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Domarboken 
 

Ibland får vi för oss 

att leva 

som om Gud inte finns. 

 

Eller åtminstone 

som om Gud inte bryr sig om 

allt som finns. 

 

Så levde många 

också då 

på ”Domartiden”. 

 

Domartiden 

var den tid 

då folket återvänt 

till det land dom drömt om 

och längtat till. 

 

För en del gick det rätt väl 

andra fick det svårare. 

 

När var och en får klara sig själv 

bäst dom kan, 

då blir det nästan alltid så 

att några får det svårt. 

 

När var och en 

väljer den ”gud” han vill 

blir vi inte heller 

varandras systrar och bröder. 

 

Det där med Gud 

är mycket mer än gudstjänster 

och ”religiösa” tankar. 

 

Det är nästan omöjligt  

att bygga ett samhälle utan Gud 

för då 

bygger vi hellre vårt eget. 

 

 

Gång på gång 

berättas det i Domarboken 

hur samhället vacklar 

och folket hotas. 

 

Och så alla dessa krig 

som hela historien är överfull av. 

 

Ofta hänger krigen ihop med 

att några 

vill få makt  

och utnyttja andra. 

 

På den tiden som Domarboken 

handlar om, 

glömde man ofta Gud 

och levde som om han inte fanns. 

 

Men ibland 

då det ”krisade” 

brukade dom be. 

 

Hjälp oss bara den här gången 

också. 

 

Sedan var det som förut igen. 

 

Dom som kallades domare vid den 

tiden 

var människor som påminde om 

Gud. 

 

Vi är också kallade att leva så 

att andra blir påminda om Gud. 
 

 
                      Ruben Johansson 



 
                        Vibble 2011-05-07 

Bästa Vänner! 

Nu vet ni nog alla att Olof och jag har bestämt oss att flytta ”hem”, dit där 

jag har flest rötter, i Lidköping vid Vänern. Det stora flyttlasset kommer att 

gå i augusti. Sedan vi sagt På återseende till våra vänner och avyttrat det 

sista av bohaget, städar och överlämnar vi huset till ny ägare. Jag avslutar 

mitt arbete den sista augusti.  

Pastor Ruben har bett mig skriva ner något från våra år på Gotland och i 

Missionskyrkan.  

Olof och jag träffades 1964 då vi sommarjobbade på Fridhem, Olof som 

gårdskarl och allt i allo och jag i kaffestugan, som då var nyrenoverad. 

Sedan levde vi mest på brev tills vi gifte oss i januari 1969. Då hade jag 

avslutat mina lärarstudier och Olof var i Fårösund på KA3 sedan 

september 1968. 

Olof och jag har bott på Gotland i två omgångar, i Fårösund 1968-1975 

och 1982-1997 samt i Vibble från 1997 till nu. I slutet av januari 1969 

sökte Ingrid Malmros-Löwgren upp oss och hälsade oss välkomna med en 

trearmad Gotlandsljusstake, sedan hon sett vårt brudfoto i Svensk 

Veckotidning, där det stod att Olof var från Bunge… Jag hjälpte till i 

församlingsarbetet i Fårösund. Missionsförsamlingen hade cirka 13 

medlemmar. Jag var bland annat scoutledare tillsammans med Wille 

Ringbom och hans fru Signe. Vi hade som mest över 30 scouter 

regelbundet på torsdagskvällarna. Terminsprogrammet bestämdes på 

säsongens första scoutmöte. SMU:s årsmöte hölls på ett scoutmöte. En 

ledarscout var sekreterare. Wille och jag delade på ordförande- respektive 

kassörsskap. 

Hösten 1970 tror jag, eller någon S:t Georgstävling senare, vann min 

patrull tävlingen med Gotlands SMU-scouter och priset var att få åka till 

fastlandet och tävla med Stockholms distrikt. Där vann vi inte. Men på 

sommaren åkte vi till Dalarna på riksläger. Där delade jag ledartält med 

Gerd Björkqvist. 

Inför skördefesterna före jul övade jag in många Luciatåg med scouterna. 

Då fyllde bygdens folk Missionshuset och senare Sundskyrkan; mestadels 

var det över hundra personer. Den dyraste stenugnsbakade Gotlandslimpan 

gick redan då för 400 kr. Scouterna förmedlade och tog emot betalningen 

för varorna som Ruben Olander auktionerade ut. Det var folkfest i 

Fårösund. Det gläder mig numera när jag hör att mina ”gamla scouter” 

skickar egna barn till scouterna, kanske själva är scoutledare, engagerade i 

kyrkans barntimmar eller är kyrkvärdar någonstans.  

När Olof i mars 1982 var i Fårösund för att ”titta på” sitt nya jobb på KA3 

var Missionshuset precis påkört och Olof tänkte: ”Var det därför vi skulle 

tillbaka!” 

På min årsdag i juni satt jag på en stol i solskenet och dirigerade 

flyttgubbarna som bar in kartonger och möbler i huset på Kronhagsvägen, 

där vi sedan bodde till 1997. På KA3:s höstmiddag 1982 samtalade 
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dåvarande kyrkoherden i Bunge, Ragnar Svenserud, och jag om scout- och 

ungdomsarbete och nytt missionshus, medan vi dansade till levande musik. 

Jag kommer inte ihåg, men det kan ha varit Erling Lindvall & Co som 

spelade.  

Medan det nya missionshuset, Sundskyrkan, projekterades och byggdes 

hade missionsförsamlingen möten i hemmen. Vi hade gemensam 

byggnadskommitté med Bunge församling, som bett att få ha 

församlingshem i nybygget, och löste i samförstånd praktiska behov och 

problem. Vi valde t.ex. att handdiska, utan diskmaskin alltså, för att ge oss 

tillfälle för mer gemenskap mellan våra båda församlingarnas medlemmar. 

Ekonomiskt var det svårt att samarbeta eftersom Svenska kyrkan, 

åtminstone då, var mer politiskt än evangeliskt styrd. Vi löste detta med att 

Missionsförsamlingen ägde och Bunge församling gick in med en 

långtidshyra.  

För våra barn var Olofs och mitt församlingsengagemang inte alltid enkelt. 

Att ha en officer till pappa, en lärare till mamma och dessutom ha en 

frikyrkoanknytning i ett litet samhälle gjorde att de och även vi var 

påpassade, ibland negativt. Vi fick lackera om halva bilen en gång. Ena 

långsidan var repad och på motorhuven stod Gud repat med stora 

bokstäver.  

Genom livets skiften, alla möter vi ju våra glädjeämnen och våra trauman, 

har jag känt min trygghet i övertygelsen att jag vilar i en Guds famn. Tro är 

för mig tilltro, till något större, något mer, utanför vårt förstånd. När vi inte 

förstår eller kan förklara - får tron ta vid.  
 

Olof, i synnerhet, och jag har bidragit med den erfarenhet och kunskap vi 

har av praktiskt arbete. Vi har valt att engagera oss i församlingsarbete med 

tanken: Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt! Precis som det står i 

söndagsskolsången. Vi är alla grenar i församlingsträdet, Kyrkan, som ska 

vara lemmar i Kristi kropp. Alla har något att bidra med. För dem som 

ställer sig i ledningen är medlemmarnas engagemang och blotta närvaro i 

gudstjänster och andra samlingar viktiga. Roligast är det när vi hjälps åt 

och själva säger vad vi vill bidra med. 
 

Nu önskar jag att församlingen ska få en ledning som har nya förmågor 

som församlingen behöver för andlig tillväxt. Jag önskar att alla åldrar ska 

mötas och få känna hur berikad man blir av varandras gemenskap, delade 

livserfarenheter och meningsutbyten. Låt gemenskapen i kyrkan vara en 

verklig mötesplats i tilltro och välsignelse - för alla åldrar.  

      

              Gunvor Artéus  
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PÅLYSNINGAR 
 

    JUNI 

2-5   Kyrkokonferens i Stockholm 

 

2 Kr.h.d 10:00 Herre över allting 

                                 Gudstjänst i Kuse änge, fågelsång, 

   psalmer och evangeliet. 

   Tag med kaffekorgen. 

   Avresa från kyrkan 09:30 

 

4 Lördag 10:00- Loppis vid kyrkan 

  13:00 Arbetet börjar 08:00 

 

5 Söndag 10:00 Hjälparen kommer 

   Sånggudstjänst, Kör från Sundsvall, 

   Ruben Johansson, månadsoffer. 

 

8 Onsdag 09:00 Sommarmöblering mm. 

 

11 Pingst- 19:30 Pingst på Snäckan 

      afton  Rut Stenlund, Saras flickor, 

   servering. 

 

12 Pingst- 10:00 Prövningens stund 

 dagen  Gudstjänst, Astrid Wretmark, Kören. 

 

18-25  ”Läsa mera läger” på Snäckan 

18-3 juli  Konfirmationsläger på Snäckan 

 

19 Söndag 10:00 Gud, Fader, Son och Ande 

   Nattvardsgudstjänst, Orvar Alteryd  
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24 Mids.-  Midsommarafton på Timans 

 afton 19:30 Gudstjänst, Christoffer Öhrvall, Emma 

    Chroscyelewski med band, servering, 

   Ringlekar mm. 

  23:00 Konsert: Emma Chroscyelewski med band. 

  24:00 ”Polonäsen” 

   

25 Mids.- 13:00 Skapelsen 

 dagen  Gudstjänst på Gustavs 

   Avslutning på ”Läsa mera lägret”, Emma 

   Chroscyelewski med band 

  11:00 - 12:30 Frukost/Lunch 

 

26 Söndag 10:00 Den högstes profet 

   Gudstjänst, Astrid Wretmark, Kathrin 

    Dohse, kollekt till ungdomsarbetet. 

    

30 Torsdag 18:00 Kvällsmåltid 

  19:00 Sinnesrogudstjänst, kaffe och samtal. 

    

     JULI 

3 Söndag  Konfirmation på Snäckan 

  09:00 Dopgudstjänst vid Warfsholm 

  11:00 Kallelsen till Guds rike 

   Konfirmationsgudstjänst 

   Lunch eller kyrkkaffe. 

 

8-10  Gotlandskonferensen på Snäckan 

 

8 Fredag 19:00 Gudstjänst – Jesus ansikte 

   Britta Bolmenäs, Mercy Gospel Choir. 

  21:30 ”Lovsång och nattvard” – Jesus kropp 

   Viktor Paulsson, Mercy Gospel Choir. 
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9 Lördag 14:00 Beachvollybollturneringen startar. 

   “Guds dröm och vår räddning”, Viktor 

   Paulsson, fika. 

  16:00 En timme för oss tras(sl)iga, Britta  

   Bolmenäs, mat 

  19:00 Gudstjänst, Jesus den hoppingivande, 

   Viktor Paulsson, Mercy Gospel Choir, fika 

  21:30 Konsert: Mercy Gospel Choir, Britta  

   Bolmenäs 

10 Söndag 11:00 Gudstjänst, Välkomna ombord 

   Britta Bolmenäs, Mercy Gospel Choir 

  12:30 Mat 

   

17 Söndag 10:00 Att inte döma 

    Nattvardsgudstjänst.  

    Viktor Paulsson, Kjell Gardarfve 

 

24 Söndag 10:00 Sänd mig 

    Gudstjänst. Curt Bjerhagen, 

    kollekt till ungdomsarbetet. 

 
28 Torsdag 18:00 Kvällsmåltid 

  19:00 Sinnesrogudstjänst, kaffe och samtal. 

30 - 3 aug  Scoutläger 

 

31 Söndag 10:00 Efterföljelse 

    Gudstjänst. Harriet Bergstrand, Sara 

    Boström. 

 

     AUGUSTI 

7 Söndag 10:00 Jesus förhärligad 

    Gudstjänst. Eva Stibe, månadsoffer 
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14 Söndag  Andlig klarsyn 

   Gudstjänst. John Andersson, Kathrin Dohse 

 

21 Söndag 10:00 Goda förvaltare 

   Nattvardsgudstjänst. Ruben Johansson, 

   Kathrin Dohse. 

 

25 Torsdag 18:00 Kvällsmåltid 

  19:00 Sinnesrogudstjänst, kaffe och samtal 

 

28 Söndag 10:00 Nådens gåvor 

Gudstjänst. Ruben Johansson, Sara 

Boström, kollekt till ungdomsarbetet. 

    

    SEPTEMBER 

4 Söndag 11:00 Tro och liv 

   Gudstjänst i Hemse, manskören, 

   kyrkkaffe. 

11 Söndag 11:00 Friheten i Kristus 

   Nattvardsgudstjänst. Lennart Kinnander, 

   månadsoffer. 

 

Affären och loppis 

På sommaren är secondhandaffären stängd. För att inte behöva lagra 

så mycket så ordnar vi en loppis den 4 juni. Där säljs också en hel del 

annat smått och gott. 

När sommaren är över och turisterna lämnar ön då öppnar affären 

igen. Då tar vi tacksamt emot allt som ni inte mer behöver. 

 

Sommarstädning 

Hela huset behöver städas och göras om till ”vandrarhem”. Det är 

ganska mycket jobb så att alla som kan är välkomna att hjälpa till på 

torsdag den 8 juni. 
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Sommar boende 

Vi hyr ut rum i både kyrkan och sommarhemmet. Kanske finns det 

ännu något som är ledigt.  

Ring och undersök med Saga Herlitz 0498-271904. 

 

Sommarkvällar 

Våra två gårdar ligger vackert nära havet på västkusten. Snäckan, lite 

norr om Klintehamn. Gustafs lite söder om. 

Där blandas sång och musik med möten mellan människor medan 

kvällen skymmer. 

På Gustafs är det onsdagar, på Snäckan är det fredagar som gäller. För 

tider och innehåll hänvisar vi till sommarprogrammet som finns för de 

båda gårdarna. 

 

Bokkafé Porten 

Ett ljuvligt litet ställe alldeles innanför Österport. 

Sitt på muren och fika gott bröd. Köp en bok eller en ikon. Dela en 

stund av bön med andra som har tid mellan 10-11 på lördagar.  

Bli medlem så att Bokkaféet kan leva vidare, bara 100 kr för resten av 

ditt liv. 

Öppet: Måndag – Fredag   9:30- 17:30 samt  Lördagar  11:00-14:00. 

 

Almedalsveckan 

Under sommarveckan då det vimlar av politiker och ”lobbyister” i 

stan erbjuds mängder av viktiga och spännande seminarier. Allt är 

gratis. Titta i programmet, ta del av andras erfarenheter och blanda 

dom med dina egna. 

 

Elida och Elin 

Hela Almedalsveckan ligger hon i hamnen, Elida, ett vackert 

”missionskepp” från Göteborg. 

Gå gärna ombord och titta. Besättningen kommer också att ordna en 

slags ”hamngudstjänster”. 

”Vår egen” båt Elin ligger också i hamn. Hon seglar annars i sommar 

tre varv runt ön med bryggmöten här och där. 
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Sjukhuskyrkan 

Onsdagar          13:00         Gudstjänst på Sjukhuset      (kyrkkaffe) 

Torsdagar         15:30         Gudstjänst på Korpen 

Sjukhuskyrkan  0498-268952 

Anna Ljung, pastor i Sjukhuskyrkan 0706154546 

 

Ombyggnad 

Efter lite mer än 20 år är det tid att bygga om i kyrksalen. Orgeln som 

”S:t Mikael” hade med sig i flytten gav oss inspiration att göra det vi 

länge pratat om. Vi kommer att måla en hel del i orgelns färger. Byta 

ut bänkar mot stolar, för att göra rummet mer funktionellt. 

Dopgraven tas bort för att ge plats åt flygeln. Dopfunten flyttas mot 

orgeln. En del av podiet tas bort för att ge mer golvyta. Hela golvet 

slipas och målas om. 

Skisser och ritningar finns i kyrkan. 

Arbetet ska göras i sommar. 

 

Domkyrkoförsamlingen 

Vi letar efter mer samarbete då vi nu ändå bor i samma hus. Från i 

höst är det meningen att en söndag i månaden fira gudstjänst ihop. 

Tiden blir 11.00, det är bra för oss som är vana vid den tiden. 

Kollekten som är viktig för oss kanske vi kan ordna på det sättet att vi 

delar ut ”offerkuvert” innan gudstjänsten. 

Förutom de här gudstjänsterna och sinnesrogudstjänsterna vill vi 

också ordna rum för bön och samtal mitt i veckorna. Vi skulle också 

gärna vilja erbjuda något för mellanstadieelever på eftermiddagstid. 

Var gärna med då vi nu letar vägar att vara kyrka i vår del av stan i vår 

tid. 

 

Impfondo 

Tre män från Impfondo har vi bjudit hit ett par veckor i höst. En av 

dem har blivit antagen till pastorsutbildningen i Manzimo så han 

kommer sannolikt inte. Det är svårt att få visum till Europa just nu, så 

vi får be och hoppas att resan kan bli av. Vi behöver mötas för att inte 

glömma bort att vi är syskon. 
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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. 

 

Församlingsstyrelsen 

Sammanträden den 8 juni och 16 augusti. 

Då vår ordförande Olof Artéus flyttar till Lidköping i september 

kommer Jan Alamo att gå in som ordförande i församlingsstyrelsen. 

 

Församlingsboken 

Ny medlem: Kathrin Dohse 

 

Sommarbön 

Tack Gud  

för vita nätter 

för hemligheter och löften 

för frihet i skog och mark 

för tysta stigar där kroppen stärks och själen vilar 

där din närhet anas 

du vår Gud. 
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SMU-VECKAN    
 
 

Verksamhet Dag Tid Ledare Telefon 
 

NYING Måndag 1730 Birgitta Stenström 24 92 14 
SCOUT Måndag 1730 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.  
Sem. w 28 -32. 

Ruben Johansson 
Exp. i kyrkan, tis, tors 9:00-12:00 
Bostaden 

 
0722-339808 

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: 3, 2011 sept-nov 

0722-339808 
 
 
15 aug 

HEMSIDA www.visbymissionsforsamling.se   

 

http://www.visbymissionsforsamling.se/

