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I december 2012 fattade Visby stift beslut 
om att sammanlägga de sex nordliga pastoraten 
till ett pastorat på Norra Gotland. Förslaget 
hade tagits fram av representanter för berörda 
pastorat vid samtal, sammanträden och informa-
tionsmöten under 2011 och 2012. Detta förslag  
utmynnade i en remissomgång sommaren 2012. 
I september 2012 hade kyrkofullmäktige i de 
berörda församlingarna fattat beslut om sam-
manläggning som senare konfirmerades av Stifts-
styrelsen i december 2012. Under 2013 förbereds 
arbetet för sammanläggning som träder i kraft 
fullt ut 1 januari 2014.

Norra Gotlands Pastorat består av sju för-
samlingar: Fårö, Bunge-Rute-Fleringe, Forsa, 
Othem-Boge, Stenkyrka, Väskinde och Gothem. 
Pastoratet kommer att ha ett gemensamt kyrko-
fullmäktige med 35 ledamöter som kommer att 
väljas vid kyrkovalet den 15 september. 2013. 
Fullmäktige utser ett kyrkoråd som är gemen-
samt för alla församlingar. Kyrkorådet kommer 
att ha hand om Ekonomi, Personal, Fastigheter 

och Begravningsverksamheten.
    För varje församling kommer 
att väljas ett församlingsråd som 
kommer att hand om verksam-
hetsfrågorna i varje församling. 
Det är också viktigt att det finns 
en grupp med kyrkvärdar runt 
varje sockenkyrka som tar det lokala 
ansvaret.

I det nya pastoratet kommer att finnas mellan 
35-40 anställda i arbetslaget som kommer att 
ledas av kyrkoherde Martina Åkeson Wollbo. 
Tillsammans med övriga präster, diakoner, musi-
ker, församlingsassistenter och klockare kom-
mer verksamheten att byggas upp. Det kommer 
också att finnas administrativ personal. 
    Forsagården i Lärbro kommer att vara 
centrum i det nya pastoratet, där kommer pas-
torsexpeditionen att finnas, i de olika försam-
lingshemmen kommer också en del personal att 
ha sina arbetsrum.

INDeLNINGSDeLeGeRADe Och DeSS ARbeTSuTSkOTT
Arbetet i Norra Gotlands pastorat leds av Indelningsdelegerade med 6 represen-
tanter från varje församling, 3 ordinarie och 3 ersättare, sammanlagt 42 ledamöter. 
Ordförande i indelningsdelegerade är Christer Hedlund Othem-Boge, vice ordf. 
Clary Winberg Forsa, sekreterare Gunnar von Corswant Stenkyrka.
    Indelningsdelegerade har utsett ett arbetsutskott som består av 1 ordinarie samt 1 
ersättare från varje församling. I arbetsutskottet ingår också personalrepresentanter 
och kyrkoherde. Indelningsdelegerade och dess arbetsutskott har sitt arbete bara 
under 2013 från och med 1 januari. 2014 så övergår det till nyvalda kyrkofullmäk-
tige och kyrkoråd.

I arbetsutskottet sitter följande ledamöter:
Ordinarie: Peder Fohlin Väskinde ordf., Ann-Charlott Hansson Othem-Boge 
vice ordf. Gunilla Angelöf Forsa sekreterare., Ragnar Svenserud kyrkoherde, 
Övriga ledamöter Johan Aronsson Fårö, Sven Boman Bunge-Rute-Fleringe, 
Carl von Corswant Forsa, Anne Ståhl Mousa Stenkyrka, Arne Björksved 
Gothem. Personalrepresentanter: Reneé Strage Nylander, Linnea Tibell, 
Lennart Marklund, Lars-Olof Malmquist.

Ersättare i arbetsutskottet: 
Per-Jan Carlsson Fårö, Bengt Horn Bunge-Rute-Fleringe, Monica 
Segerdahl Forsa, Bert Hansson Stenkyrka, Arne Nyroth Väskinde, 
Sven-Olof Erlandsson Othem-Boge, Per-Åke Pettersson Gothem, 
Marianne Witting kyrkoherde.

Lärbro kyrka

kyRkANS huvuDuPPGIfTeR
I kyrkoordningen anges fyra områden som tillsam-
mans utgör kyrkans grundläggande uppgifter. utifrån 
detta arbetar vi som kyrka på Norra Gotland.

Gudstjänst 
ett rikt gudstjänstutbud med olika gudstjänstformer, där 
gudstjänster firas med ungefär samma omfattning som 
idag, ca 10-15 gudstjänster per söndag i pastoratet. 
Gudstjänster kan också firas på vardagar.

Undervisning
för alla åldrar men med ett särskilt fokus på barn och 
ungdomar 0 – 18 år. Det är också viktigt att det andliga 
samtalet hålls levande i våra församlingar genom bibel-
samtal, livsfrågegrupper, sorgegrupper och dialog i olika 
former.

Diakoni
vårt mål är att öka det diakonala arbetet med fler diako-
ner med fokus på ensamma och utsatta människor i våra 
samhällen, men också på landsbygden. Målet för diakonin 
är att bryta ensamhet och utanförskap

Missionen 
är viktig för oss som kyrka, att finnas med i lokalsamhället, 
men också arbeta för att evangeliet sprids till våra med-
människor här hemma och utomlands. hand i hand med 
detta går också arbetet för en rättvisare värld och en 
jämnare fördelning av jordens resurser.

Alla behövs vi!
Till detta arbete behövs vi alla som medlemmar i vår 
kyrka - anställda, förtroendevalda och ideella krafter. Det 
finns en uppgift för alla i kyrkan, det är tillsammans som 
vi skall forma framtiden för kyrkan på Norra Gotland.
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 Sex perspektiv på 

Norra Gotlands 
pastorat
Som ni kanske redan vet, så kommer norra Gotlands sju församlingar vid årsskiftet 
att slås samman till ett pastorat: bunge-Rute-fleringe församling, forsa församling, fårö 
församling, Gothem församling, Othem-boge församling, Stenkyrka församling och väskinde 
församling blir till Norra Gotlands Pastorat. Med anledning av detta lät vi sex av det blivande 
pastoratets nyckelpersoner komma till tals, dels för stilla eventuella farhågor men framför allt 
för att poängtera alla förbättringar.

Text: Martin Kristensson

Klockare Daniel Lindström
Från Stockholms skärgård, kom han som en 
virvelvind med ett höganäskru… nej, nu skojar 
jag. Hursomhelst, Daniel är sedan ett år tillbaka 
klockare i Gothem, en tjänst som han tog över efter 
Helge Stenström. Ifrån årsskiftet kommer Daniel att 
ingå i det östra klockarlaget, ett av tre klockarlag i 
Norra Gotlands Pastorat… förresten, vi låter Daniel 
berätta själv istället: 

”Jo, det är fantastiskt givande att vara klockare, 
och det här med sammanslagningen känns mycket 
positivt utifrån mitt perspektiv. Kanske ska jag ta 
tillfället i akt och berätta vad alla möjligen inte 
känner till om klockarens breda funktion: Primärt 
ansvarar vi naturligtvis för allt som har med kyrko-
områdets underhåll, drift och skötsel att göra, men 
minst lika viktigt är kontakten med människor i 
glädje och sorg. Vi medverkar vid gudstjänster och 
förrättningar, såsom dop, vigslar och begravningar. 
Där uppstår en särskild mening, vilken jag värderar 
mycket högt. Att med anhöriga få gå runt och välja 
gravplats till exempel, är verkligen ett speciellt för-
troendeuppdrag. Som besökare hos oss får du gärna 
komma och prata lite med ”kluckarn”. Det kan 

ske i all enkelhet medan vi skottar, hackar gångar 
eller blåser löv. Kyrkogården är en lugn och stilla 
plats och kan lätt förvandlas till ett inspirerande 
samtalsrum. I övrigt kan sägas att klockaren får 
uppleva alla årstider konkret, vilka man naturligt 
får följa genom lövräfsning, snöskottning, plante-
ring och gräsklippning. Även våra stora högtider 
ligger mig varmt om hjärtat, liksom psalmbokens 
skatter. Välkommen till någon av våra 24 kyrkor i 
Norra Gotlands Pastorat!”

Kyrkoherde Martina 
Åkeson-Wollbo  
”En av de många vinsterna 
med denna sammanslag-
ning är att pastoratets 
präster snart kan få vara 
lite mer prästerliga och lite 
mindre administrativa!” 
säger kyrkoherde Martina 
Åkeson-Wollbo ”Och detta 
är en stor vinning, dels för 

prästerna själva men i synnerhet för alla försam-
lingsbor. Mer tid kan helt enkelt läggas på omsorg 
och relation än på räkningar och på att stoppa 
kollekten i mynt-rör, etcetera. Om jag ska vara ärlig, 
var jag ganska kritisk till denna sammanslagning 
då den först kom på tal. Nu är jag dock övertygad 
om att allt kommer att bli väldigt mycket bättre och 
starkare utan att detta behöver tumma på vardera 
församlings identitet eller platsspecifika värden.  Vi 
kommer att få det mycket roligare tillsammans!” 

Undertecknad och Martina pratar vidare om allt 
mellan himmel och jord; om kyrkor, om dop och 
smörgåstårtor, och om förändring: 

”Denna sammanslagning är faktiskt något av 
en storsatsning!” säger Martina ”Många tror att 
sammanslagningar per automatik innebär nedskär-
ningar, men så är absolut inte fallet med denna. Vi 
kan bli starkare tillsammans och kan då också mer 
effektivt trygga och förbättra kyrkans uppgifter.” 

Avslutningsvis pratar vi om Domkyrkan, vilken 
har en speciell plats i Martinas hjärta: ”Joo, i den 
blev jag döpt, konfirmerad, vigd och prästvigd, så 
det klart att den för mig är något alldeles speciellt. 
Silte kyrka och Hallhuks kapell är två andra favori-
ter… De är så fina allihop!”

Kyrkomusiker 
Linnea Tibell
Över telefon får vi tala med 
kyrkomusiker Linnea Tibell 
som precis varit och spelat 
på en begravning på Fårö: 

”Så, jag ska bara parkera 
bilen här vid färjeläget” sä-
ger Linnea ”Baserad i Slite, 
bor i Visby och med hela 
norra som arbetsplats men 

jag gillar att pendla så det är inga problem.” 
Linnea dyker naturligtvis rakt ned i hennes pas-

sion - musiken: 
”Jag är utbildad flöjtlärare, pianolärare och som 

sagt kantor, vilket jag varit verksam som sedan… 
får se nu… sedan 2003, i 10 år med andra ord. 
Kantorns arbete är otroligt varierande:” fortsätter 
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Linnea ”Dels jobbar man med och åt både barn och 
ungdomar samt vuxna, i såväl körverksamhet som 
all annan musikverksamhet – dessutom har jag just 
nu två pianolever och en orgelelev.” 

Linnea berättar att hon varit mycket positivt 
inställd till sammanslagningen redan ifrån början: 
Menar att den faktiskt kan skapa en lite större 
”vi-känsla” här upp på norr vilket verkligen skulle 
vara välkommet: ”Om inte annat kommer samman-
slagningen innebära betydligt mindre byråkrati som 
man måste plöja igenom och ta hänsyn till varje 
gång man vill arrangera något större musikaliskt 
evenemang. Roligare konstellationer rent musika-
liskt kommer det således säkert att bli!” 

Linnea avslutar vår pratstund med en liten upp-
maning: ”Kom nu förbi och hälsa och prova på! 
Gå med i en kör, konsumera all den musikaliska 
grannlåt som kyrkorna bjuder på!”

Församlingsassistent Renée 
Strage-Nylander
Trevliga Renée! Som handen 
i handsken har hon varit 
varje gång undertecknad 
med sina söner varit på 
musiklekis i Stenkyrka 
församlingshem. Faktiskt 
så arbetar hon, gärna i 
musikaliska förtecken, med 
barn och ungdomar ända 

ned från ”noll-åringar” ända upp till 20 åringar 
vilket alla förstår är en utmaning som heter duga. 
Som körledare, ungdomsgruppsledare, fikafixare, 
allmänt behjälplig och alltiallo blir jobbet aldrig 
enformigt, menar Renée. Hursomhelst, i 20 år har 
Renée arbetat för Stenkyrka Församling… ordet 
över till Renée: 

”Jo jag skulle vilja börja med en liten uppmaning! 
Som småbarnsförälder tycker jag att man ska söka 
upp, och prova på sitt musiklekis! Alla församlingar 
har ett, och de betyder så mycket, naturligtvis för 
barnen, men också för föräldrarna som här kan lära 

känna andra föräldrar i socknen, skapa nätverk, 
föreningar etcetera. I mitt fall var det faktiskt precis 
så: Kom som ny till socknen [Martebo] på 80-talet 
och kände i princip ingen innan jag med mina barn 
började besöka Stenkyrka församlings musikdagis. 
Ganska snart kände jag att jag blivit en naturlig del 
av socknen och faktiskt ledde allt detta sedermera 
fram till en anställning här i församlingen – fan-
tastiskt kul! Att vi nu snart går samman, tycker jag 
känns mycket positivt. Tillsammans är vi starkare 
och kommer då enklare att kunna göra mer för våra 
körer och våra konfirmander.”

Diakon Maria Marklund
En diakon utgör en del i det treledade ämbetet till-
sammans med biskop och präst. Diakontjänsten är 
ofta socialt inriktad, och mycket engagemang läggs 
på praktisk handling, hembesök och stödjande sam-
tal. Diakonerna hjälper även till vid gudstjänster, vid 
förbön och nattvard. De kan även leda olika grup-
per, exempelvis samtalsgrupper, bibelstudiegrupper 
eller sorgegrupper. Maria Marklund diakonvigdes 
för omkring två år sedan och har sedan dess varit 
aktiv inom Bunge pastorat:

”Just precis, men nu, tack vare sammanslagning-
en, blir vi tre diakoner som kommer att hjälpas åt 
att verka över hela Norra Gotlands Pastorat. Viktigt 
att poängtera är dock att var och en av oss primärt 
kommer att stanna kvar i de områden där vi är ak-
tiva idag. Samarbetet gör oss emellertid starkare och 
det blir enklare att fungera som ersättare om någon 
kollega exempelvis skulle bli sjukskriven.” 

Maria berättar vidare om sin övertygelse och om 
vad som är den drivande kraften i hennes yrke och 
uppgift: 

”Jo, övertygelsen om varje människas okränk-
bara värde. Att uppmärksamma och föra talan för 
människor som av olika anledning och på olika sätt 
hamnat utanför glädje, trygghet och kommunika-
tion. Tag hjälp av oss om ni vill och behöver!”  

Förtroendevald 
Johan Aronsson
Johan vill direkt börja med 
att poängtera följande: 

”Till alla er som är lite 
oroliga över just er försam-
lings särprägel och uppbygg-
nad, vill jag poängtera att 
denna sammanslagning drivs 
igenom just för att trygga 
och förbättra våra lokala 

förankringar. Sammangåendet är helt nödvändigt 
för att vi ska kunna fortsätta att hålla gudstjänst 
och annan kyrklig verksamhet i våra kyrkor och 
socknar, och den ska ses som en storsatsning snarare 
än, som många tror, en nedskärning.” 

För er som inte vet är Johan begravningsrådgivare 
vid Stranges Begravningsbyrå, vice ordförande i 
Fårö kyrkoråd där han också bor… på Fårö alltså, 
och han sitter också med i kyrkonämnden där han 
varit en av sammanslagningens eldsjälar: 

”Jo, kanske kan man säga att något modernare 
och större måste till för att trygga det traditionella 
och det lilla – det som vi alla upplever som så 
värdefullt. Nu står vi snart starkare att anordna 
större och bredare evenemang, samtidigt som vi kan 
satsa större på det mindre och på det mer personligt 
präglade. Diakonin och Maria Marklund har gjort 
en strålande insats med att kartlägga den sociala 
situationen och utsattheten här på norr, och vi kom-
mer naturligtvis att satsa hårt på att följa upp detta 
initiala arbete.” 

Undertecknad och Johan glider sedan in på gan-
ska filosofiska samtalsspår, som Johan avslutar på 
följande vis: 

”Jag tror att kyrkan kommer att behövas mer 
än någonsin. Allting förändras allt snabbare och i 
takt med detta blir det för många också allt svårare 
att hänga med och komma ikapp. Behovet av 
något som är stabilt och traditionellt så som våra 
tusenåriga kyrkor i gestalt är, kommer bara att bli 
större. Därför tänker vi nytt så att vi kan bevara det 
välkända.”

Välkommen till Norra Gotlands Pastorat önskar 
Daniel, Martina, Linnea, Renée, Maria och Johan!

FOTO: Görel Robsarve Malmros & Gotlands Annonsblad

Rocklingers
Lärbro

Grönsaker, blommor, café
Öppet

vardag 10-18
Lördag 10-15

Tel. 22 51 28

Segerdahls-Slite
begravningsbyrå

Monica Segerdahl
Tel: 0498-22 39 91
fax: 0498-22 04 20

Mob: 073-181 68 90

Storgatan 67, 624 48 Slite
www.segerdahls-slite.se

Gotlands
kyrkogårds-

& parkskötsel
Stellan Segerdahl

Tel: 070-345 31 09
Återförsäljare för
bevattningslådor

Slite
Blomster-

handel
Storgatan 84, Slite

Tel. 22 22 29



4GOTLANDS NORRA PASTORAT

Lördag 22/6
Elinghems Ödekykra kl. 14.00
friluftsgudstjänst. vid regn i hangvar kyrka.

Lördag 29/6 
OTHEM KYRKA KL. 18.00
Musik med Gotlandsmusikens
 blåskvintett. J.S. bach och c. Nielsen.

Söndag 30/6
GANN ÖDEKYRKA KL. 22.00
”Sång i sommarnatten” ”Svängiga gospeltoner” 
Gospelkören ”Gudskelov” Aftonbön.  
vid regn i Lärbro kyrka.

Söndag 30/6 
BRO KYRKA KL. 19.30
Mässa, Amerikansk barockmusik-duo 
boel Gidholm fiol, christopher hariatos, cello. 

Onsdag 3/7
LUMMELUNDA KYRKA KL. 18.00
kina Sellergren, ulf & Jenny Tjärnström

Torsdag 4/7
GOTHEM KYRKA KL. 19.00
Gothemskörens sommarkonsert

Torsdag 4/7 
FÅRÖ KYRKA KL. 19.00
Gotlandsmusikens brass framför ett gäng 
”lugna låtar”.

Lördag 6/7
Loppmarknad vid Krampbroboden
kl. 10-14. Till förmån för fole Missionshus

Söndag 7/7
HELLVI KYRKA KL.19.00 
”Sång i sommarkväll”, ”Dan Andersson i ord och ton” 
Sånggruppen Gentlemannakören

Torsdag 11/7 
VIKE MINNESGÅRD KL. 19.00
Slitekören sjunger sommarsånger .
Mycket allsång utlovas också!

Söndag 14/7
NORRLANDA KYRKA KL. 19.00
Sånger & berättelser från kristina från Duvemåla. 
emma & Daniel Lindström.

Söndag 14/7
HALLSHUKS KAPELL KL. 19.00
”Sång i sommarkväll”, ”Mjuka melodier och vackra visor” 
Sång av ”vivaNorr”:  carina Ahlqvist, Ingrid Ahlqvist 
och caroline Gardell. Aftonbön.

Torsdag 18/7
FÅRÖ KYRKA KL. 19.00
Sarah Riedel & viktor Skokic. Sång och kontrabas.

Torsdag 18/7 
GOTHEM KYRKA kl. 19.00
ett traditionellt gotländsk bröllop i ord & ton.
Anna-karin & håkan Renard, fiol, 
Robert Nyström, dragspel.

Onsdag 24/7
TINGSTÄDE KYRKA KL. 18.00
krister Dahlström, konsertgitarrist

fredag 26/7
SLITE KYRKA KL. 19.00
”Musik från Muramaris”, Jonas Lundahl,piano
Linnea fredricson, fiol.

Söndag 28/7 
BRO KYRKA Kl. 10.00 
Mässa, henning fredriksson cello, Janka Thum piano
 
Söndag 28/7
RUTE KYRKA KL. 18.00
”Ljus och värme”, Den gotländska trubaduren 
Stefan Larsson.

Onsdag 31/7
STENKYRKA KYRKA KL. 18.00
”Musik från Muramaris”, Jonas Lundahl, piano
Linnea fredricson, fiol.

Söndag 4/8
HEJNUM KYRKA Kl 19.30 
Gudstjänst, David unger sång, 
christoffer Lahrin, piano

Söndag 4/8
VALLSTENA KYRKA KL. 19.00
bygden musicerar! Musik, sång, dikter.

14-18 augusti
I Fole vid Krampbro kl. 19.30
efS Tältmöten. Tema ”följ mig”. Gunnel Noreliusson 
predikar, olika sångare varje kväll. 
kaffe servering alla kvällar

Söndag 18/8
HELLVI KYRKA KL. 18.00
Musikgudstjänst med återinvigning av orgeln 
från 1854. Organist: Göran Grahn.

Söndag 24/8
SLITE MARKNAD KL. 13.00 
Musikgudstjänst

Välkommen till Svenska kyrkan
på norra Gotland i sommar!

Semesterkörsång
Sommargäst eller bofast - du inbjuds att vara med och 

sjunga i gudstjänsten! Sångglädje och gemenskap. 
Kom och öva 2 timmar innan…

Söndag 14/7 kl. 16.00 i Slite kyrka
Repetition kl. 14.00 kantor Linnea Tibell.

frågor: 0730 -73 84 30

Söndag 21/7 kl. 18.00 i Fårö kyrka
Repetition kl. 16.00. kantor birgit Sjöstedt Gahnfelt. 

frågor: 0708 – 803385 

Torsdag 25/7 kl. 19.00 i Gothem kyrka
Repetition kl. 17.00. kantor birgit Sjöstedt Gahnfelt.

Semesterkörsång för barn…
Torsdag 4/7 kl. 14.30 med avslutning 
med musikandakt kl. 17.00 
i Slite kyrka.
brukar du sjunga i kör eller vill du 
prova på så är det bara att komma.  
Det blir mycket sång, rörelse och lek.  
Alla barn i skolålder är välkomna! 

Hälsningar kantor Linnéa

Sommarkyrkor
BRO KYRKA

8/7 – 2/8 
kL. 10-15 vardagar

FÅRÖ KYRKA
vecka 25-28, tis & ons 

kl. 10.30-15.30

STENKYRKA KYRKA 
15/7 – 11/8 kl.12-16 vardagar

Guidning av kyrkan, 
kaffeservering, bokbord

och mycket mer…

 

Psalm i 
Jazzton…
FORSMAN FOUR

Sebastian Lindell, gitarr
Oscar Järnland, bas

Niklas Larsson, trumset
fredrik forsman, saxofon

Sön 30 juni kl. 18
Tingstäde kyrka

Sön 7/7 kl. 10
väskinde kyrka

Sön 7/7 kl. 18
Slite kyrka

Välkomna!

vÅGkyRkA vID 
bRISSuND
Tisdagar kl 19.30

26 juni
Tomas Dahlgren
Sång och gitarr

2 juli
christoffer Lahrin

Sång, gitarr och piano

9 juli
Anna kindblad & 

hubert Pettersson
sång och gitarr

16 juli
Durspelarna 

Mer eller Mindre

23 juli
Sten Lindberg, saxofon

30 juli
Nyckelhaprona Strängtaget

En stund vid havet,
en vanlig tisdagkväll.

Vid reg i Väskinde kyrka.

vÄSkINDe fÖRSAMLING

Vi firar fler gudstjänster i våra församlingar. Se predikoturerna (gudstjänstannonseringen)
i fredagarnas tidningar GA/GT för mer info och ev. ändringar.

Syförenings-
auktion

Onsdag 17/7 kl. 19
Norrlanda bygdegård

Torsdag 25/7 kl. 19
väskinde 

Prästgårdsladugård

EFS tältmöten
vid Krampbro i Fole

14-18 aug. kl. 19.30

”följ mig”, Predikan av
Gunnel Noreliusson

Olika sångare &
kaffeservering 

varje kväll.

Loppmarknad
vid Krampbroboden
Lör. 6/7 kl. 10-14

till förmån för 
fole Missionshus!

EFS -  en missionsrörelse
Inom Svenska kyrkan

Frilufts-
gudstjänst

Söndag 14/7
Pavalds Gård, Lärbro 

kl. 10.00

Gårdscaféet öppnar.

Musikaliskt 
fyrverkeri 
med familjen Hellgren 

Torsdag 8/8
Fårö Kyrka 
kl. 19.00

”Toner ur trä” 
- musik för soloblockflöjt 

av Kristine West 

Söndag 30/6
Fleringe Kyrka 

kl. 18.00


