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Andra Samuelsboken 
 
I den familj David föddes 

var han minst. 

Alla bröder och systrar 

var större än han. 

 

Familjen var inte rik 

hade bara några lamm 

och sånt där  

 

Sedan blev han kung 

det var en ofattbar ”resa” 

 

Som kung 

kunde han göra som han ville 

med nästan allting 

 

Makten är riskig  

och farligt lätt att missbruka 

Den som har mycket  

vill ofta ha mer 

 

David  

tog en fattig mans kvinna 

för att han tyckte hon var vacker 

 

Så kan man göra 

om man har makt 

Ta det som hör till andra 

 

Så är det i världen idag 

så var det då David levde 

 

Missbrukad makt 

river andras liv till ruiner 

 

Det kom en profet till David 

han hette Natan 

 

Han berättade om två män 

en rik och en fattig 

 

Den fattige hade bara ett lamm 

den rike hade tusentals 

En kväll  

fick den rike mannen besök 

då sände han sin tjänare till den 

fattige 

tog hans enda lamm 

slaktade det 

och gjorde en god middag 

 

Då David hörde det 

skrek han 

”den mannen ska dö” 

som är så obarmhärtig 

 

”Den mannen är du” 

sa Natan 

 

Då insåg David vad han gjort 

och han grät 

 

Det ”stora” 

eller märkvärdiga med David 

är just detta 

 

Insikten 

eller behovet att bekänna 

och få förlåtelse 

 

om detta  

berättar Andra Samuelsboken 

 

Ur Davids släkt 

som också är din och min 

och hela världens 

föds en förunderlig julnatt 

det barn 

som ännu går omkring 

och visar världen 

att förlåtelsen och kärleken 

är starkare och viktigare redskap 

än makten 

 

Ruben Johansson 
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En gemensam resa 

 

 

 

 

Arbetet med att fördela roller mellan oss kyrkoledare blir väl aldrig 

helt klart men vi får en allt klarare bild av vem som gör vad. Den 

första skämtsamma fördelningen där jag antydde att Sofia tänker, 

Olle skriver och jag talar har visat sig inte riktigt hålla… Men det 

som gällde redan från början var att min roll skulle innebära mycket 

besök i församlingar och distrikt/regioner stämmer – även om detta 

är något vi alla tre vill prioritera. 

Jag har sedan höstupptakten fått förmånen att besöka Kilsbergs-

gården, Skellefteå, Uppsala, Sandviken, Perm (Ryssland), Åtorp, 

Mariefred, Holsbybrunn, Eksjö, Växjö och Älmhult för att möta 

församlingar och samtala om Gemensam Framtid. Just nu är jag på 

väg till Linköping. Dessutom bor jag i Vallda söder om Göteborg och 
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försöker vara i Alvik i bästa fall tre dagar i veckan så det blir en del 

resor. Men den allt överskuggande känslan är dock att det är en 

oerhörd nåd att få vara med på denna resa, för det är verkligen en 

resa vi gör tillsammans. Vi får tillsammans sträcka på oss för inte 

nog med att vi tror på Gud – Gud tror också på oss! Tillsammans har 

vi beslutat oss för att anta utmaningen och vara en så tydlig och 

relevant kyrka vi bara kan i vår tid, i vårt land, i vår värld. 

Vi vill följa Jesus som också idag säger sitt ”Följ mig!”. Det innebär 

att vi – precis som Jesus – är sända till världen och bör lära av Jesus 

som tydligt och konkret blev en del av samhället, blev i allt en 

människa. Jesus slog (t.ex. med Emmausvandrarna) följe med folk 

och lyssnade. Men hjälpte också, handlade och agerade för en bättre 

värld – i stort och smått. Tillsammans vill vi vara en kyrka som håller 

ihop evangeliet och delar med oss av evangeliet, en kyrka för hela 

livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 

Hela evangeliet till hela världen. 

 

 

Den resan gör vi tillsammans. 

 

 

Lasse Svensson 

Publicerat 2012-09-24 på http://blogg.gemensamframtid.se 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogg.gemensamframtid.se/
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Konfirmanderna på Snäckan sommaren 2012 

 

Konfirmander 
 

Gabriella Ada 

Freja Ahlén 

Alice Asplund 

Lovisa Berlin 

Amanda Bigelius 

Lovisa Folcker 

Anton Gardarfve 

Kajsa Gunnarsson 

Klara Gustavsson 

Cajsa-Stina 

Johansson 

Erik Laitala 

Gustav Linnarsson 

Agnes Ljung 

Linnéa Lundberg  

Gustav Matsson 

Isak Möllerström 

Karl Nilsson 

Per-Göran Nilsson 

Veronica Norrby 

Arnold Pöppel 

Elias Rödland 

Elin Sedersten 

Joel Silva 

Ebba Sjöström 

Ester Tullhage 

Jenny Wahl 

 

Ledare 
 

Bimbi Ollberg 

Rut Stenlund 

Anna Ljung 

 

Turid Almqvist 

Elias Bjärgvide 

Henrik Norrby 

Tobias Norrby  

Maja Westerlind 

Medeleine 

Wetterlund 

 

 

Nämn gärna deras namn i era förböner 
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PÅLYSNINGAR 
 

 

 

   December 

 

2 1 Advent 11:00 Ett nådens år 

   Adventsgudstjänst tillsammans med 

   Svenska kyrkan 

   S:t Mikaels kör trumpetsolo 

   Ruben Johansson Doris Granath 

    Adventskaffe Månadsoffer 

 

4 Tisdag 19:00 Församlingsstyrelsen sammanträder 

 

8 Lördag 09:00 Var är Guds rike? 

   Morgonbön kaffe samtal 

 

9 2 Advent  11:00 Guds rike är nära 

   Gudstjänst i Vårdklockans kyrka 

   Helen Friberg m.fl. 

   Avtackning av Bimbi Ollberg 

 

  18:00 Luciafirande tillsammans med 

   Svenska kyrkan 

   Barnkören Strözzel 

   Doris Granath Ruben Johansson 

   Luciakaffe 

 

16 3 Advent 11:00 Bana väg för Herren 

   Nattvardsgudstjänst 

   Ruben Johansson 
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  18:00 Julkonsert  

   Lee Gotvik  sång 

   Rune Gardell  piano 

   Kenneth Waernqvist gitarr 

   Anton Engdahl slagverk 

       Glögg och pepparkaka 

 

20 Torsdag 17:00 Soppa, smörgås och samtal om ”sinnesro” 

 

23 4 Advent 11:00 Herrens moder 

   Familjegudstjänst vid krubban 

   Ruben Johansson m.fl. 

   Julkaffe 

 

24 Julafton 11:00 Gudstjänst i Vårdklockans kyrka 

   Julmat, anmälan till 0498-50053 

 

25 Juldagen 07:00  Jesu födelse 

    Julottesång 

   Sång Tomas Boström m.fl.  

   Ruben Johansson 

   Julottekaffe 

 

26 A d jul 11:00  Martyrerna 

   Cafè Annandag 

   Rätten till tro, missionsinformation  

   Berättelser från vår systerkyrka i Kongo 

Andakt och offergång till mission i andra 

länder Ruben Johansson  

 

27 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

  19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och samtal 

 

30 Söndag 11:00 Guds barn 

   Gudstjänst i Pingstkyrkan 

   Ruben Johansson Johan Bäckerud m.fl. 
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31 Nyårsafton 19:00 Nyårsfest för alla som vill 

   Anmälningslista ligger i kyrkan 

 

    

   Januari 

 

1 Nyårsdagen 18:00 I Jesu namn 

   Nattvardsgudstjänst tillsammans med 

   Svenska kyrkan 

     Doris Granath Ruben Johansson 

   Månadsoffer 

 

6 Trettondagen 

  18:00 Världens ljus 

   ”Till Betlehem med de vise männen” 

   Om jul, mission och gemensam framtid 

   Sånggudstjänst tillsammans med 

   Vårdklockans kyrka 

   Kören Tomas Boström m.fl. 

   Offergång till vår gemensamma mission 

   Kvällskaffe 

 

13 Söndag 11:00 Jesu dop 

   Musikgudstjänst Lars Arvidsson gitarr 

   Ruben Johansson 

 

19 Lördag 9:00 Var hämtar vi livets vatten? 

   Morgonbön kaffe samtal 

 

20 Söndag 11:00 Livets källa 

   Sånggudstjänst 

   Sara Boström 

   Ruben Johansson 

 

22 Tisdag 19:00 Församlingsstyrelsen sammanträder 

 

24 Torsdag 17:00 Soppa, smörgås och samtal om ”sinnesro” 
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27 Söndag 11:00 Nåd och tjänst 

   Gudstjänst 

   Per Nylén 

 

31 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

  19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och samtal 

 
 

   Februari 

 

3 Söndag 18:00 Uppenbarelsens ljus 

   Ekumenisk nattvardsgudstjänst 

                      Ruben Johansson Doris Granath 

                     S:t Mikaels kör Månadsoffer 

 

4 Måndag 18:00 SMU:s årsmöte 

 

9 Lördag  Regionala ”bildarmöten” i Stockholm 

   för Gemensam Framtid  

 

10 Söndag 11:00 Kärlekens väg 

   Nattvardsgudstjänst 

   Ruben Johansson 

  11:30 Årsmöte för Visby Missionsförsamling 

 

16 Lördag 09:00 Hur prövas tron? 

   Morgonbön kaffe och samtal 

 

17 Söndag 11:00 Prövningens stund 

   Sånggudstjänst 

   Vårdklockans kör 

   Ruben Johansson 

 

21 Torsdag 17:00 Soppa, smörgås och samtal om ”sinnesro” 

 

24 Söndag 11:00 Den kämpande tron 

   Gudstjänst i Vårdklockans kyrka 

   Tomas Boström 
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28 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

   19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och samtal 

 

   Mars 

 

3 Söndag 11:00 Kampen mot ondskan 

   Nattvardsgudstjänst 

    Ruben Johansson 

 

Kyrkkaffe 

Efter varje gudstjänst på söndagarna dricker vi kyrkkaffe 

tillsammans. Då får vi dela vardagen och fundera över gudstjänstens 

utmaningar. 

 

Café Tjelvar  

Torsdagar kl. 13-16 tillsammans med Svenska kyrkan bjuder vi in till 

vårt kafé. 

Kyrkan är öppen för bön och stillhet. Det finns alltid någon som har 

tid att lyssna och dela, pastor, präst, diakon eller någon annan. 

Vi hoppas också komma igång med inbjudna gäster som berättar  

något, som vi andra vill lyssna till. Gästerna räknar vi med att ha 

mellan klockan två och halv tre så där. 

Hoppas du vill komma med. Bjud med fler så caféet blir ett inneställe 

i vår del av stan. 

Kaféet öppnar den 17 januari och är sedan öppet varje torsdag. 

 

Morgonbön och frukost 

Fredagar kl. 8-10 Tänk dig att börja en dag med att ta emot bröd och 

vin. Dela mysteriet i tron, tillhörigheten i Jesus Kristus. 

Sedan äter vi frukost tillsammans och tar emot den nya dagen ur 

Guds hand. Tillsammans med Svenska kyrkan vill vi erbjuda dig och 

alla andra att vara med. Den 11 januari blir första gången, sedan kan 

vi komma varje fredag. 

 

Kören 

Då och då under våren kommer kören att öva och sjunga i Guds-

tjänster. Sara Boström blir körledare. Det är gott om plats för alla 

som vill vara med. 
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Symöten 

Onsdagar 18:30 Symötet är i kyrkan 

 

Secondhand affären 

Öppen 11:00-17:00 Måndag–Torsdag 

  11:00-15:00 Fredag 

 

 

Vi tar gärna emot det du inte behöver. 

Halva vinsten går till vår systerkyrka i Impfondo i Kongo 

Brazzaville. 

 

Fira jul 

För många av oss är julen årets sällsammaste högtid. Vi är lediga, 

träffar barn, släkt och vänner. För andra är julen en tung helg att ta 

sig igenom. Julens gåva är Gud som kommer till oss. Om vi vill göra 

julen rikare får också vi vara gåvor till varandra. 

I kyrkan ordnar vi flera möten dit vi kan bjuda med oss fler. Kanske 

kan det bli som en början till fortsatta samtal om tron med någon. 

 

Söndagen 3 Advent 18.00 Julkonsert 

Söndagen 4 Advent 11:00 Vi gör i ordning krubban 

Julafton                   11.00 Julbön och mat i Vårdklockans kyrka 

Juldagen                  07.00 Julottesång 

Annandagen            11:00 Café annandag om Kongo och mission 

       i andra länder 

 

Nyårsafton 

Om du vill vara med andra på nyårsafton så anmäl dig på listan som 

ligger i kyrkan. Vi äter gott och vakar in det nya året. 

 

Trettondagen 

Gemensam Framtid har vidgat vår mission och gett oss många nya 

internationella kontakter. Under tiden första advent till trettonhelgen 

samlar vi in pengar till våra olika systerkyrkor runt jorden.  
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”Rätten till tro” är årets tema. Trots sämre ekonomi här hemma är vi 

nog ändå en kyrka som kan bidra med pengar till dem som har 

mindre och kanske större behov. 

Tillsammans med Vårdklockans kyrka vill vi göra en ”internationell 

fest”. Vi behöver hjälpas åt att bjuda med folk från olika håll i 

världen som hamnat här hos oss. Det blir sång och kvällsfika men 

framför allt ett gott möte. Då gör vi också en insamling till våra 

systrar och bröder i andra länder. Hoppas du kan vara med. 

Bjud med dig fler och ha med dig hembakt som vi kan dela och äta. 

 

Sjukhuskyrkan 

Onsdagar  13:00 Gudstjänst på Sjukhuset med kyrkkaffe 

Torsdagar  15:30 Gudstjänst på Korpen 

Sjukhuspastor  Anna Ljung 0706-15 45 46 

 

Konfirmation 

Känner du någon som är i ålder för att konfirmeras så tipsa om vår 

konfirmation på Snäckan. Folder med info om lägret finns i kyrkan. 

 

Franska 

Vi är en liten grupp som träffas för att lära oss prata franska. Om du 

vill lära dig det så finns det plats för dig. 

 

Själavård och bikt 

Kroppen behöver sin vård. Också själen behöver sin. Vi mår väl av 

att få sätta ord på det vi är med om. Ibland behöver vi någon som 

lyssnar till det som är svårt att säga till någon annan. Ibland behöver 

vi någon som har tystnadsplikt och kan förmedla förlåtelsen i biktens 

form.  

Om du vill så hör av dig till pastor Ruben Johansson 0722-33 98 08. 

 

Ekonomi 

Som kyrka är vi helt beroende av det vi ger. Vid sidan om 

uthyrningar är det kollekter och gåvor som gör det möjligt för oss att 

tillsammans vara kyrka. Nu när allt fler gudstjänster är ekumeniska 

med Svenska kyrkan och Vårdklockans kyrka är det för oss viktigt 

med ett regelbundet givande. Pröva gärna autogiro, då kan summan 

för månaden dras i samband med att lönen för månaden går in. 
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Församlingsstyrelsen 

Sammanträden 4 december och 22 januari. 

 

Valberedningen 

Inför årsmötena jobbar nu valberedningen på att hitta folk till alla 

uppgifter. Om du har idéer och vill göra något nytt så hör av dig till 

valberedningen. Kjell Gardarfve 0707-27 64 72. 

 

Tjelvarkyrkan 

En vacker skylt som förut stod vid S:t Mikaels kapell har nu gjorts 

om och är rest ut mot Tjelvarvägen. Nu står det Tjelvarkyrkan på 

skylten och den är belyst så att den syns tydligare i mörkret än på 

dagen. 

 

Gemensam framtid 

Tillsammans med Vårdklockans kyrka har vi nominerat Helen 

Friberg till regional kyrkoledare för oss. Den 9 februari 2013 avgörs 

det om det blir så. 

 

Vårdklockans kyrka 

2 advent den 9 december firar vi gudstjänst kl. 11:00 i Vårdklockans 

kyrka. Då avtackas Bimbi Ollberg efter mer än sexton år som pastor. 

Han blir präst i Stenkumla. Tomas Boström börjar som anställd 

pastor i Vårdklockans kyrka i samma gudstjänst. 

Anställning av gemensam ungdomsledare avvaktar vi med till hösten 

2013. Då får vi tid att tänka igenom vilka uppgifter som ungdoms-

ledaren ska gå in i. En förutsättning för anställningen är att vi får det 

mesta av pengarna ur ”Gotlandsfonden”. 

 

Impfondo 

Resan dit som vi planerade till påsk 2013 flyttas fram i tiden till 

hösten 2013. Anledningen till det är att vi vill ha kyrkan i Impfondo 

som vår systerkyrka tillsammans med Vårdklockans kyrka och att 

några därifrån kan följa med på resan till Afrika nästa år. 

Pastor Edgard Batala har blivit flyttad till Brazzaville. Kyrkan i 

Impfondo växer och nu är det tre pastorer som arbetar där. Dom bor i 

Impfondo, Dongo och Betau. Arbetsområdet för församlingen är 

ungefär tre gånger Gotland och det finns nästan inga vägar. 



14 

 

Om du vill eller vet någon som vill göra ”sitt livs resa” så följ med 

till Kongo i oktober 2013. Bertil Åhman med många Kongoår i sitt 

liv blir vår reseledare 

 

Domkyrkoförsamlingen 

Tre gudstjänster i advent blir gemensamma, första, andra och tredje 

advent. Vi gör en gemensam folder för det som händer i 

Tjelvarkyrkan i advent och jul. Den delar vi bl.a. ut i de nya husen 

vid Allégatan och hälsar välkommen till området och kyrkan. 

Kaféet på torsdag eftermiddag och frukosten på fredagar bjuder vi in 

till tillsammans. Här får vi goda förutsättningar att lära känna 

varandra och växa ihop. 

De gemensamma gudstjänsterna under våren blir som tidigare en 

varje månad. Då kommer vi att pröva kvällstid kl. 18:00 med 

kvällsfika före gudstjänsten kl. 17:00. 

 

Församlingsboken/Repet 

Vi håller på att överföra vår församlingsbok till Repet. Repet är 

Gemensam Framtids gemensamma digitala församlingsbok. Alla 

församlingar och Equmeniaföreningar förväntas ansluta sig. Då en 

hel del uppgifter fattas i vår församlingsbok kommer så småningom 

ett mail eller brev att nå dig med en del frågor om personliga 

uppgifter. För att göra församlingsboken mer hel hoppas vi på ditt 

svar. 

 

God jul och gott nytt år 

Församlingsstyrelsen tackar för förtroendet under året och önskar alla 

en God Jul och ett Gott Nytt År! 
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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 
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SMU-VECKAN 
 
 

Verksamhet Dag Tid Ledare Telefon 
SPÅRARSCOUT Måndag 18:00 Birgitta Stenström 0736-45 45 58 

UPPTÄCKARSCOUT Måndag 18:00 Urban Malmros 0705-85 20 70 

STRÖZZEL 

 

torsdag 17:30 Britt Björkqvist 

Kristina Alvinge 

21 45 80 

21 00 69 

 

VISBY MISSIONSFÖRSAMLING Församlingsnummer : 2814  

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

Uppgift Namn Telefon Övrigt 
PASTOR 

 

 

 

 

Ruben Johansson  

Ledig: måndagar  

Exp. i kyrkan, ti 9:00-12:00  

to 9:00-12:00, 13:30-15:00  

Bostaden 

 

Semester 

Vecka 4 S:t Lukasutbildning 

Vecka 9  

 

 

 

0722-33 98 08 

 

21 16 96 

 

 

ORDFÖRANDE Jan Alamo 27 93 92  

KASSÖR Gerhard Malmros 21 78 77  

VÄRDINNA - 

SECONDHAND 

Inger Malmros 

Inga-Lisa Johansson 

Birgitta Wickman 

21 03 14 

21 03 14 

21 03 14 

 

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 Sara Boström 0737-08 05 38  

FÖRSAMLINGSBLAD 

MANUSSTOPP 

Ruben Johansson 

Nästa nummer: 1, 2013 mar-

maj 

0722-33 98 08 

 

 

15 feb 

HEMSIDA www.visbymissionsforsamling.se 

 

Månadsgåva till församlingen 
Det går bra att använda något av nedanstående alternativ 

Pg 18 80 74 -9             Bg 332-3227          SHB  Clr 6631  konto 65 718 836 
 

 

http://www.visbymissionsforsamling.se/

