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Hesekiel 
 

Någon gång, 

så där på 600-talet före Kristus 

föddes Hesekiel. 

 

Men han räknade inte åren på det viset. 

De visste inte då att Jesus skulle födas 

och att åren skulle räknas 

både framåt och bakåt 

ifrån honom. 

 

Hesekiel blev präst. 

På det sättet lärde han känna Gud. 

 

Tiden, som han fick som präst, 

blev kort och avbruten. 

 

Babylonierna intog Jerusalem. 

Det var år 597. 

Då var nog Hesekiel så där 25 år. 

 

En stor del av dem som bestämde i staden 

tvingades iväg långt bort. 

Hesekiel var en av dem. 

 

Där borta, i främmande land, 

möter Hesekiel Gud. 

 

Gud behöver honom. 

Gud behöver någon,  

som kan säga hans ord. 

 

Det kommer att bli ännu värre, 

säger Hesekiel till de andra. 

De som hoppas och längtar hem. 

 

Det är inga ord som han gärna vill säga. 

Det gör ont att forma dem. 

 

Det är ju redan så illa. 

Om det blir ännu värre 

hur blir det då? 

 

Både då 

och idag 

behövs de som säger 

att allt inte bara fortsätter 

och blir bättre och bättre, 

hur vi än lever. 

 
 

Både då 

och idag 

verkar det möjligt att leva så 

att vi gräver vår egen grav. 

 

Så var det i Jerusalem, 

då Hesekiel levde. 

 

De landsflyktiga 

hoppades få komma hem igen. 

Få se staden och templet. 

 

Det blev inte så. 

Tio år senare brinner templet. 

Huset där Gud bodde. 

 

Hela staden jämnas med marken. 

 

Hoppet. 

Allt hopp 

om allting dör. 

 

Då gråter Hesekiel, 

och ser som en underlig bild 

en slags grop 

med massor av döda ben. 

 

Han tycker sig höra 

hur Gud frågar: 

Kan de här benen få liv igen? 

 

Herre min Gud 

svarar Hesekiel. 

Det vet bara du! 

 

Sedan ser han hur benen ordnas 

hur de fogas ihop 

och blir levande kroppar. 

 

Hur döda 

kan bli levande igen. 

Det vet bara Gud. 

 

Det obegripliga, nästa omöjliga hopp 

delar vi med Hesekiel. 

 
                      Ruben Johansson 



 

TRETTIOSEX ÅR I VISBY 

 

När vi kom till Visby i januari 1975 och jag tillträdde som  

pastor i Visby Missionsförsamling så tänkte jag att det blir väl en 

lugn period några år i en stabil Missionsförsamling. Vi kom från 

Järnforsen i Småland där vi var med om ett intensivt kyrkbygge 

med därefter utökad verksamhet.  

Men vår period i Visby blev inte lugn utan, välsignad och lång. 

Här växte våra barn upp och vi fanns med i samhället, Inga som 

lärare och jag i Hem och Skola samt informatör i skolan i 

drogfrågor via DKSN (De kristna samfundens nykterhetsrörelse) 

och länsskolnämnden. Därtill har jag varit God man i Kommunen 

i över 25 år och under sex år var jag studieorganisatör i 

Frikyrkliga Studieförbundet. 

Men den mesta tiden har jag fått vara i Missionsförsamlingen i 

Visby samt en del i Dalhem och Fårösund. Det har varit arbetsamt 

ibland när arbetsveckorna blivit långa och bortakvällarna från 

familjen många, men jag har alltid känt stort stöd från 

församlingen. Kyrkobyggnadsperioden blev intensiv men då 

stärktes gemenskapen ännu mer. 

Värdet av en församlings gemenskap och omsorg förstärktes då 

min Inga blev sjuk och fick lämna jordelivet. Församlingen blev 

då som min andra familj. 

Nu vill jag tacka för alla dessa många härliga och välsignade år i 

Visby, ni finns i mitt hjärta. Det känna svårt att bryta upp och 

lämna allt detta, men ändå känns det rätt. Jag flyttar i viss del till 

min hembygd i kanten av Roslagen som mina barn faktiskt redan 

gjort, till Täby, Upplands-Väsby och Uppsala dit jag själv flyttar. 

Jag vill träffa mina barn och barnbarn mer spontant och därtill 

börjar jag bli gammal och krämporna gör sig påminda. 

”Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra 

hjärtan och tankar i Jesus Kristus.” Fil. 4:7 

Gud välsigne Missionsförsamling, alla vänner och hela bygden. 

Er tillgivne 

Ruben Olander 
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PÅLYSNINGAR 
 

    MARS 

6 Söndag 11:00 Kärlekens väg 

                                 Nattvardsgudstjänst, Ruben Olander, 

   månadsoffer. 

 

9 Onsdag 19:00 Bön och fasta 

   Askonsdagsbön, fastetiden inleds. 

   Ruben Johansson 

10 Torsdag 18:30 Musikcafé 

 

12 Lördag   9:00 Kan tron prövas och ifrågasättas? 

   Morgonbön, kaffe och samtal. 

 

13 Söndag 11:00 Prövningens stund 

   Gudstjänst, Ruben Johansson, Sara  

   Boström 

 

20 Söndag 11:00 Den kämpande tron 

   Gudstjänst, Ruben Johansson, Sara  

   Boström  

 

26 Lördag 09:00 Om under och andra omöjligheter? 

   Morgonbön, kaffe och samtal. 

 

27 Söndag 11:00 Guds mäktiga verk 

   Ekumenisk familjegudstjänst.  

   Fixarna och tusenskönor, Strözzel och 

   Musikskoleelever. Ruben Johansson,  

   Doris Granath, Annelie Salomonsson mfl 

   Kollekt till ungdomsarbetet. 
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27  Söndag 18:00 Regionens årsmöte i Visby. 

   (Mat från 17:30) 

 

31 Torsdag 18:00 Enkel måltid 

  19:00 Sinnesrogudstjänst, kaffe 

    

     APRIL 

2 Lördag   9:30 Arbetsdag på Snäckan 

   Mälardistriktets årsmöte i Skärholmen 

 

3 Söndag 11:00 Livets bröd 

   Nattvardsgudstjänst 

   Ruben Johansson, Månadsoffer 

  18:00 Retreat på Ekegården 3-5 april 

   Astrid A Wretmark, Ruben Johansson 

 

7 Torsdag 18:30 Musikcafé 

 

8-10  Fre - Sön Konfirmanderna på Snäckan 

 

10 Söndag 11:00 Försonaren 

   Gudstjänst 

   Ruben Olander, Kathrin Dohse flöjt 

 

16 Lördag 13:00 Syföreningens vårförsäljning 

   Brödbord, lotter, kaffe och tårta. 

  14:00 Andakt och auktion 

 

17 Söndag 11:00 Vägen till korset 

    Gudstjänst.  

    Ruben Johansson, Sara Boström 

 

20-24  Påskkonferens på Snäckan 
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 21 Skär- 18:00 Det nya förbundet 

  torsdag  Ekumenisk mässa och Getsemanestund.  

    Doris Granath, Ruben Johansson 

 

22 Lång- 11:00 Korset 

  fredag  Gudstjänst. Ruben Johansson 

   12:30 ”Korsvandring” från Stora torget. 

 

24 Påsk- 11:00 Kristus är uppstånden 

  dagen  Gudstjänst. Kören, Ruben Johansson, 

    kollekt till ungdomsarbetet. 

 

25 Annan- 11:00 Möte med den uppståndne 

  dag påsk Ekumenisk gudstjänst i Domkyrkan 

   16:00 Ekumenisk Emmausmässa 

    Doris Granath, Ruben Johansson 

 
28 Torsdag 18:00 Enkel måltid 

  19:00 Sinnesrogudstjänst, kaffe 

 

     MAJ 

1 Söndag 11:00 Påskens vittnen 

    Gudstjänst. Eva Stibe, Harriet Bergstrand, 

    Kathrin Dohse flöjt, Månadsoffer 

 

7 Lördag 09:00 Behöver vi herdar? 

   Morgonbön, kaffe och samtal. 

  10:00 Arbetsdag på Gustafs 

 

7-8 Lör – Sön Vårhajk för nyingar och scouter. 
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8 Söndag 11:00 Den gode herden 

    Nattvardsgudstjänst 

  Ruben Johansson, kören. 

 

15 Söndag  Vägen till livet 

   Sommarfest på Fridhem. Alla barn 

   hos oss och i S:t Mikael. 

  10:30 Traktor med lövad vagn från kyrkan. 

  11:00 Gudstjänst i Stallet. Strözzel, ungdoms-

kören, tusenskönor och fixare mfl.  

   Medtag kaffekorg eller köp i caféet. 

          ca 13:15 Traktor och vagn mot staden. 

 

22 Söndag 11:00 Att växa i tro 

   Gudstjänst. Ruben Johansson, 

   Vårdklockans kör. 

  12:40 Församlingsmöte 

 

26 Torsdag 18:00 Enkel måltid 

  19:00 Sinnesrogudstjänst, kaffe 

 

29 Söndag 11:00 Bönen 

Gudstjänst. Ruben Johansson, Sara 

Boström. Kollekt till ungdomsarbetet. 

    

    JUNI 

2 Kristi h- 11:00 Herre över allting 

 färdsdag  Utomhusgudstjänst tillsammans med Sv. 

kyrkan vid Kuse änge 
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Årsmöten  

8/3     Tis      19:00   Visby ekumeniska råd i Pingstkyrkan 

15/3   Tis      18:30   Föreningen Vägen i Betel Slite 

27/3   Sön     17:30   Regionen i Missionskyrkan Visby 

2/4     Lör                  Mälardistriktet i Skärholmen 

2-5/6 Ons-Sön          Kyrkokonferens i Stockholm 

 

Kyrkokonferens 

Flera viktiga beslut ska fattas på årets kyrkokonferens som 

kanske blir den sista för Svenska Missionskyrkan om vi säger 

ja till gemensam framtid med Metodistkyrkan och Baptist-

samfundet. Har du möjlighet att vara i Stockholm i början av 

juni så var med det du kan. Det är en härlig känsla att vara 

många tillsammans. 

 

Sjukhuskyrkan 
Onsdagar   10:00 Gudstjänst på Sjukhuset (kyrkkaffe) 

Torsdagar  15:30 Gudstjänst på Korpen 

Anna Ljung är pastor i sjukhuskyrkan. Hon finns på lasarettet 

oftast tisdagar och onsdagar. Annas tfn 070 6154546. 
 

Besöksgrupp 

Besöksgruppen i kyrkan består av Ingvar och Maj-Britt 

Björkqvist, Birgit Qviberg, Per Herlitz, Carin Nyström, 

Willem Koelega och Ruben Johansson. Vi kommer gärna hem 

och hälsar på hos den som vill. 

Varje ”Nattvardsgudstjänst” fikar besöksgruppen ihop och om 

någon som inte kan komma till kyrkan och fira nattvard så kan 

vi komma hem till er efteråt. Om du önskar 

nattvardsgudstjänst så hör av dig till någon i besöksgruppen. 
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Nying/Scout 

Under våren träffas inga nyingar och scouter i kyrkan. Men 

till hösten vill vi gärna vara igång igen. En kväll runt elden 

vid sommarhemmet, en hajk eller ett läger kan vara viktiga 

och värdefulla stunder för många. 

 

Symöten 

Varje tisdag     13:30 

Varannan onsdag    19:00 
 

RPG 

Varannan torsdag   14:00 Berättelser, kaffe och samtal 

 

Kören 

Tis     19:30 – 21:00 Kören 

  

Församlingsstyrelsen 

Sammanträden den 8 mars, 12 april och 10 maj klockan 19:00 

 

Second hand affären 

Öppettiderna är som tidigare mån-tor 1100-1700, fre 1100-

1500. Hälften av nettot går till systerkyrkan i Kongo. 

 

Konfirmation 

Det är få som anmält sig till årets läger så det finns gott om 

plats för fler att vara med. Vi börjar med helgen de 8 -10 april 

på Snäckan. Folder med information finns i kyrkan. 

 

Samtal och bikt 
Det ligger befrielse i att sätta ord på det vi är med om. Att få 

försonas och lämna det som blev som det blev. 

För samtal och bikt med tystnadsplikten som ram finns vår 

pastor Ruben Johansson. 
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Impfondo 
Med pastor Edgard Batala har vi haft några telefonsamtal. 

Det verkar inte som om mailposten når fram. Pengarna från 

Rotary i Slite har i alla fall kommit fram och blivit till 

skolmaterial. 

Vi har börjat fundera och planera för en resa i september. Då 

ska tre från Impfondo få komma hi.t Ett gott bidrag till resan 

samlades in i samband med konserten och buffén till Gunilla 

Koelegas minne den 19 februari. Det finns också andra sätt att 

ge så att resan blir av. 
 

Visby Domkyrkoförvaltning 

Det har gått några månader sedan 1:a advent då S:t Mikaels 

församling flyttade in hos oss. Vi samarbetar med Sinnesro-

gudstjänsterna på torsdagar och vi kan nog göra mer till-

sammans på torsdagarna. Körerna kan också då och då 

förstärka varandra. Vi pratar också om att fira gudstjänst 

tillsammans en gång varje månad. 

 

Kyrkorumsgruppen 

För flera år sedan valdes en grupp som fick i uppdrag att 

komma med förslag till ett förändrat kyrkorum. Gruppen har 

breddats med några från ”S:t Mikael”. En arkitekt har fått rita 

några förslag. Bernt Björkqvist har med arkitektens förslag 

som underlag ritat en skiss som visades i samband med 

årsmötet. Avsikten är att göra kyrkorummet vackrare, öppnare 

och mer funktionellt. Skisser och förslag finns att titta på i 

kyrkan. ”Kyrkorumsgruppen” bereder ärendet och kommer 

med ett förslag och en budget som vi för vår del fattar beslut 

om på församlingsmötet den 3 april. 
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Lördagsmorgon 

Det kan vara skönt en lördagsmorgon efter en arbetsvecka att 

få dra sig i sängen och äta sen frukost. Det kan också vara fint 

att komma till kyrkan en stund. Få småprata om viktigheter, be 

ihop och dricka morgonkaffet. 

Det är ”goa” stunder då orden förenar och utmanar. 

Det finns plats för fler runt bordet. Plats för oss som brukar gå 

i kyrkan men också för alla andra som kanske funderar på vad 

tron kan ha att göra med deras liv. 

Hitintills har vi träffats en gång i månaden, kanske kan vi tätna 

till varannan lördag. Välkommen med en lördag under våren 

så får vi fundera över hur vi gör i höst. 

 

Flytt 

Att packa ihop och resa vidare är på sätt och vis livets gång. 

Vi möts och vi skiljs, det är lite spännande, och ganska 

vemodigt. Alfhild Sundin har flyttat till Timrå. Ruben Olander 

ska flytta till Uppsala, Gunvor och Olof Artéus ska flytta till 

Lidköping. Vi kommer att sakna er men tackar Gud för alla de 

år vi fått dela.  

 

Hälsning 

Till er som inte kunde vara med på årsmötet vill vi som var 

med gärna skicka en varm hälsning. Vi behöver varandra, 

varandras böner och omsorger på olika sätt. Vi ber om Guds 

välsignelse och hoppas att vi ses. 

 

Församlingsboken 

Ny medlem:  Margareta Florin            

Flyttat:          Alfhild Sundin 

Döda:            Tyra Qviberg, Henry Grönhagen och  

                      Hildegard  Tillander 
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SMU-VECKAN    
 
 

Verksamhet Dag Tid Ledare Telefon 
 

NYING Vilande  Birgitta Stenström 24 92 14 
SCOUT Vilande  Urban Malmros 25 39 39 
UNGDOMSKÖR torsdag 16:00 Sara Boström 073-70 80 538 
STRÖZZEL 
 

torsdag 17:30 Britt Björkqvist 
Kristina Alvinge 

21 45 80 
21 00 69 

MUSIKSKOLA ons-tor em Sara Boström 073-708 05 38 
     

 
VISBY MISSIONSFÖRSAMLING      Församlingsnummer : 2814 

TJELVARVÄGEN 4, 621 43 VISBY.                    visby.missionskyrkan@telia.com 
  
 

                          

 

Uppgift Namn Telefon Övrigt 
PASTOR 
Ledig: måndagar.  
W 9 och 17. 

Ruben Johansson 
Exp. i kyrkan, ons 8:30-11:30 
Bostaden 

 
21 03 12 
21 16 96 

 

ORDFÖRANDE Olof Artéus 26 44 42  
KASSÖR Gerhard Malmros 21 78 77 PG: 18 80 74-9 
VÄRDINNA - 
SECONDHAND 

Inger Malmros 
Inga-Lisa Johansson 
Birgitta Wickman 

21 03 14 
21 03 14 
21 03 14 

 

RPG Ingrid Ljung 21 22 46  
SMU, STY.ORDF 
UNGDOMSRÅD 
KASSÖR, SMU 
SMU-GÅRDEN 

Olof Artéus 
Urban Malmros 
Andreas Herlitz 

26 44 42 
25 39 39 
27 99 93 
21 03 14 

 
 
PG: 18 88 60-1 

KÖRLEDARE Gunvor Artéus 26 44 42  
FÖRSAMLINGSBLAD 
MANUSSTOPP 

Ruben Johansson 
Nästa nummer: 2, 2011 juni-aug 

21 03 12 
 
 
15 aug 

HEMSIDA hem.passagen.se/visbymf   

 


