INSAMLING TILL KLOCKSPEL
I SKARA DOMKYRKA

Upprop
till Skara stifts församlingar, pastorat, företag, föreningar
och enskilda givare om insamling till ett klockspel i
Skara Domkyrka.
I år firar Skara stift, Sveriges äldsta, 1000 år. Detta
förtjänar att uppmärksammas och kommer att firas
på många sätt i stiftet. Domkyrkan i Skara är en
gemensam samlingspunkt för många. Den är hela
stiftets vackra katedral.

Vi vill stödja arbetsgruppens förslag om ett
klockspel till Skara domkyrka, som en del av
firandet av Skara stift 1000 år.

Tanken har nu uppkommit att också fira jubileet
med en insamling till ett vackert klockspel till Skara
domkyrka. En arbetsgrupp har bildats och en beräkning av kostnaden gör att vi tror att vi lyckas
samla till denna gåva. Skara pastorat och domkyrkoförsamling ställer sig positiva och tacksamma.

Åke Bonnier, biskop

Skara i april 2014

Erik Aurelius, biskop emeritus
Lars-Göran Lönnermark, biskop emeritus
Johnny Hagberg, Skara Stiftshistoriska sällskap
Sven-Olof Ask, Stiftelsen för Skaramissalet

Vi går nu ut med önskemål om bidrag från stiftets Reibjörn Carlshamre, domkyrkoorganist
församlingar, pastorat, företag och enskilda för att Jan Kesker, prost
tillsammans samla ihop till denna minnesgåva till Erik Långström, prost
Sveriges äldsta stift.
Men klockspelet är mer än en minnesgåva, det
kommer att ljuda, glädja och göra avtryck i genertaioner. Därför hoppas vi att kunna ringa in det
nya kyrkoåret (och ett nytt årtusende i stiftets historia) på Första söndagen i Advent 2014.
Insamlingen sker i samverkan med Skara Stiftshistoriska sällskap och bidrag mottages av Stiftelsen Skaramissalet. (Stiftelsen svarar för att bidraget
återbetalas om vi mot förmodan inte skulle uppnå
erforderliga medel). En tavla med anteckning om
bidragsgivare kommer att uppsättas i kyrkan.

Beskrivning av klockspel
De äldsta klockspelen i Europa är från 800-talet och klockspel i kyrktorn har funnits sedan 1300-talet. Särskilt i Nederländerna och norra
Tyskland var klockspelet utvecklat. I Sverige förekommer klockspel
såväl i kyrkor som i stadshus. Klockorna är fast monterade på en ram
och slås an med en hammare. Med hjälp av en dator kan melodier
programmeras i förväg för att sedan klinga över staden vid bestämda
tider och vid särskilda tillfällen.
Ett klockspel i Skara domkyrka skulle bestå av 25 bronsklockor, gjutna
i Holland. Montering och installation görs av Bergholtz klockgjuteri
AB. Den största väger ca 190 kg och den minsta ca 16 kg.

Ekonomisk kalkyl
25 st vackra klockor gjutna i brons,
med keyboard och övriga tillbehör: 672.850,Uppsättning och övriga kostnader: 150.000,(priserna anges utan moms)

Arbetsgruppens sammansättning
Reibjörn Carlshamre, Barbro Olofsson, Anita Hammar,
Per Larsson, Carl Sjögren, Johnny Hagberg, Erik Långström

INSAMLING TILL KLOCKSPEL
Insamlingen sker genom Stiftelsen Skaramissalet. Bg 5423-3457.
Klockorna kostar mellan 6810,- och upp till 46400,För företag, föreningar och enskilda som önskar bli antecknade på gåvotavla
i Skara domkyrka gäller följande:
- Företag vid gåvor om minst 10.000:- Föreningar vid gåvor om minst 5.000:- Enskilda gåvogivare: gåvor om minst 5.000:Församlingar och pastorat anges gemensamt på gåvotavlan.

GÖR SÅ HÄR!
Sätt in önskat belopp på Bg 5423-3457. Ange ”Klockspel” samt
namn (alt företag/förening) och om du vill ha namnet antecknat
på gåvotavlan.
Vill du ha med ditt namn här?
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”Som ett klockspel
hör jag dig”

Svensk psalm 338 av A Frostenson

KONTAKTUPPGIFTER

Arbetsgruppen för insamling till klockspel till Skara domkyrka
Erik Långström, 0708-59 17 66, erik.t.langstrom@telia.com
Johnny Hagberg, 070-550 00 98, jarpas.pastorat@svenskakyrkan.se
Följ insamlingen på Facebook: Klockspel i Skara domkyrka

