
Foto: Erik Fohlin
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Den blida vår är inne
Och nytt blir jordens hopp.

Ny fröjd får varje sinne
Nytt liv får varje knopp

(Sv Ps 197)
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Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom   EFS på Gotland sker i samarbete 
med   Sensus Studieförbund.

Det här tidningsnumret handlar till stor del om det 
kristna bokcaféet Porten som ligger strax innanför 
Österport i Visby. Bokcaféets uppkomst och 
verksamhet är ett konkret bevis på kristen enhet. 
Nya kunder ställer ofta frågan: ”Vilken församling 
driver det här stället?” Svaret är, att det är en 
fristående förening med kristna människor från 
olika sammanhang.. Målsättningen inspirerar oss 
och håller oss samman:

- Att göra Kristus känd och efterföljd
- Att sprida litteratur och ljudmedia
- Att inspirera till personligt själavinnande
- Att främja samarbetet över 

samfundsgränserna

Företaget startade den 14 juli 1977 i huset Östra 
Tullgränd 4 och fastigheten inköptes senare av 
föreningen. En av pionjärerna var Torsten Molin 
som dottern Birgitta Stenström berättar om här i 
tidningen. En annan känd profil var Sven Johansson 
som presenteras av systern Lisbeth Nilsson. 
Andra som i dagens läge lägger ner mycket arbete 
för bokcaféet är Mats Englund och en hel rad 
medarbetare som tar ansvar för olika områden 
och ser till att det kan vara öppet alla vardagar året 
om. Man kan bli medlem i föreningen med en 
engångsavgift på 100 kr.
Även om det här numret har ett särskilt tema 
så innehåller det ändå de vanliga inslagen, 
betraktelsen, bibelläsningsplan och inbjudan till 
möten och samlingar.
Redaktionen tillönskar alla våra läsare en riktigt glad 
påsk, en skön vårtid och en ljuvlig försommartid!

    
    Aina Unemo
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BETRAKTELSEN

Herren har alltid använt yttre medel för 
att hålla sitt folk kvar i tron. När Israel 
suckade under träldomen i Egypten och 
herrens mäktiga arm redan var utsträckt för 
att befria dem, instiftade han kvällen före 
den påskalammsmåltid som för alltid skulle 
påminna dem om vad som skett.
”Vårt påskalamm är slaktat, nämligen Jesus 
Kristus”, säger Paulus.  (1 Kor 5:7) Judarnas 
påskalamm var en skugga av det som skulle 
komma. Det pekade fram mot offret av Guds 
Lamm, som tar bort världens synd, och den 
andliga förlossning som på det sättet vanns 
åt hela världen. Det pekade också fram mot 
hur det sanna påskalammet skulle ätas i 
nattvarden.
Israels folk befriades från en lekamlig träldom 
i Egypten. Ett vanligt lamm blev slaktat, och 
dess blod ströks på dörrposterna till skydd 
mot dödens ängel. Lammet stektes och folket 
åt det med osyrat bröd.. De var resklädda och 
hade stavar i sina händer. Varje år firades sedan 
påskhögtiden den 14:e dagen i månaden 
Nisan – på årsdagen av befrielsen.
Också Kristus Guds Lamm, som bar världens 
synd, måste dö, och märkligt nog skedde 
det just på den dag och i den stund då 
påskalammet slaktades. Han kom in i Guds 
stränga vredes eld. Därmed vann han åt 
oss en evig förlossning från syndens skuld, 

från lagens förbannelse och från den eviga 
förtappelsens jämmer och vånda. Och kvällen 
innan instiftades åminnelsemåltiden.
Men på samma sätt som denna förlossning 
var så mycket större, härligare och viktigare 
än den förra, så är också rätterna vid denna 
måltid långt större och härligare – nämligen 
Jesu Kristi lekamen och blod. Och vi kan säga 
med psalmisten: ”Han låter oss minnas sina 
under, nådig och barmhärtig är Herren” (Ps 
111:4).
Det är gott och nyttigt för vår invärtes 
människa, att vi blir påminda om försoningens 
under och om Kristi lidande på korset. Det 
väcker oss upp ur slöhet och sömnaktighet. 
Det renar våra ögon från det damm som 
fördunklar dem under vandringen. Det målar 
både synden och nåden i rätta färger. Det 
tröstar och styrker och ger glädje och frid i 
bedrövade hjärtan. Det lyfter våra själar från 
jorden och upp emot himmelen.

Lammets blod har mitt dörrträ tecknat
Mig beseglat, mig beseglat, jag är hans.
Ej syndens surdeg jag mer vill smaka
Till vägs jag hastar, ser ej tillbaka.
Lammets blod har mitt dörrträ tecknat
Mig beseglat, jag är hans. 
(Sions Toner 536:3)

Betraktelse av Carl Olof Rosenius från boken  
Jag hör hans röst – Dagliga andakter  

I nattvardssalen
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Den 14 juli 1977 startade det kristna 
bokcaféet Porten sin verksamhet 
innanför Österport. Initiativtagare 
var Bo och Margareta Hansson. De 
hade intresse för evangelisation och 
erfarenhet från ett bokcafé på annan 
ort. 
Visby Ekumeniska Råd (VER) 
kontaktades och man tillsatte en 
kommitté. Kommittén kom fram 
till att det skulle bildas en förening 
och på kort tid hade föreningen 200 
medlemmar. Medlemsavgiften var 
100 kr för enskild och 150 kr för 
familj som ett engångsbelopp. Detta 
belopp är detsamma för dem som blir 
medlemmar idag. 
Den 12 maj 1977 hade föreningen 
sitt första möte. Då antogs stadgarna 
och styrelse valdes. I styrelsen ingick 
en representant från varje samfund 
i VER och till ordförande utsågs 
Yngve Andersson, som fortfarande 
är styrelseordförande. Samtidigt 
beslutade man att namnet skulle bli 
det kristna bokcaféet Porten med 
tanke på läget innanför Österport.
Med hjälp av medlemsavgifterna fick 

man inkomster så att lokalerna kunde 
inredas. Bo Hansson som var snickare 
har själv utfört en del av inredningen.
Lokalen som man startade 
verksamheten i är densamma som nu. 
Tidigare låg det en tapetserarverkstad 
i huset och när denna lades ned fick 
föreningen möjlighet att hyra. 
1987 fick föreningen erbjudande 
att köpa huset och är nu ägare till 
byggnaden. Man har även under årens 
lopp gjort en utbyggnad av lokalerna 
med nytt kök bl.a. På östra sidan av 
huset ut mot ringmuren finns en 
uteplats som är mycket uppskattad på 
sommaren. 

Torsten Molin
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Verksamheten idag består av en 
affärsdel/bokhandel och ett litet 
café. I bokhandeln säljs kristen 
litteratur, biblar, psalmböcker, CD-
skivor, almanackor och olika typer av 
gratulations- och vykort mm. I caféet 
kan man dricka kaffe med kaka, få en 
smörgås eller en matpaj.  Öppettiderna 
är 9.30-17.30 på vardagar och 11.00-
15.00 på lördagar. 
Personalen består av frivilliga 
medarbetare, det brukar vara en i 
caféet och en i affären 
varje pass. På sommaren 
har man oftast haft 
en anställd personal. 
Personalen har olika 
ansvarsområden t.ex. 
en som ansvarar för 
inköp till serveringen 
och en som ansvarar 
för bokinköpen.  Några 
trogna medarbetare 
har arbetat i många år 
bl.a. min pappa Torsten 
Molin. Han började 
när han gick i pension 
i början av 1980-talet 
och höll på i mer än 20 
år.  

Bokcaféets lokaler utnyttjas ibland på 
kvällarna till olika grupper. För detta 
utgår ingen hyra utan det man köper 
från serveringen får räknas som hyra. 
Försäljningen av böcker har minskat 
på senare år, medan caféet är välbesökt. 
Tack vare att medarbetarna inte får 
någon ersättning för sitt arbete går 
verksamheten ihop ekonomiskt.

 
Birgitta Stenström

Foto:Håkan Persson
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Porten – en oas

Jag har nu varit kassör för bokcaféet Porten 
sedan början av seklet. Minns inte riktigt 
vilket år jag började, men åren går, som vi 
alla vet, ganska fort. När vi presenterar våra 
medarbetare så brukar jag säga att det är jag 
som aldrig jobbar i caféet utan bara hämtar 
pengarna, och gör av med dem. Min uppgift 
är att göra bankinsättningar, betala räkningar, 
och att bokföra. Det blir kvälls- och helgjobb.
Bokcaféets ekonomi hade gärna fått vara 
bättre. De senaste åren har det oftast gått med 
underskott. Det gör att gåvor och kollekter är 
mkt välkomna bidrag för att kunna fortsätta 
driva verksamheten. 
Det bästa stöd vi kan få, är kunder som 
handlar böcker, vykort, musik, etc. Glöm inte 
att gå upp på övervåningen och botanisera 
bland alla begagnade böcker som finns där. 
Där kan man göra riktiga fynd!
En kopp kaffe eller te i lugn miljö är alltid på 

sin plats. Vill man ha något annat än bullar 
och kakor så finns goda smörgåsar och pajer. 
Berätta gärna för era vänner att Porten är en 
oas i stadens jäkt och stress.
Ska bokcaféet bestå inför framtiden så gäller 
det att ekonomin räcker till för investeringar 
och underhåll. Läget innanför Österport är 
unikt. Tror många näringsidkare skulle vilja 
ha det läget. Bokcaféet ligger där som en 
ständig påminnelse om att det finns andra 
värden i livet än rent materiella. Vår uppgift är 
inte i första hand att göra ekonomiska vinster. 
Ändå är vi satta under en verklighet som vi 
inte kan bortse ifrån. Utan en ekonomi som är 
sund kan ingen verksamhet bedrivas. Låt oss 
göra vad vi kan för att lönsamheten ska vara 
tillräcklig för framtiden. 
Som sagt, gå in när ni passerar, titta på 
månadens konst, köp en kopp kaffe, kolla 
i butiken, och handla av det som ni finner 
lämpligt.

Mats Englund, kassör

Antikvariatet på det 
kristna bokcaféet Porten

Vill du göra fynd bland läsvärda böcker? Gå 
då till Det kristna bokcaféet Porten innanför 
Österport! Nere i butiken finns en hylla med 
begagnade böcker, en låda står under trappan, 
sen du kan gå uppför för att få ditt lystmäte på 
kristen litteratur. 
Först uppe till vänster hittar du gamla 
årsböcker t ex De hundra kyrkornas ö 
alltsedan 1940-talet. Vill du sjunga och spela 
tittar du rakt fram. Där kan du finna gamla 
psalmböcker , sångböcker och en hel del 
noter. Till höger om dessa böcker har vi en 
liten hylla för lyrik. Den bok som jag mest 
kan rekommendera är Som sökte de Gud, en 
diktantologi från 1962. Jag citerar en dikt av 
Lars Englund:
Ingen
skulle skapat allt detta

-vintergator, junisnö
hade han inte älskat
Var skulle han hämta kraften? 
Det gudomliga tålamodet: att måla en 
fjärilsvinge citron
men han har älskat. Att hugfästa sin kärlek
skapade han kärleken.

Barbro Karlén utgav sin första bok när hon var 
11 år. Hennes böcker är fyllda a lyrisk prosa i 
en lovsång till Gud, vår skapare och med en 
önskan om kärlek människor emellan. 
Kyrkohistoria och biografier har vi också, 
t ex Sankt Jakobs klockor av Ingrid Ydén-
Sandgren. Den handlar om grundaren till 
Elisabethsystrarna, vilka ägnar sig åt de 
mest fattiga genom skolor och förskolor 
samt ålderdomshem. Clara Wollf blev tidigt 
föräldralös och beundrade Elisabeth av 
Türingen, en efterföljare till Franciskus. Hon 
tänker: ”Den som lider får en gåva mitt i 
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BÖN - spelar det någon 
roll?

Det är titeln på en bok av Philip Yancey, 
Libris förlag.
Den här boken är otroligt bra om du har 
tankar, frågor omkring bön. Många böcker 
har jag läst om bön, men denna är något 
utöver alla andra. Inga pekpinnar, inga gör 
så eller såhär så kommer allt att fungera - 
vilket det ofta inte gör………  
Vid skrivandet utgår Philip från Bibelns 
ord om bön. Människor i historien, 
klostren, deras upplevelse av bönen. I 
samtal med vänner, präster och andra 
samt alla de svar han fick på en annons 
där han bad människor skriva om sina 
tankar om bön. (Han fick tusentals svar 
på annonsen!) Om nutidsmänniskors 
upplevelse av bön, bönesvar, uteblivna 
bönesvar etc. En del av dessa svar har han 
inflikat i den löpande texten.
Sin egen livserfarenhet tar han också med, 
naket, öppet, vilket jag upplever ger stor 
trovärdighet, i texten. 
Ex. på rubriker, ”Varför skall man be”, 

Vår djupaste längtan”, ”Ångrar sej Gud 
när vi ber?”, ”Ljudet av tystnaden”, 
”Obesvarade böner”. ”Bön och helande”. 
”Bön i praktiken” etc. 
Boken har betytt mycket för mig, hjälpt 
mig att slappna av i förhållandet bön, 
Gud, jag. 
Citat ur boken: ”Bönen är en plats dit 
jag får komma med mina tvivel och mina 
klagomål – kort sagt min okunskap – och 
underkasta dem det bländande ljuset från 
en verklighet som jag inte kan förstå, men 
som jag på ett trevande sätt kan lära mig 
att lita på.” 
CS Lewis skriver: ”Vi måste framlägga 
för honom det som är i oss, inte vad som 
borde vara i oss, vi måste anförtro åt Gud 
det som han redan vet.”   

Bön – spelar det någon roll?” Läs den! 

Philip Yancey har skrivit ett antal böcker 
som översatts till 25 olika språk, t ex ”Den 
Jesus jag aldrig känt”, ”Mörkerseende” 
m.fl. Philip är journalist och bor med sin 
fru i Colorado, USA.

Naemi Andersson

sorgen, gåvan att förstå och ja, kanske – älska 
och utge sitt liv för andra.”
Naturligtvis finns det många böcker som 
förklarar Bibeln t ex Lage Eklöv Den heliga 
familjen, där vi kan läsa om Josefs och Marias 
liv och Jesu barndom och Maria i ord och 
tradition.
Barnböcker kan du också hitta. Elisabeth 
Rundqvist har givit ut häften i den nya 
bönboksserien; Du gör oss glada, Du ger oss 
vänner, Du bryr dej om världen, Du har tid 
att lyssna.
En andaktsbok för daglig andakt är skriven 
av Olle Nystedt: Kyrkoåret hemma. Där 
får du gedigen uppbyggelse för varje dag: 

Långfredagen mörker är ogenomträngligt för 
människans tankar. Och påskdagens under har 
ingen bevittnat. Men fast står att Kristi kyrkas 
grund heter Jesu död och uppståndelse. ”Han 
lever, o fröjd” 
Inge Löfström har skrivit Påsken i tro och 
tradition, om påsken den äldsta och viktigaste 
kristna högtiden. I den boken kan du lära dig 
innebörden av olika sedvänjor.
Kom och botanisera bland alla böckerna! Om 
du har kristna böcker, som du uppskattar men 
inte tänker läsa om, kan du skänka dem till 
bokcaféet. De blir då en gåva till bokcaféets 
varande.

Kerstin Falk



8

Den som skriver detta är Svens lillasyster 
Lisbeth. Jag är en av de frivilliga medarbetarna 
som gör min halvdag i veckan på Bokcaféet 
Porten. Det är ingen uppoffring utan rena 
nöjet. Försök får du se!
 Man känner i atmosfären hur de som jobbat 
tidigare har lämnat något efter sig, något 
varmt och gott och oförstörbart. Många av 
våra gäster känner det tydligen också.  ”En 
oas” kallar de vårt café. En dyrbar skatt att 
förvalta.
 En av dessa föregångare var alltså Sven. Hans 
engagemang för Bokcaféet sträcker sig från 
starten 1977 tills han drabbades av stroke 
2002. Under sena aktiva år var han där varje 
dag. Och inte bara ”var”, han lade hela sin 
själ i projektet. Inte för att han var perfekt på 
alla plan, hade nog ”tummen mitt i handen” 
som man säger.  Det som gäster och personal 
vittnar om är dock hans öppna sinne och 
organisationsförmåga. Hans mest utmärkande 
drag var nog den sociala kompetensen. Han 
SÅG människor helt enkelt, lyssnade till dem 
av äkta intresse, fick dem att vilja stanna, ja 
komma igen. Än i dag kommer det gäster som 
berättar om vad han betytt för dem.
Sven missade sällan att sälja böcker och skivor 
på marknader, där vippskylten med ”Det 
kristna bokcaféet Porten” fanns med på väl 
synlig plats.
 Nja, som lillasyster tyckte man ju många 
gånger att det där gick för långt. ”Inte 
Bokcaféet nu igen” fick han nog ofta höra när 
vi tyckte ämnet blev alltför uttjatat. Men jag 
har bestämt omvärderat det där på sista tiden? 
Börjar ju mer och mer vandra i samma spår…

 Vem var då Sven? Bland hans efterlämnade 
papper hittar jag ett utkast till ett radioprogram 
som hette ”Söndagsmorgon”. Någon minns 
kanske att Gotlands radio sände en sådan serie 
på 80-talet. Sven medverkade i ett. Så här får 
han presentera sig själv, starkt förkortat. Han 

börjar i Homa baptistkapell. 
          
 ”Jag växte upp i frikyrklig miljö. Gick i 
söndagskola, träffade predikanter i hemmet, 
lyssnade på predikningar, ibland var det svårt 
att sitta stilla. Ingen dramatisk omvändelse, det 
var ett stilla växande. Döptes där.
  Gick i Stenkumla folkskola, 3-6 i samma 
klassrum. När några av mina skolkamrater 
fortsatte vid läroverket i Visby önskade jag att 
jag fått göra dem sällskap. Fick i stället arbeta 
hemma på jordbruket.
  Men studieintresset fanns kvar. Under krigsåren 
gick jag på folkhögskola, Hemse var upptagen av 
militären, det blev Västerhaninge. Mina bästa 
ämnen var språk, litteratur och samhällskunskap. 
På lördagskvällarna hade vi brasafton, ibland 
berättade någon om resor i främmande länder. 
Det var nog då som reseintresset väcktes.
  Sedan blev det jordbruk igen. Jag tyckte om det 
arbetet. På åkern efter hästarna kunde man gå 
och fantisera och drömma under fågelsång.
  Reste på fastlandet med SJ:s billiga rundturer. 
Senare tågluffade jag i Europa. Den första 

Minns du Sven Johansson?

Sven Johansson
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utlandsresan gick till Norge. Omkring 1950 
mötte jag Margit. Det blev en lycklig tid. Vi 
reste mycket i Tyskland. Där fick jag tillfälle att 
använda mina språkkunskaper. Då fick vi fick 
god kontakt med folket på orten. Men 1977 
orkade Margits goda hjärta inte längre.
  En gång var jag i Amsterdam. Där talade 
Martin Luther King. Och vi sjöng We shall 
overcome.
  Vår västerländska kultur bygger på två 
hörnpelare – humanism och kristendom. Jag 
har haft förmånen att få besöka de länder där 
dessa ideologier föddes – Grekland och Israel. 
Och säger som Tage Erlander när han kom till 
Gennesaret: Här hittade jag min söndagsskolsjö.
  I Beirut blev det farligt. Beskjutning pågick, 
vi varnades att gå ut. Man undrar om dessa 
människor någonsin skall få uppleva fred.
  Har sedan 70-talet arbetat med bildningsarbete 
i Frikyrkliga studieförbundet. Det roligaste 
var att ordna konserter, föreläsningar och 
utställningar.
  Jag har aldrig haft svårigheter med min 
Gudsbild. Däremot har jag svårt att förstå 
diskussioner om beteendemönster hos olika 
kristna. Min syn ser ut så här: ”Enighet i det 
väsentliga. Frihet i det mindre väsentliga. 
Kärlek i allt.”

  Så långt radioprogrammet, interfolierat av 
musik och sång på lämplig plats, och Martin 
Luther King på band. Men det förvånar mig 
att han inte nämner Bokcaféet. Med tanke på 
det där sista tror jag han fann sin tes bekräftad, 
Bokcaféet är ju byggt helt på ekumenisk 
grund. Själv var han trogen baptismen, men 
där finns kristna av alla sorter. 
  Detta är något som våra gäster starkt 
uppskattar. Många frågar: ”Vem driver det 
här?” När vi svarar att det är en förening av 
människor från samtliga kristna grupperingar 
blir de alltid så glada. Det är som om de finner 
bekräftelse på något de sökt. De trivs och 
slappnar av.
  Också Sven trivdes här som fisken i vattnet. 
Hans insats bestod kanske mest i att finnas 
till för människor. Och inte minst att sköta 
personalrekryteringen. Efter vad jag hört 
var han speciellt bra på det. Och tänk alla 
sällskapsresorna som han fixade och ledde! 
Och den populära Måndagsgruppen i 
Baptistkyrkan. Fast - hur hade han klarat allt 
utan stöd av mamma Ester?  Jo, nog var han 
mammas gosse alltid…  
         

Lisbeth Nilsson
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bibel läsnings
plan

DAGENS BIBELORD tel. 0470-24100

MARS
Må 24 Första Sam.boken 13:3-18
Ti 25 Första Sam.boken 13:19- 
  14:15
On 26 Apostlagärningarna 2:41-47
To 27 Första Kor.brevet 11:23-26
Fr 28 Ordspråksboken 9:1-6
Lö 29 Första Kor.brevet 10:1-6
Sö 30 Johannesev.6:48-59  
  (Midfastosöndagen)
Må 31 Första Samuelsboken  
  14:16-30

APRIL
Ti 1 Första Sam.boken 14:31-46
On 2 Romarbrevet 5:6-11
To 3 Andra Kor.brevet 5:16-21
Fr 4 Fjärde Moseboken 21:4-9
Lö 5 Första Johannesbr. 1:8-2:2
Sö 6 Johannesev. 3:11-21 
  (5 i Fastan)
Må 7 Första Sam.boken  
  14:47-15:9
Ti 8 Första Sam.boken 15:10-31
On 9 Första Kor.brevet 1:18-25
To 10 Galaterbrevet 3:13-14
Fr 11 Jesaja 50:5-10
Lö 12 Romarbrevet 5:1-5
Sö 13 Lukas 19:28-40 
  (Palmsöndagen)
Må 14 Lukas 19:41-48
Ti 15 Lukas 21:29-37
On 16 Lukas 22:1-6
To 17 Lukas 22:7-23(Skärtorsd)
Fr 18 Lukas 23:26-49(Långfred)
Lö 19 Lukas 23:50-56
Sö 20 Lukas 24:1-12(Påskd)
Må 21 Lukas 24:13-35 
  (Annandag Påsk)

Ti 22 Första Sam.boken  
  15:32-16:13
On 23 Uppenbarelseboken 1:4-6
To 24 Romarbrevet 8:12-17
Fr 25 Sakarja 8:6-8
Lö 26 Första Petrusbrevet 1:3-9
Sö 27 Johannesev. 20:24-31  
	 	 (2	i	Påsktiden)
Må 28 Första Sam.boken  
  16:14-17:7
Ti 29 Första Sam.boken 17:8-30
On 30 Romarbrevet 15:1-7

MAJ
To 1 Lukas 10:25-37
Fr 2 Jeremia 23:3-8
Lö 3 Första Petrusbr. 5:1-4
Sö 4 Johannesev. 10:22-30 
	 	 (3	i	Påsktiden)
Må 5 Första Sam.boken 17:31-47
Ti 6 Första Sam.boken 17:48-58
On 7 Romarbrevet 8:1-6
To 8 Första Tim.brevet 6:17-19
Fr 9 Andra Moseboken 13:20-22
Lö 10 Första Thess.brevet 5:9-11
Sö 11 Johannesev. 13:31-35 
	 	 (4	i	Påsktiden)
Må 12 Första Sam.boken 18:1-16
Ti 13 Första Sam.boken 18:17-30
On 14 Andra Petrusbr. 3:14-18
To 15 Jakobsbrevet 2:14-17
Fr 16 Jesaja 57:15-16
Lö 17 Galaterbrevet 5:13-18
Sö 18 Johannesev. 17:9-17 
	 	 (5	i	Påsktiden)
Må 19 Första Sam.boken 19:1-17
Ti 20 Första Sam.boken  
  19:18-20:11
On 21 Jesaja 49:14-15
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bibel läsnings
plan

To 22 Första Thess.brevet 5:16-22
Fr 23 Första Kungaboken 3:5-14
Lö 24 Romarbrevet 8:24-27
Sö	 25	 Matteus	6:5-8
  (Bönsöndagen)
Må 26 Första Sam.boken  
  20:12-24a
Ti 27 Första Sam.boken  
  20:24b-43
On 28 Efesierbrevet 4:20b-24
To 29 Johannes 17:1-8 
	 	 (Kristi	himmelsf.	dag)
Fr 30 Första Kungaboken 19:9-16
Lö 31 Apostlagärningarna 1:12-14

JUNI
Sö 1 Johannesev. 16:12-15  
  (Söndagen f Pingst)
Må 2 Första Sam.boken 21
Ti 3 Första Sam.boken 22:1-19
On 4 Efesierbrevet 2:17-22
To 5 Galaterbrevet 5:19-26
Fr 6 Jesaja 12

Lö 7 Apostlagärningarna 2:1-11
Sö 8 Johannesev. 7:37-39 
  (Pingstdagen)
Må 9 Första Sam.boken  
  22:20-23:13
Ti 10 Första Sam.boken 23:14-28
On 11 Apostlagärningarna  
  10:34-43
To 12 Första Petrusbrevet 3:8-12
Fr 13 Första Moseboken 18:1-8
Lö 14 Apostlagärningarna 4:5-12
Sö 15 Johannesev. 11:18-27  
  (Heliga tref. dag)
Må 16 Första Sam.boken 24:1-16
Ti 17 Första Sam.boken  
  24:17-25:13
On 18 Första Moseboken 8:20-21
To 19 Romarbrevet 8:18-22
Fr 20 Jesaja 42:5-9
Lö 21 Apostlagärningarna 10:37-38 
  (Midsommardagen)
Sö 22 Lukas 1:67-80  
  (Den helige Johannes 
   döparens dag)

Bibelläsningsplanen är hämtad från Svenska Bibelsällskapet och sammanställd av  
Rune Forsbeck. ©Svenska Bibelsällskapet(www.bibeln.se)

Vilken bok läser du just nu?
Kommer just hem från hembygdsföreningens 
årsmöte där Eva Sjöstrand har berättat om 
sina böcker. Jag kan rekommendera hennes 
bok om Gotlands kyrkor som hon gjort till-
sammans med Christer Jonsson och Bengt af 
Geijerstam. Det var min julklappsönskan som 
också blev uppfylld. Det är en bok för alla 
som är intresserade av våra fantastiska byggna-
der som finns i varje socken. Alla öns kyrkor 
finns med. Varje kyrka har fått 6-8 sidor med 
vackra bilder och intressant text, skriven av 
Eva Sjöstrand. Boken heter “Änglar och dra-
kar - En gotländsk kulturskatt”.

 Eftersom jag skall leda en resa till Uppland lä-
ser jag mycket därifrån, bl.a. Jan Fridegård, en 
författare som ännu är mycket läsvärd. Håller 
just nu på med hans Soldatsvit om en indelt 
soldat och hans familj under åren kring 1800.
 
Hälsningar
Gunvor Malmros
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vi minns
Inger Gadefors Norrlanda har efter en kort 
tids sjukdom lämnat detta livet. Inger var 
född i Viklau och kom redan där i kontakt 
med EFS arbete. Hon var under många 
år aktiv i Lutherska syföreningen och blev 
dess föreståndare 1986. Vi minns henne 
med tacksamhet för allt arbete hon gjort 
för missionen, ännu i somras höll hon i 
syföreningsauktionen i bygdegården. Det som 
kännetecknade Inger var att det alltid skulle 
vara rejält och gediget. Många är de bakverk 
hon bakat och de handarbeten hon förfärdigat 
till auktionerna. Sorgen och saknaden är stor 
i hemmet vid Hammars och i syföreningen.

Hilding Qvarnstedt Hejde 
Vid jultid kom budet att Hilding fått 
hembud. Hilding var sin hembygd trogen, 
förutom att vara lantbrukare så jobbade han 
med byggen. Många är de dagsverken han 
gjort vid ombyggnaden av Hejde Missionshus 
och på Ekegården, men också i en del andra 
sammanhang. När EFS hade sin slöjdservice 
kom också hans kunskaper till nytta. I yngre 
dagar var han med i Hejdesångarna. Hilding 
tillhörde dem som arbetar utan att synas 
och höras, men ofta hade han glimten i 
ögat. Nu får vi minnas hans livsgärning med 
tacksamhet.

Jacob Jacobsson När 
I missionsföreningen i När var han en trogen 
medarbetare, i Dalbo missionshus gjorde han 
många dagsverken och till Ekegården  kom 
han och makan Ulla ofta både med gåvor och 
som besökare. 

Inga Bergström Visby, Agneta Sedersten 
Öja och Torborg Jakobsson Eskelhem var på 

olika platser engagerade i syföreningsarbetet, 
vi tackar Gud för deras insats.

Thomas Dahlgren Visby 
Helt hastigt fick han sluta sina dagar, han som 
spred glädje med sången och musiken, många 
gånger har han sjungit i EFS sammanhang, 
nu har hans stämma tystnat här på jorden.

Lennart Lannerkrans Uppsala 
Genom arbetet som musikkonsulent kom 
Lennart i kontakt med EFS på Gotland. Vid 
många tillfällen ledde han läger och samlingar 
på Ekegården. Många gånger har han besökt 
ön efter det att han slutade inom EFS. Vi 
kan bara säga ett tack för den glädje han fick 
sprida genom sången och musiken.

Vi tackar dessa vänner för en trogen insats 
i Guds rike och kan med Lina Sandells ord 
instämma: Gör det lilla du kan och besinna att 
Gud hos oss alla blott trohet vill se… ST 498:4

Peder

Jag har just börjat läsa en bok, som verkar 
vara bra. ”Än klappar hjärtat” av Helena von 
Zweigbergk. En bok om tre systrar, tre öden, 
en sommar. En berättelse om Astrid, Sandra 
och Lena utifrån deras helt skilda perspektiv, 
om syskonrelationer, kärleksrelationer, 
föräldra- och barnrelationer. Som sagt jag har 
just börjat läsa den, men jag gillar Helenas 
sätt att skriva, har läst flera av hennes tidigare 
böcker.

Hälsningar Lilian Edwards

Vilken bok läser du just nu?
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EFS och Salts böneår har börjat 
och vi ber tillsammans för alla 
EFS och Saltföreningar via 
väggkalendern och böneårets sida 
www.be.efs.nu. Er förening har 
möjlighet att nämna särskilda 
böneämnen som kommer att synas i 
kalendariet på hemsidan i samband 
med den dag då vi ber för er 
förening. På hemsidan hittar du även 
inspiration, boktips och vittnesbörd 
kring bön. Vi vill gärna lägga ut goda 
exempel på bön från era sammanhang 
på hemsidan. Välkommen att mejla 
föreningens böneämnen och goda 
exempel till böneårets mailadress: 
be2014@efs.nu
Vill er förening lyfta bönen lite extra 
en helg eller bönedag men själva 
inte har möjlighet, kan ni få ett 

föreningsbesök. För mer information 
om detta mejla till be2014@efs.nu

Att lyssna in …
Lyssnarperspektivet i bönen kommer 
att lyftas särskilt under året och vi 
vill uppmuntra oss alla inom EFS att 
tillsammans med profeten Samuel säga 
orden ”Tala Herre, din tjänare hör” 
(1 Sam 3:10). Låt oss ta vara på 
böneåret bland annat genom att ta en 
stilla stund och lyssna när vi samlas och 
även i vårt personliga böneliv 2014. 
Han vill leda oss där vi går bedjande 
fram (Jer 31:9) ”…de osedda dagar vi 
möter med tröst. Oss följer ju Herden vi 
känner Hans röst” (C.O Rosenius).
Mera info om böneåret: 
 Maria Smeds, maria.smeds@efs.nu.

Böneåret 2014- inspiration och vittnesbörd!

EFS i Mittsveriges årskonferens på 
Hagabergs folkhögskola 12-14 
april

29 maj-1 juni
EFS årskonferens i Hässleholm, 
bland annat med en internationell 
eftermiddag den 29:e maj och 
medverkan av gäster från Etiopien och 
flera av EFS nuvarande och blivande 
missionärer.

Resa till EFS konferenser på 
Hagaberg och i Hässleholm. Vi har 
några platser över i vår bil så du som 
vill följa med hör av dig till
Peder Fohlin  076-2187807

EFS & Salts årskonferens,  
Hässleholm 29 maj - 1 juni 2014
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Ekonomisk redovisning för Gotlands Missionstidning 2013

	 Intäkter	 Prenumerationsavgifter	 	
   Gåvor     
   Bidrag från missionsföreningarna 
   Annonser    
   Ränta     
   Summa:    
      
 Kostnader Tryckning    
   Porto     
   Övriga kostnader   
   Summa:    

Prenumeration på  
Gotlands Missionstidning 2014

Med det här numret bifogas ett inbetalnings-
kort på en frivillig prenumerationsavgift för 
år 2014. Den rekommenderade prenumera-
tionsavgiften är 150 kr per år och den inbeta-
las till bankgiro 270-8279.

Tack för ditt stöd! 
Det är ett viktigt bidrag till tidning-
ens fortsatta överlevnad.

Gotlands Missionstidning som ju är Gotlands 
äldsta tidning utkommer med fyra nummer 
per år.
Skulle du vilja ha fler exemplar av tidningen 
(att dela ut till vänner och bekanta) så finns 
gratisexemplar att hämta på följande platser: 
TerraNovakyrkan, Bokcaféet Porten samt Fole 
och Hejde Missionshus. Det går också bra att 
kontakta någon av oss i redaktionen.

Gotlands Missionstidning finns ju nu-
mera också på internet, men ob-
servera att sidan har bytt namn till  
www.efsgotland.com 

Redaktionen

Gemenskapsdag för EFS på Gotland
Söndag 29 juni

Kl. 10.00  Gudstjänst i Fröjel kyrka
Kl. 11.30 Lunch på Hamnkaféet i Klinte
Rundtur med guidning i Sanda och 
Västergarn, eftermiddagskaffe i Sanda, dagen 
avslutas med besök vid Tjuls i Eskelhem

Buss från Visby busstation kl. 8.00, Krampbro 
Fole kl. 8.20, Ekeby kyrka 8.30, Dalhem affär 
8.40, Högbro 8.45, Stånga busstation 9.00 
Hemse Torget kl. 9.10
Därefter över Levide till Fröjel. 

Pris för mat, kaffe, guidning, och buss: 220 kr.

Anmälan senast 25 juni 
till Stina Larsson Grötlingbo tel. 486028 eller 
Peder Fohlin tel.36125

21.900
3.400

16.000
6.000

260
47.560

38.634
7.112

750
46.496

Ekumenisk Böndag
Lördag 3 maj
Bönestafett (se predikoturer) som 
avslutas med
Gudstjänst kl. 19 i Hejde kyrka

Arr. Gotlands Kristna Råd
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välkomna till

Fole Tisd. 1 april kl. 19 Passionsandakt, 
Tisd. 8 april kl 12.30 Lunch, Tisd. 15 
april 19 Trivselkväll, Annand. Påsk 
16 Emmausmässa, Lörd. 26 april 18 
Temakväll ”Gatubarn”, Tisd. 29 april 
19 Trivselkväll, Sönd. 11 maj kl 19 
Gudstjänst, Tisd. 13 maj kl. 12.30 Lunch, 
kl. 19 Trivselkväll, Tisd. 27 maj 19 
Trivselkväll, Sönd. 8 juni kl 19 Gudstjänst, 
Tisd. 10 juni kl. 12.30 Lunch , Torsd. 19.30 
jämna veckor, Bibelsamtal och bön

Hejde Sönd. 23 mars kl. 10 Gudstjänst, 
Lunch 11.45 EFS årsmöte

Näs kyrka Sönd. 4 maj kl. 19 
Vårgudstjänst, Stämbandet medv. med 
sång

Visby Terra Novakyrkan Söndagar 
Kl 11 eller 18 Gudstjänst, Tisd. 12 
Sopplunch, 13.00 Öppet hus. I övrigt se 
Domkyrkoförsamlingens predikoturer 
eller www.teky.se

Ekegården Arbetsdagar ute och inne.
Måndag 31/3 KL 9
Lördag 26/4 KL 9

Vårmarknad i Terra Novakyrkan 
Lördag 29 mars kl. 11-14

Försäljning av olika saker som bl a 
syföreningen och scouterna tillverkat.
Hembakat, lotterier, servering.
Alla välkomna!

Gemenskapsträffar för alla

Tisdag 25 mars kl. 13.00
I Terra Novakyrkan
Film om gatubarnsarbete i Addis Abeba
Peder Fohlin 

Onsdag den 2 april kl. 13.30
I Viklau församlingshem
Diakon Christer Swartz medverkar
Anmälan till Karin Berg tel 51081

Onsdag 9 april kl. 13.30
I Sanda Stationshus
Erik Larsson sjunger och spelar för och 
med oss
Anmälan till Ellen Wallin tel 242040

Fredag 11 april kl. 13.00
I Endre bygdegård 
Stiftskvinnorådet anordnar
Walter Wiklund berättar om sitt arbete
Anmälan till Daga Karlsson tel 261527

Måndag 14 april kl. 13.30
på Ekegården Eke
Film om gatubarnsarbete i Addis Abeba
Anmälan till Stina Larsson tel 486028

Torsdag 8 maj kl. 13.30 
på Ekegården Eke
Anmälan till Stina Larsson tel 486028

Torsdag 15 maj  kl. 13.30
I Fole Missionshus
Vårcafé med 7 sorters kakor, dukat 
med fina kaffeserviser, Sånggruppen 
Fåröfröjd medverkar
Anmälan till Peder Fohlin tel 36125

Kaffeservering vid alla tillfällen
Lotteri, Andakt 

Alla välkomna!
EFS syföreningsråd, Sensus




