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1 Konungaboken 
 

Många av de människor 

som Bibeln berättar om 

är resenärer 

på väg någonstans. 
 

Det är som om 

deras längtan efter ”mötet” 

lockar dem vidare. 
 

Drottningen av Saba 

är en sådan resenär. 
 

Hon kommer långt bort ifrån 

ur okända tider 

och okända kartor. 
 

Hon fick höra om Salomo 

om hans vishet. 
 

Om jag får träffa honom 

tänkte hon 

och får dela mina funderingar 

så blir det kanske lättare 

att resa vidare någon annan stans. 

 

I hennes land 

växte örter och kryddor överallt. 
 

Kamelerna lastades så tunga 

att aldrig någon  

sett så mycket kryddor 

på en och samma gång. 
 

Hon ville nog imponera 

med sina gåvor. 
 

Ibland gör vi ju så 

tänker mer på 

vad vi kan ge och få 

än dem vi är. 

 

 

Det blev ett långt samtal 

då för länge sedan 

där i Jerusalem. 

 

Två människor möttes 

längtan och undringar 

blev ord som delades. 

 

Vi är nog skapade så 

för att dela orden 

och använda dem ihop. 

 

Om drottningen från Saba 

och mötet med kung Salomo 

berättas också andra underligheter. 

 

Som detta 

att drottningen 

med alla andra gåvor 

också bar hem  

deras barn. 

 

Det barnet  

blev sedan stamfader 

till många kejsare i Etiopien 

ända fram till 1974 

då Haile Selassie dog 

”Lejonet av Juda”. 

 

Det finns många underliga 

berättelser. 

 

Också din berättelse 

är ett slags under. 
 

 
                      Ruben Johansson 



 

Visby 2011-08-20 

Från rosornas stad till rosornas ö 

 

Jag är född i Hamburg och tillbringade mina första 3 levnadsår i 

Bremerhaven, där min pappa jobbade som lärare och min mamma 

som operasångerska. När jag var 3 år gammal flyttade vi till Eutin – 

rosornas stad. Den ligger mellan Kiel och Lübeck, ca. 12 km ifrån 

havet. Breven som postades i Eutin stämplades alltid med en stämpel 

som hade en ros omgiven av vågor som motiv. Det fanns en text vid 

stämpelmotivet där det stod ”Eutin – ros mellan Nord- och Östersjön”. 

Närheten och kärleken till havet har alltid funnits där – inte så konstigt 

kanske när man är uppvuxen i ”Schleswig-Holstein Meer 

umschlungen” ( <- omgiven av havet ). Likaså närheten och kärleken 

till kyrkan: Min pappa lärde mig redan när jag var mycket liten min 

första aftonbön: ”Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den 

Himmel komm!” ( ”Käre Gud, gör mig from, så att jag till himmelen 

kommer.” ) och läste för mig ur barnens bibel.  

Ett år efter att vi hade flyttat till Eutin samtidigt med en annan 

barnfamilj från Hamburg fick vi tillökning på vår gata: Det var en 

prästfamilj med två tjejer i samma ålder som jag som flyttade in i 

huset snett emot oss. Även de var från Hamburg. Herr Tamchina 

påbörjade sin tjänst vid Sankt Michaelis kyrkan i Eutin, den kyrkan 

där jag är döpt och som skulle bli mitt andliga hem. Det var 

barngudstjänst på fredagarna och konfirmandläsning när jag blev 

större. Herr Tamchina förstod konsten att begeistra dem unga. Vi 

växte upp med sångerna av Fritz Baltruweit som är den tyska 

motsvarigheten till Per Harling. Många av hans sånger har följt mig 

under livet. Att sjunga har alltid varit ett av mina stora intressen. Vi 

hade en del favoritsånger som var standardrepertoire i varje 

barngudstjänst – även om Herr Tamchina själv kanske tyckte att 

somliga sånger var ganska uttjatade. Men vi älskade dem! Det var här 

i Eutin jag fick lära känna Gud: En älskande Gud som alltid finns där 

vid min sida vart jag än går. Efter studenten flyttade jag till andra 

sidan Schleswig-Holstein: I den lilla staden Heide på Västkusten 

utbildade jag mig till biomedicinsk analytiker. Sedan blev det många 

flyttar: Från Heide tillbaka till Eutin, från Eutin till Borkum ( en liten 

ö mellan Tyskland och Nederländerna ), från Borkum till Regensburg 

och från Regensburg till Sverige. Även i Sverige flyttade jag ett antal 

gånger. Att komma till en främmande stad där man inte känner en 

kotte är alltid ett äventyr. Men Gud har jag liksom alltid kunnat ta med 

mig: Var jag än befann mig så har alltid Gud funnits där vid min sida.  
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Och kyrkan har alltid liksom varit en inkörsport för mig när jag har 

kommit till ett nytt ställe. Det var olika människor på alla platser, men 

det var överallt samma slags gemenskap och samma ande som länkar 

ihop människor. I Regensburg var det mest Tomasmässan som har 

upptagit en stor del av min ”kyrkliga fritid”. I Uppsala fick jag stifta 

bekantskap med alfakurser, Iona och den koptiska kyrkan i Egypten. 

Och här på Gotland väntar nya utmaningar. 

Att det blev just Gotland var mera av en slump (för att tala med 

världsliga ord) eller Guds ledning (för att ha en mera biblisk tolkning). 

Jag vantrivdes på mitt jobb i Uppsala och letade desperat efter ett nytt 

arbete någon annanstans – helst så långt borta från Uppsala som 

möjligt. Egentligen var jag mera inne på Norrland, eftersom min 

sambo Per har sin gård i härliga Härjedalen. Men när jag fick ett 

jobberbjudande från Gotland kunde jag inte stå emot: Det var HÄR 

och ingen annanstans jag ville jobba! Jag har fått världens trevligaste 

kollegor och den arbetsplatsen som jag drömt om i så många år! Det 

känns som om Gud har förberett det bästa för mig!  

Det är inte bara rosorna och havet som förbinder mina hemtrakter och 

Visby: Det är även kvarlämningarna från hansatiden. Och ärkeängeln 

Sankt Mikael som jag har återfunnit här i Missionskyrkan respektive 

Sankt Mikaels församling.  

Någon Missionskyrka finns inte i Tyskland. Den lutherska kyrkan som 

jag kommer ifrån påminner om ett mellanting mellan Missionskyrkan 

och Svenska Kyrkan: Mycket mera avskalad än Svenska Kyrkan, men 

mera utsmyckad än Missionskyrkan. Det är kanske därför jag känner 

mig hemma i båda samfund. Jag gillar stiftsmässorna i domkyrkan, 

söndagsgudstjänsterna i Missionskyrkan, Taizémässorna i Visborgs-

kyrkan, att sjunga i Missionskyrkans kör på tisdagarna och i Sankt 

Mikaels kör på torsdagarna.  

Det som fascinerar mig mest i Missionskyrkan är det varma 

välkomnandet som jag fick i början: Det kändes som att kliva in i en 

varm, välkomnande famn. Här fick jag möta samma Gud som jag har 

fått lära känna därhemma i Eutin när jag var liten. 

 
    Kathrin Dohse 
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PÅLYSNINGAR 
 

    SEPTEMBER 

1 Torsdag 19:00 Kan vi leva som vi gör hur länge som helst? 

   Om miljön som våra barn ärver 

 

4 Söndag 10:00 Tro och liv 

   Gudstjänst i Hemse.  

   Astrid Wretmark Andersson 

   Manskören, parentation, kyrkkaffe. 

 

11 Söndag 11:00- Friheten i Kristus 

   Nattvardsgudstjänst, Lennart Kinnander 

   Sara Boström. Månadsoffer 

 

  18:00 ”Kyrka och samhälle” 

   Hör det ihop eller är det var för sig? 

 Gotlands Kristna Råd inbjuder till en 

 spännande kväll där politik och ”kyrka” 

blandas. Sven-Bernhard Fasth, 

Christer Engelhardt, Ingrid Smittsarfve, 

Åke Svensson och Ruth Smeds. 

Panelsamtal, kaffe 

 

  20:30 Årsmöte och aftonbön 

 

15 Torsdag 17:00 Soppa och smörgås 

   Planering för nästa Sinnesrogudstjänst 

  18:00 Aftonbön 

 

17 Lördag 09:00 ”Vem är min medmänniska” 

   Morgonbön, samtal, kaffe. 
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18 Söndag 11:00 Medmänniskan 

Ekumenisk gudstjänst med Domkyrko-

församlingen. Vårdklockans kör. 

Ruben Johansson, Doris Granath. 
 

25 Söndag 11:00 Enheten i Kristus. 

   Nattvardsgudstjänst. 

   Ruben Olander, Kathrin Dohse 

   Kollekt till ungdomsarbetet. 
 

27 Tisdag 19:00 Samtal om regionen och gårdarna i 

   Hemse Missionskyrka. 
 

29 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

  19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och eftersnack. 
 

    OKTOBER 

2 Söndag 11:00 Änglarna 

   Familjegudstjänst, Ruben Johansson  

   Strözzel, Nyingar och Scouter 

   Offer till Equmenia 
 

7-9 Fredag-Söndag Återträff för sommarens konfirmander på 

   Snäckan 
 

9 Söndag 11:00 Lovsång 

  Gudstjänst tillsammans med Metodist- 

  kyrkan, Harriet Bergstrand 

   Kören, Månadsoffer 
 

13 Torsdag 17:00 Soppa och smörgås 

   Planering för nästa Sinnesrogudstjänst 

  18:00 Aftonbön 
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14-16  Spela sjung läger på Gustavs. 
 

15 Lördag 09:00 ”Fattiga och rika”. 

   Morgonbön, kaffe och samtal 
 

16 Söndag 11:00 Rik inför Gud 

   Ekumenisk familjegudstjänst 

   Ruben Johansson, Doris Granath 

   Sara Boström, Ungdomskören 

   Kyrkkaffe 
 

23 Söndag 11:00 Att lyssna i tro 

   Musikgudstjänst, Lars Arvidsson 

    Ruben Johansson 
 

27 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

  19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och eftersnack. 
 

30 Söndag 11:00 Trons kraft 

   Gudstjänst, Ruben Johansson 

   Kollekt till ungdomsarbetet 
 

     NOVEMBER 

3 Torsdag 17:30 Musikkaffe, Barnkören, Strözzel. 

5 A.h.d. 11:00 Helgonen 

   Nattvardsgudstjänst, ljuständning 

   Ruben Johansson, kören, Månadsoffer 
 

10 Torsdag 17:00 Soppa och smörgås 

   Planering för nästa Sinnesrogudstjänst

  18:00 Aftonbön 
 

10-13  Gospelhelg på Snäckan. 

   Adam Brown och Andreas Westberg. 
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13 Söndag 11:00 Vaksamhet och väntan 

   Gudstjänst, Bertil Nilsson, Sara Boström 
 

19 Lördag 09:00 Kommer Jesus hit igen? 

   Morgonbön, kaffe och samtal 
 

20 Söndag 11:00 Kristi återkomst 

   Gudstjänst, Ruben Johansson  

   Kjell Gardarfve 
 

24 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

  19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och eftersnack 

   

25 Fredag 14:00 Syföreningen inför försäljningen 
 

26 Lördag 13:00 Syföreningens julförsäljning 

   Brödbord, servering, lotterier. 

  14:00 Andakt och missionsauktion. 
 

27 1 Advent 14:00 Ett nådens år 

   Adventsgudstjänst tillsammans med 

Domkyrkoförsamlingen 

   Ruben Johansson, Doris Granath 

   Körer och musik.   Adventskaffe 
 

    DECEMBER 

2 2 Advent 11:00 Guds rike är nära 

   Gudstjänst, Ruben Johansson 
 

Second-Hand affären 

Kom in och hitta något du behöver. Eller lämna det du inte behöver 

Affären är öppen          Måndag – Torsdag     11:00 – 17.00 

                                     Fredag                         11:00 – 15:00 
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Kören 

Margareta Backlund blir ny körledare. 

Tider för övningar är inte lagda 

Alla som vill sjunga är välkomna  

Margareta har tel   256400 
 

Mera körsång 

Barnkören Strözzel träffas på torsdagar 17:30 

Ledare: Britt Björkqvist  tel.  214580,  Kristina Alvinge  tel.  210069 
 

Undomskören övar också på torsdagar 16:00 

Sara Boström är körledare   tel  0737-080538 
 

Nying och Scout 

Det är osäkert med ledare men vi hoppas att det kan bli scout i höst 

också. 

Vi träffas i kyrkan på måndagar 18:00 

Vill du vara scoutledare så hör av dig 

Urban Malmros  tel 253939 
 

Eftermiddagskaffe 

Var annan torsdag 14:00 kan den som har tid och vill dela en stund få 

vara med. 

Oftast är det någon som berättar om något märkvärdigt. 

Ibland läser vi en Bibeltext och funderar över om den betyder något 

för oss. 

Vi dricker kaffe och berättar lite eget, det gör vi varje gång. 

I kyrkan finns programmet för hösten. 
 

Symöten 

Varje onsdag kväll 18:30 kan den som vill vara med och sy eller göra 

något annat. 

 

Sjukhuskyrkan 

Onsdagar     13:00 Gudstjänst på Sjukhuset    (kyrkkaffe) 

Torsdagar    15:30 Gudstjänst på Korpen 

Sjukhuskyrkan 0498-268952 

Sjukhuspastor Anna Ljung  0706-154546 
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Sinnesrogudstjänster 

Tillsammans med Domkyrkoförsamlingen firar vi ”Sinnesro-

gudstjänster” den sista torsdagen varje månad. 

Vi dukar bordet, äter tillsammans och pratar om allt möjligt. Sedan 

tänder vi ljus och ber och lyssnar till någon som berättar ur sitt liv om 

det som är dagens tema. 

Temat kan vara kärleken, döden, hoppet eller vad som helst. 

En annan torsdag varje månad planerar vi för gudstjänsten. Då äter vi 

också ihop. Innan vi går hem får vi dela en liten stund av eftertanke, 

omsorg och bön. 
 

Ombyggnad 

I somras gjordes det mesta av ombyggnaden i kyrksalen. Det blev ett 

hårt arbete för ganska få men det blev fint. Estraden framme i kyrkan 

har förändrats och gett plats för flygeln. Målning och en del annat ska 

göras i höst. Bänkarna står just nu snedställda och ger en öppnare yta 

där framme. Kanske behåller vi bänkarna och låter bli att flytta in 

stolar. 
 

Impfondo 

Vi planerar och hoppas på att under hösten få hit två (pastor och 

körledare) från vår ”vänförsamling” i Kongo. Antagligen kommer de i 

oktober. De kommer att vara i Sverige så där två veckor. Hur de 

dagarna ska användas får vi fundera över då vi åtminstone nästan 

säkert vet att de kommer. Det är viktigt för oss och för dem att vi ses. 
 

Domkyrkoförsamlingen 

Under sommarmånaderna har Domkyrkoförsamlingen inte haft någon 

verksamhet i ”Missionskyrkan”. I höst blir en gudstjänst i månaden 

ekumenisk. Vi gör mer tillsammans runt ”sinnesrostunderna”. Vi vill 

erbjuda något för mellanstadieelever någon eftermiddag i veckan. Vi 

som jobbar i ”huset” kommer att träffas regelbundet för att lyssna av 

och kanske be tillsammans. 

Under hösten kommer också ett nytt gemensamt namn på kyrko-

byggnaden. 
 

Församlingsstyrelsen 

Sammanträden den 13 september,  11 oktober,  8 november 
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Gemensam framtid 

På kyrkokonferensen i maj beslöt vi med väldig majoritet att till-

sammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan bilda en 

ny ”kyrka”. 

Det var ett beslut som många längtat efter och bett om i åratal. Vad 

beslutet kommer att innebära för oss framöver får vi se. Tills vidare 

trevar vi oss fram utan att ens ha en kyrkoledare eller bestämt namn på 

”kyrkan”.  Samtidigt som vi önskar vara en kyrka i vår tid är vi också 

djupt tacksamma för våra rötter och den tid som blev Svenska 

missionsförbundets och Svenska Missionskyrkans. 

Samtalen med församlingsstyrelserna hos oss och Metodistkyrkan 

fortsätter. 
 

Skottland 

Tillsammans med flera pastorer från ”Gemensam framtid” reser 

Ruben Johansson en vecka i september till Skottland. Där ska dem få 

se och dela Skotska kyrkans erfarenheter av att vara ”Kyrka utan 

väggar” 

I Skottland har trenden att allt färre söker sig till kyrkan vänts. 
 

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. 
 

Församlingsboken 

Dop: Fanny Gardarfve,  Hilde Björkqvist,  Cornelia Aav 

Lina Christina Reitsch 

Konfirmation: Henrietta Holmberg,  Fanny Gardarfve,  

 Hilde Björkqvist,  Cornelia Aav 
 

Tack 

Till er som ber 

Till er som jobbar och står i på alla möjliga vis 

Till er som ger det ni kunde behållit själva 

Utan er hade vi inte varit någon kyrka 

Tack Olof för din tid som församlingsstyrelsens ordförande 
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SMU-VECKAN    
 
 

Verksamhet Dag Tid Ledare Telefon 
 

NYING Måndag 18:00 Birgitta Stenström 24 92 14 
SCOUT Måndag 18:00 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 14:00 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.  
18-20 okt, 8-16 nov. 

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

 
0722-339808 

21 16 96 

 

ORDFÖRANDE Jan Alamo 27 93 92  
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 

Jan Alamo 
Urban Malmros 
Andreas Herlitz 

27 93 92 
25 39 39 
27 99 93 
21 03 14 

 
 
PG: 18 88 60-1 

KÖRLEDARE Margareta Backlund 25 64 00  
FÖRSAMLINGSBLAD 
MANUSSTOPP 

Ruben Johansson 
Nästa nummer: 4, 2011 dec - feb 

0722-339808 
 
 
15 nov 

HEMSIDA www.visbymissionsforsamling.se   

 

mailto:visby.missionskyrkan@telia.com
http://www.visbymissionsforsamling.se/

