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Profeten Sefanja 

 
Sefanja börjar sin bok 

med en liten släkttavla 

 

Fyra led tillbaka 

hittar vi Hiskia 

han var kung i Israel 

 

En av de få kungar 

som beskrivs i efterhand 

att han levde som han borde 

 

Det är svårt att veta 

hur mycket det gjorde 

med Sefanja 

att farfars farfar var kung 

en gång i tiden 

 

Men i vem 

och hur generationerna 

hakar sig i varandra 

har nog sin betydelse 

i alla tider 

 

Ingen av oss 

väljer sina föräldrar 

vi får dem vi får 

 

Sefanja 

levde mot slutet av 600-talet f Kr 

 

Många som levde då 

levde inte som de borde 

 

Att inte leva som man bör 

får alltid konsekvenser 

ibland med en gång 

ibland för barnbarn 

eller generationer långt senare 

 

På Sefanjas tid 

sågs silver och guld 

som den säkraste investeringen 

som det viktigaste att samla 

 

På den tiden 

delades inte guldet rättvist 

De som kunde 

samlade på sig 

långt mer än de behövde 

Att leva så 

går inte i längden 

skriver Sefanja 

 

Om ”domen” 

om undergången  

ska kunna undvikas 

då är en omvärdering nödvändig 

 

Värdet på silver och guld 

måste skrivas ner 

 

Annat 

som vi vet är värdefullare 

behöver skrivas upp 

värderas högre 

 

Låt inte silver och guld  

lura er ända in i döden 

 

Det är länge sedan 

Sefanja skrev sin bok 

 

Också för oss 

är den viktig 

och utmanande läsning 

Ruben Johansson 
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Målbeskrivningar och böner 

 

Har i skrivande stund varit ordförande i 94 dagar i VMF. På årsmötet försökte 

jag innan jag blev vald, inför mig själv svara på frågan ”varför gör jag det 

här”? Många tankar ryms i svaret.  

En sammanfattande tanke blev ”för att jag kanske kan”. I detta svar ryms 

vånda, oro, glädje, och en stark önskan om Tjelvarkyrkans framtid och 

fortlevnad, för att vi behöver finnas mitt bland människorna i Visby. Vi är 

också i en unik situation där vi kan forma en framtid på en bred bas med såväl 

vår nya Equmeniakyrka som med Svenska kyrkan.  

Min förhoppning är att vi på månads och terminsbasis skall kunna forma en 

agenda där vi som församlingar utvecklas, och kan mötas på ett sätt som för 

oss närmare varandra, och låta de stora gemensamma dragen bli tydligare och 

viktigare, än de små olikheter som fortfarande gör oss oroliga när vi måste gå 

förändringens väg. Historiskt har det alltid i kristenheten varit ett karaktärsdrag 

att repa mod och bryta ny väg för att få del av den nåd och tröst som vår Herre 

vill ge oss. Det känns som att vi tillsammans har en möjlighet att få summan av 

vårt arbete att bli större än delarna. Vi måste få tro att vår Herre har goda 

tankar för oss där det kan få spela roll att vi finns med våra rastplatser. 

I slutet av mina tankar vill jag till sist be om överseende med att en del kanske 

inte tycker att jag drivit och prioriterat ”rätt” frågor så här långt i mitt uppdrag. 

Min önskan är att få kraft till alla de delar som måste få finnas i min tillvaro, 

familj, arbete, församling, musik, vänner. Jag ser fram emot att tillsammans 

med er få dela nya bekymmer och glädjeämnen, det tycks vara så det är i livet, 

den stora poängen kanske är att få stötta varandra i dessa olika skeden i 

tillvaron. Med dessa tankar vill jag be vår Herre beskydda och bevara oss alla.  

Allt gott till er alla. 

 

Er ordförande Kjell 
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PÅLYSNINGAR 
 

    Juni 

 

6-9   equmenias riksstämma i Göteborg 

 

6 Torsdag 15:30 Gudstjänst på Korpen 

 

9 Söndag 10:00 Kallelsen till Guds rike 

   Nattvardsgudstjänst 

   Ruben Johansson 

 

11 Tisdag 18:00 Församlingsmöte därefter Styrelsemöte 

   

15 Lördag  Konfirmandlägret och Läsamera lägret 

   drar igång på Snäckan 

 

16 Söndag 10:00 Förlorad och återfunnen 

   Sånggudstjänst  

   Sara Boström Per Nylén 

 

  19:00 Gudstjänst på Snäckan 

   Med konfirmander och Läsamera folket 

 

20 Torsdag 17:00 Soppa och bröd 

   Samtal om sinnesro 

 

21 Midsommarafton Timans gård i Väte 

  18:00 Ringlekar 

  19:00 Gudstjänst Patric Forsling 

   Olivia Thörner med band 

  21:00 Midsommardans Korv och fika 

  23:00 Konsert Olivia Thörner med band 

  00:00  Polonäsen 
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22 Midsommardagen Skapelsen 

  12:00 Frukost/lunch på Gustavs 

  13:00 Gudstjänst Patric Forsling 

   Olivia Thörner med band 

 

23 Söndag 10:00 Den högstes profet 

   Gudstjänst  

   Mikael Lindholm 

   Kollekt till ungdomsarbetet 

 

  11:00 Gudstjänst på Snäckan 

   Läsamera lägret avslutas 

 

27 Torsdag 18:00 Soppa och smörgås 

  19:00 Sinnesrogudstjänst (steg 6) 

  20:00 Kaffe kaka eftersnack 

 

30 Söndag  Sänd mig 

   Konfirmation på Snäckan 

  09:00 Dopgudstjänst vid Warfsholm 

  11:00 Konfirmationsgudstjänst 

   Fika eller lunch efteråt 

 

 

   Juli 

 

1-7   Almedalsveckan 

   ”Gemensam framtid” i Vårdklockans 

   Kyrka 

 

2 Tisdag 20.00 Mingel och gemenskap 

   Lasse Svensson berättar om ”vår nya 

   kyrka” Vi delar erfarenheter och längtan 

 

3 Onsdag  Seminarier i Katolska Kyrkans trädgård 

  20:00 Sinnesrogudstjänst i Tjelvarkyrkan 
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4 Torsdag 10:30 Om religionernas roll i integrationen 

  13:30 Vad vill vi med Sverige 

   Om politik, mål och menig med livet 

  20:00 Rättfärdig fred 

   Mingel och tilltugg 

   Åsa och Dmitri Keiski och andra 

   fredsaktivister  

 

5 Fredag 10:30 Kyrka Diakoni Politik 

  12:00 Om Krigsrapportering 

  14:00 Religionernas fredsskapande kraft 

 

4 Torsdag 15:30 Gudstjänst på Korpen 

 

7 Söndag 11:00 Efterföljelse 

   Temagudstjänst ”Guds politik” i  

   Vårdklockans kyrka 

   Sofia Camnerin 

   Sång Åsa och Dmitri Keiski 

   Kyrkkaffe 

 

1–7   ”Missionsbåten” Elida ligger i  

   Visby Hamn  

   Seminarier Sång Kvällsprogram 

 

 

8-11  Ungdomsfestivalen Refill i Burgsvik 

   Info www.refillgotland.se  

 

14 Söndag 18:00 Jesus förhärligad 

   Sånggudstjänst ”Minns du sången” 

   Olof Stenström och sångare från 

   Klintehamn 

   Kvällsfika 

 

18 Torsdag 17:00 Soppa och bröd 

   Samtal om sinnesro 
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19-21  Gotlandskonferensen på Snäckan 

   Från mörker till ljus 

   Stefan Beimark Ida-Maria Brengesjö 

   Mattias och Therese Martinsson 

   Samuel Ljungblahd 

 

19 Fredag 19.00 Gudstjänst Barngrupp 

  21:30 Nattvardsgudstjänst 

 

20 Lördag 10:00 Beachvolleybollturnering 

  11:00 ”Minns du sången” 

  14:00 ”Vision för barn och ungdomar” 

   Barnsamling 

  16:00 ”Vision för församling” Barnsamling 

  17:30 Helgrillat lamm 

  19:00 Gudstjänst 

  21:30 Konsert med Samuel Ljungblahd avgift 

 

21 Söndag 11:00 Dela ljuset 

   Gudstjänst Barnsamling 

   Lunch 

 

25 Torsdag 18.00 Soppa och bröd 

  19:00 Sinnesrogudstjänst (steg 7) 

  20:00 Kaffe och eftersnack 

 

26-28  Scoutläger i Nisseviken 

 

27-28  Sommarmöten i Katthammarsvik 

 

27 Lördag 19:30 Britta Hermansson 

 

28 Söndag 11:00 Britta Hermansson   

 

28 Söndag 10:00 Goda förvaltare 

   Visor och tankar i sensommartid 

   Britta Rödland Maria Berglund 

   Kollekt till ungdomsarbetet  
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28–4 augusti  Norrlandalägret 

 

 

   Augusti 

 

1 Torsdag 15:30 Gudstjänst på Korpen 

 

2-9   Riksscoutlägret ”Trampolin” i Alingsås 

 

4 Söndag 10:00 Nådens gåvor 

   Nattvardsgudstjänst Eva Jakobsson 

 

11 Söndag 10:00 Tro och liv 

   Gudstjänst i Vårdklockans kyrka 

 

13 Tisdag 19:00 Styrelsemöte 

 

18 Söndag 10:00 Friheten i Kristus 

   Gudstjänst Ruben Olander 

 

22 Torsdag 17:00 Soppa och bröd 

   Samtal om sinnesro 

 

25 Söndag 10:00 Medmänniskan 

   Sånggudstjänst Sara Boström 

   Kollekt till ungdomsarbetet 

 

29 Torsdag 15:30 Gudstjänst på Korpen 

 

29 Torsdag 18:00 Soppa och bröd 

  19:00 Sinnesrogudstjänst 

  20:00 Kaffe och eftersnack 
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   September 

 

1 Söndag 11:00 Enheten i Kristus 

   Gudstjänst i Hemse 

   Manskören 

   Kyrkkaffe 

 

8 Söndag 11:00 Ett är nödvändigt 

   Nattvardsgudstjänst Jesse Ashman 
 

 

 

 

 

 

 

Kyrkokonferensen i Karlstad 9-12 maj 

Vi var ungefär 700 ombud från 400 församlingar. Det var den första 

kyrkokonferensen helt i vår ”nya” kyrka. Många viktiga frågor 

samtalades och beslutades om. Flera internationella gäster gav oss 

också insikten i att ”kyrkan” är mycket större.  

Namnet på kyrkan har engagerat många. Efter en lång debatt kom 

beslutet. Vår nya kyrka ska heta Equmeniakyrkan.  

Ett gott beslut med tanke på att vårt ungdomsförbund heter 

equmenia. 

Kyrkokonferensen bekräftade också valen av regionala kyrkoledare. 

Vi som hör till region Stockholm får Jenny Dobers som kyrko-

ledare. Hon arbetar idag som pastor i Immanuelskyrkan i Stockholm. 

Vi hälsar henne välkommen till oss och hoppas hon kommer till ön 

under hösten. Vår distriktsföreståndare Helen Friberg blir regional 

kyrkoledare i Svealand och flyttar till Örebro. 

 

Konfirmation 

Konfirmationen är en av livets allra viktigaste dagar. Vi är 17 

ungdomar från olika håll i världen, från Österrike och Skellefteå, från 

fastlandet och ön. Var och en kommer med sina erfarenheter och 

möjligheter till tro. Vi har delat det vi har och ”smakat” eller anat 

något mer. 

Då vi böjer knä vid gårdskorset på Snäckan är det heliga och kanske 

avgörande ögonblick.  
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Bed för våra konfirmander och för alla oss på lägret. Gör allt du kan 

för att vara med i gudstjänsten och använd gärna din kropp, ge en 

kram eller så till konfirmanderna och önska lycka till. 

Konfirmationen sker på Snäckan söndagen den 30 juni. 

Dop vid Warfsholm 9:00 Gudstjänst på Snäckan 11:00. 

 

Läsa mera 

Flera av förra årets konfirmander träffas också på Snäckan för att 

läsa mera. Deras vecka är samtidig med konfirmandlägrets första 

vecka. Läsa mera är ett sätt att hålla tron vid liv. 

Ungdomarna behöver relationer för att växa och att ”hitta till kyrkan” 

Därför är ni välkomna att besöka oss på lägret och vara med i lägrets 

avslutningsgudstjänst söndagen den 23 juni 11.00. 

 

Sjukhuskyrkan 

Gudstjänster firas på lasarettet varje onsdag 13:00 i Sjukuskyrkans 

kapell. För den som vill och har tid är det alltid kyrkkaffe. 

Ofta finns det någon där också vid andra tider för samtal och bön. 

Anna Ljung är sjukhuspastor 0706-15 45 46. 

 

Sommaruthyrning 

Kanhända finns det rum ännu kvar att hyra i kyrkan eller i 

sommarhemmet. Saga Herlitz har koll på rummen och priserna. 

Sagas telefon är 0498-27 19 04. 

 

Almedalsveckan 

Under en sommarvecka vimlar stan av folk som vill vara med och 

påverka det samhälle som vi alla är en del i. Nästan två tusen 

seminarier i olika frågor erbjuds vem som vill vara med. I år är också 

vår nya kyrka med i utbudet. Vårdklockans kyrka blir platsen för de 

flesta seminarierna. På tisdagskvällen är kyrkoledaren Lasse 

Svensson med och delar sina drömmar och förhoppningar. En av de 

andra kyrkoledarna, Sofia Camnerin predikar på söndagen. 

Titta gärna igenom hela veckans program. Det finns många 

”godbitar” att vara med på. Veckan ger oss också en chans att vara 

med och förändra. 
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Snäckan och Gustavs 

Sommarverksamheten på våra gårdar kommer att samordnas mer och 

mer. Sångkvällar och konserter blir på onsdagar och då oftast på 

Gustavs. På Snäckan ordnas mer ”hängkvällar” på fredagar. Då kan 

vi spela fotboll, volleyboll eller något annat. Caféet är öppet alla 

dagar på Snäckan. 

 

Gotlandskonferensen 

På Snäckan reser vi det stora tältet i år igen. Dagarna har flyttat 

längre in i juli så nu är den inte samtida med Almedalsveckan. 

Gotlandskonferensen är en bra möjlighet att möta vänner från hela 

ön. Det går också fint att bjuda hit folk från fastlandet för att vara 

med. På Snäckan finns 10 fina små hus att bo i om man vill. 

Telefon till Snäckan är 0498-24 03 55. 

 

Elin 

Elin betyder ”ett liv i nykterhet” men är en båt som på sommaren 

åker runt ön och lägger till här och där. På kajen, bryggan eller 

ombord blir det sånger, berättelser bön och fika.  

 

Elida 

Elida är en stor vacker segelbåt från västkusten. Hon är som Elin en 

av landets ”missionsbåtar”. Hon kommer till Visby under 

Almedalsveckan och ligger förtöjd i hamnen.  

Förutom utbudet av konserter och seminarier kan man fika ombord 

och titta på detta underliga fartyg. 

 

Impfondo 

Impfondo visste vi inget om för tio år sedan, inte ens att den staden 

fanns. Nu vet vi det och känner flera som bor där. Två gånger har en 

liten grupp härifrån rest dit och två gånger har några därifrån kommit 

hit. Resorna har varit välsignade och vi önskar på något viss att 

kunna fortsätta vårt utbyte och möta varandra. Under våren har vi 

överfört pengar som gjort det möjligt att bygga vidare på 

”tjänstebostaden” 

Pengar har också överförtas från Rotary i Slite till pennor, papper och 

sådant där som gör det möjligt för barn att få gå i skolan. 

Alla pengar från loppisen den 1 juni går till vår systerkyrka i 

Impfondo. 
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Bokkaféet Porten 

Om man inte vill ”gunga” en aning till fikat kan man gå till 

bokkaféet alldeles innanför Österport. Det är stans enda kafé där du 

kan sitta i eller på ringmuren. Här kan du också hitta en god bok att 

läsa för sommarens mer ”lata” dagar. 

 

Domkyrkoförsamlingen 

Några år har vi bott tillsammans i samma hus. Flera av oss hoppas 

och ber om mer och fördjupat samarbete. Andra ser det mer som en 

slags uthyrning. Nu är vi vid ett vägskäl där vi får välja. Antingen 

släpper vi det där med ”vi och dem” och känslan av hyresgäst och 

låter gudstjänster och det allra mesta som händer i kyrkan vara 

gemensamt, eller så avstår vi från fortsatt ”samboende” i 

Tjelvarkyrkan med Visby Domkyrkoförsamling 

Under sommaren kommer avgörande beslut att tas. 

 

Vårdklockans församling 

Båda våra församlingar är nu en del i Equmeniakyrkan. Förmodligen 

kommer det att innebära ett utökat samarbete framöver. Kanske en 

gemensam ungdomsledare om vi hittar pengar. Men också ett bättre 

samanvändande av den verksamhet som redan finns i våra två 

kyrkor. 

 

Samtal, själavård och bikt 

Om du vill dela några tankar och funderingar 

Om du brottas med mörkret… eller bara det ”gråa”… 

Om du har behov av försoning och förlåtelse… 

Då finns vår pastor Ruben Johansson till förfogande (han har 

tystnadsplikt). 

 

Församlingsstyrelsen 

Församlingsstyrelsen sammanträder 11 juni och 13 aug. 

 

Församlingsboken 

Död Ingegerd Molin 
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Secondhandaffären  

Då augusti blir september öppnar affären igen efter sommaren. Då tar 

vi gärna emot allt som går att sälja. Det du inte behöver kan vara det 

som någon annan letar efter. Det är roligt på hösten om vi har mycket 

nytt i affären 

 

 

 

 

Sommarbön 

 

Gud 

Tack för sommaren 

Låt den slå sitt ljusa valv över våra liv 

Som en katedral som påminner om dig 

Du som skapar och ger liv 

 

Tack för sommaren 

Låt den medföra rekreation i våra liv 

Nyskapelse, återställelse och förnyelse 

Låt våra liv bli till en katedral som påminner om dig 

Du som är vårt ursprung och vårt mål 

 

Låt din Andes vind spela 

På all våra slumrande möjligheters strängar 

Förnya oss i alla våra relationer 

 

Låt oss vandra sommarens dagar 

Med Jesus som medvandrare och vägvisare 

Hjälp oss att tillsammans med honom 

Upptäcka rastplatserna vid vägkanten 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



15 
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SMU-VECKAN 
 
 

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

   Urban Malmros 0705-71 11 35 

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 29-34 

 

 

 

0722-33 98 08 

 

21 16 96 

 

 

ORDFÖRANDE Kjell Gardarfve 0700-91 07 66  

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, ORDF  

UNGDOMSRÅD 

KASSÖR, SMU 

SMU-GÅRDEN 

Kjell Gardarfve  

Urban Malmros 

Andreas Herlitz 

0700-91 07 66 

0705-71 11 35 

27 99 93 

21 03 14 

 

 

PG: 18 88 60-1 

    

FÖRSAMLINGSBLAD 

MANUSSTOPP 

Ruben Johansson 

Nästa nummer: 3, 2013  

Sep-nov 15 augusti 

0722-33 98 08 

 

 

 

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/

