
Hösten

Led oss alltmer, o Jesus, i ordet in
och öppna våra ögon för nåden din.
Den djupa, rika kärlek som bor i dig

låt över varje hjärta få gjuta sig.
(Sv Ps 65 v 3)
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Gotlands Missionstidning 150 år
Vilken nåd att få hålla ett sådant dokument i sin 
hand, ett bevis på Guds trofasthet. Inte kunde väl 
kolportören C J Sundin i juli 1865 ana att den 
kallelse han fått från Gud skulle leva kvar i 150 år.
Format och utseende har växlat och följt med sin 
tid, så även innehållet, men syftet att nå ut med 
evangelium står kvar. Sundin skriver: ”Ändamålet 
med denna tidning är således att göra en evangelisk 
predikares verk”. 
Till en början fick Sundin ta hela ansvaret 
(1865 – 1881) och tidningen var sen nedlagd 
under ett par år. Därefter har ofta 
EFS-predikanter varit redaktörer, t ex Karl 
Nordfeldt (1906 – 1936), Emil Lind från 1944, 
Henning Pettersson och numera Peder Fohlin.
Många är de präster och förkunnare som fått 
skriva Betraktelsen. Att i varje nummer ha en 
bibelbetraktelse har varit ett självklart inslag från 
början. I det här numret får vi ta del av Fride 
Gustafssons tankar. 
Under Karl Nordfeldts tid infördes en särskild 
ungdomsavdelning skriver predikant Erik 
Schörling i Gotlands Missionsförenings 100 års 
skrift. Så vill även vi alltid ha med glimtar från 
barn- och ungdomsarbetet. 
Att tiderna förändrats märks på 
många sätt i samhällsutvecklingen,  
antalet föreningsmedlemmar och antal 
tidningsprenumeranter. För 50 år sedan utkom 
GMT med 2.800 exemplar varje månad. 
(10 nummer/år) Numera är det 4 nummer per 
år som trycks i en upplaga på 800 exemplar. Men 
tidningen når fler genom att den finns på nätet via 
efsgotland.com. Vår äldste prenumerant är 102 år 
och vi äldre vill nog fortfarande ha en ”riktig” 
tidning i handen även om tryckkostnaderna 
tillkommer.

Forts. sid.13
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BETRAKTELSEN

Den som vandrar i skogen en sommardag 
(åtminstone ur ett norrländskt perspektiv) 
kan ibland upptäcka att det är något som 
inte stämmer; mitt bland granar och björkar 
blommar kanske en syrenbuske. Och ser 
man sig omkring kan man upptäcka andra 
växter som inte hör hemma i skogen. Kanske 
en brandgul lilja, en blodröd pion eller en 
krusbärsbuske. Letar man vidare finner man 
en övervuxen husgrund. Och någonstans en 
källa övertäckt av löv och bråte. Här har en 
gång i tiden bott människor. Här har varit liv 
och rörelse. Här har barn lekt och kor råmat. 
Men allt som återstår är tecken på liv som 
envist hållit sig kvar.
För några generationer sedan var tron på 
Gud något självklart för de flesta människor. 
Gud var ens livsrum. Man rörde sig liksom 
på Guds gårdsplan när det gällde både liv och 
död. Man gick trons stigar. Gick i kyrkan och 
missionshuset. Vårdade de blomster som hette 
bön och bibelläsning. Höll undan det sly som 
om det fick växa vilt skulle förkväva livet med 
Gud och skymma sikten mot det eviga. Att 
säga ”jag fattig syndig människa” och ta emot 
förlåtelsen var ett sätt att hålla hjärtats marker 
öppna. 
Även om gudsrelationen nu inte alltid inte 
var så personlig fanns Gud ändå med som 
en självklar och ofrånkomlig del av tillvaron. 
Ibland kanske mer som ett hotfullt moln 
i horisonten än som en värmande sol. Men 
Gud kunde man inte räkna bort. Man levde, 
så att säga, mot bakgrunden av en öppen 
horisont. Med utsikt mot den eviga världen.
På målningar från renässansen är människor 

ofta avbildade mot en fond av ett vidsträckt 
landskap. De där målningarna sa att 
människan är en del av ett större rum. Det 
var det vidsträckta landskapet, den öppna 
horisonten och– i förlängningen–den eviga 
världen som gav människan ett djup och 
sammanhang.
Så småningom kom det vi kallar för 
sekularisering. En långsamt smygande process 
där man inte längre vårdade sig om det 
öppna landskap som vissheten om det ”eviga” 
utgjorde för tidigare generationer. Trons 
marker, de gamla stigarna växte igen alltmer. 
Otrons och gudsförnekelsens granskog växte 
sig högre och högre och la det som en gång 
var liv i skugga. 
Så har vi fått ett samhälle som blivit mer och 
mer snårigt och igenväxt. Vi har svårt för att 
orientera oss och hitta riktningen i livet. Det 
mesta är relativt och osäkert. Vi hade ett hem, 
men vet inte längre riktigt var det ligger.
Men det finns ändå något som sekulariseringen 
inte har kunnat kväva: gudslängtan, törsten 
efter livsmening, efter evighet. Den här 
längtan kan slå ut som en blomma från länge 
sen. Trots att man inte gått i kyrkan på åratal 
och knappt ägnat Gud en tanke sitter man där 
och bläddrar i farmors sångbok och minns 
sångerna hon sjöng. Och någonstans i ens inre 
letar sig en brandgul lilja mot ljuset… 
När längtan efter Gud, efter ett djupare och 
rikare liv än det som den materiella världen 
kan erbjuda, tränger på som en blomknopp 
i ens inre är det viktigt att vattna den och ge 
den näring.

                         Forts. sid.7

Att hitta hem 
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Predikant CJ Sundin startade Gotlands 
Missionstidning i juni 1865, tidningen var 
hans privata egendom och kom sen att 
övertas av Gotlands Missionsförening. 
Sundin hade evangelisationsiver och stor fri-
modighet. Så här skriver han: ”Då nu härmed 
en ny tidskrift framträder för allmänheten un-
der namn av Gotlands Missions-
Tidning torde det vara i sin ordning  att i för-
sta numret redogöra för dess syfte och 
ändamål”
Sen skriver han att det är djärvt att ge ut en 
tidning med Kristligt innehåll, men samtidigt 
vill han möta alla värdsliga tidningar, vidare 
skriver han att tidningens syfte är att vara en 
evangelisk predikares verk. Även om tidning-
en har ändrat utseende och innehållet är lite 
annorlunda nu så vill vi ändå framhålla att det 
skrivna ordet utifrån bibelns budskap är det 
viktigaste. Att väcka till eftertanke och fördju-
pad insikt om vad bibeln vill säga oss idag. 
Samtidigt vill vi vara en enkel röst  i dagens 
samhälle som framhåller evangeliets budskap 
i ord och handling.
Tidningen har ändrat format och utseende 
under årens lopp, i slutet av 1970- talet 
ändrades tidningen till det format som är 
idag, tidningen fick också ny layout som sen 
har ändrat en gång till efter detta. Det har 
också varit lite olika tryckerier genom årens 
lopp och idag är det mycket lättare med 
sättning av tidningen då det sker digitalt. 

Antalet nummer är nu fyra per år, från början 
var det 12 nummer men i gengäld färre blad. 
Tidningen hade över tretusen prenumeranter 
en gång i tiden, idag trycks den i 800 exem-
plar varav ungefär 450 går till olika personer 
och resterande till vårdinrättningar och sjuk-
hus. Vi har ungefär 100 exemplar som skickas 
till fastlandet. Tidningen speglar vad som 
händer inom EFS men också i ekumeniska 
sammanhang.  Tidningens 
ekonomi är beroende av den frivilliga avgift 
som många betalar, men också av bidrag från 
EFS missionsföreningar på Gotland. Tidning-
en ägs idag av EFS missionsförening i Fole 
och framställs av en redaktionskommitté.
Är det någon av tidningens läsare som vill var 
med och skriva så är bidrag alltid välkomna!

Vi har av Lars-Ulle Gadefors fått låna det allra 
första numret av GMT som utkom 1865. 
Hur ser då framtiden ut för Gotlands äldsta 
tidning? Många som prenumererar är i hög 
ålder, det skulle behövas ett nytillskott av nya 
mottagare av tidningen, ge gärna tips så skick-
ar vi den utan kostnad till nya prenumeranter. 
Så även om framtiden är oviss, så hoppas vi 
att tidningen ännu skall få vara en röst i vårt 
samhälle idag.

Peder Fohlin 
Ansv. Utgivare

Gotlands Missionstidning – Gotlands äldsta tidning – 
150 år 2016!

*Faktauppgifterna är hämtade från boken Gotlands Missionsförening 100 år, 
(författare Erik Schörling)
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Gotlands Missionstidning – Gotlands äldsta tidning – 
150 år 2016!

Henning och Aina Pettersson 

Nog var det spännande! Vi åkte hem till Aina 
o Henning i Vänge och skulle få se hur distri-
butionen av tidningarna gick till.  Det var nog 
omkring 1990 och jag tror att Elsie o Hans 
Lindby också var med. Hur vi och alla 
tidningarna fick plats i det lilla rummet inn-
anför Aina o Hennings kök är en gåta. 
Trivsamt och god stämning var det i alla fall 
och Henning hade ju alltid någon liten histo-
ria på lager.  
Henning hade hämtat alla tidningar på tryck-
eriet. Sen skulle det klistras etiketter på alla 
tidningarna, samt etiketter på påsarna som 
gällde tidningarna till olika vårdinrättningar.
Så kom det svåra, att pricka av antalet 
tidningar mot dom listor Henning hade som 
visade antal till varje socken. Rättelser, tillägg 

och ändringar gjordes. Sen buntades det och 
räknades antal tidningar till varje postnum-
mer. Buntarna skulle förses med en ”långsjal”, 
ett långt pappersark, och så skulle det klistras 
ihop med tapetklister. (Det tog en bra stund 
innan Henning hade hittat klistret och den 
speciella skål som det blandades i.) Långsja-
larna fanns i två längder, beroende på hur 
många tidningar det var i bunten. Det blev 
tjocka rullar när tidningarna rullades ihop.
Till slut lades alla dessa buntar i 2 vita tyg-
säckar och Henning, eller kanske Hans 
Lindby skulle köra in och lämna dom till Pos-
ten i Visby nästa dag.
Mycket har idag blivit enklare, allt var inte 
bättre förr! Och vilket enormt arbete 
Henning o Aina hade med tidningarna under 
många år innan det fanns klisteretiketter. Då 
var det plåtar med namn o adress som använ-
des och en särskild maskin till dessa. När 
någon prenumerant bytte adress så skulle en 
ny plåt beställas.
Idag körs tidningarna i en maskin hos
företaget Mail Company i Visby, namn och 
adress trycks på baksidan och Lennart Malm-
ros fixar alltihop och ser till att tidningarna 
kommer iväg för utdelning och så småningom 
hamnar i din postlåda.
 

                     Gunnel Fohlin

Så gick det till...
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Gotlands Missionstidning från 1865, 1923, 1953, 1974. 
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Gotlands Missionstidning från 1981, 2011.
Gotlands Missionstidning har genom de 150 åren haft olika utseenden, men också olika inne-
håll. Från början var det olika betraktelser och berättelser. Resturerna för predikanterna var 
också mycket viktiga, det var ju innan telefonens intåg. Så det gjordes en restur och så fanns 
det sockenombud som satte ut mötestid och plats i socknen. Vad jag har kunnat utröna så reste 
predikanterna i de flesta av Gotlands socknar och i en del socknar hade man flera mötesplatser. 
En annan viktig information var inkomna kollekter och gåvor som redovisades varje månad 
i tidningen och det pågick i nästan 100 år, sen kom det arbetssättet att predikanten skrev ut 
ett kvitto när gåvor mottogs. Under årtiondenas lopp har det också varit många glimtar från 
verksamheten i syföreningar, missionsföreningar och ifrån många läger. 
Visst har tidningen förändrats men ändamålet är att vara en sammanhållande länk för EFS 
verksamhet på Gotland.                                                                    Peder

...forts. ”Att hitta hem”:
Gå i riktning mot källan. För den finns inte 
långt borta.

Känn på din puls. Den är en hälsning från 
Gud. Det är skapelsen källa som pulserar i 
ditt liv. Men en dag kommer din puls att 
sluta slå. Därför behöver du en djupare källa. 
En källa med evigt liv.
Redan när du döptes fick du del av Livets 
källa. Den kanske har växt igen i ditt liv. Men 
böj dig ner, krafsa undan alla gamla 

löv, ta en klunk av löftet som du fick i dopet: 
Du är mitt älskade barn, i dig har jag min 
glädje. Det löftet har inte förändrats. Det 
är fortfarande friskt och levande även om 
mycket annat har förändrats i ditt liv.
Att ta till sig det som jag en gång fick i dopet, 
att hitta kärlekens källa, är en bra början på 
”upprustningen” av trons marker…
Jag skall bli som dagg för Israel och han skall 
blomstra som en lilja, slå rot som en poppel 
och skjuta nya skott. (Hos 14:6)

Fride Gustafsson
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Det är alltid med glädje och stort intresse som 
jag läser Gotlands Missionstidning. Jag börjar 
läsningen redan vid postlådan. Den kommer 
som en kär hälsning från den ö och de plat-
ser där jag hade min första tjänst som pastor. 
En stor förmån dessutom att jag fortfarande, 
efter så många år, får tidningen hemskickad. 
Gotland har alltid haft en särskilt plats i mitt 
hjärta. Det är väl det där med den första kär-
leken… 
Gotlands Missionstidning lär ju vara 
Gotlands äldsta tidning. Av naturliga skäl har 
den ändrat form och utseende genom åren. 
(Det gäller ju för övrigt också underteck-
nad…) Själv fick jag vara med när tidningen 
skulle göras om årsskiftet 1979-1980. Jag 
minns inte riktigt vad som satte igång proces-
sen. Men tidningen hade ju sett likadan ut 
sedan sextiotalet och vi var några unga ”arga” 
som väl tyckte att den kunde behöva en liten 
ansiktslyftning. Henning och Aina Pettersson 
hade ju under många år, troget och oförtrutet, 
sett till att det kom ut en tidning så gott som 
varje månad. Det kunde också vara dags att 
de fick lite avlastning, tyckte vi som var unga. 
Både Henning och Aina hade ju passerat de 
sextio!  
Formatet diskuterades. Jag vill minnas att 
frågan dryftades till och med på Gotlands 
Missionsförenings styrelsemöte där vi i ”tid-
ningsomgörningsgruppen” pläderade för A5 
formatet. Så blev också bestämt. Någon större 
erfarenhet av grafisk formgivning eller typo-
grafi hade jag väl inte men fick ändå i uppgift 
att skapa en form för tidningen med vinjetter 
och liknande. Det man idag snabbt gör på en 
dator fick man då göra med s k ”gnuggisar”. 
Tidningen skulle också tryckas i en dekorfärg. 
En ny färg för varje år. 
Men det var inte bara själva utformningen 
som ändrades. Själva ”tillblivelseprocessen” 
ändrades också. Vi skapade en tidningsredak-
tion som skulle svara för innehållet i tidning-

en. Tidigare vilade mycket på Hennings och 
Ainas axlar, men nu blev vi flera som delade 
på ”bördan”. Hade redaktionsmöten där vi i 
stora drag kom fram till vad några nummer 
framöver skulle handla om. La ut ”krokar” 
och bad olika skribenter att medverka.
Inte sällan före detta predikanter på ön. 
Några gånger hände det att tidningsgrup-
pen drog ut på ”reportageresor” till någon 
del av ön. Jag minns åtminstone ett tillfälle 
då vi drog iväg till Fårö en heldag. Hilding 
Qvarnstedt fotade. Vi andra gjorde intervjuer 
och samlade övrigt artikelstoff. Jag kom inte 
riktigt ihåg vilka vi var som åkte runt på Fårö 
den där lördagen. Gunborg Hägg, från Hejde, 
var i alla fall med. Själv intervjuade jag kyr-
koherden hemma i prästgården. Det blev ett 
givande samtal och, som jag själv tyckte, en 
lyckad intervju.
1982 flyttade jag och min familj från Gotland 
till Ångermanland. Tre år senare hamnade jag 
på nytt i ”tidningsbranschen”. Missionsbla-
det, EFS i Västernorrlands distriktstidning, 
behövde en ny redaktör. Jag fick frågan och 
nappade på ”erbjudandet”. Jobbet med GMT 
hade gett mig ”blodad tand”. 25 procent av 
min tjänst fick jag lägga på tidningen, d v s en 
vecka i månaden. I två omgångar kom jag att 
arbeta med Missionsbladet. Första omgången 
(1985–1991)var det den gamla tekniken som 
gällde. Klippa och klistra spaltkorrektur som 
kom från tryckeriet. Markera var bilder skulle 
in m m. Spännande var det att sitta vid köks-
bordet med alla ”klippbitar” och samtidigt ha 
barnen springande runt benen…
Innan jag gick in i redaktörsjobbet för andra 
gången (1997–2005) hade den nya digitala 
tekniken gjort insteg. Jag hade också under 
mellanperioden satt mig in i både typografi 
och grafisk formgivning och lärt mig att göra 
tidning direkt i datorn. Det innebar i alla fall 
mindre klister på fingrarna…
Men allt det där tidningsjobbet fick sin början 

När GMT hamnade i stöpsleven...
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på Gotland. Utan större kunskap på området 
fick både jag och de andra som var unga på 
den tiden förtroende att jobba med GMT. 
Men vi lärde oss under resans gång…
Sedan ett antal år har ”mina” lite klumpiga 
vinjetter bytts ut. Skulle nog gjort det själv… 
Men formatet är kvar och den stiliserade kar-
tan över Gotland som jag skar ut i blå själv-
häftande plast…
Må GMT leva många år!

Med hälsningar till nuvarande 
redaktionskommittén och till alla läsare

Fride Gustafsson
(numera komminister i Örnsköldsvik)

Minnet från missionär Margit Larssons 
gripande avskedsstund nere vid kajen i 
Visby lever klart i mitt minne. Året var 
1946 eller 1947, jag var då 16 eller 17 år 
och ganska ny bland ungdomarna i Visby.
Vi ungdomar var nog mycket yngre än 
Margit, hon hade i flera år tjänstgjort 
som narkossköterska. Margit hade fått 
Herrens kallelse att tjäna som missionär 
och nu kom stunden då hon skulle lämna 
Gotland.
Vi EFS-ungdomar hade samlats nere vid 
kajen i Visby för att ta farväl, stunden var 
fylld av starka känslor och jag minns att 
vi ungdomar hade svårt att sjunga. Men 
väckelsesångerna avlöste ändå varandra 
och det blev allt tystare på kajen.
När Margit gått ombord och vi ropade 
”hälsa Afrika” blev det alldeles tyst och 
tårarna fick fritt flöde.
Den avskedsstunden glömmer jag aldrig.
    

Greta Siltberg (f Ljungberg)

Inga-Britt Erlandsson i Visby, född i 
Hejnum, minns hur hennes mamma Ida 
fick Missionstidningen när syföreningen 
samlades. Det var Hejnum gamla syför-
ening och det var Anna Tingström i 
Hejnum som delade ut tidningen. 
Troligtvis var hennes man August 
Tingström prenumerationsombud i sock-
nen. Det gick ju till så under många år att 
tidningen distribuerades till tidningsom-
buden som sen hade till uppgift att dela 
ut till prenumeranterna i sin socken.

Ett minne Minne av 
Gotlands Missionstidning
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En husvagn som kyrka? Ja det kanske inte är så dumt. I Fole kommer det under en dryg vecka i juli 
(9-17/7, se särskild annons) att stå en husvagn vid Krampbro i Fole och ett glatt gäng 
ungdomar från Linköping och Uppsala kommer att finnas där varje dag mellan 13-18. 
Det serveras fika och finns tillfälle till samtal, sång, bön och gemenskap.

Sommarkyrka i en husvagn

Hej! Jag heter Simon Hurtig, är 20 år 
gammal och uppväxt i Uppsala. Jag har varit 
aktiv i en kyrka som heter Valsätrakyrkan i 
hela mitt liv och är just nu ungdomsledare 
där. Förra året gick jag ett teamår i försam-
lingen Furulundskyrkan i Partille där jag 
fick uppleva många häftiga saker med Gud. 
Nu till hösten ska jag gå en lärjungaskola i 
Australien och jag har jobbat ihop pengar för 
det under detta år. Mina intressen är många 
men jag älskar musik och dans. Även festliga 
stämningar och god gemenskap. Ser mycket 
fram emot att få evangelisera och sprida Jesus 
på Gotland i sommar!

Hallå! Jag heter Oscar Linnarsson, är 96:a, 
uppvuxen i Uppsala i ett kristet hem och 
älskar sport och estetiska uttryckssätt. Just nu 
jobbar jag för att spara pengar till ett bibelsko-
leår på Åredalen folkhögskola och är parallellt 
ungdomsledare i kyrkans ungdomsgrupp. Jag 
älskar projekt och i ett av mina pågående 
projekt utvecklar jag ett lovsångsprogram, 
mest för att lära mig mer själv men som nu 
har blivit ett riktigt användbart program. Det 
ska bli fantastiskt kul att få komma över till 
Gotland för att evangelisera och träffa folk. 
Glid i frid! 
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Tjena! Jag heter Filip Andreasson, fyller 22 år 
i sommar och gillar Jesus, volleyboll, piano 
och mycket annat. Bodde i Uppsala tills jag 
tog studenten då jag flyttade till Lysekil för 
ett fantastiskt bibelskoleår, och nu pluggar 
jag andra året till civilingenjör i maskinteknik 
i Linköping. På fritiden är jag barnkörledare, 
ungdomsledare, tränar inför ett halvmaraton 
och gör vad jag kan för att sprida Guds rike 
där jag går fram. Ska bli spännande att göra 
detsamma i Fole i sommar!

Tja! Jag heter Axel James, är en kille på 21 år 
och kommer från Uppsala. Fjälltoppar och 
öppet hav är platser jag dras till och där trivs 
jag som allra bäst. I höst bär det av utom-
lands för en termin på lärjungaträningsskolan 
Apg29. Ser fram emot att få tillbringa en 
vecka på Fole i sommar med mycket Jesus, 
sol och gott humör!

Hejsan! Jag heter Erik Fredlund, är 23 år 
gammal och bor i Uppsala. Jobbar som 
snickare och är mycket aktiv idrottare inom 
bland annat fotboll, löpning och volleyboll. 
Jag blev frälst så sent som i februari i år. 
Jag har inte varit med på någon sådan här 
satsning förut, så jag tror att jag kommer 
utvecklas mycket som kristen och lärjunge. 
Detta ska bli sååå kul och jag ser verkligen 
fram emot att komma till Fole! 
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Räkenskaper från den allra första tidningen 1865

När man läser Sundins samhällsbeskrivning 
och motivering att öka utbudet med en ny 
”kristlig tidning” så ser man att behoven inte 
har förändrats. ”Då vi taga i betraktande de 
många världsliga, ofta för det kristna livet 
skadliga skrifter varav vårt land översvämmas, 
dels de djupa och vidsträckta andliga rörelser 
som utmärker vår tid, och den därav 
framkallade kännbara hungern efter Guds 
ord, dels den stora vikt som ligger i själars 
förande från mörkret till ljuset, från Satans 
makt till Gud; så finna vi oss kallade att i 
vår ringa mån på detta sätt hörsamma och 
efterkomma vår Herre och Frälsare Jesu Kristi 
befallning till sina lärjungar.”
Vårt uppdrag är fortfarande att föra 
evangeliets glada budskap vidare.

Aina Unemo

...forts. ”Gotlands 
Missionstidning 150 år”:
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När man läser Sundins samhällsbeskrivning 
och motivering att öka utbudet med en ny 
”kristlig tidning” så ser man att behoven inte 
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många världsliga, ofta för det kristna livet 
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förande från mörkret till ljuset, från Satans 
makt till Gud; så finna vi oss kallade att i 
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befallning till sina lärjungar.”
Vårt uppdrag är fortfarande att föra 
evangeliets glada budskap vidare.

Aina Unemo

Gud, vår Far, hela jordens Skapare; 
Du är Herre över allt - också över Gotland.
Tack för att du har goda planer för 
Gotland!
Tack för att du har placerat oss här och 
gett oss, ditt folk, fullmakt och uppdrag att 
be för och välsigna denna plats.
Tack för att du lovat att höra oss och svara 
oss när vi uppriktigt kommer till dig.

Vi bekänner att vi ibland har talat 
negativt om vår ö,
och brustit i att be för Gotland och 
välsigna Gotland.
Vi ångrar oss. Förlåt oss. 
Fyll våra hjärtan med kärlek till 
denna ö och alla som bor här.
Hjälp oss att vara till välsignelse på
Gotland.

Herre, vi kommer till dig, du som helar 
och upprättar.
Vi ber: utgjut dina välsignelser över 
Gotland.
Låt en positiv förändring ske i atmosfären 
genom din Helige Ande.
Rena Gotland från orättfärdighet.
Befria vår ö från våld, kriminalitet, droger 
och annat ont.
Låt kärlek, värme och generositet prägla 
Gotland.
Vägled de styrande i vår region och hjälp
dem fatta rättfärdiga beslut.
Låt vår ö blomstra, gör oss kreativa 
och hjälp oss skapa tillräckligt med 
arbetstillfällen.
Hjälp ditt folk göra evangeliet känt på 
Gotland och dra många in i verklig tro på 
dig själv.

Låt din välsignelse vila över Gotland,
över barn, vuxna och äldre.
Beskydda Gotlands barn och ungdomar, 
varje familj och varje äktenskap.
Idag och varje dag  

I Jesus namn 
Amen

Bön för Gotland

...forts. ”Gotlands 
Missionstidning 150 år”:

vi minns
Två trogna understödjare i Hablingbo har 
fått sluta sin jordevandring. 

Sonja Johansson var medlem i EFS
missionsförening på Södra Gotland och så 
länge krafterna stod bi var hon med på 
olika samlingar. Vi minns hennes glada 
väsen och förnöjsamhet.

Maja Höglander var en trogen medlem 
i EFS syförening i Hablingbo så länge den 
var verksam. Många är de handarbeten 
hon förfärdigat för missionens räkning. 
Vi minns henne med tacksamhet.

Rune Perbo Hedemora, har också avlidit, 
han var i ungdomen verksam på Gotland 
som predikant och en trogen läsare av vår 
tidning.

Vi minns dessa vänner med tacksamhet 
och önskar dem vilan och friden!

Peder

*Bönen skriven av Jakob Tronêt till 
Nationalsdagsbönen Visby
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bibel läsnings
plan

JUNI
27          Måndag     Rom 1:8‐17
28          Tisdag      Rom 1:18‐23
29          Onsdag      Rom 1:24‐32
30          Torsdag      Fil 1:3‐11

JULI
1            Fredag     Mark 1:21‐28
2             Lördag      Mark 1:29‐34
3             Söndag      Matt 16:24‐27       Sjätte söndagen efter trefaldighet, Efterföljelse
4             Måndag     Pred 10:1‐7
5             Tisdag      Pred 10:8‐11
6            Onsdag      Pred 10:12‐15
7             Torsdag      Pred 10:16‐20
8             Fredag      Pred 11:1‐5
9             Lördag      Pred 11:6‐8
10          Söndag     Mark 9:1‐13           Kristi förklarings dag, Jesus förhärligad
11          Måndag      Matt 25:1‐13
12          Tisdag      Rom 12:3‐8
13          Onsdag      Rom 12:9‐17
14          Torsdag     Rom 12:18‐21
15          Fredag      Mark 2:23‐28 
16          Lördag     Rom 5:5‐11
17          Söndag      Matt 7:22‐29          Åttonde söndagen efter trefaldighet, Andlig klarsyn
18          Måndag      Pred 11:7‐10
19          Tisdag      Pred 12:1‐4
20          Onsdag      Pred 12:5‐8
21          Torsdag      Pred 12:9‐14
22          Fredag      Ps 119:1‐8
23          Lördag      Ps 119:9‐16
24          Söndag      Luk 12:42‐48          Nionde söndagen efter trefaldighet, Goda förvaltare
25          Måndag      Apg 28:23‐28
26          Tisdag     Apg 1:4‐12
27           Onsdag      Apg 2:1‐13
28          Torsdag      Mark 3:20‐30
29          Fredag      Joh 1:19‐28
30          Lördag      Tit 3:3‐8
31          Söndag      Matt 18:18‐22       Tionde söndagen efter trefaldighet, Nådens gåvor

AUGUSTI
1             Måndag      Ps 119:17‐24
2             Tisdag      Ps 119:25‐32
3             Onsdag     Ps 119:33‐40
4             Torsdag     Ps 119:41‐48
5             Fredag     Ps 119:49‐56
6             Lördag      Ps 119:57‐64
7             Söndag      Matt 21:28‐31       Elfte söndagen efter trefaldighet, Tro och liv
8             Måndag      Apg 4:23‐31
9             Tisdag      Apg 5:12‐16
10           Onsdag      Mark 4:35‐41
11          Torsdag           Joh 3:1‐12
12          Fredag             Joh 3:13‐21
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bibel läsnings
plan

13           Lördag                 Upp 5:6‐13
14           Söndag                Luk 13:10‐17          Tolfte söndagen efter trefaldighet, Friheten i Kristus
15           Måndag               Ps 119:65‐72
16           Tisdag                 Ps 119:73‐80
17           Onsdag               Ps 119:81‐88
18           Torsdag               Ps 119:89‐96
19           Fredag                 Ps 119:97‐104
20           Lördag                 Ps 119:105‐112
21           Söndag                Matt 5:38‐48     Trettonde söndagen efter trefaldighet, Medmänniskan
22           Måndag               2 Tim 2:22‐26
23           Tisdag                  Mark 6:53‐56
24           Onsdag               2 Kor 9:6‐12
25           Torsdag               Apg 10:1‐16
26           Fredag                 Apg 10:17‐33
27           Lördag                 Upp 14:1‐5
28           Söndag                Luk 22:24‐27         Fjortonde söndagen efter trefaldighet, Enheten i Kristus
29           Måndag               Ps 119:113‐120
30           Tisdag                  Ps 119:121‐128
31           Onsdag               Ps 119:129‐136

SEPTEMBER
1             Torsdag               Ps 119:137‐144
2             Fredag                 Ps 119:145‐152
3             Lördag                 Ps 119:153‐160
4             Söndag                Matt 11:28‐30       Femtonde söndagen efter trefaldighet, Ett är nödvändigt
5             Måndag              Apg 10:39‐48
6             Tisdag                 Matt 4:18‐22
7             Onsdag               Joh 9:1‐7
8             Torsdag               Jak 1:19‐27
9             Fredag                 Jak 3:1‐12
10           Lördag                Upp 7:9‐17
11           Söndag               Luk 7:11‐17            Sextonde söndagen efter trefaldighet, Döden och livet
12           Måndag              Ps 119:161‐168
13           Tisdag                 Ps 119:169‐176
14           Onsdag               1 Mos 1:1‐13
15           Torsdag               1 Mos 1:14‐19
16           Fredag                1 Mos 1:20‐23
17           Lördag                1 Mos 1:24‐28
18           Söndag               Luk 12:13‐21          Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, Rik inför Gud
19           Måndag              Apg 13:27‐39
20           Tisdag                 Apg 14:8‐18
21           Onsdag               Luk 4:16‐23
22           Torsdag               Luk 4:24‐30
23           Fredag                1 Kor 14:1‐5
24           Lördag                1 Kor 14:6‐14
25           Söndag                Mark 10:17‐27       Artonde söndagen efter trefaldighet, Att lyssna i tro

Bibelläsningssällskapets bibelläsningsplan 2016. Framtagen av Svenska Bibelsällskapet ©
Årets bibelläsningsplan har tagits fram av Olof Brandt och Anders Blåberg från Bibelsällskapet.

 I samband med helger och högtider följs kyrkoårets texter. I övrigt finns en balans mellan Gamla och Nya 
testamentet - varannan vecka - och en strävan att få läsa några bibelböcker i följd.
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Sommarprogram 2016 i Cedergrens Orgelmuseum 
- Vänge Lutherska missionshus.
Missionshuset firar 90 år / Orgelmuseet firar 20 år
Öppet varje Tisdag 5 juli -9 aug. från kl. 17, 
i övrigt bokas genom Per Farinder tel. 510 40 eller 
Evert Danielsson 510 74.

Sång- och musikkvällar:

Tisdag 5 juli kl. 19.30
Gothemkören och Birgit Sjöstedt Gahnfeldt
Tisdag 12 juli kl. 19.30
EFS ungdomsteam från Linköping-Uppsala
Tisdag 19 juli kl. 19.30 
JUBILEUMSKVÄLL med tre kantorer
Gunilla Angelöf, Christoffer Lahrin, Per Farinder. Historik mm.
Tisdag 26 juli kl. 19.30
Johannes Nilsson saxofon, Christoffer Lahrin
Tisdag den 2 aug. kl. 19.30
Sudrets spelmanslag, Karin Bromö
Tisdag den 9 aug. kl. 19.30
Grillkväll, Anmälan till tel 36125 Sång Malin Martis, 
Christoffer Lahrin.

Kaffeservering alla kvällar - 30 kr.
Inget inträde, kollekt upptas till verksamheten

Alla Välkomna!

Wenge hembygdsförening, Fole EFS i samarbete med Sensus.
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Sommarkonferens – Tältmöten
i Fole 17-21 augusti - vid Krampbro

Tema ”Hur för vi det kristna budskapet vidare på Gotland”

Fem olika talare ger sin vision om detta vid våra kvällar
Välkommen till årets 40:e upplaga av tältmöten i Fole

Onsd. 19.30 Pernilla Cramnell, Sv Kyrkan
Torsd. 19.30 Peter Woode, Frälsningsarmén
Fred. 19.30 Rolf Ström, Sv Kyrkan 
Lörd. 19.30 Eva och Raimo Barck, Pingstkyrkan
Sönd. 10.00 Mässa i Fole kyrka, gospelkören Gudskelov, 
fika i prästgårdsträdgården
Sönd. 19.30 Eva och Raima Barck, Pingstkyrkan

Lovsångsteam under ledning av Christoffer Lahrin
Kaffe servering alla kvällar.

Alla välkomna!

Fole EFS
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Kaffeservering 
Tombola

LOPPMARKNAD OCH AUKTION
till förmån för EFS i Fole

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. 
  

 

Växtkraftsdag nr 3

Lördag 24 september i Fole Missionshus
Tredje samlingen – hur går vi vidare, tillbakablickar och framåttänkande. 
Du som inte varit med förut är välkommen med!
Kl. 9.30 Drop in fika
Kl. 10- 15.30 Föredrag, grupparbete och samtal 
med avbrott för lunch och kaffe.
Kl. 15.30 Avslutning

Medverkan av Ingrid Lundström m.fl.
Pris 100.- för mat och kaffe

Anmälan till Peder Fohlin 076-2187807 eller 36125

Kaffeservering
Tombola
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EFS sommarkyrka vid 
Krampbro i Fole 
(i husvagnen)
Varje dag 9-17 juli kl. 13-18 
Ungdomsteamet från Linköping - 
Uppsala

Kom och fika, samtala och lyssna på 
dem.

Alla välkomna!

Förbön för Fole och Gotland

40 dagars bön i Fole kyrka
Lörd. 9 juli – Onsd. 17 aug. 
varje dag kl. 8.00

Vi samlas till bön och lovsång, ber 
för det som är angeläget.

Alla välkomna!

Gotlands Kristna Råds Forum
Sönd. 25 september kl. 17 
i Fole Missionshus

Ingrid Lundström berättar om 
”Nya sätt att vara kyrka”

Samtal, servering, årsmöte, förbön 
för Gotland

Alla välkomna!

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

Sensus Studieförbund.

välkomna till
Fole
Sönd. 10 juli kl. 18 
Gudstjänst i kyrkan, 
ungdomsteamet medverkar, 
Lörd. 3 september kl. 18 
Temakväll.
Tisd. 13 sept. kl. 12.30 Lunch

Havdhem
Lörd 23 juli kl 13.30 Sommarmöte

Lokrume 
Månd. 15 aug. 
Syföreningens utflykt, 
samling vid kyrkan 13.00

Sanda
Onsd 20 juli kl 13.30
Sommarsamling hos A-C Wallin, 
Lugnet

Visby TerraNovakyrkan 
Inga gudstjänster under 
sommaren, först i slutet av 
augusti, se domkyrko-
församlingens predikoturer.




