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Mina tankar inför vintern är att det är både en 
årstid och en livstid.
En av våra skalder skriver ”Än kan det komma 
många glasklara dagar med den syrliga doften av mo-
gen frukt, innan den tunga vinterluften står utanför 
vårt fönster”. 
Det låter både sant och förhoppningsfullt, för även 
om kvällarna är ordentligt mörka så skänker oss 
november månad både värme och sol.
Det sägs att ”ålder inte är år, men summan av allt 
stort och smått varav ett liv består”. Och det kan 
vi väl hålla med om.  Det sägs också att vägen till 
mognad och fullbordan är att våga minnas och dela 
erfarenheter med varandra. Att öva tillit till livet ge-
nom att låta dess pulsslag kännas, både när det gör 
ont och gott. Det är inte viktigast vad vi tror utan 
på vem vi tror och vem vår tillit är knuten till. 
De flesta människor undrar väl emellanåt vad den 
episod vi kallar livet egentligen går ut på. En säger 
att livet inte har någon mening alls medan en an-
nan säger att det är att tjäna Gud. Vi är olika men 
vi är alla sökare och de djupa frågorna kommer upp 
till ytan var i vår livsvandring vi än befinner oss.
Vår Gud är oss en väldig borg. En stark och god 
kraft som vi använder oss av i vårt vardagliga liv och 
vänder oss till i tillit.

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År
Christina Ahlgren

Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom  EFS på Gotland sker i samarbete med   

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN

En favoritpsalm i advents- och jultid är Psalm 
109. Texten är från 1800-talet men lika 
aktuell än!
Den börjar i att livet är en strid. Visst känner 
du och jag igen det? Vi känner igen det från 
nyheterna och tidningen men kanske ibland 
i vårt eget liv. Strid i relationer, strid för livet 
mot en svår sjukdom. Striden ser så olika ut, 
men har jag lärt mig efterhand, finns hos oss 
alla på olika sätt.
Mitt i den kommer något annat. 
Himmelrikets frid, det har brutit in, inte 
helt än men finns! Jesu första predikan var 
ju att himmelriket är nära; omvänd er och 
tro på budskapet. Andens röst ljuder över 
hela jorden fortsätter psalmen. Ibland kan 
det vara svårt att höra och tro, men tack och 
lov att det beror på Gud och inte min tro 
att det sker! Gud verkar, Andens röst ljuder i 
världens liv och i och genom ditt och mitt liv.
I vers två sjunger vi att han, Jesus kommer hit. 
Ofta tänker jag på att vi så lätt går vidare från 
julen, utan att riktigt få syn på hur stort det 
är att Gud, himmelens och jordens skapare 
kliver in i din och min historia! Gud är inte 
på avstånd, utan vill komma nära och kliver 
in i många begränsningar och blir människa. 
Har kommit nära, ner i gruset. Med sig har 
han himlens kärlek, nåd och ljus. I vers tre 
presenteras Gud som kärlekens och nådens 
Gud. Vilken presentation! Gud kommer 
i kärlek till oss, med nåd! Var finns nåden 
i samhället idag? Jesus är full av nåd och 
sanning som Johannes beskriver i Johannes 
evangelium kap 1. Ljuset då? Är det bara 
mys? Ibland är det lätt att glömma att ljuset 

avslöjar. På våren avslöjar solen var dammet 
finns. Jesu ljus har den effekten på mig med. 
Det avslöjar både det goda men också den 
onda hos mig. Mitt kluvna hjärta som kan 
göra båda sortens gärningar. Men det står 
mer i vers 2. Jesus bjuder oss försoning! Han 
gör den själv. Det är fullbordat! Bibelns tre 
mest underbara ord! Jesus gör försoning på 
korset när han dör för dig och mig och när 
han lämnar graven och bjuder oss att få ta 
emot det han gjort. Gratis för det är nåd.
I vers ett och tre finns en uppmaning att vi får 
öppna dörren, mer tydligt i vers tre, hjärtats 
dörr. Först på glänt och öppna helt och fullt 
och låta Jesu ljus få lysa rikt och fullt.
Då blir Guds under sett och känt sjunger vi 
i vers 3. Undret att jag får komma med min 
kluvenhet och synd och få möta Jesus som 
älskar mig och få hans rättfärdighet. Det som 
vi brukar kalla det ”saliga bytet”. Att vara helt 
igenom känd och älskad, efterlängtad.
Att öppna hjärtats dörr behöver vi göra för 
varandra. Det hör ihop. Gud öppnar hjärtat 
och kommer till oss, vi får öppna hjärtat för 
Jesus ta emot honom. För att vi sedan får 
öppna hjärtat för varandra.
Låt alla stjärnor som nu finns i alla fönster få 
påminna dig om det Jesus gjort. Det kan få 
vara en hälsning också till den som inte än 
känner Jesus, att stjärnan som sitter i fönstret 
fanns över krubban då, pekar på Jesus även 
nu. Julens största gåva! Den som är en 
verkligt God Jul!

Margareta Westin Olsson

Det susar genom livets strid - en fläkt av himmelrikets frid
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Elisabeth – ny förskollärare i TerraNovakyrkan
Mitt under Almedalsveckan blev jag 
uppringd av Raimond Molander och fick 
frågan om jag var intresserad av att arbeta 
som förskollärare i Terra Novakyrkan. 
Eftersom jag sjungit i Kumbaya i drygt 
ett år visste jag att Barbro skulle gå i 
pension och att det fanns funderingar på 
hur verksamheten skulle utvecklas.  
Efter gymnasiet arbetade jag två år 
som ungdomsledare i Södra Gotlands 
baptistförsamling innan jag började läsa 
till fritidspedagog i Göteborg. Under två 
sommarlov därefter arbetade jag i köket på 
Ekegården. Efter detta har jag arbetat med 
musiklekis, öppen förskola, fritidshem och i 
skolan och nu senast på Södervärnskolan. Jag 
har arbetat mig uppåt i åldrarna och efter att 
ha kompletterat mina studier så kan jag nu 
titulera mig som förskollärare, fritidspedagog 
och lärare. Utöver detta så har ju en stor del 
av mitt liv bestått av sång och musik i olika 
former vilket kommer väl till pass i mitt nya 
arbete i Terra Novakyrkan!
Det känns väldigt roligt och spännande att 

få vara med i det nya arbetslaget här i kyrkan 
och jag hoppas att mina erfarenheter ska 
komplettera de övriga i huset till ett positivt 
och utvecklande arbete framöver!   

 Elisabeth Norrby
(….också mamma till tre vuxna och utflugna 
barn och en del känner igen som en fd 
soldathemsföreståndares dotter – Elisabeth 

Adventsljus
av Hans Hallebo

Ett litet ljus, ett enda,
kan skapa andakt och ro.

Gud, hjälp oss att vi blir tända
och brinnande i vår tro!

Nu brinner två ljus i huset.
Nu vet vi vad som har hänt.

Det första lilla ljuset
har det andra tänt.

Ett ljus som kan tända andra,
Gud, hjälp oss att leva så

till glädje och tröst för varandra!
Världen blir ljusare då.
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Julklappstips från Det kristna bokcaféet Porten

Spångbergskonst med utvalda psalmer 
och sånger som Eva älskade. Till en familj 
kan du ge en fantasifull, finurlig och rolig 
kalender, där det finns fyra spalter, en för 
varje familjemedlem. En person som älskar 
Gotland kan varje månad glädjas över ett 
nytt foto av Harriet Cederqvist . 
Bokcaféet har också en kyrkoårsalmanacka 
med ett bibelord för varje dag och med 
upplysningar om söndagens texter. Dagens 
lösen är för många en given julklapp. Varje 
år sedan 1731 har Dagens lösen skickats från 
Herrnhut i Tyskland, i Sverige sedan 1884. 
Ett bibelord för varje dag följs av en dikt, 
en tanke eller en psalm. Korta andakter för 
varje dag kan du även läsa i Maria Küchens 
”Ett liv i din dag”.
Vibeke Olssons nya roman om Bricken.
Lagom till december kommer Vibeke 
Olssons ”Glödens färger”. Serien började 
med Sågverksungen, där huvudpersonen 
Bricken är en tioårig barnarbetare vid 
ett sågverk i Sundsvallstrakten. Genom 
fem böcker får vi sen följa henne. Vibeke 
Olsson är mycket skicklig i det att Bricken 
utvecklas hela tiden. I ”Glödens färger” är 
hon i fyrtioårsåldern. I denna serie lär vi 
oss mycket om förhållandena under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Bricken och hennes mamma är baptister och 
de deltar också aktivt i nykterhetsrörelsen. 
Vi möter också den begynnande 
fackföreningsrörelsen och ser hur de 
ohållbara arbetsförhållandena tvingar ut 
människorna i strejk. Man behöver inte alls 
läsa böckerna i ordningsföljd, för Bricken 
berättar då och då minnen från tidigare år.  
Bakböcker och stickböcker
I kyrkkaffeserien har det kommit tre nya 
bakböcker, nämligen ”Julfika”, ”Glad i 
choklad” och ”Inte utan min långpanna”. 
Tycker mottagaren av julklappen om att 
sticka finns det en ny stickbok, Garnglädje.
Julböcker har vi flera. Jag kan 
rekommendera ”Julbarnet” av Rose 
Lagercrantz och ”Den första julen” av 
Anders och Birgitta Johansson. De passar 
bra att läsa högt för hela familjen i juletid. 
En annan högläsningsbok är Selma Lagerlöfs 
”Kristuslegender”.

Väl mött på Det kristna bokcaféet Porten! 

En fröjdefull och fridfull jul och ett 
välsignat gott nytt år
önskar Kerstin Falk

Har du svårt att hitta några julklappar i 
år kan du alltid finna det på Det kristna 
bokcaféet Porten. 
Almanackor och andaktsböcker för daglig 
läsning 
Där finns fyra olika väggalmanackor. I ”Ro 
för själen” gläder dig Kerstin Svensson med 
en ny vacker akvarell för varje månad och ett 
tänkvärt ord. I Eva Spångbergs konstkalender 
får vi ta del av Eva 
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Julen i Kina är framför allt kommersiell. 
Det är ute i samhället man pyntar och firar, 
inte i hemmen. Redan i mitten av november 
översvämmas affärer, restauranger och 
frisörsalonger i de stora städerna av tomtar, 
granar med blinkande kulörta ljus och 
julmusik. Det är väldigt Amerika-inspirerat 
och pråligt med ett överflöd av tomtar och 
tomteluvor. Alla vaktmästare i kyrkan bar 
tomteluva liksom de 110 kassörskorna som 
satt i en lång rad i varuhuset. 
Jul heter på kinesiska: Den heliga födelsen, 
men ingenstans i affärer eller andra offentliga 
ställen finns något som visar att det är en 
religiös högtid. Vi såg inga krubbor eller 
julkort med kristna motiv. 
Antalet kristna i Kina ökar kraftigt och i 
kyrkorna firas många julgudstjänster. Folk 
strömmar in, man sitter eller står i alla 
vrår. I gudstjänsterna finns många av våra 
traditionella julsånger, samma bibelläsningar 
och så julkrubba och juldekorationer. För ca 
20 år sedan höll jag i Skåne en betraktelse med 
ämnet Jesus eller tomten. Det jag såg i Kinas 

kyrkor var: Jesus och tomten.  Någonstans 
har jag läst att en del tror att det var tomten 
som kom med Jesusbarnet. Utanför kyrkorna 
hänger stora vimplar med tomtar som Ho 
Hoar, i krubban får också tomten, renarna 
och släden plats. På ett sätt var det charmigt. 
Jag störde mig mer på avsaknaden av kristna 
julsymboler ute i samhället än av tomtar i 
kyrkan. 
Jul är en ny högtid för kineser. Man började 
så smått med julprydnader för 20 år sedan 
och fortfarande är det vanliga arbetsdagar.  
Den stora vinterhögtiden är det kinesiska 
nyåret som infaller i slutet av januari. Det är 
familjens högtid, då ska så många som möjligt 
ta sig till sin hemtrakt. Då får barnen nya 
kläder, leksaker och så äter man tillsammans 
god mat. 

 

God Jul!
Karin Hansson, vik komminister i Gothem

Jul i Shanghai, Kina
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Några ord om Julfirandet i S:ta Clara kyrka, 
ur ett diakonalt perspektiv. 
S:ta Clara kyrka i Stockholm har under åren 
blivit känd för att ha ett tydligt diakonalt 
fokus i sitt arbete. Vidare att detta arbete har 
vuxit sig starkt och mycket stort. Massor av 
människor blir dagligen berörda, och otaliga 
är vittnesbörden om vad Gud fått betyda 
för flera av dem. Om man frågar så är det 
bönens kraft, och en djup hängivenhet till 
bibelns Ord som ligger bakom. När det gäller 
firandet av jul så har detta dock inte tidigare 
haft så hög prioritet i kyrkan, strategin har 
istället varit att stänga och vila på årets stora 
högtider, däribland jul, för att sedan orka ha 
öppet på alla vanliga vardagar. Skälet är att 
många arrangerar julfirande för hemlösa och 
utslagna i Stockholm, men utbudet på årets 
övriga dagar är mycket mindre. Således har 
det funnits en lucka där att täcka upp. 
Numer har det ändå vuxit fram ett stort 
julfirande i kyrkan. Sista gången jag var med 
vid förberedelserna för 2 år sedan, stod det 
många stora plastsäckar fulla med snyggt 
inslagna julklappar som skulle delas ut 
till dem som inget har på julafton. Vidare 

skulle det levereras och hämtas mat på olika 
platser både morgon och förmiddag. Dagen 
har därför tids nog utvecklats till att vara 
en ganska hektisk arbetsdag för diakoner 
och frivilliga. Skälet till detta är att många 
butiker, privatpersoner, handlare och andra 
inom näringsliv med mera har sett den goda 
vardagliga diakonin och vill vara med och 
sponsra med mat och gåvor så att ett gott 
julfirande också kan hållas i kyrkan. 
Generellt kan man säga att julafton vuxit 
till en ganska omfattande dag i kyrkan med 
traditionell gudstjänst och därefter en lång 
fest med julbord och gåvor till dem som vill 
ta emot. Vidare att de som möts inte bara är 
utslagna och fattiga utan även församlingens 
medlemmar och andra gäster. Detta betyder 
att det kan vara ganska mycket folk i S:ta 
Clara kyrka på julafton. 
Låt oss be om Guds välsignelse över deras 
fortsatta arbete och önska dem alla en riktigt 
God Jul. Pax! 

Jens Peterson, komminister i Väskinde 



9

Vad väntar vi på?
Den frågan stod för någon vecka sedan i 
tidningen som en rubrik över en betraktelse. 
Visst är frågan relevant många gånger. Har 
vi några förväntningar? Har vi något att se 
framemot? För det är väl inte så illa att vi 
slutat vänta på något. Ibland kan jag uppleva 
att vi slutat att vänta. Nu i halva november 
är det full julskyltning, julborden serveras, 
allt som hör julen till konsumeras tidigare 
och tidigare. När så äntligen julen kommer 
då har man redan smakat och ätit det mesta 
av det som hör julen till. När man var barn 

så var det på julafton som julfirandet började, 
julfester och julkalas var efter jul och hörde 
den tiden till, nu har det flyttats till advent 
många gånger.
Trots allt så är julens budskap i centrum på 
juldagen, det är då vid julottan vi får sjunga: 
När juldagsmorgon glimmar jag vill till stallet 
gå.  Det är Guds sons födelse som vi måste 
sätta först och främst, det är honom vi väntar 
på. Han kommer till oss som det lilla barnet, 
som samtidigt är vår Frälsare, jag hoppas att 
det är honom vi alla väntar på.

Vad väntar du på 2015?
Svaret på den frågan kan se väldigt olika ut, 
jag tror dock att många skulle svara fred och 
frid på vår jord. Det svaret är en önskan så god 
som någon. I vår bibelgrupp i Fole har vi en 
förväntan om att budskapet om Jesus Kristus 
skall tas emot av nya människor, en bön om 
att människor på nytt skall finna vägen till 
Jesus, att han skall förvandla det trasiga till 
något helt. Hela och upprätta människor. 
Därför är vår bön att vi skall bli fler som delar 

den visionen inför 2015. Jag hoppas att du 
som ber tar med det i dina böner under året. 
Gud behöver nya arbetare, hängivna kristna 
i sin vingård. Be också om förnyelse bland 
Guds folk på vår ö. Om frimodighet inför det 
nya året,
Gotlands Missionstidnings läsare tillönskas 
en välsignad julhögtid och ett Gott Nytt år 
i Herrens tjänst.

Peder

Jul- och nyårshälsning
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bibel läsnings
plan

SEPTSEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti SEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti 30 Andra Sam.boken 12:1-15a

OKTOBER
On 1 Andra Sam.boken 12:15b-31
To 2 Apostlagärningarna 7:44-50
Fr 3 Första Moseboken 28:10-17
Lö 4 Uppenbarelseboken 5:11-14
Sö 5 Johannes 1:47-51 
Må 6 Andra Sam.boken 13:1-17
Ti 7 Andra Sam.boken 13:18-37
On 8 Andra Sam.boken 13:38-14:20
To 9 Första Timotheosbrevet 2:1-5
Fr 10 Salomos vishet 7:15-22
Lö 11 Kolosserbrevet 3:16-17
Sö 12 Lukas 19:37-40 
Må 13 Andra Sam.boken 14:21-33
Ti 14 Andra Sam.boken 15:1-12
On 15 Hebreerbrevet 3:5-13
To 16 Johannesevangeliet 6:41-45
Fr 17 Ordspråksboken 8:32-36
Lö 18 Apostlagärningarna 5:27-29
Sö	 19	 Matt	13:44-46	
Må 20 Andra Sam.boken 15:13-30
Ti 21 Andra Sam.boken 15:31-16:14
On 22 Johannesevangeliet 1:1-13
To 23 Efesierbrevet 1:15-23
Fr 24 Josua 2:1-15
Lö 25 Hebreerbrevet 11:29-33
Sö 26 Mark 2:1-12 
Må 27 Andra Sam.boken 16:15-17:5
Ti 28 Femte Moseboken 34:1-5
On 29 Hebreerbrevet 12:22-24
To 30 Josua 1:10-11

DAGENS BIBELORD tel. 0470-24100

DECEMBER
Må   22   Jeremia 1:17-19
Ti      23   Jesaja 9:2-7
On    24   Första Tim.brevet 3:16
To     25   Lukas 2:1-20 (Juldagen)
Fr       26   Matteus 10:16-22(Annan dag Jul)
Lö      27   Galaterbrevet 4:4-7
Sö      28   Matteus 2:13-23(Sön. e. Jul) 
Må   29   2a Samuelsboken 24:18-25
Ti      30   Fjärde Moseboken 6:22-27
On    31   Romarbrevet 10:9-13 (Nyårsafton)

JANUARI
To     1     Lukas 2:21 (Nyårsdagen)
Fr       2     Första Samuelsboken 3:1–10
Lö      3     Hebreerbrevet 3:1–6
Sö      4     Lukas 2:42–52 (sön.e. nyår)
Må   5     Psaltaren 72:10–15
Ti      6     Matteus 2:1–12 (Trettondedag jul)
On    7     Lukas 13:31–35
To     8     Lukas 19:28–40
Fr       9     Jesaja 42:1–7
Lö      10   Apostlagärningarna 18:24–19:6
Sö      11   Matteus 3:13–17 (1e. 13dedagen)
Må   12   Femte Moseboken 15:7–11
Ti      13   Femte Moseboken 24:17–22
On    14   Filipperbrevet 2:1–11
To     15   Filipperbrevet 2:12–18
Fr       16   Andra Moseboken 33:18–23
Lö      17   Efesierbrevet 1:7–14
Sö      18   Johannes 2:1–11 (2 e. 13dedagen)
Må   19   Psaltaren 42:2–6
Ti      20   Mika 7:7–8
On    21   Hebreerbrevet 13:20–21
To     22   Kolosserbrevet 4:2–6
Fr       23   Första Kungaboken 8:41–43
Lö      24   Romarbrevet 1:16–17

Sö      25   Matteus 8:5–13 (3 e. 13dedagen)
Må   26   Mika 6:6–8
Ti      27   Femte Moseboken 8:1–6
On    28   Femte Moseboken 10:12–14
To     29   Romarbrevet 15:4–7
Fr       30   Jeremia 9:23–24
Lö      31   Första Korinthierbrevet 1:1–3

FEBRUARI
Sö      1     Matteus 20:1–16 (Septuagesima)
Må   2     Daniel 1:1–14
Ti      3     Daniel 1:15–21
On    4     Johannes 4:31–38
To     5     Andra Tim.brevet 2:1–7 
Fr       6     Första Samuelsboken 1:21–28
Lö      7     Första Johannesbrevet 1:5–7
Sö      8     Lukas 2:22–40 (Kyndelsmässod.)
Må   9     Daniel 2:1–12
Ti      10   Daniel 2:13–23
On    11   Apostlagärningarna 12:1–11
To     12   Apostlagärningarna 12:12–19
Fr       13   Jesaja 52:13–15
Lö      14   Första Korinthierbrevet 13:1–13
Sö      15   Lukas 18: 31–43 (Fastlagssöndagen)
Må   16   Daniel 2:24–36
Ti      17   Daniel 2:37–49
On    18   Matteus 6:16–18 (Askonsdagen)
To     19   Psaltaren 84:2–13
Fr       20   Första Moseboken 16:1–13
Lö      21   Hebreerbrevet 4:14–16
Sö      22   Matteus 4:1–11 (1 i fastan)
Må   23   Daniel 3:1–12
Ti      24   Daniel 3:13–23
On    25   Första Petrusbrevet 1:6–9
To     26   Första Korinthierbrevet 10:12–13
Fr       27   Första Moseboken 32:22–31
Lö      28   Andra Korinthierbrevet 6:1–10 
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bibel läsnings
plan

Sö Mars
Sö 1  Matteus 15:21–28 (2 i fastan)
Må 2  Daniel 3:24–33
Ti  3  Daniel 4:1–15
On 4  Första Korinthierbrevet 2:6–10
To 5  Markus 8:34–35
Fr  6  Första Samuelsboken 17:40–50
Lö 7  Efesierbrevet 5:1–9
Sö 8  Lukas 11:14–26 (3 i fastan)

MARS
Sö      1     Matteus 15:21–28 (2 i fastan)
Må   2     Daniel 3:24–33
Ti      3     Daniel 4:1–15
On    4     Första Korinthierbrevet 2:6–10
To     5     Markus 8:34–35
Fr       6     Första Samuelsboken 17:40–50
Lö      7     Efesierbrevet 5:1–9
Sö      8     Lukas 11:14–26 (3 i fastan)
Må   9     Daniel 4:16–34 
Ti      10   Daniel 5:1–16
On    11   Första Thessalonikerbr. 5:8–11

To     12   Första Thessalonikerbr. 5:12–15
Fr       13   Andra Kungaboken 4:42–44
Lö      14   Andra Korinthierbrevet 9:8–10
Sö      15   Johannes 6:1–15 (Midfastosön.)
Må   16   Daniel 5:17–31
Ti      17   Daniel 6:1–10
On    18   Psaltaren 39:5–12
To     19   Romarbrevet 14:4–11
Fr       20   Jesaja 7:10–14
Lö      21   Romarbrevet 8:1–4
Sö      22   Lukas 1:26–38 (Jungfru Marie          
                   bebådelsedag)

Barbros vörtlimpa

1 kg rågsikt
1 p brödkryddor
4 dl sirap
(gärna brödsirap)
1 l filmjölk
1 tsk salt
3 tsk bakpulver
4 tsk bikarbonat
vörtkryddor

Allt blandas väl och hälles i en stor form med kant ca 25 x 35 cm. Degen skall vara 
kladdig. Man kan gärna strö solroskärnor eller sesamfrön ovanpå. Gräddas i 175 gr 
värme.

Bibelläsningsplanen är hämtad från Svenska Bibelsällskapet och sammanställd av  
Rune Forsbeck. ©Svenska Bibelsällskapet(www.bibeln.se)
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Ur Karl-Olof Lindhs levnadshistoria

Vi fortsätter med utdrag ur Karl-Olofs 
skrivelser. Efter åren på Hagaberg så 
hamnande Karl-Olof så småningom på 
pastorsutbildningen vid Johannelunds 
Missionsinstitut och i detta avsnitt är det dags 
för jullov….

Under loven skulle man få vara ledig. Men 
ofta önskade föreningar på olika håll i landet 
att få någon elev att komma och predika. 
Som regel slapp de som gick första klass att 
åka ut. Men inte Karl-Olof Lindh. Första 
jullovet fick jag en förfrågan om jag kunde 
komma till Åstol, den till ytan minsta ön i 
Bohusläns skärgård. EFS hade verksamhet 
där.  

Jag tog mig från Visby och åkte nattåg 
mot Göteborg. Under nattens timmar 
försvann min röst. Med stor möda lyckades 
jag väsa till chauffören att jag skulle till 
Tjuvkilshuvud. Då jag kom dit gick det en 
postbåt till den ö jag skulle. En kraftig fiskare 
mötte mig. Jag fick följa med till hans hem. 
Julbönen fick de ställa in, jag fick kurera 
mig för att försöka vara i form till julottan. 
Då jag kom dit harklade jag fram en fråga 
om någon kunde spela, Nej, sa man, det har 
alltid vår predikant skött om. Men den här 
han kan inte spela sa jag. En kort kraxande 
julotta blev det. Under min tid på Åstol fick 
jag höra att pingstvännerna kommit till ön, 
byggt ett kapell och fått många EFS-are att 
byta församling, så nu var pingstförsamlingen 
mycket större än EFS.  

Då jag bott ett visst antal dagar och nätter 
hos familjen som tagit emot mig, stod 
plötsligt en karl i stugan och sa att nu skulle 
jag flytta hem till dem. Så var det brukligt. 
Att bo på Åstol gav inte mycket motion.  
På 15-20 minuter tog man sig från den ena

sidan till den andra. Och kalt var det. Den 
enda jord som fanns hade man fraktat dit 
med båt. Att stå i köksfönstret och prata med 
grannen var enkelt.  
 

Innan mitt jullov var slut hade tre olika 
personer provat att spela, en av dem blev 
riktigt duktig. Jag hann även med ett besök 
på Dyrön. Då hade fiskarna redan tagit sina 
båtar och gett sig ut på sjön igen, så det var 
endast kvinnor hemma. Men vad de sjöng! 
Om man kan prata om tak som lyfter sig 
så var det här! Ett besök på Klädesholmen 
blev också av. Intressant ö med så många 
arbetsplatser där de lade in sill och så är det 
ju fortfarande. Det fanns ingen som cyklade 
på någon av öarna och då man inte behövde 
någon cykel så lärde man sig inte heller att 
cykla. 
 

Nästa julferie blev jag skickad till Värmland 
och Nysätra-området. Nu behövde jag inte 
komma förrän efter jul. Där fick jag vara 
tillsammans med Herman Jonsson som jag 
också träffade senare i livet. Nyårsdagen 1957 
skall jag sent glömma. Informerad om dagen 
steg jag på en buss, klev av den på en hållplats 
och inväntade en annan buss. Steg av den i 
närheten av ett stort missionshus och gick in 
där och satte mig på första bänken. 
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Hörde hur det slamrade i något kök framför 
predikstolen. Tiden gick och kl 11.00 
öppnades dörren. Det kom in en karl och 
satte sig på sista bänken. De är väl sena på 
nyårsdagen tänkte jag. Fem över elva gick 
jag ner till honom och ställde frågan om det 
brukar vara så lite folk på gudstjänsterna här. 
Jag vet inte svarade han för jag tillhör inte 
den här församlingen. Nu knackade jag på 
dörren varifrån skramlet hade kommit. Jag 
undrade om kvinnan inte kunde komma in 
i kapellet så vi kunde ha en kort gudstjänst. 
Svaret blev att det var svårt då hon skulle 
bjuda en pastor på mat. Jag förklarade att 
pastorn det var jag och att jag kunde vänta 
en stund på maten. Hon fick ta sin flicka 
med och så fick jag mannen på sista bänken 
att flytta fram. Jag minns att vi sjöng en 
nyårssång, och jag talade en kort stund 
om tryggheten att få ha Jesus med sig på 
vandringen in i det nya året. Sen sjöng vi 
Tryggare kan ingen vara och tog vi upp en 
kollekt på 3:50. 

På nästa plats visste jag att föreningen där 
var liten. Då jag kom in och hälsade på de 
närvarande frågade jag om det fanns någon 
som spelade. Nej, sa en gammal farbror, 
och vi är så gamla så vi kan knappast sjunga 
heller. Vad gör Karl-Olof Lindh då? Jo han 
föreslår sången: Så tag nu mina händer och 
led du mig. Jag försökte spela med en hand, 

den högra, men det var ingen som sjöng 
med. Till tredje mötet denna dag tog jag 
mig en promenad. På min förfrågan om 
organist tidigare på dagen hade man sagt att 
det fanns tre personer som brukade spela 
och en som är missionsförbundare spelar 
ikväll. O så skönt sade jag. Kvällsmötet skulle 
börja, men det fanns ingen organist på plats. 
Alltså ett tredje möte på denna nyårsdag 
och ingen som spelar orgel. Den kvällen var 
jag ledsen och undrade om jag verkligen 
skulle fortsätta min utbildning. Då vi på 
Johannelund fick berätta om våra upplevelser 
sa jag till Evert Larsson, distriktsföreståndare 
i Västernorrland, att jag med erfarenheterna 
från Åstol och Värmland verkligen funderade 
på att avbryta mina studier. En pastor som 
varken kan spela eller sjunga vill väl ingen 
ha. Han tröstade mig och sa att det viktigaste 
är att vi får ut pastorer som förkunnar Guds 
rena och klara ord. Visserligen är det bra om 
en pastor kan spela, men det är bättre att 
någon i församlingen gör det. Jag tackade 
både Gud och Evert för de orden. De gav 
mig frimodighet att fortsätta.  

Den tredje och sista julferien fick jag åka 
norrut. I södra Västerbotten skulle jag vara 
och i Bjurholmsområdet. Det gick bra 
trots att jag fick prova att gå på utedass i 40 
graders kyla i det hem jag bodde. Jag minns 
att det blev korta besök på det dasset. 

Ge en gåva till EFS  
advents- och julinsamling 

Bankgiro 900-9903
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välkomna till
Fole           
Nyårsdagen  kl. 18 Gudstjänst 
Lörd. 17 jan. kl 17 Temakväll (se annons)
Tisd. 13 jan. kl. 12.30 Lunch 
Tisd. 20 jan. kl. 19 Trivselkvällar startar 
Tisd. 10 febr. kl. 12.30 Lunch  
Lörd. 14 febr. kl. 17 Temakväll   
Sönd. 22 febr. kl. 18 Gudstjänst
 
Hejde 
Sönd. 11 jan. kl. 10 Mässa
Sönd. 25 jan. kl. 13
Temagudstjänst: ”Att leva av tro”

Visby Terra Novakyrkan  
Söndagar kl. 11.00 Gudstjänst,  
utom sista söndagen i månaden då det 
är kl 18.  
Tisdagar udda veckor 
kl. 12.15 Sopplunch
kl. 13 Öppet hus med gäst.

 
 
Ekegårdsföreningen  
Sönd. 15 mars kl. 11 Gudstjänst, i 
TerraNovakyrkan kl. 12.30 Årsmöte
Fole  
Lörd. 14 febr. kl.18 Temakväll, kl 19.30 
Årsmöte
Hejde 
Sönd. 8  mars kl.11 Gudstjänst, kl 12.30 
Årsmöte
När 
Månd. 26 jan kl. 13 hos Berith Lindström
Sanda 
(dag bestäms senare)
Södra Gotland 
(dag bestäms senare)
Terra Novakyrkan 
Sönd. 15 febr. kl. 11 Gudstjänst, kl 12.30 
Årsmöte

Årsmöten EFS-föreningar

EFS missionsinsamlingar och 
Sparbössetömningar till 
utlandsmissionen.

Endre Månd. 12 jan. kl.13
Fole Lörd. 14 feb. kl.18
Hejde  Sönd. 22 mars kl.12
Lokrume Månd. 26 jan kl.12
När Månd. 26 jan. kl.3.30
Näs (dag bestäms senare)
Sanda Fred. 2 jan. kl 13

Tack!
Tack alla som gjorde vårt 100-årsjubileum i 
slutet av oktober till en festhelg. Varmt tack 
för alla jubileumsgåvor. Det har kommit in 
ca 29.000 kronor. Vill du vara med och ge en 
gåva till ommålningen av missionshuset så går 
det ännu bra, vårt bankgiro är 828-1107.
Varmt tack!
EFS missionsförening i Fole

Temakvällar i Fole Missionshus

Lördag 17 januari och lördag 14 februari blir 
det temakvällar i Fole Missionshus. Jens Peterson 
kommer att predika över något tema, sedan blir 
det lovsång , samtal och förbön
 
Vi börjar kl 17.00 – 18.00  med en enkel 
kvällsmat, kostnad 30 kr. 
Kl 18.00 börjar temakvällen som avslutas med 
ett enkelt kaffe eller te.

Alla varmt välkomna!

Fole EFS i samarbete med Sensus

SEPTSEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti SEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti 30 Andra Sam.boken 12:1-15a

OKTOBER
On 1 Andra Sam.boken 12:15b-31
To 2 Apostlagärningarna 7:44-50
Fr 3 Första Moseboken 28:10-17
Lö 4 Uppenbarelseboken 5:11-14
Sö 5 Johannes 1:47-51 
Må 6 Andra Sam.boken 13:1-17
Ti 7 Andra Sam.boken 13:18-37
On 8 Andra Sam.boken 13:38-14:20
To 9 Första Timotheosbrevet 2:1-5
Fr 10 Salomos vishet 7:15-22
Lö 11 Kolosserbrevet 3:16-17
Sö 12 Lukas 19:37-40 
Må 13 Andra Sam.boken 14:21-33
Ti 14 Andra Sam.boken 15:1-12
On 15 Hebreerbrevet 3:5-13
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Årsmöten EFS-föreningar
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