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Var är den sköna sommaren 
då allting skulle ske 
var är dom ljusa dagar 
då livet skulle le, 
så mycket som jag ville 
så lite som jag hann 
var är min dröm om sommaren 
som alltför fort försvann. 

Detta är den första versen av ”En höstpsalm” av 
Atle Burman. 

Men det är precis så, som många av oss känner. 
Under sommaren händer så otroligt mycket som 
vi vill hinna med, sola, bada, umgås med både 
gamla och nyfunna vänner. 

Familjelägret på Fårö har blivit populärt, liksom 
konfirmationslägren på Snäckan och lägret i 
Norrlanda. Scouterna på Gotland åker på läger på 
fastlandet.
Under sommaren samlas vi, på många håll, i Guds 
vackra natur, för att fira gudstjänst. 
Om detta och mycket annat kan vi läsa om i detta 
höstnummer av Gotlands Missionstidning . 
Vi får ta tillvara den sköna eftersommaren och 
tänka tillbaka på den underbara sommaren vi har 
bakom oss och veta att den alltid kommer igen. 
Jag vill önska en skön stund med tidningen. 

Christina Ahlgren 
  

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN

Jag har när jag skriver dessa rader lämnat 
Gotland och Visby stift för att tjänstgöra som 
kyrkoherde i Sigtuna. I 19 år har jag fått tjäna 
som präst på Gotland och dessa år har varit 
mycket betydelsefulla för mig. 19 års tjänst för 
Kristi kyrka är dock i jämförelse en relativt kort 
tid när man betänkar att om 13 år kommer 
man att kunna fira 1000 år av kristendom på 
Gotland. Traditionellt brukar man räkna med 
1029 som det år då kristendomen kom till 
Gotland med den heliga kungen Olof.
Ett minne som jag bär med mig från åren 
på Gotland var en pilgrimsvandring till 
Sankt Olofsholm tillsammans med en 
ungdomsgrupp från Sankt Mikaels kapell. 
Vi böjde knä tillsammans vid det stora korset 
där. Efter bönen fick jag som en ingivelse att 
säga till ungdomarna, när ni är vuxna kommer 
Gotland att ha varit kristet i 1000 år, ni är en 
del av svaret på frågan om det kommer att bli 
tusen är till.
När man funderar på frågan om kyrkans 
framtid är det ofta enkelt att man placerar 
svaret på en sådan fråga långt borta från mig 

själv och tänker att hur det blir sedan har med 
andra att göra.  Jesus ställer egentligen samma 
fråga även om han inbegriper hela världen i sin 
fråga: ”Men, Människosonen, skall han finna 
någon tro på jorden när han kommer” (Luk 
8:18). Frågan kan bara besvaras av enskilda.
Gotlands kyrkohistoria, ja hela kyrkans 
historia, har byggts upp av människor som 
valt och avgjort sig för att leva för Jesus, att 
hålla hans ord för sant, söka att lyda hans bud 
och bruka de nådemedlen som han gett sin 
kyrka för att vi ska kunna växa och bevaras i 
tron. Utmaningen för oss som funderar kring 
kyrkans framtid på Gotland inför ingången i 
dess andra millenium av kristen tro, är att själva 
avgöra oss för att i handling vara människor 
som tror på Guds Ord, lyder hans bud och 
brukar hans nådemedel. Som enskilda visas vi 
på en väg, som vi också kan inspirera andra att 
följa. Så och egentligen bara så kan vi verka 
för ett andra kristet årtusende på Gotland.

Jakob Tronêt

År 1029 kom kristendomen till Gotland
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Vad säger bibeln om ”människan”?

Den här femte träffen ska vi ägna åt temat 
”människan”, och framförallt vilken position 
som vi människor har inför vår Fader i him-
melen. Det intressanta är att vi kommer få se 
att den är mycket god – även om vi ofta får 
höra eller kanske tror motsatsen. För att förstå 
detta goda ska vi inleda med att notera vad bi-
beln säger om människans ursprung och plats 
i skapelsen. Följande bibelord passar för det: 
1 Mosebok 1:26-31a. 

26Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår 
avbild, till att vara lika oss. De skall råda över 
fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, 
över boskapsdjuren och över hela jorden och över 
alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27Och Gud 
skapade människan till sin avbild, till Guds 
avbild skapade han henne, till man och kvinna 
skapade han dem. 28Gud välsignade dem och 
sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er 
och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd 
över fiskarna i havet, över fåglarna under him-
len och över alla djur som rör sig på jorden!” 
29Och Gud sade: ”Se, jag ger er alla fröbärande 
örter på hela jorden och alla träd med frukt som 
har frö. Detta skall ni ha till föda. 30Men åt alla 
djur på jorden, åt alla fåglar under himlen och 
åt allt som krälar på jorden, åt allt som har liv 
ger jag alla gröna örter till föda.” Och det skedde 
så.  31aGud såg på allt som han hade gjort, och 
se, det var mycket gott. 

Den här texten är fylld med viktig info. Sam-
manhanget är att Gud med sitt Ord håller på 
att skapa all natur och alla djur (skapelsen) i 
1 Mosebok. Han talar och det blir som hans 
Ord säger. Här ska vi noga notera att enligt 
bibelns skapelseberättelse så är (1) allt skapat 
av Gud. Således även vi människor. Vidare att 
han (2) inte har skapat oss till ”vem/vad som 
helst” utan mål och mening, utan till att vara 
en avbild av Honom, och att råda över hans 
skapelse. Detta är en enorm kärlek från Gud 

till oss, och bör sannolikt betyda att särarten 
i oss människor avbildar Guds väsen. Att vårt 
sätt att tänka och vara är skapat efter hans 
personlighet. Vidare att Guds syfte är att vi 
människor ska ha kunskap om Gud, leva i en 
nära kärleksrelation med honom, för att kun-
na avbilda Gud och råda över hans natur och 
djur. Det här ger oss människor en mycket 
god situation, med en tydlig härkomst och ett 
tydligt mål med vår existens.

Syndafallet 
I 1 Mosebok 3 händer dock det tragiska som 
vi kallar för syndafallet. Kvinnan och mannen 
bryter mot ett förbud som mannen tidigare 
fått av Gud i kap 2, att inte ta och äta av 
frukten från trädet med kunskap om gott och 
ont. En mycket allvarlig detalj med denna 
olydnad är att människorna kommer att dö 
av den (2:17). Men de äter ändå av frukten 
och börjar sedan genomgå en inre förändring 
i sin personlighet. Först att de börjar blygas för 
varandra och klär sig för att inte se att de är 
nakna (3:7), och sedan att de gömmer sig i 
buskarna för Guds ansikte när han kom nära 
dem, och kallar på dem (3:8-10). Relationen 
mellan Gud och människorna, och emellan 
människorna, blir således tydligt förändrad av 
olydnaden. Detta beror på att genom olydna-
den tilläts det som vi kallar för synd att få växa 
till i människornas sinnelag. Låt oss titta mer 
på det.   

Synd
Mycket förenklat kan man säga att enligt bi-
beln är synden en ond kraft som försöker till-
foga människor skada, och leder till perma-
nent död ifrån Gud. Vidare att dess rot finns i 
olydnad mot Guds vilja, och att dess drivkraft 
tycks vara fruktan. Problemet med synden 
är att den går djupt i människans personlig-
het och är därför mycket svår att ringa in och 
få tydligt grepp om. Med lite träning kan vi 
ändå spåra att synden har vållat två stora pro-

EFS temakväll nummer 5  - tema ”Bibeln 2015”
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blem. Först att den helt har skurit av relationen 
mellan Gud och människa1.  Av detta följer 
att människan inte alls känner Gud, och där-
för har en felaktig spekulativ föreställning om 
Gud (gudsbild), om hon ens har någon alls. 
Det andra är att människan har fått en felak-
tig bild av sig själv (självbild), och som följd 
även av andra människor. Därför handlar 
människor mot varandra och mot Gud på ett 
sätt som inte är gott, utan några goda förkla-
ringar, eller att ens förstå varför.

Den här beskrivningen bestrids ofta, men 
konsekvenser av en sådan förklaring är ändå 
ganska enkla att urskilja. Låt oss ta ett kort 
exempel: På många håll kan vi se människor 
begå överträdelser mot sig själva, eller mot 
andra, personligt, eller i grupp. Till exempel 
dråp. Enligt bibelns femte bud, du skall inte 
dräpa, är dråp ett brott mot Guds vilja, och 
mot människans värde. Dråp kan således be-
läggas som ett utslag av synd enligt buden. 
Detta för att livet enligt bibeln är en gåva från 
Gud och därför heligt. Parallellt kan vi även 
se etiska regler i sekulär lagstiftning som för-
bjuder och bestraffar dråp. Man behöver alltså 
inte nödvändigtvis ta del av bibelns femte bud 
för att inse problematiken. Men samtidigt bör 
vi fråga oss varför dråp inte helt har upphört 
ännu? Speciellt för nutidens moderna män-
niska borde väl problemet ha varit löst vid det 
här laget? Men en överblick över historien ta-
lar istället raka motsatsen, i synnerhet – egen-
domligt nog – över de senaste 150 åren, då 
fler människor än någonsin har blivit dräpta. 
Mycket talar således i det här exemplet för att 
syndens onda kraft är verksam inom oss och 
söker en lösning. Låt oss gå vidare.

Enligt modern naturvetenskap så härstammar 
vi människor från en annan sorts skapelsepro-
cess än den vi nyss läst. Ett pågående skeende 

av förökning som långsamt förändrar och 
förnyar sig (evolution/framväxt). Man tänker 
sig då att människan utvecklats från tidigare 
sorters primitivare människoraser, som från 
början troligtvis kommer ifrån apor. Och teo-
rin kan upplevas som tänkbar om vi studerar 
hur naturen utvecklas. Men samtidigt saknar 
teorin en rimlig förklaring till varför skapelsen 
finns till, eller om den har något mål med sin 
utveckling. Själva skeendet tycks bestå av ett 
opersonligt mekaniskt förökande, med oklara 
mål som syfte. Av det följer faktiskt att teorin 
är svag på just de punkter som vi människor 
ändå har insett att vi är i stort behov av be-
kräftelse: Ursprung, mål och mening2. Den 
skapelse som framställs är därför inte direkt 
ändamålsenlig för människan att leva i. Sam-
tidigt kan vi notera att evolutionsteorin inte 
nämner något om en levande skapande Gud, 
i synnerhet inte bibelns. Utan att den är ett 
försök att begripa människans tillvaro, utan 
den Gudsbild, och behov av helad självbild som 
vi har nämnt här. Även det här exemplet är 
således ett utslag av synd enligt vår förklaring 
ovan.

Syndafallets följder 
Synden är alltså som vi noterat ett stort pro-
blem som kräver en lösning. Men innan vi ser 
på lösningen ska vi ringa in problemet mer i 
detalj. Då går vi till vad bibeln själv säger om 
syndafallets konsekvenser: 
1 Mos 3:14-24. 

14Då sade Herren Gud till ormen: ”Eftersom du 
har gjort detta, skall du vara förbannad bland 
alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk 
skall du gå, och jord skall du äta så länge du 
lever. 15Jag skall sätta fiendskap mellan dig och 
kvinnan och mellan din avkomma och hennes 
avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du 
skall hugga honom i hälen.” 16Till kvinnan sade 

1 Många människor hävdar att de varken känner Gud eller tror på att Han finns. Således saknas 
relationen. 
2 1. Historiskt ursprung som kan besvara var man kommer ifrån och varför man existerar. 2. Mål och 
mening med livet här på jorden. 3. Framtida tydliga mål som bär mening.
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han: ”Jag skall göra din möda stor när du blir 
havande. Med smärta skall du föda dina barn. 
Till din man skall din lust vara, och han skall 
råda över dig.” 17Till Adam sade han: ”Du lyss-
nade på din hustru och åt av det träd om vilket 
jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför 
skall marken vara förbannad för din skull. Med 
möda skall du livnära dig av den så länge du 
lever. 18Törne och tistel skall den bära åt dig och 
du skall äta av markens örter. 19I ditt anletes 
svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder 
åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är 
du, och jord skall du åter bli.” 20Mannen gav 
sin hustru namnet Eva, ty hon blev moder till 
allt levande. 21Och Herren Gud gjorde kläder 
av skinn åt Adam och hans hustru och klädde 
dem.22Herren Gud sade: ”Se, människan har 
blivit som en av oss med kunskap om gott och 
ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även 
ta av livets träd och så äta och leva för evigt.” 
23Och Herren Gud sände bort dem från Edens 
lustgård, för att de skulle bruka jorden som de 
tagits från. 24Han drev ut människan, och öster 
om Edens lustgård satte han keruberna och det 
flammande svärdets lågor för att bevaka vägen 
till livets träd.

Efter syndafallet skulle man kunna tro att Gud 
överger människorna och förkastar dem helt, 
men det gör han inte utan visar dem fortsatt 
omsorg. Han både klär dem, förklarar hur de 
ska livnära sig, och uttalar ett något udda pro-
fetord som kyrkan alltid har tagit som Guds 
första löfte om frälsning3.  Det allvarliga i tex-
ten ligger i att Gud driver bort människorna 
”från sitt ansikte” (till en plats de inte är av-
sedda för), att marken kommer vara ”förban-
nad”, och att de ska ”bli till jord”. Deras liv 
kommer därför vara på helt andra villkor än i 
lustgården. Att inte ”vara inför Guds ansikte” 
kommer leda till en växande rotlöshet med 
känsla av att vara övergiven. Att marken är 
förbannad betyder att Gud dragit bort sitt liv 

och sin välsignelse från den. Inför Gud är den 
nu helt död och blir därför ”mödosam” och 
kommer att bära ”törne och tistel” när man 
försöker livnära sig av den. Samtidigt bestäms 
även människorna till den döda marken (jord) 
vilket betyder att möjligheten till evigt liv är 
helt stängd.

Detta är konsekvensen av syndafallet, och nu 
ska vi även observera skälet till varför Gud 
har handlat som han gjort. Vers 22 lyder, "Se, 
människan har blivit som en av oss med kun-
skap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut 
handen och även ta av livets träd och så äta och 
leva för evigt." Gud förhindrar alltså männis-
kan från att kunna få leva evigt. Detta beror 
på att hon bär syndens sinnelag om gott och 
ont, medan Guds evighet istället är bestämd 
till att förbli utan synd. 

Låt oss nu läsa om ytterligare en konsekvens 
av synden och sedan sammanfatta: 
1 Mos 6:3, 5 

6 3Då sade Herren: "Min Ande skall inte bli 
kvar i människorna för alltid på grund av deras 
förvillelse. De är kött och deras tid skall vara ett-
hundratjugo år."… 5Och Herren såg att män-
niskornas ondska var stor på jorden och att deras 
hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var 
alltigenom onda.

De här verserna är hämtade från 1 Mos 6 och 
en del saker har hänt sedan kap 3. Det vi ska 
notera är att Gud nu tar sin Ande ifrån män-
niskorna i vers 3, och att han gör det på grund 
av vad som står i vers 5, att syndens ondska 
växer till mer och mer. Det är även vad som 
har hänt i kap 4. Avståndet mellan Gud och 
människorna växer sig således allt större och 
större på grund av synden.  

Sammanfattning

Nu ska vi sammanfatta den position som vi 

 3”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. 
Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen."
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kan se att bibeln ger oss människor inför Gud. 
Det främsta och viktigaste är, att vi är skapade 
av honom, och när han såg på oss så var det 
mycket gott för hans ögon. Den positionen 
önskar således Gud oss tillbaka till: Att leva 
i en nära god gemenskap med honom, mitt 
i hans skapelse. Detta har inte förändrats ge-
nom syndafallet vilket innebär att vi är nära 
Gud (genom hans Ord), men att synden sam-
tidigt ger oss en falsk bild av att vi är långt 
ifrån (därav bland annat uppfattningen att 
Gud inte finns). Vidare har vi fått uppdraget 
att förvalta Guds skapelse, naturen och oss 
själva, och att avbilda Gud när vi tar hand om 
det han skapat. Inte heller detta har förändrats 
genom syndafallet, utan uppgiften står kvar. 
Som tredje punkt har Gud tagit sin Ande 
från oss, men mer om det strax.  Således, är 
vårt problem att synden verkar i vårt sinne-
lag och förvränger bilden av vår himmelske 
Fader, och av oss själva. Den ljuger om Hans 
personlighet, gör oss människor rädda inför 
honom, och otrygga inför varandra. Dock 
utan att vi ändå kan förstå riktigt hur, eller att 
kunna åtgärda det på egen hand. Men i den 
här ”syndens isolering” har vi ändå förmågan 
kvar att kunna erfara ”andlighet”, och Guds 
övernaturliga himmelska värld. Vad som krävs 
är alltså en ny äkta Gudsbild och en ny äkta 
självbild – som är födda av Gud och som har 
sitt fokus på hans evighet.

Det är i detta skede som Jesus Kristus kom-
mer in i bilden. Genom honom får vi tillbaka 
ett nytt ansikte (Kristi ansikte) av Gud som vi 
kan leva inför, samtidigt ger han oss sin Fa-
ders Ande tillbaka i dopet. Vidare kallas han 
för ”eikon theou”4, Guds avbild, och ger till-
baka en äkta bild av Fadern till oss. Han har 
även dött för vår syndiga natur, för att kunna 
överbevisa och bryta ner syndens kraft inom 
oss. Och uppstått från döden för att kunna 
föda fram en ny natur i oss som kan behaga 

Gud genom tro. Detta gör han genom förlå-
telse och omvändelse. Vidare har Gud öppnat 
vägen igen tillbaka till det eviga livet (genom 
Kristus), och därför kan vi kalla Kristi kors för 
”Livets träd”. Detta ger oss en ny identitet I 
Kristus, för att Ordet från Gud ska kunna bo 
och verka inom våra kroppar personligen, och 
ibland oss som grupp/församling.

Avslut
Om vi alltså vill ha kontakt med Gud så är 
möjligheterna mycket goda! Vi är på rätt plats 
– hans skapelse. Gud har skapat oss männ-
iskor utav kärlek till oss, och inte placerat oss 
i ett mekaniskt system av evolution utan mål 
och mening. Utan med en uppgift att tjäna 
honom och oss själva. Vidare har vi fått Jesus 
Kristus som hjälp att upprätta den brustna re-
lationen igen med Vår Fader. Vad som krävs 
av oss är att vi svarar upp på detta och tydligt 
söker relationen med Kristus i bön och bibel-
läsning, för att växa till i en äkta Gudsbild och 
äkta självbild.

Nu vill jag avsluta med två bibeltexter som 
fortsatt uppmuntran: 1 Kor 1:29-31
29för att ingen människa ska berömma sig inför 
Gud. 30Tack vare honom är ni i Kristus Je-
sus. För oss har han blivit vishet från Gud, 
rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31för 
att det ska bli som det står skrivet: Den som be-
römmer sig ska berömma sig av Herren. 

Och 3:21-22   

21Därför ska ingen skryta över människor, för 
allt är ert: 22Paulus, Apollos och Kefas, världen, 
liv och död, nutid och framtid, allt är ert. 23Men 
ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud. 

Nästa gång ska vi fortsätta med Guds Ande, 
”den Helige Ande”. 

4Eikon är det grekiska ord som vi använder för ”ikon”, och betyder bild/avbild. Theou är genitiv av theos 
som betyder Guds, således Guds avbild. 

Jens Peterson
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Äntligen var det dags! Efter alla för-
beredelser med att packa patrullkistor 
o ryggsäckar, boka båtbiljetter  och 
sy fast lägermärken så var vi då iväg. 
Tidigt, tidigt på söndagsmorgonen 
åkte vi med båten till Nynäshamn och 
sen buss till Sörby gård som ligger i 
Runtuna utanför Nyköping. Första 
dagen är det uppbyggnad som gäl-
ler. Tält, matbord, diskbänk osv. Sen 
vandrade vi iväg till lägerbålsplatsen 
några hundra meter längre bort längs 
stranden. Vilken vacker plats! Några 
scouter o ledare kom åkande med båt 
och hade facklor med sig för att tända 
lägerelden – mycket högtidligt och 
stämningsfullt.
Några härliga dagar följde, patrullen 
Lejonhjärta och patrullen Korparna 
var iväg på olika aktiviteter, många 

olika uppgifter att lösa och mycket le-
kar och annat skoj. Ett besök i gårdens 
”Etiopienhydda” ingick också, ett mu-
seum med hur många saker som helst, 
alltihop från Etiopien. Vi fick även 
prova på att rosta kaffe och vetekorn 
på etiopiskt vis. Man fick också baka 
bröd på stormkök, klättra på klätter-
vägg, åka linbana, ja många olika saker 
fanns det att göra.
En målsättning från tidigare scoutlä-
ger har formulerats så här: Lägret ska 
ge en glädje i att leva friluftsliv, inspi-
ration till egen aktivitet och skaparför-
måga, samt ge en positiv upplevelse av 
kristen tro. 
Jag tror att alla som var med på lägret 
i Sörby fick vara med om det och hade 
många härliga minnen med sig hem!

   Gunnel 

Scoutläger ”Hela världen 2016”

Ella klättrar vigt uppåt. Praktiskt - och vackert diskställ.
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Markus, Ludvig och Adam vid matbordet.

Etiopien hyddan på 
Sörby gård

Nästan hela gänget 
samlat, det är dags för 
hemfärd.
Vill du se bilderna i färg - gå in på efsgotland.com och klicka på Hösten 2016.



10

Från söndag den 10 – söndag den 17 
juli var det sommarkyrka i en husvagn 
utanför Krampbroboden, fem killar, 
drygt 20 år gamla hade husvagnen  
öppen alla eftermiddagar, bjöd på fika, 
spelade spel och hade olika aktiviteter. 
De inbjöd också till samtal om kristen 

tro. Torsdagskvällen var det grillkväll. 
Även om det inte var de stora skarorna 
som besökte aktiviteterna så fick man 
en hel del givande samtal och kontak-
ter. EFS i Fole och ungdomarna var 
överens att det här gör vi om till nästa 
år.

Sommarkyrka i Fole

I 40 år har tältet rests en sommarvecka 
vid Krampbro, i år var det Gotlandsta-
lare och sångare. Första kvällen predi-
kade Pernilla Cramnell, torsdagen Pe-
ter Woode, fredagskvällen Rolf Ström, 
lördagen Eva Barck och på söndagen 
Raimo Barck. Sången och musiken 
sköttes av Ros-Marie och Jens Peter-
son och Christoffer Lahrin. Temat var 
”hur vi för den kristna tron vidare på 
Gotland”. De olika talarna  berörde 
att det är viktigt att vi som kristna har 

ett ansvar, att vi måste överlåta oss att 
stå i Guds tjänst, gå steg för steg. Det 
är på dig och mig det beror, det är Je-
sus Kristus som vill ha oss som sina 
händer och fötter. Vi har vår skatt i 
lerkärl, låt oss ta fram och bruka den.

En gammal KOM-sång kom för mig, 
nr 53 där refrängen lyder så här:

Blott korsvägen leder hem, det är ljuvlig 
sång under tidens tvång, att korsvägen 
leder hem.

Sommarkonferens i EFS tältet Fole 

Från den 9 juli till den 17 augusti 
samlades vi till bön varje morgon. 
Det var alltså i 40 dagar. Någon dag 
var det 1 eller två, men ibland upp till 
10 personer som kom för att be och 
lovsjunga. Vi bad särskilt för Fole men 
också för hela Gotland. Vår bön har 
också sträckt sig till att be för Sverige 
och förföljda kristna, Israel har också 
varit ett böneämne.
Vi har efter det fortsatt med bönesam-
lingar tisdag och torsdag kl  8.00 och 
kommer att fortsätta under hösten. 

Det är viktigt att vi som kristna ber 
för våra olika sammanhang. Bönens 
nätverk är gränslöst.

Veckan efter midsommar hade några 
från ett nationellt bönenätverk i Norge 
som var här på Gotland på besök för 
att bland annat be för biskopsmötet 
som hölls i Visby. Onsdag och torsdag 
var de i Fole kyrka och på torsdags-
kvällen var de med i vår bibelsamtals-
grupp. Så nu har vi knutit kontakter 
med Norska kyrkans bönenätverk.
Sommaren 2016 har varit mycket 

40 dagars bön
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bön, nysatsningar med sommarkyrka 
och bönesamlingar. Bed att detta spri-
der sig till fler socknar på vår ö.

”Bed så skall ni få, sök så skall ni finna, 
klappa så skall det öppnas
 för er.”

Peder

En vacker 
och lärorik skildring, 
rikt illustrerad med 

EFS arkivs unika foton. 
Följ med på en fascine-
rande resa genom EFS 

missionshistoria

"Det stora uppdraget"

Jubileumsåret fortsätter!
EFS efterlängtade jubileumsbok Det stora uppdraget finns fortfarande för be-
ställning. Ett praktverk på över 500 sidor, med 314 bilder och illustrationer 
samt 1 150 missionärer i missionärsförteckningen.

Du kan beställa den till vårt specialpris 295 kronor samt frakt och faktura-
avgift på 65 kronor. Gå in på www.imission150.nu eller beställ via mail, adres-
sen är order@efs.nu.
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bibel läsnings
plan

SEPTEMBER

26 Måndag 1 Mos 1:29‐31  
27 Tisdag 1 Mos 2:1‐17  
28 Onsdag 1 Mos 2:18‐25  
29 Torsdag 1 Mos 3:1‐7  
30 Fredag 1 Mos 3:8‐13
 
OKTOBER 
 

1 Lördag 1 Mos 3:14‐19  
2	 Söndag	 Matt	18:7‐10										Den	helige	Mikaels	dag					Änglarna
3 Måndag Apg 16:25‐34  
4	 Tisdag	 Luk	6:39‐45	 	
5	 Onsdag	 Luk	6:46‐49	 	
6 Torsdag 1 Kor 2:1‐5  
7 Fredag 2 Tim 4:1‐8  
8 Lördag Apg 17:24‐31  
9	 Söndag	 Matt	15:29‐31								Tacksägelsedagen					Lovsång
10 Måndag 1 Mos 3:20‐24   
11 Tisdag 1 Mos 4:1‐16  
12 Onsdag 1 Mos 4:17‐26  
13 Torsdag 1 Mos 6:1‐8  
14 Fredag 1 Mos 6:9‐22  
15 Lördag 1 Mos 7:1‐10  
16	 Söndag	 Luk	19:1‐10												Tjugoförsta	söndagen	efter	trefaldighet						Samhällsansvar
17	 Måndag	 Matt	16:13‐20	 	
18	 Tisdag	 Luk	9:23‐27	 	
19 Onsdag Apg 19:13‐20  
20 Torsdag 1 Kor 3:10‐17  
21 Fredag Hebr 12:18‐24  
22	 Lördag	 Luk	10:38‐42	 	
23	 Söndag	 Mark	4:26‐29									Tjugoandra	söndagen	efter	trefaldighet						Frälsningen
24 Måndag 1 Mos 7:11‐16  
25 Tisdag 1 Mos 7:17‐24  
26 Onsdag 1 Mos 8:1‐12  
27 Torsdag 1 Mos 8:13‐22  
28 Fredag 1 Mos 9:1‐19  
29 Lördag 1 Mos 9:20‐28  
30	 Söndag	 Matt	18:21‐35							Tjugotredje	söndagen	efter	trefaldighet			Förlåtelse	utan	gräns
31 Måndag Hebr 13:1‐8

NOVEMBER
  

1 Tisdag Rom 3:21‐26  
2	 Onsdag	 Luk	11:29‐32	 	
3 Torsdag Rom 15:7‐13  
4 Fredag Hebr 12:1‐9  
5	 Lördag	 Matt	5:13‐16										Alla	helgons					Helgonen
6	 Söndag	 Joh	6:37‐40												Söndagen	efter	Alla	helgons	dag	 			Vårt	evighetshopp
7 Måndag 1 Mos 11:1‐9  
8 Tisdag 1 Mos 37:1‐11  
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bibel läsnings
plan

9 Onsdag 1 Mos 37:12‐27  
10 Torsdag 1 Mos 37:28‐36  
11 Fredag 1 Mos 39:1‐10  
12 Lördag 1 Mos 39:11‐23  
13	 Söndag	 Luk	12:35‐40	 Söndagen	före	domssöndagen	Vaksamhet	och	väntan
14	 Måndag	 Mark	10:46‐52	 	
15	 Tisdag	 Mark	12:13‐17	 	
16	 Onsdag	 Kol	1:24‐29	 	
17 Torsdag 2 Kor 8:1‐7  
18	 Fredag	 2	Pet	3:3‐9	 	
19	 Lördag	 Joh	17:9‐17	 	
20	 Söndag	 Joh	5:22‐30	 Domssöndagen	 Kristi	återkomst
21 Måndag 1 Mos 40:1‐15  
22 Tisdag 1 Mos 40:16‐23  
23 Onsdag 1 Mos 41:1‐13  
24 Torsdag 1 Mos 41:14‐24  
25 Fredag 1 Mos 41:25‐46  
26 Lördag 1 Mos 41:47‐57  
27	 Söndag	 Matt	21:1‐9	 Första	advent	 Ett	nådens	år
28	 Måndag	 Luk	17:1‐6	 	
20	 Tisdag	 Luk	17:26‐33	 	
30	 Onsdag	 Fil	4:10‐17
 
DECEMBER
  

1	 Torsdag	 Luk	18:1‐8	 	
2	 Fredag	 Gal	3:26‐29	 	
3	 Lördag	 Gal	5:2‐7	 	
4	 Söndag	 Mark	1:14‐15	 Andra	advent	 Guds	rike	är	nära
5 Måndag 1 Mos 42:1‐7  
6 Tisdag 1 Mos 42:8‐17  
7 Onsdag 1 Mos 42:18‐28  
8 Torsdag 1 Mos 42:29‐38  
9 Fredag 1 Mos 43:1‐25  
10 Lördag 1 Mos 43:26‐34  
11	 Söndag	 Luk	3:1‐15	 Tredje	advent	 Bana	väg	för	Herren
12	 Måndag	 Joh	20:19‐23	 	 	 	 	 	
13	 Tisdag	 Mark	12:41‐44	 	
14	 Onsdag	 Mark	13:32‐37	 	
15 Torsdag 2 Kor 11:26‐31  
16	 Fredag	 Gal	5:13‐21	 	
17 Lördag Upp 3:10‐13  
18	 Söndag	 Luk	1:39‐45	 Fjärde	advent	 Herrens	moder

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.



14

vi minns
Hildur Cederblad, Lokrume, en av 
våra äldsta prenumeranter, avled i sitt 
hem i Lokrume strax efter 101-årsda-
gen. Hildur var född vid Kyrkebys i 
Hejnum och kom genom giftermål 
till Lokrume, där hon sen kom att bo 
resten av livet. Hildur kom i kontakt 
med syföreningsarbetet redan i ung-
domen och det var naturligt för henne 
att också engagera sig i arbetet i Lo-
krume. Hon var med både i kyrkliga 
syföreningen och Gamla syförening-
en (EFS). Många är de handarbeten 
hon förfärdigat genom åren och vi 

är många som har hennes grytlappar 
hemma. Dessa virkade hon till för 
några år sedan då synen satte stopp. 
I fjol firade hon sin 100-årsdag med 
vänner i trädgården. Hildur var också 
en trogen gudstjänstbesökare både i 
kyrkan och EFS. Vi minns med tack-
samhet hennes långa livsgärning och 
omtanke om missionen.

Gertrud Johansson, Visby, tidigare 
Bäl har avlidit. Under många år var 
hon engagerad i EFS syförening i Bäl 
och hon var dess siste föreståndare 
tills syföreningen lades ner i mitten av 
1970-talet. 
    

Peder

”Tre kantorer” sitter här uppradade. Christoffer Lahrin, Gunilla Angelöf och Per 
Farinder. De medverkade vid jubileumskvällen i Cedergrens Orgelmuseum den 
19 juli i år. Orgelmuséet har varit igång i 20 år och själva missionshuset är 90 år 
gammalt. Fantastisk musik då de tre kantorerna alternerade mellan olika orglar 
och även spelade samtidigt på olika orglar.
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välkomna till
Endre fred. 4 nov kl 18.00 
Syföreningsauktion
Fole Gudstjänster 16 okt, 30 okt,
13 nov kl 18.00 samt 4 dec och 11 
dec kl 10.00
Temakvällar 1 okt och 19 nov kl 
18.00  med läsar- och önskesånger, 
kvällsmat
Luncher 11 okt, 8 nov, 13 dec 
kl 12.30
Julmarknad med Scouternas tom-
bola Lörd 19 nov kl 9-15
Syföreningsauktion 2 dec kl 19.00
Bön varje tisdag och torsdag 
kl 8.00-9.00
Bibelsamtal  och bön torsdagar 
jämna veckor kl. 19.00
Trivselkvällar tisdagar jämna veckor 
kl 19 .00

Scouter måndagar jämna veckor 
kl. 18.30 – 20.00
Luffarslöjd 11 okt och 8 nov 
kl.19.00
Hejde lörd 22 okt kl 19.00
Syförenings- och gåvoauktion
månd 28 nov kl 18.30 Grötfest
Lokrume lörd 12 nov kl. 13.30 
Syföreningsauktion
Sanda torsd 24 nov kl. 19.00 Syför-
eningsauktion
Vänge fred 7 okt kl 19.00 Skördefest
Terra Novakyrkan söndagar 11.00 
eller 18.00 Gudstjänst. 
Tisdagar udda veckor kl 12.00
Sopplunch. Kl 13.00 Öppet hus. 
I övrigt se Visby domkyrkoförsamlings 
predikoturer i fredagstidningarna.



Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)


