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Så har då sommarens nummer av Gotlands 
Missionstidning kommit i din hand.

Det är ett lite annorlunda upplägg denna sommar; 
smultronställena har bytts ut mot vittnesbörd.

Vi kan läsa några berättelser ur livet från några 
intressanta personer. 

Samt att det finns en hel del information om 
sommaraktiviteter och sommarverksamhet!

Tältmöten i Fole, kan det vara nåt? Det är ganska 
unikt numera, dom enda som är på Gotland! 
Välkommen till Fole och på tältmöten!

Ta vara på sommaren och ta vara på Dig själv!

Stig Andersson
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Organ för EFS på Gotland 
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BETRAKTELSEN

Den här har temat ”Ordet”. Med det avser vi 
inte det skrivna ordet utan det levande Ordet. 
Ett Ord ifrån Gud som är Gud själv, och som 
bär Guds liv i sig. Detta är ett ord som kommit 
till oss människor genom uppenbarelse av 
Guds Helige Ande, och genom människan 
Jesus Kristus. Det kan uppenbara sig utanför 
människan i atmosfären, och inom människan 
i hennes kropp. Det är detta Ord som vi även 
kallar för Kristus. 
Men vi ska inleda med en viktig detalj. I 2 
Timoteusbrev 3:14-17, så lyder den sista 
versen: ”för att gudsmänniskan skall bli fullt 
färdig, väl rustad för varje god gärning”. Nu 
behöver vi klargöra vad Paulus menar med 
begreppet ”gudsmänniskan”. Det här ordet 
använder han för att pålysa att människan 
behöver förnyas och fostras till kunskap om 
Gud, och att det sker genom helgelse i Kristus. 
Det han avser med detta är att genom dopet 
så föds människan till nytt liv i Kristus, 
så att kraften från förlåtelsen för synd, och 
kraften från Kristi uppståndelse till nytt liv, ska 
börja verka inom den troende. Då mognar 
pånyttfödelsen fram och ger en allt större 
kunskap/kännedom om Guds rättfärdighet. 
När Paulus nu talar om den här växten 
använder han ordet ”gudsmänniskan” för att 
beskriva vad inom den troende som skall växa 
till och ….bli fullt färdig, väl rustad för varje 
god gärning”. ”Gudsmänniskan” är alltså din 
och min pånyttfödda natur i Kristus som är 
menad att mogna fram. För att greppa det 
behöver vi förstå att det är det levande Ordet 

från Gud som gör den växten möjlig, och 
som utför den. Vi ska således gå vidare med 
att notera vad vår tro behöver innehålla för 
att växten ska ske, och vi börjar med vilken 
grundförståelse av Gud eller ”Gudsbild” som 
det levande Ordet försöker förmedla.    
Två passande bibelord för detta är 
Hebreerbrevet 1:1-3, och Johannes 
evangelium 1:1-5, 9-14. Läs dessa!
Observera kort att genom Kristus har Gud 
skapat världen, och att Sonen (Kristus) idag 
har all auktoritet och uppehåller allt med sitt 
Ord. Gud och hans Ord är alltså personifierat 
genom Kristus, Ordet i levande mänsklig 
gestalt. 
Det viktiga i de här texterna är den ”Gudsbild” 
som framträder. Att Ordet, som fanns hos 
Gud, som var Gud, och som var Kristus, 
fanns från begynnelsen. Det/han fanns före 
allt skapat, då även före människan. Enligt 
både Gamla (1 Mosebok 1-3) och Nya 
testamentet var alltså Ordet från begynnelsen 
och det är därifrån vi människor och allt 
annat som är skapat kommer. Vidare att Gud 
har skapat allt genom att tala ut sitt Ord, och 
att han har skapat allt genom Kristus. Och 
nu långt efter att skapelsen blivit klar, har 
Kristus fått makten att kunna uppehålla allt 
med sitt Ord. Efter han gjort en rening från 
synden har han fått full auktoritet av sin/vår 
Fader att kunna styra med sitt Ord. Här bör vi 
observera att detta skiljer sig markant från de 
olika förklaringsmodeller om skapelsen som 
vi har för övrigt i vårt samhälle!   

Vad säger bibeln om ”Ordet”? 
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Således, det Ord som vi har som tema idag är 
alltså ett mycket mäktigt ord med liv i sig. Ett 
ord som inte på något sätt är svagt, utan som har 
makt och kraft att kunna påverka precis allt! Det 
är som när en bilmekaniker har totalrenoverat en 
bil ifrån grunden. Han har tagit isär varenda de-
talj och monterat ihop dem igen. Han vet exakt 
hur/var varenda del är monterad, han har därför 
total makt över bilen för han känner den in i var-
enda fiber. Så är det enligt texten med vår Fader 
och hans Ord, han känner alla människor och 
hela skapelsen in i varje fiber.
Nu behöver vi även notera att Ordet omtalas i 
bibeln som evigt. Det uttrycks inte direkt i de 
texter vi läst här, men vi stöter på det på flera 
andra ställen, till exempel psaltaren 119:89-91:

För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. 
Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du 
har grundat jorden och den skall bestå. Genom 
dina domar består den än idag, för allting 
måste tjäna dig.

Enligt texten består alltså Ordet från Gud i evig-
het, och det är detta som är grunden till det som 
vi kallar för evigt liv. Evigt liv innebär ett liv 
som aldrig kommer att förgås eller inta ett dött 
tillstånd. Guds Ord är inte konstruerat så att det 
kan dö, utan det består i liv för evigt. Detta ser 
vi genom att Kristus uppväcktes från döden till 
liv, döden kunde inte behålla honom i ett dött 
tillstånd, utan blev besegrad.
Det här betyder även att de löften som Ordet 
gett inte heller kommer att utebli, eller miss-
lyckas med sitt uppsåt. De kommer att infrias 
eftersom löftena är eviga. Det betyder för oss 
människor att Gud har full kontroll på oss och 
all utveckling, och att vi helt och fullt kan lita på 
hans löften. Detta är den Gudsbild som texten 
framställer, och frågan som uppkommer är, hur 
vi förhåller oss till den?
Det första vi måste notera är att vi har samma si-
tuation idag som apostlarna hade just efter Kristi 
död och uppståndelse. Ordet är verksamt på pre-
cis samma sätt nu som då, och vi har det i skriven 

form för att kunna studera det och skapa tro, och 
vi har det i Andens form för att kunna vara i en 
levande relation med det. Alltså både som skrift 
och som uppenbarelse. Och detta är en jättegrej, 
vi har en möjlighet att inte ”fastna” i endast stu-
dier av skriften, utan Ordet kan även verka up-
penbarat och övernaturligt mitt ibland oss!
Jesus har varit här och visat oss sitt rike, men han 
är inte här som person längre. Nu har vi istäl-
let det skrivna Ordet och Anden, och det är vår 
angelägenhet idag. Jesus var en historisk person, 
Kristendomen är en historisk religion, båda dessa 
fungerar för oss genom minnet, men GudsOrdet 
är evigt och verkar här i nuet. 
Vi avlutar med några viktiga punkter: 

• Ordet är Fadern/skaparen/Kristus. Det är 
alltså inte endast ”inspirerat” av Gud, eller 
något ”andligt” i allmän bemärkelse, utan 
Gud själv. Därför är det Evigt, och dör alltså 
inte.
• Det är ett Ord som fanns före människan, 
det är verksamt här och nu mitt ibland oss, 
och frågan är hur vi förhåller oss till det? 
• Ordet är inget svagt! Det har skapat allt, 
således mycket starkt.
• Ordet bär det uppenbarade livet och gör sig 
synligt genom Guds härlighet.
• Ordet är profetiskt, genom syner och up-
penbarelser, tilltal, helanden mm så verkar 
Gud övernaturligt för oss människor.
• Ordet kommer till oss genom förlåtelse för 
synd och ny födelse/skapelse in i Kristus, och 
det leder till en uppståndelsekropp med evigt 
liv.
• Kristus kallas för Ordet (Logos grek.), och 
är den som leder oss till, och in i Ordet. 
Genom tron är vi I Kristus, och behöver få 
vår identitet funnen och mognad i honom. 
Således behöver vi förstå Jesus och hur han 
möter oss.

    
Jens Peterson, Fole
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Leif Ramström: Några rader om mitt liv
Jag föddes 1958 i Sala, vi bodde på landet några 
kilometer från staden. När jag var liten så var 
jag en mycket blyg och rädd liten grabb. Jag 
umgicks mest med pojkarna i granngårdarna. 
Min pappa var alkoholist, men det var något 
jag inte reagerade så mycket på för han var 
en mycket snäll och lugn man. Jag provade 
alkohol första gången då jag gick i fjärde klass, 
kommer ihåg det väl, det var tre flaskor öl 
och jag tyckte känslan var underbar, jag blev 
modigare och inte så rädd av mig.

Skolan jag gick i var en liten skola på landet 
där jag kände mig ganska trygg, men det var 
en sak som jag fasade över och det var när 
jag skulle börja i högstadiet och bli tvungen 
att flytta till en stor skola i staden med 
massor av elever. Där kom också den totala 
vändpunkten för mig. Jag började bli odräglig 
i skolan, skolkade, sniffade thinner, gjorde 
inbrott i källare och fritidshus för att komma 
över alkohol och började även röka hasch och 
ta andra droger.
Så när jag gick ut nionde klass var jag redan 
en kriminell missbrukare som ingen reagerade 
på, i stället för att studera vidare så fortsatte 
mitt liv i missbruk och kriminalitet. När jag 
var 17 år så sattes jag i fängelse, första gången 
i en månad. 

Detta kom sen att fortsätta i 35 års tid av 
missbruk och ca 16-17 av dem i fängelse. 
Alla fängelsedomar var också drogrelaterade. 
Jag var på behandlingshem ett flertal gånger 
för att ”andra” tryckte på och ville det och jag 
tog inte åt mig någonting av det. Hela mitt 
liv har jag känt att det här är ju inte jag, vad 
håller jag på med egentligen, men jag har inte 
haft modet och kraften som krävdes för att ta 
mig ur det. Jag har också haft en tro på en 
kraft starkare än mig (Gud) men den har varit 
så nedtryckt av mitt sätt att leva så den blev 
otillräcklig. 
Men en dag för över 8 år sedan hände något 
fantastiskt i min ensamhet. Det blev som en 
liten glipa i mitt huvud och som en inre röst 
som sa åt mig: ”det räcker nu Leif gör något 
åt ditt liv”.  Där vände allt för mig och jag fick 
allt det som jag saknat i mitt liv, jag fick mod, 
villighet och styrka att ändra mitt liv. Jag sökte 
behandling av min egen vilja och fick det. Jag 
tackar min Gud för den dagen och lever i 
tacksamhet idag, nykter och drogfri sen den 
dagen. 
Jag har letts in på den kyrkliga vägen av den 
eller det jag kallar Gud idag, och jag trivs med 
att tjäna honom. 
     

Leif Ramström, Visby
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I Stånga skulle vi naturligtvis bo i 
pastorsbostaden. Det var en villa på ett och 
ett halvt plan samt källare. För att börja 
längst ner så fanns där ett tvättrum men dock 
ingen tvättmaskin. Istället fick vi ha en gryta 
att koka tvätten i. Lagerutrymme fanns som 
kom att passa bra till det slöjdmaterial som 
jag hade med mig från Krylbo. Jag hade också 
fått ta över det material som min faster Judith 
hade kvar sen hon slutade med Juniorernas 
slöjdmaterial som hon hade i en kall lokal 
ovanpå pastorsbostaden i Borlänge. Jag fick 
hjälpa henne att flytta till ett pensionärshem i 
Borlänge. En värdefull gammal svart byrå fick 
jag också ta över, i den fanns inte en enda spik, 
bara trädubbar. 

På bottenplan fanns ett trevligt kök och ett 
stort vardagsrum med utrymme för någon 
övernattare. På övre plan fanns det två sovrum. 
Huset stod på en tomt med gott om tallar. Då 
man gjorde i ordning tomten fyllde man på en 
hel del jord som hämtades på myrmark. Oj vad 
svamp det växte där! Vi plockade en hel hink 
med champinjoner och stolt fjällskivling. De 
mest underbara holländska rosor planterade vi 
utanför ingångstrappan.

Platserna som hörde till kretsen var Burs, Lau, 
Lye, När, Stånga och Rone samt något besök i 
Ljugarn där vi fick hålla till i Missionskyrkans 
lokal. I Lye startade jag en pojkgrupp, där alla 
pojkar i åldern 9-12 år deltog. Det var väldigt 
livligt, men trevligt med alla pojkarna. Och 
fint stöd från föräldrarna hade jag. Senare 
kom det dit några flickor och undrade om 
de inte kunde få vara med. Jag tillfrågade 
pojkarna och de sa ja. Så kom önskemål om 
att vi skulle ordna en luciafest. Så fick det 
bli. Vi beslutade att välja lucia, jag var rädd 

att det skulle bli någon av pojkarna men det 
blev en flicka. Men - tro det eller ej, då vi 
räknade rösterna hade Karl-Olof Lindh fått 
en röst. Det var första gången i mitt liv som 
det hände – och sista! Så var det detta med 
övning. Jag hörde från flera håll hur kvinnliga 
ledare suckade över att det var jobbigt det där 
med luciaövning. Jag hade en enda övning. 
Sen sa jag till flickorna och pojkarna: Nu litar 
jag på er! Det blev en härlig luciafest. Fullsatt 
i Missionshuset. Lussebullar och pepparkakor 
var det några föräldrar som fixat. 

Pojkarna fick jag också till hjälp då jag skulle 
ut och sälja jultidningar. Likaså plockade jag 
in mellan sju och tio pojkar i bilen då vi åkte 
ut och sålde ibland tvålar och ibland andra 
artiklar där vinsten gick till PG:s Blindskola 
i Bakko i Etiopien. Ännu idag har jag papper 
kvar där jag skrivit upp namnen på pojkarna, 
hur många tvålar de sålt och hur mycket 
pengar jag skickat till EFS.

I När startade jag en juniorgrupp. Jag tror 
det blev ett dussin. Men fy så busiga. För att 
behålla dem inne så låste jag dörren. Utanför 
fönstren kom buspojkar och talade om att 
de fanns. Tidningarna Gotlänningen och 
Gotlands Allehanda slog en dag upp både 
text och bild om de mot kyrkogårdsmuren 
uppresta dasslocken. Buspojkarna hade 
åkt runt till gårdarna och plockat med sig 
trälocken från utedassen och ställt dessa på 
kant mot stenmuren som omgav kyrkan. Den 
enda grupp jag någonsin lagt ner, var den i 
När.

Istället startade jag en pojkgrupp i Grötlingbo 
och där fick jag hjälp av lantbrukare Hugo 
Larsson. 

Ur Karl-Olof Lindhs levnadshistoria
Karl-Olof med familj har nu efter diverse krångel med bilen kommit till Gotland, 
året är 1965 och Karl-Olof tillträder en tjänst i Stångakretsen.
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Från åren på Gotland finns mycket att berätta. 
Inom min krets fanns det bara tre missionshus 
som ägdes av EFS. Så Småningom fick 
EFS också överta ett litet kapell i Burs av 
baptisterna. I övrigt var det stugmöten som 
gällde. Då Arthur Eriksson flyttade från sin 
tjänst på södra Gotland fick Karl-Göran 
Hallabro på västra området, och jag, dela upp 
arbetet på södra Gotland. Det innebar att jag 
fick tolv syföreningar att besöka. Till 95 % 
höll symötena i olika hem. Hur hitta rätt? Jo 
jag lärde mig köra både hit och dit och där det 
stod många damcyklar parkerade där förstod 
jag att det var. Varje symöte höll på länge. 
Två saker var svåra. Att ta upp sången på de 
platser där ingen gjorde det. På en plats i Fide 
föreslog jag, en som jag tyckte, bekant sång. 
Jag började med första versen men upplevde 
att jag sjöng ensam. Har ni aldrig hört den 
sången, frågade jag. Jo, men inte på den 
melodin svarade en kvinna. Den andra saken 
var långtråkig, ja inte tidsmässigt men det där 
med högläsningen. Det var ju Uno Axelssons 
böcker Djungelbruden, Djungelbrudens Son 
och Ut ur Djungeln som gällde. Jag minns 
än idag det symöte då jag somnade till under 
högläsningen. En klen tröst fick jag dock då 
en pastor från en annan del av landet hade 
råkat ur för samma sak. Senare då jag själv fick 
bestämma blev det böcker med berättelser och 
ännu senare började jag själv att berätta.

Med stugmöten trivdes jag. Värdfolket eller 
värdinnan hade lite lättare att få en del grannar 
att komma då de blev personligt inbjudna. 
Ofta blev det fullsatt i kammaren och man 
kom folk så nära i flera avseenden. Det var 
också lättare att få till stånd lite samtal kring 
predikan innan värdinnan bjöd alla på kaffe. 
Flera av frikyrkans pastorer gratulerade mig 
till stugmötena. Vi står där med våra kapell, 
måste värma upp dessa och så kommer det så 
få.

Av pappa hade jag ju lärt mig att det var bra 
att ha lite böcker i portföljen. Då det närmade 
sig advents- och jultid var jag alltid angelägen 
att åka ut och sälja både jultidningar och 
böcker. På många platser tog jag mig från gård 
till gård och bjöd ut det jag hade med mig. 
Vid ett tillfälle hade jag hittat ett hus som 
verkligen låg inne bakom träd och buskar. 
Väl inkommen hittade jag ett äldre par som 
riktigt grät av glädje då jag kom in och började 
prata med dem. Vi är gamla, bor så ensamt 
till och får så sällan något besök. Vi samtalade 
om deras situation, jag läste ett bibelord och 
bad en bön. Så lämnade jag dem ”I Juletid 
bland fjällen” och ”Julgåvan” samt en liten 
andaktsbok som jag hade med, nedkallade 
Herrens välsignelse över dem och drog vidare. 
Tack Gud för att jag fick träffa dessa ensamma 
människor!
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 Jag och min goda hustru lever nu i Tanzania.  Vi 
försöker där hjälpa föräldralösa barn att få nya 
pappor och mammor för livet. Ungefär 200 barn 
i 20 familjehem får på detta sätt daglig hjälp.  Det 
känns oerhört meningsfullt. 
 Samtidigt lever vi i den lutherska kyrkan i Tanzania 
(ELCT).  För ungefär ett år sedan gick den om den 
svenska kyrkan som den största lutherska kyrkan 
i världen.  Vi gläds över att få se hur de lutherska 
församlingskyrkorna är fullsatta vid två och tre 
gudstjänster söndag efter söndag. 
 På deltid undervisar jag i kyrkohistoria vid 
en luthersk bibelskola och ett universitet här 
i närheten där vi bor. (Jag har faktiskt blivit 
professor på äldre dar!) En uppgift jag gav en klass 
var att redogöra för vad det är som bidragit till att 
de lutherska församlingarna växer så starkt. Nästan 
alla studenter gav ett och samma svar: bön och 
diakoni. Församlingar och församlingsmedlemmar 
ber till Gud och hjälper utsatta människor. 
 Då tänkte jag, att det var också några av de viktiga 
faktorer som bidrog till det jag fick se av växt i S:ta 
Clara kyrka i Stockholm under mina 24 år där. Där 
var det också mycket bön och diakoni. Vi bad två 
timmar per dag – en timme på morgonen och en 
timme på eftermiddagen och däremellan var det 

diakonimottagning, utdelning av kaffe och 
smörgåsar vid Försäkringskassan och utanför 
kyrkan och sen enkelt fika och bibelutdelning 
på Sergels torg. Och kyrkan fylldes söndag efter 
söndag och otaliga människor fick en hjälp, för inte 
så få av dem för livet. 

 Jag vill berätta lite mera om mina erfarenheter vid 
tältmötena i Fole nu i sommar.
 Bön och diakoni fungerar i Tanzania, fungerade i 
S:ta Clara – fungerar på Gotland? 
     
  Carl-Erik Sahlberg

BÖN OCH DIAKONI 

Bön för Gotland

Gud, vår Fader, i Jesu namn ropar vi till dig 
och ber för Gotland.
Vi tackar dig för att vi får bo och verka på 
denna plats. Vi ber för oss som här har funnit 
vårt hem, och för alla som på olika sätt har 
makt och ansvar i vårt samhälle: hjälp oss att 
tillsammans verka för det gemensamma bästa 
och med öppenhet och generositet välkomna 
dem som söker sig hit.

Beskydda oss och bevara vår frihet och kom 
till deras hjälp som finner livet här på Gotland 
svårt - och sänd människor som kan vara dem 
till hjälp och visa var och en av oss hur vi kan 
vara med och hjälpa.

Vi tackar dig för trons gåva och ber att du sän-
der över vår ö, och över oss som bor här, din 
Helige Ande att väcka och stärka vår tro, vårt 
hopp och vår kärlek, så att denna ö alltmer blir 
en plats där ditt namn äras, din vilja sker och 
ditt rike blir synligt.

Om detta ber vi dig helige Fader, som lever och 
verkar med din Son och den Helige Ande från 
evighet till evighet.
Amen

Bönen skriven av Jakob Tronét till Nationaldags-
bönen i Visby
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Tältet vid Krampbro kl. 19.30

Tro som övervinner världen!
Onsdag – Vågar jag? Predikan Jakob Tronét

Torsdag – Tron en gåva, Predikan Johan Bäckrud
Fredag – Sverige – Afrika, Predikan Carl-Erik Sahlberg
Lördag – Bön och diakoni, Predikan Carl-Erik Sahlberg
Söndag – Det bästa framför! Predikan Carl-Erik Sahlberg

Sång av Ros-Marie och Jens Peterson, Christoffer Lahrin,
Miriam Oskarsdottir, Kjell Lindgren m.fl.

Kaffeservering varje kväll.

Fole Missionshus
Fred. Kl. 8.30 Mässa Jens, fika

9.30 -11.00 Bibelstudium och bön Carl-Erik
Lörd. Kl. 8,30 Mässa Jens, fika,

9.30-11.00 Bibelstudium och bön Carl-Erik

Fole kyrka
Sönd. 10.00 Mässa Jens P

Alla Välkomna!
Fole EFS, Svenska kyrkan, Sensus
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Vittnesbörd från Kjell Lindgren
 Tack för er inbjudan till tältmöten i Fole! Det 
gläder mig och min familj att vi får förtroendet 
att följa med Carl-Erik Sahlberg till er på 
Gotland och medverka.  Här lite vittnesbörd 
om mitt liv. Jag kom till Klara Kyrka 1994 
som utslagen, narkoman, alkoholiserad, 
hemlös… 
Men mötte människor med värme och blev 
intresserad. Fick ett förtroende av dåvarande 
präst Carl-Erik Sahlberg att börja jobba där 
i köket och laga mat till personalen, det 
ledde sedan till en anställning i församlingen. 
Sedan växte tron på Gud i och med mina 
arbetsuppgifter. Min bild och mina värderingar 
ändrades kollosalt och 1997 förändrades min 
tro till något större, jag fick en gåva av vår 
HERRE att be för sjuka och dom blev helade, 
och än i dag så ber jag för sjuka människor 
och dom blir hela i Jesu namn. Mycket har 
skett sedan 1997. Jag har bett vår HERRE om 

saker i mitt liv som har förändrat livet totalt 
bl a min familj som jag idag har. Jag bad vår 
HERRE för ca 16 år sedan att jag ville ha en 
mörk skönhet från Afrika, men det tog 12 år 
för vår HERRE att uppenbara henne. Hon 
kom till kyrkan i december 2009, vi träffades 
i gruppen ”Lilla Klara” som är en sidogrupp 
till den stora verksamheten i Klara Kyrka. 
Sedan 2012 är vi ett gift par och har en son 
3 år gammal vid namn Abel och en son sedan 
tidigare som flyttade med mamma från Afrika 
när hon sökte uppehållstillstånd från Kenya. 
Mitt liv som kristen är att Han är vägen. Inte i 
vägen, han leder mg på dom rätta vägarna för 
sitt namns skull och han är vägen, sanningen 
och livet, hans broar som han bygger håller för 
allt om du vandrar i hans fotspår.

   
Kjell Lindgren

Efter drygt 31 år som församlingsassistent 
i Terra Novakyrkan avtackades Christina 
Lindén sista söndagen i maj vid familjeguds-
tjänsten på Axelsro.
Scouter från Visby och Fole hade hajk den 
helgen och så kom många andra barn och 
föräldrar dit då det var terminsavslutning 
för flera grupper. Gunnar Lindby och Chris-
ter Hedlund uttalade EFS tack till Christina 
för allt hennes arbete och särskilt för scout-
verksamheten.
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Växtkraft Gotland Träff 1 
Lördag 12 september 2015 
Plats: Terra Novakyrkan i Visby 
 
Vad är Växtkraft? 
Växtkraft innefattar tre (alt fyra) inspirationsdagar med fokus på förnyelse och fördjupning.  
Syftet är att varje sammanhang får möjlighet att stanna upp, samtala om framtiden och 
utvärdera verksamheten. Når vi ut? Behöver kursen korrigeras något? Finns det verksamhet 
som har haft sin tid? Finns det nya öppna dörrar? Vad brinner vi för? Hur går vi vidare? Att 
helt enkelt få lyssna in både Gud, samhället och oss själva.  
 

Dagarna vill ge inspiration och redskap, men också tid att jobba tillsammans i era 
föreningsgrupper eller kyrkoråd. Det är därför viktigt att ni kommer några tillsammans från 
varje sammanhang som sedan kan fortsätta samtalen på hemmaplan. Det känns också viktigt 
att få mötas tillsammans under en dag med fokus på Gotland. 
 
09.00  Drop in-fika 
09.30  Nu sätter vi igång!  Presentation av varandra och Växtkraft. 
10.10   Bibelsamtal     

En enkel modell att ta vidare. 
Glädjen och motivationen till att föra evangeliet vidare utgår ifrån korset.  

10.50   Med Gud i förändring    
Ett samhälle i förändring- hur påverkar det oss? 
Praktisk undervisning utifrån samhällsutvecklingen och nya sätt att vara 
kyrka. Film 

12.30  Lunch  
13.30  ”Jag har ställt en dörr öppen …” Uppenbarelseboken 3    

Spirande tro i Sverige idag. Vilka dörrar står öppna för vårt sammanhang? 
Att våga utvärdera och gå vidare. Vision och mål. Bönens betydelse.  

14.30 Enskilt samtal i grupperna 
15.00        Fika (fortsatta samtal) 
16.00  Avslutning med bön för varje sammanhang  
 
Medverkande: 
Stefan Holmström, EFS missionsföreståndare 
Ingrid Lundström, inspiratör/utvecklingskonsulent  
 
Kostnad:  Mat och fika under dagen; 100 kr.  
Anmälan: Senast 7 september till Peder Fohlin, peder.fohlin@telia.com,  
mobil 076- 2187807. Ange namn, förening/församling och ev. specialkost.  
Arrangörer: EFS riks, EFS Mittsverige och Sensus studieförbund. 
  

 

peder.fohlin@telia.com, 
Ange namn, förening/församling och ev. specialkost.
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bibel läsnings
plan

DAGENS BIBELORD tel. 0470-24100

JUNI
Må 22 Första Kungaboken 6:23–38
Ti 23 Första Kungaboken 8:1–13
On 24 Lukas 9:46–48
To 25 Galaterbrevet 5:13–18
Fr 26 2a Samuelsboken 12:1–7
Lö 27 Romarbrevet 2:1–4
Sö	 28	 Matteus	7:1–5																																																																			
                                     (4 e. trefaldighet)
Må 29 Första Kungaboken 8:14–21
Ti 30 Första Kungaboken 8:22–30

JULI
On 1 Efesierbrevet 6:10–20
To	 2	 Matteus	6:5–14
Fr 3 Hesekiel 1:26–2:3, 8–10
Lö 4 Första Timotheosbrevet 
                                     1:12–17         
Sö 5 Lukas 5:1–11 (Apostladagen)
Må 6 Första Kungaboken 8:31–36
Ti 7 Första Kungaboken 8:37–40
On 8 Psaltaren 139:1–6
To 9 Lukas 19:1–10
Fr 10 Tredje Moseboken 19:1–2,  
                                     13–18
Lö 11 Första Petrusbrevet 1:13–16
Sö	 12	 Matteus	5:20–26
                                     (6 e. trefaldighet)
Må 13 Första Kungaboken 8:44–53
Ti 14 Första Kungaboken 8:54–61
On 15 Andra Korinthierbrevet 4:1–6
To 16 Efesierbrevet 5:21–33
Fr 17 2a Moseboken 24:12–18
Lö 18 2a Petrusbrevet 1:16–18
Sö	 19	 Matteus	17:1–8																																														
																																					(Kristi	förkl.	dag)
Må 20 Första Kungaboken 9:1–9
Ti 21 Första Kungaboken 10:1–10
On 22 Jeremia 17:5–8
To 23 Romarbrevet 7:14–25
Fr 24 Mika 3:5–8
Lö 25 Första Johannesbrevet 4:1–6
Sö	 26	 Matteus	7:15–21	
                                     (8 e. trefaldighet)

Må 27 Första Kungaboken 11:1–8
Ti 28 Första Kungaboken 11:9–13
On 29 Lukas 19:41–44
To 30 Markus 7:14–23
Fr 31 Första Moseboken 1:24–2:3

AUGUSTI
Lö 1 Första Petrusbrevet 4:7–11
Sö	 2	 Matteus	25:14–30
                                     (9 e. trefaldighet)
Må 3 Första Kungaboken 11:29–40
Ti 4 Första Kungaboken 11:41–43
On	 5	 Matteus	6:25–30
To 6 Psaltaren 139:23–24
Fr 7 Jesaja 27:2–6
Lö 8 Första Korinthierbrevet 
                                     12:12–26
Sö 9 Johannes 15:1–9 
                                     (10 e. trefaldighet)
Må 10 Första Kungaboken 17:1–6                  
Ti 11 Första Kungaboken 17:7–16
On 12 Predikaren 11:1–6
To 13 Kolosserbrevet 3:12–17
Fr 14 Jesaja 2:12–17
Lö 15 Romarbrevet 3:21–28
Sö 16 Lukas 18:9–14 
                                     (11 e. trefaldighet)
Må 17 Första Kungaboken 17:17–24
Ti 18 Första Kungaboken 18:1–15
On	 19	 Matteus	7:24–28
To 20 Efesierbrevet 4:7–16
Fr 21 Andra Moseboken 4:10–17
Lö 22 Andra Korinthierbrevet 3:4–8
Sö 23 Markus 7:31–37
                                     (12 e. trefaldighet)
Må 24 Första Kungaboken 18:16–24
Ti 25 Första Kungaboken 18:25–35
On 26 Johannes 14:1–14
To 27 Johannes 14:15–24
Fr 28 Första Moseboken 4:8–12
Lö 29 Första Johannesbrevet  
                                      4:7–10
Sö 30 Lukas 10:23–37 
                                     (13 e. trefaldighet)
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bibel läsnings
plan

Må 31 Första Kungaboken 
                                     18:36–46

SEPTEMBER
Ti 1 Första Kungaboken 19:1–9
On 2 Andra Korinthierbrevet                    
                                     4:16–18
To 3 Lukas 15:8–10
Fr 4 Hesekiel 37:15–22
Lö 5 Efesierbrevet 4:1–6
Sö 6 Johannes 17:9–11 
                                     (14 e. trefaldighet)
Må 7 Första Kungaboken 
                                     19:10–18
Ti 8 Första Kungaboken 
                                     19:19–21
On	 9	 Matteus	10:26–31
To 10 Filipperbrevet 4:11–13
Fr 11 Nehemja 9:19–21
Lö 12 Apostlagärningarna 
                                     20:32–36
Sö	 13	 Matteus	6:31–34
                                     (15 e. trefaldighet)

Må 14 Första Kungaboken 20:1–12
Ti 15 Första Kungaboken 20:13–25
On 16 Psaltaren 119:1–8
To 17 Domarboken 6:36–40
Fr 18 Jesaja 26:19
Lö 19 Andra Korinthierbrevet                 
                                     4:7–14
Sö 20 Johannes 11:28–44
                                     (16 e. trefaldighet)
Må 21 Första Kungaboken  
                                      20:26–34
Ti 22 Första Kungaboken 
                                     20:35–43
On 23 Apostlagärningarna 9:1–9
To 24 Apostlagärningarna 
                                    9:10–19
Fr 25 Andra Moseboken 32:1–4, 
                                     30–35
Lö 26 Första Johannesbrevet 
                                     2:15–17
Sö	 27	 Matteus	6:19–24
                                     (17 e. trefaldighet)

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

En söndag i maj firade Svenska kyrkan och EFS gemensam gudstjänst i Näs, en tradition sen 
många år. Drygt 50 personer kom till kyrkan där Ulf EJ Olsson ledde gudstjänsten, Peder 
Fohlin predikade och sånggruppen Stämbandet sjöng under Erik Larssons ledning. Så blev 
det önskesånger i skolan där EFS hade anordnat kaffe. Kollekten blev 2.222 kr till Sv. Kyrkans 
internationella arbete och i skolan 2.980 kr till EFS på södra Gotland.
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Välkomna till Cedergrens orgelmuseum i Vänge Lutherska 
Missionshus

Tisd. 7 juli kl. 19.30 Sång- och musikkväll med Kristina Broberg och 
Olof Stenström
Tisd. 14 juli kl. 19.30 Sång- och musikkväll med Familjen Hellgren Karlstad
Tisd. 21 juli kl. 19.30 Sång- och musikkväll med Vänge Pastoratskör, 
Per Farinder, Mormors sånger med Solveig Magnusson
Tisd. 28 juli kl. 19.30 Sång- och musikkväll med Viva Norr, Gunilla Angelöf
Tisd. 4 augusti kl. 19.30 Sång- och musikkväll med Christoffer Lahrin
(Vi börjar med grillning anmälan per tel 36125 senast 2 aug)

Kaffeservering alla kvällar, kollekt upptas till verksamheten.

Alla tisdagar är orgelmuseet öppet från kl. 17.00
Övriga tider bokas genom Per Farinder 070-3488559
eller Evert Danielsson 510 74

Fredag 2 oktober kl. 19.00 Skördefest, Kristina Eriksson från Bjurholm 
sjunger och predikar, gåvor mottages tacksamt

Alla välkomna! Fole EFS, Wenge Hembygdsförening, Sensus

Familjen Hellgren
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välkomna till
Fole
Onsd. 24 juni kl. 19 Tältmötesplanering 
och grillning hos Fohlins
Sönd. 5 juli kl. 16.00 Gudstjänst i 
Prästgårdsparken, kvällsmat
Sönd. 19 juli kl. 18 Gudstjänst vid 
Sojdet, grillning
Onsd.-Sönd.12-16 aug 
Sommarkonferens/Tältmöten vid 
Krampbro, se särskild annons
Lörd. 22 aug. Foledag med mängder av 
aktiviteter i socknen, start kl. 11.00
 
Lördag 5 sept. kl. 18 Temakväll om 
bibeln, kvällsmat
Tisdag 8 sept. Kl. 12.30 Lunch
Söndag 13 september kl. 13 Gudstjänst, 
predikan av EFS Missionsföreståndare 
Stefan Holmström, Stämbandet sjunger, 
kaffe
Tisd. 15 sept. kl. 19 Syföreningens 
trivselkvällar startar hos Lisbeth Hansson 

Visby, därefter tisdagar jämna veckor
Torsdagar jämna veckor kl. 19.00 
Bibelsamtal och bön, plats se 
predikoturer
 

Bro kyrka
Söndag 13 sept. kl. 18 Ögonblick som 
förändrar livet, EFS utvecklingskonsulent 
Ingrid Lundström

Havdhems församlingshem
Lörd. 25 juli kl. 13.30 Syförenings- och 
gåvoauktion, kaffeservering, lotterier, 
SPF-kören under Barbro Bolander 
Bodells ledning

Lokrume
Månd. 10 aug. kl. 13 Syföreningens 
utflykt, alla välkomna!

Sanda
Tisd. 23 juni kl. 13.30 
Sommarsamling hos Ellen Wallin.

Bön för Gotland

Söndag 27 september
Vi har förbön för Gotland i de olika 
gudstjänsterna
Möjlighet finns att lämna skrivna 
böneämnen som vi sedan ber för
vid den …..
Ekumeniska förbönsgudstjänsten 
i Dalhem kyrka kl 17.00
Därefter Gotlands Kristna Råds 
Forum i Dalhems församlingshem,
kaffeservering

Alla Välkomna !
Gotlands Kristna Råd

Terra Nova kyrkan Visby
Augusti
23   11.00   Mässa  
       12.00 Invigning av förskolan, kaffe
30   18.00   Musik- och förbönsgudstjänst
September
6    11.00   Mässa
12   Växtkraftsdag, se särskild annons
13   11.00   Mässa, Ingrid Lundström   
                                predikar
19    18.00  Konsert i Pingstkyrkan med   
                                Kumbaya
20    11.00  Gudstjänst med stora och små. 
                                Mininova, Lunch
27   18.00   Musik- och förbönsgudstjänst

Se även Visby Domkyrkoförsamlings predikoturer






