Gotland, Röda korset
samt föreningen Vägen Hela Människan
Gotland, och drivs bland mycket annat
tack vare ett antal frivilliga krafter. Det
finns flera medmänniskor som vill hjälpa
till och att göra skillnad, och så även olika
företag som skänker material, mat och

pengar till verksamheten.
- Det är väldigt hög standard på den mat
som skänks från butikerna, säger Tommy
Wissing.

Hösten på Birkagården
Dagverksamheten öppnar 08.30 och
håller på till 12.30, måndag till fredag.
Med hjälp av insatser från Pingstkyrkan förlängs öppethållandet till klockan 14.30 måndagar och torsdagar.
Alla dagar serveras kaffe och smörgås,
onsdagar lagad husmanskost.
Varje tisdag finns en diakon på plats
för samtal.
Nattverksamheten, eller härbärget,
håller öppet mellan klockan 19.00 till
08.30 alla dagar i veckan. Varje kväll
serveras lagad mat och frukost erbjuds
varje morgon.

Körer för de stora och de små
Det går inte att vara för ung eller för
gammal för att sjunga, och i församlingen
finns det en kör för alla.
För de yngre finns Barnkören Mininova
vid Terra Nova kyrkan som träffas på tisdagar. Feel good-kören är en kör för alla,
även den som är ovan. Fokus ligger på
sångglädje och träffas på Visborgskyrkan
på onsdagar.
Domkyrkans Oratoriekör repeterar lördagar och är en blandad kör som framför
Cherubinis Requiem under Allhelgonahelgen och Bachs Juloratorium inför Julen.

Domkyrkan har även en Damkör som
repeterar torsdagar klockan 19. Kören är
en fyrstämmig damkör som sjunger vid
högmässor och konserter.
Domkyrkans Distlerensemble är en
blandad vokalgrupp som framför mer
avancerad a cappellamusik. Den medverkar vid högmässor och vid konserter och
repeterar enligt schema.
För mer information om körerna, tider
och kontaktinformation till ledarna, gå in
på hemsidan www.svenskakyrkan.se/visby.

Novemberkonserter
Föreningen Anhöriga Mot Droger håller
en manifestation och konsert den 4 november klockan 18 för att hedra dem som
gått bort på grund av droger. Intäkterna
går till stöd för Birkagårdens verksamhet.
Konsert bler det även den 13 november
med Musikaliska sällskapet, Gotlands
Symfonietta klockan 18.
Adventskonsert
Första Adventssöndagen den 27 november
klockan 19. Domkyrkans Oratoriekör,
Damkör och Distler-ensemble under ledning av Claes Holmgren.
Körkonsert
Den 4 december klockan 19 blir det
konsert med domkyrkans Distler-ensemble
under ledning av Claes Holmgren.
Allsångskonsert
Gabriel Forss kommer till Visby och
domkyrkan med sin ”Julallsång” den 6
december klockan 19.
Stödgala för barn
Även i år anordnas en stödgala, ”Lett u
hjelpe”, för ett barnhem i Lettland dit
entreintäkterna skänks. Årets konsert
genomförs torsdagen den 8 december
klockan 19.
Musikskolans Luciakonsert
Den 11 december klockan 16 kommer
Kulturskolan med en Luciakonsert.
Gotlands Lucia
Gotlands Lucia kröns, och tillsammans
med sina tärnor sjunger de i domkyrkan
klockan 19. I vanlig ordning den 13
december.
Juloratoriet
Oratoriekören med flera framför J: S:
Bachs ”Juloratorie” i domkyrkan den 18
december klockan 18. Claes Holmgren
dirigerar
Excelsisdagar i domkyrkan
Konserter med fri entré tisdagen den 27,
28 och 29 december klockan 19. Dirigent
Claes Holmgren.

Foto: Mats Hermansson

Välbesökta Svenska kyrkan

Farkosten

en båt i sten fylld med våra böner

15,4 miljoner människor besökte en
gudstjänst i Svenska kyrkan under 2015.
Många deltog under någon av de kyrkliga
handlingarna som dop, konfirmation, vigsel eller begravning, men även till de samlingar du kan läsa om i predikoturerna.
Det är många som kommer till kyrkan,
och vi vill presentera några av siffrorna
bakom besöken.

52 000 dop förra året

Under 2015 döptes nästan hälften av alla
födda i landet, 45,6 procent. Det gör hela
52 000 barn på ett år.

Konfirmerade i tusental

Det är fler än var fjärde ungdom, lite mer
än 28 000 personer, som konfirmeras i
Sverige varje år. Inom Visby församling
så är siffrorna mycket bättre än för riket i
övrigt. Här konfirmerades hela 40 procent
av alla i respektive årskull, och har så
gjort de senaste åren.

Par som vigdes

I Svenska kyrkan vigdes under året som
gick cirka 17 000 par i Guds namn.

Nya medlemmar i kyrkan

Nästan 9 000 personer valde att gå med
i Svenska kyrkan förra året. Siffran gäller
personer över 12 år och är den högsta
under 2000-talet och beror bland annat
på konfirmationen. Ungefär 30 procent
av dessa utgörs av ungdomar som inte
tidigare varit medlemmar, men som blivit
det i och med konfirmationen. Sammanlagt fick Svenska kyrkan cirka 60 000 nya
medlemmar under 2015.

Körer och konserter

Längst fram i domkyrkan står en stor båt
byggd i kalksten. Den ligger på golvet med
fören riktad mot högaltaret. Skeppet är på
väg. Det färdas tryggt och kan bära med
sig allt vi vill. Det har människor förstått.
Under sommaren har båten fyllts av lappar som människor lagt i den.
Människor har på små lappar skrivit ner
sin tanke, sin längtan, sin sorg, sin glädje,
sin önskan – Ja, sin bön.
Under hela sommaren har människor stått

Sjukhuskyrkan i Visby

vid farkosten och formulerat sina tankar,
tecknat ner dem på en lapp och lagt ner i
farkosten.
Visionen har varit en farkost full med
människors tankar. Tusentals lappar.
Onsdagen den 12 oktober kl. 18.00 möts
vi till mässa i domkyrkan och efter mässan
samlar vi ihop alla lapparna och bär ut
dem utanför kyrkan och eldar upp dem.
Så stiger vår bön mot himlen.
Välkommen!

Vid Visby lasarett hittar vi sjukhuskyrkan. Här
kan patienter, anhöriga och personal få träffa
en präst eller diakon vars arbetsplats utgår från
sjukhuset.
Domkyrkoförsamlingen har huvudmannaskapet,
men såväl Ekumeniakyrkan som Visby stift finns
med och bidrar med medel eller personal.
Klockan 13 varje onsdag firas det en enkel mässa i
sjukhuskyrkans kapell vid biblioteket på lasarettet.

Ungefär 634 000 besökare tog del av någon av de 4 000 konserter som genomfördes i kyrkans regi under 2015. Några av
dessa konserter genomfördes tack vare
några av våra 5 000 körer och deras
97 000 körsångare, men allt från orgeltill popmusik

Sveriges största förening

6,2 miljoner svenskar är medlemmar i
Svenska kyrkan. I rapporteringen om
kyrkan nämns ofta antalet utträden, men
sällan att församlingarna utgör grunVisborgskyrkans
café 60
den till den
största föreningen. Cirka
procent av svenskarna är medlemmar i
Svenska kyrkan.
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Visborgskyrkans café
Visborg
Tisdagsträff Tisdagsträff
Tis
Träff varannan vecka i Visborgskyrkan.
Programmet startar klockan 13.00 och
därefter kaffe och en liten andakt.

våffelcafé
våffelcafé

Träff varannan vecka i Visborgskyrkan.
Programmet startar klockan 13.00 och
därefter kaffe och en liten andakt.

alla on

våff
våff

Höstens program
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På besök i Addis Addeba
Peder Fohlin Kvinnor för missionen
inbjuder.

På besök i Addis Addeba
Peder Fohlin Kvinnor för missionen
inbjuder.

Tack alla medlemmar!
Tänk så mycket fattigare livet skulle vara
utan kyrkan!

Kyrkan är ofta sedd lite över axeln av
media. Man rapporterar helst om kyrkliga
frågor då det hänt något tråkigt; något
man kan blåsa upp som ”skandal”. I ett så
stort sammanhang som Svenska kyrkan
händer det förstås att det kan gå snett, att
enskilda personer gör fel. Konstigt vore väl
annars… Blir det fel så får man göra om och
göra rätt. Det är Svenska kyrkan väldigt
bra på och så även öppen för granskning.
Det är ju Sveriges största demokratiska
organisation vi talar om. Det säkrar en bra
utveckling.
Går det att tänka sig det gotländska landskapet utan kyrkor? Kan man tänka bort
Sankta Marias siluett och ändå tala om
Visby? Visst skulle det bli ganska tomt utan
kyrkan. Och då menar jag inte bara ståtliga
siluetter och vackra kyrkorum…
Det mänskliga skulle bli fattigare utan det
rika sammanhang som är Svenska kyrkan i
Visby och på Gotland.
Sköna, spännande, andaktsfulla kyrkorum
på olika platser i vår stad och ö. Klockklangen som dallrar i luften. Stora musikupplevelser. Människor som möts till gemenskap och gudstjänster - som ger kraft
även till dem som inte är där. Psalmsång

och stillhet. Förlåtelsekraft och budskapet
”du duger som du är” förmedlas ständigt.
Vackra och eftertänksamma byggnader
som är en del av vårt kulturarv. Uthållighet och närvaro. Skaror av hängivna
kyrkoarbetare och kyrkbesökare. Verksamhet för alla åldrar; nystartad förskola och
regelbundna andakter på 7 äldrevårdboenden. Oreserverat för alla människors lika
värde. I glädje - och djupaste förtvivlan
när livet rasar. Dop, konfirmation, bröllop
och begravning. Dygnet runt till hands i
Sjukhuskyrkan när livet är skört. En stor
barn- och ungdomsverksamhet med flera
hundratals individer som möts varje vecka.
I solidaritet med kyrkor i den fattiga delen
av världen. Körgemenskap. Birkagårdens
natthärbärge är öppet varje natt året
runt – för medmänniskan som behöver en
säng - möjliggjort tack vare många ideella
medarbetare.

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:

123 657 19 05
Församlingens diakonala arbete

123 096 16 56
Natthärberget Birkagården

123 175 75 33
Svenska kyrkans internationella
arbete

Kyrkan är en öppen famn mot alla, varje
dag året runt.
Ett stort tack till alla Svenska kyrkans
medlemmar i Visby ( 63 % av befolkningen) som är med och möjliggör detta
arbete. Utan sina medlemmar stannar
kyrkan!

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

Mats Hermansson
Domprost
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Ansvarig utgivare:
Domprost Mats Hermansson
mats.hermansson@svenskakyrkan.se
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Tryck:
IVisby Tryckeri AB
VisDom delas ut som samhällsinformation till
alla hushåll inom Visby domkyrkoförsamling.
Visborgskyrkan, Stenkumlaväg 14
www.svenskakyrkan.se/visby

