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Tredje Moseboken
Veckan är mer än arbetsdagarna
vi behöver en dag för ”det
andra”
och för att tänka igenom
om vi måste göra allt det vi gör
på arbetsdagarna

Om du får för dig
att läsa Bibeln
som du läser andra böcker
från början till slut
och rakt igenom

Om det gör oss gott
att vara ledig var 7:e dag
så gör det oss också gott
att vara ledig vart 7:e år

Då finns det en risk
att du tröttnar
redan i den tredje boken
Men
om du läser sakta
låter orden bli till böner
och inte ger upp
så kanske också tredje
Mosebokens ord
”öppnar” sig och ger dig liv

Det sänker farten
ger mindre pengar
och gör oss kanske ”mer
levande”
Så är det också skonsamt för
jorden att något år få vila
och slippa producera

På hebreiska heter boken
Wajjikra det betyder
”Herren kallar” så börjar
allting
Gud söker, letar och kallar
alla och var och en till sig

Om detta skriver tredje
Mosebok
och fortsätter ett varv till
med talet 7

Alla ordningar, lagar och offer
har detta syfte
att påminna oss om Gud

7 x 7 = 49
Låt det fyrtionionde året
få bli ett jublande frihetsår
så uppmanar oss denna
egendomliga bok

Talet 7 är viktigt i den här
boken

låt de förtryckta få sin frihet
låt de fattiga
som fråntagits rätt och värdighet
få allt tillbaka
låt allt vinstintresse ligga i träda
lev av det som jorden ändå ger

Veckan har 7 dagar
en dag är ledig och fri
som en vilodag
2

Varje år slutade
och började med
försoningsdagen

Också vi
mår väl av att leva så där
med Gud och varandra.
Ruben Johansson

Mötet med Gud
gjorde det möjligt att kunna leva
så där med varandra

Sjukhuskyrkan
Visby Missionsförsamling är med och möjliggör sjukhuskyrkan. Det
finns all anledning att glädjas över hur mycket sjukhuskyrkan har fått
betyda för patienter, anhöriga och personal under åren och i våra
dagar.
När livet inte blev som man trodde, när man drabbas av sjukdom och
när man lever i dödens närhet är det ibland livsavgörande att ha
människor nära sig. De viktigaste är oftast familjen. När familjen av
olika anledningar inte kan finnas som stöd eller själva behöver hjälp,
kan sjukhuskyrkan vara närvarande.
Vi som arbetar inom sjukhuskyrkan förundras ofta över att vi blir mer
och mer efterfrågade. Det handlar oftast om att finnas närvarande,
lyssna, trösta och ge stöd. Ibland är det när någon fått en oväntad
sjukdom, när en olycka skett på en lantgård eller i trafiken, ibland när
döden kommit till någon som väntat på den, ibland när döden kommit
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alldeles för tidigt. Och ibland är det när det finns all anledning att fira,
såsom när en operation förbättrat en människas förutsättningar eller
när ett efterlängtat barn ska döpas. Vi möter både människor som är
medlemmar i någon församling och människor som söker en tro. Vi
möter främst patienter och anhöriga men möten med personalen blir
uppenbart fler och fler.
Varje onsdag kl. 13 firar vi nattvardsgudstjänst följt av kyrkkaffe dit
alla givetvis är välkomna. Vi tar emot människor för enskilda samtal
och får fler och fler förfrågningar. Tänker du på någon som du tror
skulle vilja ha besök av sjukhuskyrkan eller vill du själv komma i
kontakt med oss, välkommen att höra av dig. Självklart har vi
tystnadsplikt. Dagtid varje vardag finns det i regel någon i
sjukhuskyrkan som kan ta emot för samtal och bön, besöka patienter
eller kontakta anhöriga. Under nätter och helgen kan alltid personalen
på lasarettet och de olika vårdhemmen få kontakt med oss tack vare att
någon inom sjukhuskyrkan har beredskap.
Vi som församlingar finns verkligen närvarande inom vården bl.a.
genom sjukhuskyrkan. Att få stå i tjänst som sjukhuspastor är något
jag är väldigt rörd och tacksam över. Söndagen den 18 november ser
jag fram emot att få komma till Tjelvarkyrkan för att fira gudstjänst,
predika och berätta om sjukhuskyrkan. Hoppas att vi ses då!

Anna Ljung, sjukhuspastor
Mobil: 0706-15 45 46
Sjukhuskyrkans expedition: 26 89 52
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PÅLYSNINGAR
SEPTEMBER
2

Söndag

11:00

Medmänniskan
Nattvardsgudstjänst i Hemse
Martina Åkesson Wollbo
Tomas Boström Anna Ljung
Manskören
Kyrkkaffe

8

Lördag

09:00

”Om grenar och stam i samma träd”
Morgonbön kaffe och samtal

9

Söndag

11:00

Enheten i Kristus
Nattvardsgudstjänst
Ruben Johansson månadsoffer
Kathrin Dohse flöjt
Församlingsmöte

12:40
16 Söndag

11:00

Ett är nödvändigt
”Pilgrimsgudstjänst” tillsammans med
Metodistkyrkan / Vårdklockans kyrka
Ruben Johansson Sara Boström
Tack till Sara för tre år som musiker
Info och samtal om pilgrimsvandringar

18:00

Retreaten inleds på Ekegården

16-18 Sö-Tis
20 Torsdag

Retreat på Ekegården
17:00

Soppa och samtal om sinnesro

19:00

Franskakursen börjar
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11:00

Döden och livet
Gudstjänst
Bilder från Kappadokien
Texter och tankar från 300-talets kyrka
Ruben Johansson Jan Alamo

16:00

Mässa Svenska Kyrkan
Ruben Johansson

27 Torsdag

18:00
19.00
20.00

Soppa och smörgås
Sinnesrogudstjänst
kaffe och samtal

30 Söndag

16:00

Änglarna
Ekumenisk gudstjänst
Biskop Sven Bernhard Doris Granath
Ruben Johansson

17:00

Olika människors olika drömmar
kaffe o samtal

18:00

Biskopen väver drömmar till bön

18:15

Gotlands kristna råds årsmöte

23 Söndag

OKTOBER
6

Lördag

09:00

Om hur höra och göra hör ihop
Morgonbön kaffe och samtal

7

Söndag

11:00

Att lyssna i tro
”Evangelie dårar”
Drama om de som reste till Kongo
Eva Kunda Neidek Ruben Johansson
Lunch och ”kongosamtal” Månadsoffer
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”Spela sjung” i Tjelvarkyrkan
Tonåringarna övar och övernattar

12 Fredag

10:00

”Kördag” barn och tonåringar övar

18:30

Konsert kvällssmörgås

11:00

12:30

Lovsång
Nattvardsgudstjänst tillsammans med
Metodistkyrkan /Vårdklockans kyrka
Per Nylén Kathrin Dohse flöjt
Församlingsmöte

18 Torsdag

17:00

Soppa och samtal om sinnesro

20 Lördag

09:00

Arbetsdag i kyrkan

21 Söndag

11:00

Att leva tillsammans
Familjegudstjänst. Scouterna
Bilder och minnen från sommarens
konfirmationsläger
Ruben Johansson m.fl.

25 Torsdag

18:00
19:00
20:00

Soppa och smörgås
Sinnesrogudstjänst
kaffe och samtal

28 Söndag

11:00

Samhällsansvar
Gudstjänst i
Metodistkyrkan / Vårdklockans kyrka
Bimbi Ollberg Ruben Johansson

13 Lördag

14 Söndag
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NOVEMBER
3

Ahd

11:00

Helgonen
Ekumenisk gudstjänst
Ljuständning Nattvard Körsång
Kathrin Dohse flöjt
Doris Granath Ruben Johansson

8

Torsdag

18:00

Musikkafé Strözzel m.m.

10 Lördag

09:00

Har förlåtelsen några gränser?
Morgonbön kaffe och samtal

11 Söndag

11:00

Förlåtelse utan gräns
Sånggudstjänst
Ruben Johansson
Månadsoffer

18 Söndag

11.00

Vaksamhet och väntan
Gudstjänst Anna Ljung
Sång Sara Boström
”Om sjukhuskyrkan” vid kyrkkaffet

12:40

Församlingsmöte

22 Torsdag

17:00

Soppa och samtal om sinnesro

23 Fredag

14:00

Syföreningen samlas inför försäljningen
Gåvor mottages tacksamt

24 Lördag

13:00
14:00

Handarbetsauktion
Syföreningens julförsäljning
Brödbord, servering, lotterier
Andakt och missionsauktion
Auktionist: Ruben Olander
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25 Söndag

11:00

Kristi återkomst
Gudstjänst i
Metodistkyrkan / Vårdklockans kyrka
Bimbi Ollberg Ruben Johansson

29 Torsdag

18.00
19:00
20:00

Soppa och smörgås
Sinnesrogudstjänst
Kaffe och samtal
DECEMBER

2

1 Advent

11:00

Ett nådens år
Ekumenisk adventsgudstjänst
Doris Granath Ruben Johansson
Körsång trumpet

6

Torsdag

18:00

Luciafirande Strözzel
”Luciafika”

9

2 Advent

11:00

Guds rike är nära
Nattvardsgudstjänst Ruben Johansson

Symöten
Onsdagar

18:30
Startar 29/8

Kören
Övar då och då inför uppsjungningar.
Retreat
Ibland kan vi behöva dagar med oss själva.
Ibland kan vi behöva dagar med Gud.
Att någon gång varje år ge sig själv sådana dagar mår vi väl av.
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På Ekegården erbjuds vi genom Gotlands kristna råd att vara med i
tystnaden, bönen, mässor och meditationer.
Vi möts söndagkväll den 16 september 18:00 och avslutar på tisdag
eftermiddag den 18 september.
Astrid Wretmark och Ruben Johansson leder retreaten.
I kyrkan finns papper med mer uppgifter. Anmälan görs till Ruben
Johansson.
Pilgrimsvandra
Ingen av oss är bofast här i världen, vi är på väg. Det ligger en slags
frihet i att se sig själv mer som vandrare än som bofast. Många
”bekymmer” för den bofaste är onödiga för vandraren.
Att gå och vandra mår vi väl av.
Då vi pilgrimsvandrar låter vi ”livsvandringen” bli en del i vår
dagsvandring.
Vi vill i höst erbjuda några vandringar, om de blir korta eller längre
får vi bestämma då vi träffas vid kyrkkaffet efter gudstjänsten den 16
september.
Kyrkan som jag drömmer om och längtar efter
Söndag den 30 september 16:00 firar vi gudstjänst tillsammans med
öns kyrkor i Tjelvarkyrkan. Biskop Sven-Bernhard predikar. Vid
kaffet får olika människor från olika kyrkor och traditioner berätta
sina drömmar som vi får dela. Biskopen väver våra drömmar till bön.
Efter bönen börjar Gotlands kristna råds årsmöte. Där får vi fundera
över hur vi tillsammans är ”kyrka” på ön.
Kongo
Helgen den 6-7 oktober blir en Kongohelg. Vi får besök av Eva
Kunda Neidek från Malmö. Hon visar oss i ett drama hur det var med
de som gav sig iväg till Kongo för mer än hundra år sedan. Hon kallar
dramat ”Evangelie dårar”. Det är vackert och proffsigt, men ännu mer
utmanande för oss att leva ut evangeliet i vår tid. På lördag 20.00 är
hon i Hemse Missionskyrka och på söndag 11:00 är hon i
Tjelvarkyrkan. Efter dramat äter vi lunch i kyrkan och pratar om
Kongo. Om vår systerkyrka i Impfondo och om resan dit som vi
hoppas ska bli av påsk 2013.
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Vi planerar alltså en resa till Impfondo påsken nästa år. Det här kan bli
”ditt livs resa”, upplevelser du aldrig kommer glömma eller vill vara
utan. Antagligen får vi med oss Bertil Åhman som reseledare. Han har
bott och arbetat i Kongo i många år. Vi är en liten grupp som så smått
börjar förbereda oss men det skulle vara fint om vi blev fler. Vem som
helst kan följa med, så fundera över om du har någon som du skulle
vilja göra en sådan här resa med. Bra om vi kan börja planera efter
Kongohelgen i oktober.
Franska
I Kongo talar och begriper de allra flesta franska. Men nästan ingen
begriper engelska. Därför är franskan viktig i vårt utbyte med vår
systerkyrka. I höst kommer vi att starta en kurs i basal samtalsfranska
i samarbete med Bilda. Vi börjar på torsdag kväll den 20 september
och träffas sedan så där varannan torsdag. Kursen är för vem som och
inte bara för resenärer.
Gemensam framtid
Nu är alla beslut fattade. Vi är en kyrka som tillsammans vill forma en
gemensam framtid. Vi lämnar en del efter oss som inte längre är
behövligt och ber Gud om hjälp att bygga den kyrka Gud behöver idag
Metodistkyrkan/Vårdklockans kyrka
Bimbi Ollberg kommer att avsluta sin tjänst som pastor i Metodistkyrkan / Vårdklockans kyrka och bli präst i Svenska kyrkan. Hur eller
om det kommer att påverka oss i vårt samarbete får vi se i höst. Vi får
önska Bimbi Guds välsignelse in i nya uppdrag
Domkyrkoförsamlingen
I samarbetsrådet funderar vi över förutsättningarna att fira fler
gudstjänster ihop. Då behöver vi hitta nya eller ”kompletterande”
tider. Vi funderar också på att tillsammans utvidga cafétiderna på
eftermiddagarna. Erbjuda en öppen kyrka, samtal och kanske någon
form av ”program”. Diakontjänsten efter Hans Jansson är ännu inte
tillsatt, förhoppningsvis kan den bli det under hösten.
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Birkagården
Inte alls långt från kyrkan ligger Birkagården. Ett härberge för stadens
hemlösa. Genom ”Vägen-Hela Människan” är vi med och bidrar med
lite ekonomi. För att hålla härberget öppet behövs fler som har tid att
ge.
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 Kongo.
Sjukhuskyrkan
Onsdagar
13:00 Gudstjänst på Sjukhuset (kyrkkaffe)
Torsdagar
15:30 Gudstjänst på Korpen
Sjukhuspastor
Anna Ljung 0706-15 45 46
Konfirmation
Redan finns foldern för konfirmation på Snäckan nästa sommar. Ta
med dig och ge till någon som kanske funderar på att vara med. Bjud
gärna in till gudstjänsten den 21 oktober för då hoppas vi ha med
några från lägret i somras som visar lite bilder och berättar hur det var.
Församlingsstyrelsen
Många för oss viktiga frågor samtalas och beslutas om. Ofta har
kvällen blivit natt innan vi skiljs åt. Om du har tankar och åsikter som
du vill få med, prata med någon av oss.
Sammanträden tisdagar klockan 19:00 11 september, 9 oktober och 6
november.
Församlingsmöten
Två gånger under hösten har vi församlingsmöten efter gudstjänsten.
Ärendena gäller främst samarbetet med Svenska kyrkan och
Metodistkyrkan/Vårdklockans kyrka. Men också vår egen målbeskrivning och tider för gudstjänsterna mm.
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Församlingsmöten blir det den 9 september, 14 oktober och 18
november.
Nying/scout
Vi behöver fler ledare. Vet du någon eller själv kan vara med så är du
mycket välkommen att höra av 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 Ruben Johansson pastor 0722-33 98 08.
Sara Boström
I tre år har Sara haft tjänst i kyrkan, mestadels som musiker och
sångare. Söndagen den 16 september får vi tacka henne
Kören som hon startade kommer att leva vidare på något vis,
förmodligen med övningar i Visborgskyrkan under hösten.
Kyrkoavgiften
Kyrkoavgiften är 1% av den beskattningsbara förvärvsinkomsten för
de personer som anmält detta till Svenska Missionskyrkan. Anmälan
skall vara inskickad senast 31 oktober till Svenska Missionskyrkan.
70% går direkt till vår församling och resterande 30 % går till Svenska
Missionskyrkan / Gemensam Framtid som bidrag till församlingar
med särskilda behov och 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 varje månad ge via autogiro eller ordna
regelbundna insättningar på annat sätt. Då vi ger till ”kyrkan” bygger
vi Guds rike.
Det Kristna Bokkaféet Porten
Innanför Österport ligger det Kristna Bokkaféet. Där finns fikabröd
och smörgåsar för en billig penning. Miljön är lugn och trivsam med
utställningar av konst, och man kan alltid köpa med sig en bok hem.
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Öppettiderna är måndag-fredag 09:30-17:30 och lördag 11:00-15:00.
Kaféet drivs med insatser av frivilliga från många av öns
församlingar.
Församlingsboken
Barnvälsignelse
Aron Sjögren
Dop
Freja Ahlén
Konfirmation
Agnes Ljung
Freja Ahlén
Lovisa Berlin
Karl Nilsson
Död
Rune Lundqvist

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

Telefon

Birgitta Stenström
Urban Malmros
Britt Björkqvist
Kristina Alvinge

0736-45 45 58
0705-85 20 70
21 45 80
21 00 69

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
Dessutom ledig:
25-27 september
9-18 oktober
13-18 november
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: 4, 2012
15 november
december-februari
HEMSIDA
www.visbymissionsforsamling.se
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