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Nya Testamentet
Den som skriver ett testamente
vill få en slags ordning på
vart tillhörigheterna ska gå
Efter min död
vill jag ge dig det här
Då Gud blev människa
som du och jag
dog han som vi dör
och ordnade med testamentet
Allt som är mitt
ger jag till dig
var och en av er får alltihop
Gud ger liv
det liv som överlever döden
Nya testamentet
handlar om detta
Böckerna vill få oss att förstå
och leva som arvtagare
Än så länge
samsas död och liv i tiden
men en gång
är dödens tid förbi
då levs livet fullt ut

För arvet och livet
är Jesus helt avgörande
Döden och graven
visar oss
att Gud delar våra liv
ända fram till slutet
Uppståndelsen
visar oss
att Gud delar sitt liv
sin odödlighet med oss
Om graven inte var tom
om Jesus inte uppstått
Då hade testamentet blivit
orimligt
då hade inga böcker skrivits
då hade ingen kyrka blivit till
Den tomma graven
uppståndelsen
är ett tecken
Hur livet blir
då det levs fullt ut
det får vi se
då vi är där

”Livet vann dess namn är Jesus”
så börjar en jublande påskhymn

Ruben Johansson

Gothia Brazzaville

Två timmar innan träningen ska börja kommer ibland de första barnen
till Gothia. De kommer fram, tar i hand, hälsar och frågar om vi inte
ska dra igång snart. Alla här är väldigt artiga och alla hälsar genom att
ta i hand, vilket jag tycker känns fint. Varför gör vi inte så hemma?
Det är något jag skulle vilja ta med mig hem, bland mycket annat som
skiljer våra kulturer åt.
Det finns några tjejer som brukar vara de första som kommer till
anläggningen, alltid lika ivriga att dra igång med träningen. De två
timmarna som återstår innan det är dags att ge sig ut på planen och dra
igång eftermiddagens träning verkar i deras ögon vara en olidlig
väntan.
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En av dessa tjejer heter Emmanuelle och hon bor precis bredvid
anläggningen. Med sina tio år är hon bland de yngsta i klassen, men
hon är också den som är där oftast. De få gånger hon inte dykt upp har
man blivit orolig och undrat vad som hänt, för hon missar inte gärna
en träning.
Tjejerna som spelar fotboll bildar tillsammans en klass och därför
varierar det lite i åldrar. Trots att Emmanuelle är både flera år yngre
än vissa av de andra tjejerna och några huvuden kortare är de flesta av
dem, ger hon allt när hon spelar och hon skojar och har kul med de
andra spelarna. Tidigare år har det varit svårt att locka just tjejer till
projektet och därför drog man igång med andra aktiviteter för att ge
dem fler möjligheter att välja mellan.
Att tjejer spelar fotboll är inte särskilt vanligt i Kongo och det möter
ett visst motstånd. Som tjej från Sverige har jag svårt att förstå
anledningen till detta, då det för mig är precis lika självklart att tjejer
som killar ska få utöva denna sport. Men för att få fart på det hela i
projektet började man alltså därför med även gymnastik och
volleyboll, vilket visat sig vara lyckat och nu har det även blivit fart på
fotbollen.
I nuläget är det många tjejer med i projektet, vilket är fantastiskt roligt
och vi hoppas det kommer hålla i sig! Jag tror vår roll som volontärer
är viktiga här, då vi ibland har en annan syn på det hela och kan bidra
med kunskap från hur det funkar i Sverige. Tillsammans med Frida
och en kongolesisk tränare har jag bland annat ansvaret för just
tjejerna i fotbollen och jag tror det är viktigt för dem att ha kvinnliga
ledare som förebilder.
De flesta utav tjejerna är nybörjare och vissa har inte rört en boll innan
de kommit till Gothia och det gör det hela till en ordentlig utmaning
som ledare, då förutsättningarna inte alltid gör det hela lättare. Det är
inte helt lätt att lära sig slå en passning på en plan som liknar en
sandstrand och är väldigt ojämn. Tjejklassen lockar även till sig en hel
del åskådare och många stannar nyfiket till och kollar när vi spelar.
Många kommenterar det de ser och det är inte alltid snälla ord, men
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jag beundrar tjejerna som kämpar på, både mot svårigheterna de möter
på planen, men framför allt mot fördomarna om att fotboll inte är en
sport för kvinnor.

Jag imponeras av tjejer som Emmanuelle, som vågar köra sin grej och
fortsätta med fotboll som hon tycker är roligt, trots att alla inte har en
positiv inställning till det. Många av tjejerna har ett stort ansvar även i
hemmet och hjälper ofta till med både matlagning, städning och att ta
hand om sina småsyskon. Därför tror jag att det är viktigt för dessa
tjejer att få komma till Gothia ibland på eftermiddagarna och göra
något annat och bara få vara barn. Jag tycker det är jättebra om vi
genom fotbollsprojektet kan förmedla att tjejer och killar har samma
rättigheter. Alla som vill ska få spela fotboll, oavsett kön.
Fotbollsvolontärerna
genom Sara
Källa www.missionskyrkan.se
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PÅLYSNINGAR
Juni
3

Söndag

10 Söndag

10-16

Gud: Fader, Son och Ande
”Sommarutflykt”
Alla vi i Tjelvarkyrkan gör en resa
tillsammans Vi besöker bl.a. Bungemuséet
Bussen lämnar Tjelvarkyrkan 10:00
Pris 100 kr (resa + lunch)
Anmälan till 0722-33 98 08

16:00

Gudstjänst i Tjelvarkyrkan

10:00

Vårt dop
Nattvardsgudstjänst tillsammans med
Svenska kyrkan
Doris Granath

16 juni – 1 juli
16 – 24 juni

Konfirmationsläger på Snäckan
Läsa mera läger på Snäckan

17 Söndag

10:00

Kallelsen till Guds rike
Sånggudstjänst Månadsoffer
Carin Nyström Sara Boström

21 Torsdag

17:00

Soppa och smörgås
Samtal om sinnesro

22 Fredag
19:30
21:00
23:00
00:20

Midsommarafton vid Timans i Väte
Sånggudstjänst Hansam Pär Alfredsson
Korv och fika
Ringlekar
Konsert Hansam
”Sommarnattsdansen”
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23 Midsommardagen
11:00
13:00

Skapelsen
Midsommardagen på Gustafs
Sen frukost eller lunch
Gudstjänst
Pär Alfredsson och bandet Hansam

24 Söndag

10:00

Den högstes profet
Gudstjänst Kollekt till ungdomsarbetet
Sven-Erik Jansson Sara Boström

28 Torsdag

18:00
19:00
20:00

Soppa och smörgås
Sinnesrogudstjänst
Kaffe och samtal

Juli
1

Söndag
9:00
11:00

Att inte döma
Dopgudstjänst vid Varfsholm
Konfirmationsgudstjänst på Snäckan
Kyrkkaffe eller lunch

1-8 juli

Almedalsveckan i Visby
Viktiga mötesplatser och värdefulla
seminarier

6-8 juli

Gotlandskonferensen på Snäckan
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Gotlandskonferensen på Snäckan, dag 1
Gudstjänst Göran Zettergren
Mercy Gospel Choir
Kvällskaffe
Konsert Mercy Gospel Choir
Viktor Paulsson

Fredag
19:00
20:30
22:00
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7

Lördag
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
20:30
22:00
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Söndag
10:00

12:30

Gotlandskonferensen på Snäckan, dag 2
Seminarier mm
Lunch
Seminarier mm
Middag
Gudstjänst Viktor Paulsson
Mercy Gospel Choir
Kvällskaffe
Konsert Mercy Gospel Choir
Göran Zettergren
Gotlandskonferensen på Snäckan, dag 3
Sänd mig
Gudstjänst Göran Zettergren
Viktor Paulsson Mercy Gospel Choir
Lunch

15 Söndag

10:00

Efterföljelse
Nattvardsgudstjänst Månadsoffer
Ruben Olander Kathrin Dohse

19 Torsdag

17:00

Soppa och smörgås
Samtal om sinnesro

22 Söndag

10:00

Jesus förhärligad
Sånggudstjänst
Ruben Johansson Emma Jansson

26 Torsdag

18:00
19:00
20:00

Soppa och smörgås
Sinnesrogudstjänst
Kaffe och samtal

27 juli – 1 augusti

Scoutläger i Grötlingbo

29 Söndag

Andlig klarsyn
Gudstjänst i ”Vårdklockans kyrka”

10:00

8

Augusti
Söndag

10:00

Goda förvaltare
Nattvardsgudstjänst Månadsoffer
Eva Jakobsson

12 Söndag

10:00

Nådens gåvor
Gudstjänst
Curt Bjerhagen Sara Boström

19 Söndag

10:00

Tro och liv
Gudstjänst
Per Nylén Kathrin Dohse

23 Torsdag

17:00

Soppa och smörgås
Samtal om sinnesro

26 Söndag

10.00

Friheten i Kristus
Gudstjänst i ”Vårdklockans kyrka”
Sara Boström

30 Torsdag

18:00
19:00
20:00

Soppa och smörgås
Sinnesrogudstjänst
Kaffe och samtal
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September
2

Söndag

11:00

Medmänniskan
Gudstjänst i Hemse
Martina Wollbo Manskören
Kyrkkaffe

9

Söndag

11:00

Enheten i Kristus
Nattvardsgudstjänst Ruben Johansson
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16 Söndag

11:00

16-18 september

Ett är nödvändigt
Sånggudstjänst
Ruben Johansson Sara Boström
Retreat på Ekegården

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
Vi öppnar igen när sommaren är över. Då tar vi tacksamt emot allt
som går att sälja. Halva vinsten går till vår systerkyrka i Kongo
Sjukhuskyrkan
Onsdag
13:00
Gudstjänst på Sjukhuset
Torsdag
15:30
Gudstjänst på Korpen
Sjukhuspastor Anna Ljung 26 89 52
Församlingsstyrelsen
Sammanträden (tisdagar 19:00) 12 juni, 14 augusti och 11 september.
Städdagar
8-9 och 11-13 juni gör vi i ordning för sommarens turistuthyrning.
Återmöblering sker 15 augusti. Ibland behöver vi alla hjälpas åt med
städningen i ”kyrkan” och i sommarhemmet. Om vi är många blir det
”roligare” att jobba.
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Konfirmander
27 ungdomar är med på sommarens konfirmationsläger på Snäckan.
Ungefär hälften kommer från fastlandet. För första gången är också
”Metodistkyrkan” med. Konfirmationsgudstjänsten är en högtid för
hela församlingen och många fler. Försök vara med på Snäckan den 1
juli. De flesta av förra årets konfirmander är med på ”Läsa mera”.
Första veckan lever de två lägren tillsammans.
Snäckan och Gustafs
På onsdagar och fredagar bjuds en hel del vacker sång och musik på
våra gårdar. När sommarkvällen sedan skymmer kan man ”fika” och
dela berättelser. Sådana kvällar är underbara gåvor att bjuda med
någon som vi annars inte tar med oss till kyrkan. Sommarprogrammet
är omfattande och finns att plocka med sig i kyrkan.
Missionsbåten Elin
Som vanligt stävar hon tre varv runt ön i sommar. Det blir
bryggmöten och hamnmöten lite var stans. Det är fullt möjligt att följa
med som besättning ett varv eller så. ”Turlistan” finns i kyrkan.
Almedalsveckan
Vi fattar nog inte riktigt vilken ”fullmatad” vecka vi får till skänks
mitt i sommaren. Och vilka möjligheter vi har att vara med och
påverka politiken. I år är ”vår” nya kyrka mera delaktig i det väldiga
utbudet. Läs programmet, det borde finnas en del som intresserar dig.
Det är också viktigt att som kristen lyssna på andra och dela med sig
av sitt.
Gotlandskonferensen
Gotlandskonferensen på Snäckan sammanfaller med Almedalsveckan.
Vi delar gemenskap, vi utmanas att fortsätta på trons och kärlekens
väg. Kanske hade det varit bra om tältet varit rest i Visby som en del i
Almedalsveckan. Kanske hade vi nått en del av dem som inte ”hittar”
till Snäckan.
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Sommaruthyrning
I kyrkan och i sommarhemmet finns rum för uthyrning. Kostnaderna
är ungefär som på vandrarhem. Berätta gärna för fler om möjligheten
att få bo hos oss. Saga Herlitz är ansvarig för uthyrningen.
Ring 27 19 04.
Samtal och bikt
Ibland behöver vi sätta ord på det vi är med om. Då behöver vi också
någon som lyssnar. Någon som har tid och inte säger något till någon
annan. Om du vill så hör av dig till mig Ruben Johansson (pastor) på
0722-33 98 08.
Retreat
Ibland behöver vi tystnaden så att tankarna hinner bli mer färdiga. Det
brukar också ge förutsättningar för bön. Ett slags inre samtal med
Gud. Gotlands kristna råd erbjuder retreat på Ekegården 16 - 18
september. Ansvariga för meditationer, böner och samtal är Astrid
Wretmark Andersson och Ruben Johansson. Information finns i
kyrkan. Anmälan sker till ruben.johansson@telia.com.
Impfondo
Då och då talar vi med vår systerkyrka i norra Congo. Än så länge är
det med mobiltelefon. Men vi hoppas kunna upprätta en skypekontakt.
Då kan vi både se och tala med varandra på dataskärmen. Gunnar
Stenström arbetar med att försöka gör detta möjligt. Det skulle betyda
väldigt mycket i våra kontakter. Pengarna som pastor Batala och
Mabounda fick med sig från oss i november har delvis använts till tak
på kyrkan i Dongo. Det byggs också runt kyrkan i Impfondo,
pastorsbostad och ”vårdcentral”. Vi har nu bestämt som målsättning
att göra en resa dit på påsken 2013. Om vi inte hittar fonder som kan
bidra till resekostnaderna så får resenärerna i stort bära sina egna
kostnader. Men för den som reser blir det dagar att aldrig glömma.
Bertil Åhman följer med som reseledare och tolk. Vi hoppas också få
med ”folk” från Vårdklockans kyrka och från Domkyrkoförsamlingen.
Fundera på om också du ska följa med på ”ditt livs resa”
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Franska
I Impfondo talar man franska. För att komma närmare vill vi lära oss
att prata samma språk som dem. Därför tänker vi i höst starta en grupp
i franska. Det blir mest ”pratfranska”, vi blir i kyrkan o inbjuder via
Bilda. Det är fullt möjligt att vara med utan att ha för avsikt att åka till
Kongo
Gemensam framtid
Svenska Missionskyrkans sista kyrkokonferens har hållits. Den ”gled”
liksom över i den första för ”Gemensam framtid”. Konferensen var i
maj i Linköping. Besluten som togs där hinner vi inte redovisa här.
Det är en kyrka under byggnad. Grunden är lagd men vi bygger vidare
för att få vara kyrka i vår tid.
”Metodistkyrkan”
Kyrkan byter namn till Vårdklockans kyrka. Medlemmarna är inte
längre metodister utan söker sin identitet i den nya kyrkan. Det är en
utmaning för oss att dela den identiteten. För det nya är det viktigt att
lämna det som varit bakom oss. Vi vill dela mer och växa närmare
varandra.
Domkyrkan
Sommartid koncentreras verksamheten i stan till Domkyrkan. Hans
Janson (diakonen) flyttar under sommaren till Örebro. Till hösten
hoppas vi på utvidgat samarbete. Vid sidan av det vi redan gör ihop
vill vi pröva att erbjuda ”pilgrimsvandringar”. Den vackra skylten från
S:t Mikael kommer att sättas upp vid vägen Det kommer att stå
Tjelvarkyrkan på den och den blir belyst.
DAA
Gruppen som hör ”hemma” i källaren kommer att under sommaren
vara i församlingssalen. Deras möten är på måndag, torsdag och
lördag.
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Sara Boström
Då Sara anställdes var det en projekttjänst på tre år. De tre åren har
gått. Vi säger tack till Sara och hoppas ändå att någon gång då och då
få höra hennes sång i gudstjänsten. I gudstjänsten den 16 september
tackar vi Sara.
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.
Församlingsboken
Utflyttad Annika Falk
Kyrkoavgiften
Kyrkoavgiften är 1 % av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för
de personer som anmält detta till vårt samfund Svenska
Missionskyrkan. 70 % går direkt till vår församling och resten 30 %
går till Svenska Missionskyrkan centralt. Av den senare går 2/3 som
bidrag till församlingar med särskilda behov och 1/3 går till
församlingars pionjära satsningar. Ett sätt att ge till kyrkan är att låta
denna ”kyrkoskatt” gå hit. Ett sätt att hålla lite koll på kollekterna är
att ge varje månad via autogiro eller ordna regelbundna insättningar på
annat sätt. Då vi ger till ”kyrkan” bygger vi Guds rike.
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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

SPÅRARSCOUT
UPPTÄCKARSCOUT
STRÖZZEL

Måndag 18:00
Måndag 18:00
Torsdag 17:30

”ALLA KAN SJUNGA”

Tisdagar 18:30

Telefon

Birgitta Stenström
Urban Malmros
Britt Björkqvist
Kristina Alvinge
Sara Boström

0736-45 45 58
0705-85 20 70
21 45 80
21 00 69
0737-08 05 38

VISBY MISSIONSFÖRSAMLING

Församlingsnummer : 2814
visby.missionskyrkan@telia.com

TJELVARVÄGEN 4, 621 43 VISBY.
Uppgift
Namn
PASTOR

ORDFÖRANDE
KASSÖR
VÄRDINNA SECONDHAND

Telefon

Ruben Johansson
Ledig: måndagar
Exp. i kyrkan, ti 9:00-12:00
to 9:00-12:00, 13:30-15:00
Bostaden
Semester
23 juli – 2 september
Jan Alamo
Gerhard Malmros
Inger Malmros
Inga-Lisa Johansson
Birgitta Wickman
Vakant
Jan Alamo
Urban Malmros
Andreas Herlitz

Övrigt

0722-33 98 08
21 16 96

27 93 92
21 78 77 PG: 18 80 74-9
21 03 14
21 03 14
21 03 14

RPG
SMU, STY.ORDF
27 93 92
UNGDOMSRÅD
25 39 39
KASSÖR, SMU
27 99 93 PG: 18 88 60-1
SMU-GÅRDEN
21 03 14
KÖRLEDARE
Margareta Backlund
25 64 00
FÖRSAMLINGSBLAD Ruben Johansson
0722-33 98 08
MANUSSTOPP
Nästa nummer: 3, 2012
15 augusti
september - november
HEMSIDA
www.visbymissionsforsamling.se
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