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Jeremias brev 
 
Utan rötter 
lever inte träden 
särskilt länge. 
 
Inte heller vi 
lever särskilt länge 
utan ”rötter”. 
 
Så menar författaren 
som lånar Jeremias namn 
när han skriver brev 
eller om det är en slags predikan 
 
Brevet skickas österut 
till ”Babylon” 
 
Flera generationer har levt och 
dött där sedan kriget och 
fångenskapen stora grupper har 
återvänt hem men rätt många är 
också kvar 
 
Det är till de som är kvar  
som brevet skickas 
 
Brevet går till de som hört 
berättelserna 
om folkets historia 
om Gud 
men som glömt 
och inte längre minns 
 
Det finns en risk 
menar brevskrivaren 
att vi ser det som syns 
och missar det vi inte ser. 
 
På det viset 
kan vi förlora det allra viktigaste 
det som håller oss vid liv 
Då, vid den tiden 

var det guld och silver 
som lockade 
 
Allt det där 
man ville ha 
 
Många fick betala 
någras rikedom 
 
Brevskrivaren är inte försiktig 
med orden 
Han skriver som han upplever att 
det är 
 
Rikedomar som inte delas 
blir avgudar 
 
”Avgudarna” tar den plats i våra 
liv som är gjord för Gud 
 
Det som lockar 
och som ser glamouröst ut 
liknas i brevet vid: 
Fågelskrämmor på övergivna 
gurkfält. 
Skräpigt taggiga buskar i en 
trädgård 
Kvarlämnade döda kroppar i 
mörkret 
 
Det han ville få dem då 
och oss idag 
att se och förstå 
det är 
att vid sidan om Gud 
finns ingenting 
som får oss att leva 
 
utan Gud dör världen 
med Gud lever allting 

Ruben Johansson 



 
 
Vår kära Tjelvarkyrka 
 
Det har gått en tid sedan kyrkan på Tjelvarvägen 4 fick namnet 
”Tjelvar” som är ett neutralt namn baserat på kyrkans geografiska 
läge. Missionsförsamlingen i Visby och Domkyrkoförsamlingen 
samarbetar i huset sedan en tid tillbaka till fördel för båda. Syftet är 
givetvis att dessa fantastiska lokaler ska kunna användas ännu mer till 
fromma för Guds verk här i stan. Ännu är det mesta i sin linda men 
kommer att utvecklas på bästa möjliga sätt eftersom det finns en 
längtan hos oss alla att dela med oss av de rikliga välsignelser vi 
själva så oförtjänt fått ta emot. Det vi fått vill vi ge åt andra. 
Samarbetet blir bara bättre med tiden. Ingen kan påstå att det är en 
lätt process, eftersom vi är olika som människor, vilket i sig är en stor 
rikedom. Med samtal och samarbete kommer vi varandra närmare i 
en process som aldrig tar slut. Det är endast i gemenskapen med 
andra som vi kan utvecklas som kristna. 
När jag kom från fastlandet och började arbeta i församlingen så var 
min första reaktion att ”fy 17” vad det blåser här i Visby. Jag flyttar 
hem igen till Uppsala. Men sedan tänkte jag på all den förberedelse 
vår himmelske Far lagt ner före min ankomst. Så då bestämde jag mig 
för att pröva i alla fall. 
Döm om min förvåning när jag upplevde alla dörrar som öppnades. 
Och mötet med alla goda människor som med öppna armar 
välkomnade mig och bjöd in mig i gemenskapen. De gav mig mitt 
människovärde åter. De gav mig ett hopp för framtiden och en 
uppgift. Därför är det med stor glädje och tacksamhet som jag går till 
mina uppgifter i vår kära Tjelvarkyrka för att dela med mig av det jag 
själv har fått. Den har blivit som ett hem för mig och den skulle kunna 
bli det för så många fler. Själv tror jag på goda exempel. Ett bra 
föredöme är bättre än hundratals predikningar, hur bra dom än är. 
Blotta samvaron kan ge en människa ny livsriktning. För att det ska 
kunna ske behövs mötesplatser… 
Tjelvarkyrkan är en sådan. 
 
Per Nylén 
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PÅLYSNINGAR 
 
   Mars 
 
4 Söndag 11:00 Den kämpande tron 
   Nattvardsgudstjänst, Månadsoffer 
   Per Nylén, Kathrin Dohse 
  
10 Lördag 09:00 Går ondskan att bekämpa? 
   Morgonbön, kaffe och samtal 
 
11 Söndag 11:00 Kampen mot ondskan 

 Familjegudstjänst, Offerdag för diakon 
 och pastorsutbildningen 

   Ruben Johansson, Strözzel mm 
    
  16:00 Mässa 
   Ruben Johansson 
 
14 Onsdag 19:00 ”Gemensam framtid” 
   Utmaningar och drömmar 
   tillsammans med Metodistkyrkan 
 
17 Lördag 14:00 Kyrklördag i Visborgskyrkan    
   Om ”Gemensam framtid” 
   Ruben Johansson 
 
18 Söndag 11:00 Livets bröd 
   Ekumenisk familjegudstjänst 
   Scout m.fl. 
   Ruben Johansson, Doris Granath 
   Kyrkkaffe 
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18 Söndag 18:00 ”Läsarsånger” 
   Kören, solister, musiker mm  
   Ruben Johansson 
 
21 Onsdag 19.00 Vår systerkyrka i Impfondo (Kongo) 
   Utmaningar, drömmar och planer 
 
22 Torsdag 17:00 Soppa och smörgås 
   Samtal om sinnesro  
 
25 Söndag 11:00 Guds mäktiga verk 
   Sånggudstjänst tillsammans 
   med Metodistkyrkan, Vårdklockans kör 
   Ruben Johansson, Bimbi Ollberg 
   Kollekt till ungdomsarbetet 
 
26-30 Måndag-fredag Påskvandring i kyrkan  
   För skolor i närområdet   
 
29 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 
  19:00 Sinnesrogudstjänst 
  20:00 Kaffe och samtal 
 
30 Fredag 14:00 Syföreningen samlas inför försäljningen. 
 
31 Lördag 13:00 Syföreningens vårförsäljning 
   Brödbord, lotter, kaffe och tårta 
  14:00 Andakt och därefter auktion 
 
31 Lördag 09:00 Städdag på Snäckan 
 
   April 
 
1 Söndag 11:00 Vägen till korset 
   Nattvardsgudstjänst, Månadsoffer 
   Ruben Johansson 



 6 

 
5 Skärtorsdag 18:00 Det nya förbundet 
    Ekumenisk mässa 
         Bön (Getsemanestund) 

  Ruben Johansson, Helen Nyroth 
  Kathrin Dohse 

 
6 Långfredag 11:00 Korset 
   Gudstjänst 
   Ruben Johansson 
   Musik 
 
  12:30 Korsvandring från Stora Torget 
   Soppa i Katolska kyrkan 
 
7-8 Påskafton-A.d Påsk Påskläger på Snäckan 
 
8 Påskdagen 11:00 Kristus är uppstånden 
   Påskgudstjänst   
   Sara Boström, Kjell Gardarfve 
   Ruben Johansson 
 
9 A.d Påsk 11:00 Möte med den uppståndne       
   Emmausmässa i Domkyrkan 
   Sven-Bernhard Fasth 
   Ruben Johansson m.fl. 
   Stanley och Barbro Karlman 
 
15 Söndag 11:00 Påskens vittnen 
   Gudstjänst 
   Doris Granath 
19 Torsdag 17:00 Soppa och smörgås 
   Samtal om sinnesro 
 
  18:00 Musikkafé 
   Strözzel m.fl. 
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20-22 Fredag–Söndag Konfirmandhelg på Snäckan 
 
21 Lördag 09:00 ”Komma vilse och bli hittad” 
   Vad betyder det för oss? 
   Morgonbön kaffe och samtal 
 
22 Söndag 11:00 Den gode herden 
   Sånggudstjänst Offerdag för 
   mission i Sverige 
   Kören 
   Ruben Johansson   
 
26 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 
  19:00 Sinnesrogudstjänst 
  20:00 Kaffe och samtal 
 
29 Söndag 11:00 Vägen till livet 
   Sånggudstjänst Kollekt till ungdomsarbetet 
   ”Tjelvarkören” Sara Boström 
   Ruben Johansson   
 
   Maj 
 
5 Lördag 09:00 Städdag på Snäckan 
 
5-6 Lördag-Söndag Scouternas vårhajk 
 
6 Söndag 11:00 Att växa i tro 
   Nattvardsgudstjänst Månadsoffer 
   Ruben Johansson, Kathrin Dohse 
 
10 Torsdag 18:00 Musikkafé 
   Kjell Gardarfve med trio  mm 
 
12 Lördag 09:00 Är det någon mening med att be? 
   Morgonbön kaffe och samtal 
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13 Söndag 11:00 Bönen 
   SMUs ”sommarfest” på Fridhem 
   Scouter och Strözzel 
   Ruben Johansson m.fl. 
   Köp i kaféet eller ta med kaffekorg 
  10:30 Traktor och vagn från Tjelvarkyrkan 
 
  16:00 Ekumenisk gudstjänst 
   Doris Granath Ruben Johansson 
   Kören 
 
17-20 Torsdag-Söndag Kyrkokonferens i Linköping 
 
17 Kr H d 11:00 Herre över allting 
   Gudstjänst på ängen med havsutsikt 
   ”Per Herlitz änge” på Östergarn 
   Flöjtmusik och fågelsång 
  10:00 Avresa från Tjelvarkyrkan   
   Ta med kaffekorg 
 
20 Söndag 18:00 Hjälparen kommer 
   Sång och musik 
   Torsten Jacobsson Anna-Carin Johnson 
   Karin Nilsson 
   Sånger av bl.a. Einar Ekberg och 
   Einar Wärmö, Per Nylén 
 
24 Torsdag 17:00 Soppa och smörgås 
   Samtal om sinnesro 
 
26 Pingstafton 19:00 ”Pingst på Snäckan” 
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27 Pingstdagen 11:00 Den Helige Ande 
   Gudstjänst i Metodistkyrkan    
   Bimbi Ollberg, Ruben Johansson 
 
  19:00 Gudstjänst på Snäckan 
 
31 Torsdag 08:30 Avresa 
   Kort pilgrimsvandring vid Gammelgarn 
   Ta med fika o ryggsäck 
                          ca 13:30 Hemma igen 
 
                       18:00 Soppa och smörgås 
                           19:00 Sinnesrogudstjänst 
                           20:00 Kaffe och samtal 
 
 
   Juni 
 
3 Söndag  Gud, Fader, Son och Ande 
   Resa med buss 
   Gudstjänst någonstans 
 
10 Söndag 10:00 Vårt dop 
   Nattvardsgudstjänst 
   Doris Granath 
 
Årsmöten 
Mars 
12 Måndag 18:30 ”Vägen” Eskelhems prästgård 
24 Lördag 10:00 GBMS regionen Baptistkyrkan Havdhem 
 
April 
21 Lördag 09:00 Mälardistriktet SMK Ansgarskyrkan Västerås 
 
Maj 
17-20  Kyrkokonferens ”Gemensam framtid” Linköping 
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Hemsidan 
På hemsidan kan man alltid hitta aktuell information om kyrkans 
verksamhet. Hemsidans kalender uppdateras kontinuerligt med 
ändringar och nya programpunkter i verksamheten. 
www.visbymissionsforsamling.se 
 
Second-handaffären 
Öppen 11:00-17:00 Måndag-Torsdag 
 11:00-15:00 Fredag 
Gåvor tas gärna emot. Halva vinsten går till vår systerkyrka i 
Impfondo i Kongo. 
 

Pastorsexp 
Tisdag  9:00-1200 
Torsdag  9:00-12:00   (13:30-15:00) 
Oftast finns pastorn i kyrkan de här tiderna 
 

Symöten 
Tisdag  18:30 
 
RPG 
Vilande 
 

Körsång 
Kören   Margareta Backlund 25 64 00 
Barnkören Strözzel  Britt Björkqvist 21 45 80 
  Tina Alvinge   21 00 69 
Kör för ovana och Sara Boström 0737-08 05 38 
 ”osäkra” sångare 
 
En ny kör för ovana och ”osäkra” sångare som saknar namn övar på 
tisdagar 18:30. Här har du möjlighet att vara med som någon gång 
drömt om att få sjunga tillsammans utan att det blivit av. 
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Scout 
Måndag 18:00 Urban Malmros  0705-85 20 70 
 Birgitta Stenström 0736-45 45 58 
Spårarscouter åk 2-3 Turid Almqvist  0737-76 11 26 
Upptäckarscouter åk 4-6 Elias Bjärgvide 0739-28 76 58 
 
Sjukhuskyrkan 
Onsdag  13:00    Gudstjänst på Sjukhuset 
Torsdag  15:30    Gudstjänst på Korpen 
Sjukhuspastor Anna Ljung 26 89 52 
 
Församlingsstyrelsen 
Sammanträden (tisdagar 19:00) 6 mars, 3 april och 8 maj 
27 mars 18:30–21:30 Möte utan protokoll: ”drömmar” och hopp om 
Kyrkan  
 
Städdagar   
Vårstädning ute 14 april kl. 09:00 
Ibland behöver vi alla hjälpas åt med städningen i ”kyrkan” och i 
sommarhemmet. Göra i ordning för sommarens turister och arbeta i 
trädgården. Om vi är många blir det ”roligare” att jobba. 
 
Konfirmation 
Sommaren konfirmandläger börjar med en helg i april (20-22) på 
Snäckan. Det finns ännu gott om plats att vara med. I år är också 
Metodistkyrkan med. 
”Läsa mera” lägret för förra årets konfirmander blir också på Snäckan 
i år. Här finns plats för alla som vill leva lägerliv och fundera över 
kärleken, tron, och hoppet, och en del annat. Lägret är alltså öppet för 
fler än de som var med oss i somras. 
Anmälan till konfirmation och läsa mera görs till Lena Gomér på 
Snäckan 24 03 55 
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Samtal och bikt 
Det ligger en befrielse i att få 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 vägg finns vår pastor Ruben Johansson. 
 
Tjelvarkyrkan 
Redan till första Advent blev bokstäverna förändrade på kyrkväggen. 
Missionskyrkan blev Tjelvarkyrkan. En vacker snidad skylt som förut 
stod vid S:t Mikael ska också få texten Tjelvarkyrkan och sättas vid 
anslagstavlan ut mot vägen. 
 
Domkyrkoförsamlingen 
Vi bor ihop oss mer och mer. Tillsammans är vi ”mer kyrka” än var 
för sig. Med domkyrkoförsamlingen har vi också fått kafé i kyrkan. 
Eftermiddagarna på måndag och torsdag har blivit goda mötesplatser. 
Åsa Höjer har gjort en fin liten folder om Tjelvarkyrkan. Den är 
utdelad i vårt närområde (4000 ex). Den finns i kyrkan så vem som 
vill kan ta med sig några ex och ge vidare. Vi funderar också över 
”närvaron” på Öster. Kanske några timmar i gallerian med enkelt 
bjudfika utanför. De gemensamma gudstjänsterna kommer att tätna. 
Söndagen den 3 juni åker vi buss tillsammans. När vi delar tid bygger 
vi relationer.  
 
Impfondo 
Då Batala och Mabounda besökte oss i oktober fick de med sig hem 
en dator. Målsättningen var att varje månad få och skicka en hälsning 
så vi inte ”tappar” varandra. Men det är fortsatt svårt att nå fram med 
mail. Så det är med mobilen som vi (Carin Nyström) pratar med 
varandra. Deras missionsföreståndare har varit på visitation. Det var 
nog första gången, det är ju långt till Impfondo från huvudstaden. (80 
mil), och vår systerkyrka är ”ung”. Nästan alla människor i Kongo bor 
söder över i landet. Sedan är det regnskogar, hur stora som helst innan 
man kommer till Impfondo. 
Eftersom det är så långt dit är närheten till kyrkan i Kongo och ända 
hit till oss viktig. 
Vi börjar nu så smått undersöka möjligheterna för nästa resa dit. 
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Den 21 mars på kvällen träffas vi, alla som vill vara med och fundera 
över hur vi fortsätter det vi börjat. 
 
Hälsning 
Då våra kongovänner återvände hem skrev pastor Batala ett tack och 
en hälsning som missades i förra numret. Så lite försenad kommer den 
här. 
Pastor Edgard Batala, ansvarig för Olivbergets församling i 
Impfondo, som tillsammans med broder Fortunè Mabounda, besökte 
Sverige och speciellt Visby den 20 oktober till den 7 november. 
Besöket har främst handlat om att utbyta erfarenheter mellan oss som 
systerförsamlingar, som vi nu varit i snart åtta år. 
Mottagandet har varit varmt och broderligt överallt där vi varit. 
Hem till Kongo och särskilt till Impfondo tar vi med oss de allra bästa 
intryck. 
Avslutningsvis vill vi tacka pastor Ruben och alla medlemmar i Visby. 
Tack för gåvan till er systerförsamling. Tack vill jag också skriva till 
Rotaryklubben i Slite för deras stöd till skolan i Impfondo 
Må den gode Guden fortsätta att rikligen välsigna er och må han 
hjälpa oss att vårda vårt samarbete till Guds ära. 
Må Guds frid vila över er i Sverige och över oss i Kongo. 
 
Broderliga hälsningar 
Tack Tack 
Pastor Edgard Batala 
Evangeliska kyrkan i Kongo 
 
Gemensam framtid 
I maj möts vi till den första kyrkokonferensen för gemensam framtid. 
Det är med glädje och med ”stolthet” som vi får vara med att förena 
det som förut varit splittrat. Vi hoppas och tror på att ”hela kyrkan” 
mer och mer enas. 
Inget namn är färdigt för vår nya kyrka men kyrkostyrelsen föreslår 
som kyrkoledare Lasse Svensson. Han bor i Göteborg, är metodist och 
brorson till Åke Svensson här på Gotland. Till biträdande kyrkoledare 
föreslås Sofia Camnerin och Olle Alkholm. 
Kykokonferensen är i Linköping 17-20 maj. 
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Mission 
Mission; att berätta evangeliet för fler är en omistlig del av kyrkans 
uppdrag. För oss har mission ofta hört ihop med andra länder och våra 
systerkyrkor där. För många år sedan sändes missionärer iväg. Idag är 
de få. Men våra systerkyrkor behöver ekonomiskt bidrag från oss för 
att kunna ”vara” kyrka i sina länder. Egentligen är det inget bidrag 
utan mer en utjämning. 
Överflöd och fattigdom kan blandas en liten aning. 
Förra året 2011 gav vi mindre till det vi kallar yttre mission både i 
Svenska Missionskyrkan och i vår församling. I år har vi möjlighet att 
ge mer igen. 
 
Det Kristna Bokkaféet Porten 
Innanför Österport ligger ett litet kafé. Där finns billigt fika i en lugn 
och ”samtalig” miljö. Där finns utställningar av konst, och man kan 
alltid köpa med sig en bok hem. Kaféet drivs med insatser av frivilliga 
från hela ön. 
 
DAA 
I källaren finns nu tre grupper av DAA (anonyma missbrukare) 
Det blir så där tre fyra möten varje vecka. 
I mån av ork och kraft kommer de att hjälpa till med olika 
arbetsuppgifter som finns i och utanför ”huset” 
 
Årsmöte och hälsning 
Redan klockan 10:00 på söndagen den 12 februari inleddes årsmötet. 
Den första timmen gick vi igenom året som gått. Vi hann inte färdigt 
men bröt för gudstjänst klockan 11. I gudstjänsten var också 
Metodistkyrkan med. Temat i kyrkoåret den söndagen var 
”reformationen” eller ”det levande ordet”. Då och då behöver vi 
”reformeras” eller återvända till det som ger liv. 
Efter kaffe och tårta fortsatte årsmötet. Vi pratade om målbeskrivning 
och gjorde många val för året som kommer. 
Vi märker att vi blir färre. Vet du någon som vill och kan hjälpa till på 
något sätt så hör gärna av dig. 
Till er som av olika skäl inte kunde vara med på årsmötet hälsar vi 
som var med. Vi ber och önskar er Guds frid och välsignelse. 
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Ombud 
Det är viktigt för oss som kyrka att vi tillhör ett sammanhang. Kyrkan 
är mer än vår lokala församling. Genom ombud får vi vara med och 
påverka andra men också genom andra påverkas själva. 
Vi behöver ombud till Kyrkokonferensen i Linköping, till distriktets 
årsmöte i Västerås, till regionens årsmöte i Havdhem. Vill du resa? 
 
Församlingsboken 
Nya medlemmar Fanny Gardarfve, Henrietta Holmberg, 

Thomas och Ulrika Holmberg, 
  Ewelyn Svanefors, Gunnar Stenström 
 
Utflyttade  Mona Staflin, Kerstin och Sven Axelsson 
 
Död  Dagny Ekström, Ulla-Britt Lövdahl 

 
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 

”ALLA KAN SJUNGA” Tisdagar 18:30 Sara Boström 0737-08 05 38 

 
 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 
Ledig 
13-14 mars 
10-17 april 
22-23 maj 
 

 
 

0722-33 98 08 
 

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 Vakant   
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: 2, 2012 juni-
augusti 

0722-33 98 08 
 

 
15 maj 

HEMSIDA www.visbymissionsforsamling.se 
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