
Så älskade Gud världen att han gav
den sin ende son, för att de som tror 

på honom inte skall gå under 
utan ha evigt liv. 

(Joh 3:16) 
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Gud är kärlek.

Så står det på fondväggen i Fole Missionshus. 
Många många gånger har jag suttit och stavat på 
den texten. Den vackra fondväggen är målad av 
självaste sångarpastorn Arthur Eriksson som var 
evangelist i Missionsförbundet på Gotland på 
40-talet.

Gud är kärlek. Så grundläggande för allt som 
under mer än 100 år skett i missionshuset. 
Och så självklart egentligen. Gud är kärlek, 
det är ju därför vi har missionshuset, det är ju 
därför som människor samlas till gudstjänst, till 
scoutsamling, till luncher, till sångkvällar osv. Det 
är den kärleken från Gud som vi hoppas att alla 
som går in genom dörren till missionshuset på 
något sätt ska få känna och uppleva.

Det står en punkt efter dom tre orden, den har 
stört mig lite, varför målade han dit en punkt på 
väggen? Men samtidigt blir det ett påstående som 
är avslutat. Gud är kärlek. Punkt. Det följs inte 
av ett MEN - vi måste först vara si eller så och 
bli godkända. Nej, Guds kärlek är villkorslös. Det 
kommer inte något om eller men att vi först måste 
prestera, Guds kärlek ges oss utan förbehåll.

Julen närmar sig, njut av gemenskapen stämningen 
och sångerna. Och glöm inte att Jesusbarnet i 
krubban är beviset på orden där på fondväggen 
– Gud är kärlek.
Med tillönskas om en god jul till alla tidningens 
läsare! 
    Gunnel Fohlin

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN

I år när jag tänker på julnattens mysterium, 
att Gud föds i vår värld som ett litet barn, så 
har mina tankar kretsat kring hans mamma 
Maria och hennes psyke och själ. Det är som 
att jag på ett fördjupat sätt anar vilken enorm 
betydelse hon hade för vem Jesus blev. 

Människobarnets hjärna är kroppens mest 
outvecklade organ vid födelsen, men den är 
tillräckligt utvecklad för att barnet ska kunna 
aktivera andra individer som kan hjälpa henne 
att överleva. Därför säger en del forskare att vi 
inte är ett psyke när vi föds utan blir det först 
i mötet med ett annat psyke.

Daniel Stern som var en amerikansk professor 
och spädbarnsforskare använder ordet 
”intoning” för att beskriva mammans (det 
kan så klart vara pappas eller annan vuxens 
också) förmåga att känna in och dela sitt barns 
känslomässiga tillstånd. Han visar också hur 
barnet söker och bjuder in till denna relation. 

Det som är kaos och osorterade intryck för 
det lilla barnet som inte själv har förmågan att 
ordna världen, blir genom mamman efterhand 
mer och mer hanterbart. Genom att mamman 
tar emot och delar känslor med barnet, kan 
känslorna omformas och ges tillbaka i ny mer 
hanterbar form. Det som från början bara är 
skrik kan så småningom förstås som ”jag är 
hungrig”. Mammans ”känslointoning” lägger 
grunden för ett ömsesidigt förtroende och 
barnet förstår så småningom att man kan dela 

upplevelser och att de egna upplevelserna är 
viktiga.  Den vuxne hjälper barnet att uppleva 
sig själv, vem han eller hon är. 

Det är hisnande att det var så också för Jesus, 
Guds mänskliga ansikte, Gud själv. Samtidigt 
slår det mig att inget kan som ett litet barns 
blick som suger sig fast i oss väcka vår kärlek 
och omsorg. Att se Gud själv på det sättet gör 
något med relationen, lägger till ytterligare en 
dimension.

Låt oss öppna våra hjärtan för att ”tona in” på 
det lilla nyfödda barnet i krubban.

Frid och glädje!

Camilla Vallhagen, 
präst i Terra Nova kyrkan

Jesus - Guds mänskliga ansikte
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Sjätte kvällen: Vad säger bibeln om ”män-
niskan och Den Helige Ande”? 

Den här sjätte träffen ska inleda temat 
”människan och den Helige Ande”. Med 
det avser vi människans möte och liv med 
Guds Ord i form av Guds Helige Ande. 
På grund av att Anden är så viktig i den 
kristna tron ska vi även nu dela temat i 
två delar. Vi inleder idag med människans 
möte med Guds Ande, och syftar då på 
Pingstundret i Nya Testamentet. Nästa 
gång fortsätter vi med ett fördjupat liv 
med Anden. 

Introduktion:
Enligt bibeln har människan alltid haft 
sin kontakt med Gud genom Guds Ande. 
Så har det varit genom hela Gamla Testa-
mentet, och är även i Nya Testamentet. 
Dock bygger Nya Testamentet på ”ett för-
bund som är Ande” (2 Kor 3:6), medan 
Gamla Testamentet inte gör det. Gamla 
Testamentets Lag innefattade inte att vä-
gen till det eviga livet var öppen ännu, 
och just därför tillkom det nya. Mening-
en med Nya Testamentet är att Gud med 
sin Ande ska kunna leda den troende från 
synd till evigt liv genom Kristus. Där-
för ska vi stanna till och studera Andens 
kontakt med människan genom just Nya 
Testamentet, och det startar med Pingst-
undret i Apostlagärningarna. 

Läs Apostlagärningarna 2:1-41!

Anden kommer till de troende
Texten vi just läst innehåller flera viktiga 
detaljer om hur Guds Ande möter och 

kan påverka människan. Först och främst 
kommer Anden utifrån atmosfären och 
sänker sig ner över de som är försam-
lade. Detta sker på samma sätt som när 
Gud bekräftade vem Jesus var, dels in-
för människor vid hans dop1,  dels inför 
några lärjungar uppe på ”förklaringsber-
get”2,  och här bekräftar alltså Gud även 
församlingen på samma sätt. Guds Ande 
kan alltså visa sig utanför de troende i 
atmosfären, och även inom den troen-
des kropp, i hans/hennes ande. Vidare så 
agerar Anden i den här texten specifikt 
utifrån texter i Gamla Testamentet, det är 
därför som Petrus har flera skriftcitat i sin 
pingstpredikan. Andens primära uppgift 
visas således tydligt vid det här tillfället: 
Att utföra det som är utlovat i det redan 
skrivna Ordet, och att peka på och levan-
degöra skriften. Detta mönster ser vi näs-
tan genomgående när Anden agerar i Nya 
Testamentet, speciellt i Apostlagärning-
arna. Skälet till det här är att Anden, sänd 
ifrån Gud, vill börja mana församlingen 
att inte gå utanför det som står skrivet, 
och vidare ge texten dess rätta andliga 
innebörd. Här ska vi även observera att 
det endast är över de troende som anden 
kommer, över dem som medvetet avskilt 
sig för att utgöra Kristi gemenskap i för-
samlingen. Detta för att Anden sedan ska, 
dels förvaltas av just församlingen, dels 
förmedlas av församlingen genom hand-
påläggning till dem som kommer till tro 
och vill avgöra sig till Kristi kropp.

Vad händer med dem som blir berörda?   

EFS temakväll nummer 6  - tema ”Bibeln 2015”

1Matt 3:16-17, Mark 1:9-11, Luk 3:21-22, Joh 1:29-34.
2Matt 17:1-8, Mark 9:2-8, Luk 9:28-36. 
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Nästa viktiga sak är vad som händer med 
alla de människor som är församlade vid 
pingstundret. Först de troende, som har 
samlats inför Gud i bön. Vi kan läsa att 
”Tungor som av eld visade sig för dem och 
fördelade sig och satte sig på var och en av 
dem, samtidigt talade de på flera utländska 
språk om Guds väldiga gärningar, så som 
Anden ingav. Detta är ett profetiskt bud-
skap som gick till dem själva, samtidigt 
som språken och synen med ”tungorna” 
visas för de övriga runtom som lyssnar. 
Meningen är att det levande Ordet från 
Gud ska komma från Anden och gå ut 
genom församlingen till de icke troende. 
Vidare är Petrus och ”de elva” ett mycket 
viktigt exempel. Somliga i församlingen 
är utvalda med Andens utrustning för att 
tala Ordet på ett profetiskt sätt. Obser-
vera att Petrus predikan är skarp, enkel, 
fylld av visshet med en tydlig övertygelse 
om vad som sker. Under Andens påver-
kan talar han ord förmedlade av Anden 
så att de som lyssnar blir tydligt berörda i 
sina hjärtan. Så tydligt att många kommer 
till tro och låter sig döpas. Denne Petrus, 
som endast kort tidigare blivit mycket 
bryskt förmanad i evangelierna av Jesus 
för att han talar som människor tänker3,  
är nu helt förvandlad och predikar istäl-
let med klar insikt om vad som är ifrån 
Gud. Att komma in under andens smör-
jelse är således viktigt för att Ordet ska bli 
rätt uttryckt, och för att mottagarna ska 
bli öppna för det. Det vi ser i texten är att 
hela skeendet är iscensatt och genomförs 

av Guds Ande. Både de som talar och de 
som lyssnar blir påverkade på det sätt som 
bibeltexten från Joels bok beskriver. 

Grundläggande detaljer
Ytterligare viktiga detaljer vi måste upp-
märksamma är, först innehållet i Petrus 
predikan. Han predikar något helt nytt 
som utgår specifikt från Jesus Kristus. Att 
de som inte tror ska omvända sig (”Låt 
er frälsas från det här bortvända släktet”), 
låta sig döpas i Jesu Kristi namn, och ta 
emot Guds Ande som en gåva. Kristus har 
lämnat jorden, och istället har Anden bli-
vit given till församlingen. Vidare ska vi 
observera vad Lukas som har skrivit den 
här texten noterar i sista versen, att de 
som döpte sig hade tagit emot Petrus ord. 
Genom Anden har alltså auktoriteten att 
kunna förstå och tala GudsOrdet kom-
mit till vanliga människor i församling-
en4.  Detta för att de ska kunna betjäna 
Anden/Ordet på samma sätt som Kristus 
själv gjorde.

Genom tron på Kristus och ledning av 
Anden är nu således församlingen ma-
nad att växa till i kunskap om Kristus och 
Guds kraft (smörjelse), för att kunna ut-
föra Herrens vilja/sak.
 

Detta leder oss vidare in på del två av det 
här temat, då ska vi fokusera på hur vi 
växer till i Kristus genom Anden och lär 
oss att ”behaga Herren genom tro”.
  

Jens Peterson

3Matt 16:23, Mark 8:33.
4Se även Paulus i 2 Korintierbrevet 2:15-3:6.
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Eftersom julen närmar sig med stormsteg 
vill jag rekommendera några böcker som 
är läsvärda och trevliga att ge bort som 
julklapp.

Den första är skriven av en författar-
inna som heter Elisabeth Nemert och 
bokens titel är ”Bortom stjärnan”

Det är en roman som handlar om her-
deparet Jakobs och Saras dotter Sofia. 
Hon föds i Betlehem på Jesu tid och 
förutspås rika gåvor i livet. Hon blir 
vän med en mäktig köpman - Shiman 
-  som ordnar så att hon får en gedi-
gen utbildning. Ödet och den starkt 
lysande stjärnan leder henne till både 
Alexandria och Rom.

Bok nummer två är skriven av Wil-
liam Paul Young, som föddes i Kanada 
och växte upp i en missionärsfamilj på 
Nya Guinea. Han skrev boken till sina 
6 vuxna barn och gav själv ut den ef-
tersom den refuserats av både kristna 

och allmänna förlag.  ”Ödehuset”

Mack är på väg till ödehuset – där hans 
dotter Missy hölls fången. Allt pekar 
på att hon blev mördad där. Han har 
sörjt i 4 långa år. Det som möter ho-
nom där förändrar hela hans sätt att se 
på världen. 

Som tredje bok har jag valt Brian D 
Mc Laren, pastor och teolog. Ett åter-
kommande schema i hans böcker är 
Guds Kärlek till Världen.

”Jesus hemliga budskap”

Brian beger sig ut för att hitta sanning-
en om Jesus och kärnan i hans evang-
elium. När han skalar bort hundratals 
år av institutionaliserad religion finner 
han ett budskap som är fullständigt 
omvälvande.

Jag vill till sist önska god läsning!

Christina Ahlgren

Boktips inför julen
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Ingredienser till Dorkas goda chokladrutor:

• 3 ägg
• 1 ½ dl socker
• 1 ½ dl vetemjöl
• 1 ½ tsk bakpulver

Fyllning:

• 75 g rumsvarmt smör 
• 2 dl florsocker
• 5 tsk cacao
• 1 msk vatten
• Riven cocos

Vispa ägg och socker väl. Tillsätt mjölet blandat med bakpulvret.

Grädda i långpanna med bakplåtspapper, 150 ºC, ca 30-35 min. Låt svalna 
och lossa den från underlaget.

Blanda ihop ingredienserna (utom cocos) till fyllningen. Bred ut den jämnt 
över hela kakan. Dela i två lika delar och lyft upp den ena halvan på den an-
dra. Strö den rivna cocosen över. Skär med vass kniv till lagom stora rutor.

    Berit Bergqvist, Fole

Dorkas rutor
Min man Kjell bodde, som barn, 
några år i Skorped i Ångermland. 
Familjen bestod av föräldrarna och 
fem pojkar i åldrarna tre till tio år. 
De hälsade ibland på hemma hos 
Dorkas, som bjöd på kaffe och 
kakor. Pojkarna åt kakor i mängd så 
att mamma skämdes. 

- Låt pojkarna äta! sa Dorkas.

Och de åt!



8

Jultraditioner i väst på 1950-60-talet
På vår lilla ö, Klädesholmen, startade julen för 
många av oss, med EFS församlings julauk-
tion. Denna hölls lördagen innan första ad-
vent. 

Pirret i magen kring denna missionsauktion 
var en mycket stor sak för en liten tjej. På 
1950-60- talet var det vanligt att vi yngre som 
gick i Solglimten (senare FG), gick runt i hu-
sen, efter skolan, för att sälja lotter inför auk-
tionen. Ibland fick vi sålt många lotter, ibland 
bara några få. Vi var överlyckliga när vi hade 
fått en 100-lotts lista full med namn.

På Solglimten sydde vi även handarbeten så-
som bakdukar, ”klykväskor”, hardangerdukar 
(ja, ni läser rätt, vi broderade dessa dukar vid 
12 års ålder) och många andra saker. Dessa 
produkter skulle senare säljas på missions-
auktionen. Jag som ”Solglimtare” önskade 
att min mamma skulle ropa in just det som 
jag gjort. Så blev inte alltid fallet då mamma 
menade att andra skulle också ha möjlighet 
att köpa det de ville ha. Besvikelsen var stor, 
men som tur var bleknade det snart bort då 
mamma med all säkerhet köpte något annat 
som var av intresse för mig.

Många människor kom till dessa auktioner 
och det var för de flesta på ön en samman-
komst man inte kunde missa. Många pengar 
kom in till EFS yttre mission.

Till första advent hade mamma satt upp nya 
köksgardiner och adventsljusstake som spred 
ett värmande sken. Vi hade inte en stake i 
varje fönster, vilket nu ofta finns, utan en eller 
två varje hus. Det som var viktigare dock vid 
denna tid var stjärnan i fönstret. Varje gång 
pappa satte upp den i finrummet ville jag vara 
med för att titta på. Stjärnan var ännu en på-
minnelse om att julen var mycket nära.

Så kom äntligen julveckan. Under denna 
vecka skulle allt göras klart i hemmet. Juldu-

kar strykas och läggas på, julgardin i köket, 
städas i varenda vrå. Inte minst påminde flyt-
ten i julveckan på att något stort var på gång. 
På Klädesholmen liksom andra öar i väst hade 
de flesta hus två kök, ja ibland tre. I källar-
våningen kunde det finnas ett kök, samt 
på båda husplanen däröver. När julen 
stod för dörren skulle vi ”flytta ner”, som 
vi sa. Allt i köket uppe (oftast sommarkö-
ket) skulle ner till undervåningens kök. Kop-
par, tallrikar, bestick, hushållsvaror, ja allt som 
fanns i ett kök. Likaså skulle bäddarna flyttas 
ner. Vi skulle sova nere. När jag kom upp i 
tonåren flyttade vi inte på bäddarna utan hade 
de sängar vi alltid använde. Köket uppe blev 
kyl under vinterhalvåret, tills vi hade en kyl i 
varje kök. Värmen stängdes av och dörrarna 
stängdes noga så att skinka, köttbullar, mjölk 
m m höll sig kallt.

Jag hade för vana i flera år att leta efter jul-
klappar i huset. Om jag händelsevis kunde 
hitta något paket som det stod Ruth på så 
brukade jag lukta på paketet. Ett år stod nya 
skridskor högst upp på listan då jag tidigare 
ej haft egna, nya skridskor. På så vis kunde 
jag lukta mig till ett par konståkningsskrid-
skor av läder. Glädjen på julafton när paketet 
öppnades, var stor. Mina föräldrar hade köpt 
storlek 42 då de menade att de ej hade råd att 
köpa fler par skridskor till mig. Ja, ni förstår 
att de var stora till en 10-årig tjej. Jag kom 
aldrig att helt växa i dessa skridskor, men de 
höll och blev användna både på sötvattenis 
samt på havsis. Efter ca 45 års tjänst fick jag 
slänga dem.

Julafton startade vi med att tända granen. 
Det luktade så gott av barren och all mat som 
gjorts under de föregående dagarna. Förvän-
tan var stor. Vi firade oftast julafton med min 
morbrors familj och min mormor. Vartannat 
år hos vår familj och vartannat år hos min 
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morbrors familj. 
På julbordet fanns många olika sorters sill (na-
turligtvis), både hemgjord och fabriksinlagd. 
Köttbullar, skinka, ägg med majonnäs och 
dillkvist på, mimosasallad, rödbetssallad, ost, 
hembakt bröd (både mjukt och hårt, den så 
kallade holmekakan som var gräddad i vedel-
dad ugn). En sådan ugn fanns i de flesta hus 
på ”holmen”. På denna tid gjordes det inte 
Janssons, pajer m m som numera finns på jul-
bordet.

Efter julbordet serverades lutfisk (som pappa 
själv hade lutat i källaren), samt potatis och vit 
sås. Oftast använde vi senap till såsen. När vi 
kom så här långt i maten var man proppmätt. 
Men det fattas ju en rätt, risgrynsgröten, jul-
gröten. Den njöt vi av efter lutfisken. 

Till all denna mat dracks det julmust, sock-
erdricka eller svagdricka. Innan jul gick jag 
gärna med pappa bort till vårt lilla torg, där 
det fanns en kiosk som sålde dessa drickor. 
Svagdrickan fanns att köpa i en stor flaska 
med träställning runt.

Under julmiddagen ville vi barn börja att 
öppna några julklappar. Min pappa svarade 
då som han alltid gjorde: ”Vi sparar dem till 
nästa år så behöver vi inte köpa några då”. Vi 
barn tyckte att han var tråkig som inte tyckte 
att vi kunde öppna åtminstone var sig en. 

När klockan närmade sig 18.00 brukade vi 
alltid sjunga julsånger. Pappa spelade till på 
pianot. Julevangeliet lästes, böner bads och 
fler sånger sjöngs. Som barn var man vid 
denna tidpunkt oerhört spänd. Måtte tomten 
komma snart!!! Det som var mest märkligt, 
och som jag aldrig inte riktigt kunde förstå 
var, hur tomten kunde veta att julsångerna 
hade sjungits klart. Julklapparna delades ut 
och öppnades. Det var stoj och glada tillrop. 
Även om högen inte blev så stor så var det all-
tid något jag fick som jag önskat och gladdes 
mycket över.

Vi var aldrig uppe länge på julafton då hela 

familjen kommande morgon skulle gå till jul-
ottan kl. 7 i EFS Missionshus. Mamma och 
pappa medverkade i kören med sång och pap-
pa spelade även fiol. Vid några tillfällen spe-
lade även mamma gitarr. Orgeln trakterades 
oftast av pappa till psalmsången. Efter julot-
tan hände det ofta att jag och min bror gick 
hem till våra kusiner för att titta på vad de 
fått i julklapp. På juldagen var vi, som tradi-
tion, bjudna till min fasters familj på julmid-
dag. Min faster lagade alltid rullader, vilket jag 
älskade.  Min farmor bodde i samma hus och 
hon var med på dessa middagar. 

Annandag jul var självklart söndagsskolans 
stora dag. Vi hade övat flera söndagar innan 
inför den stora julfesten. Kl. 16 var vi alla 
samlade i Missionshuset. Mammor, pappor, 
far- och morföräldrar m fl. Hela lokalen var 
överfull och mycket varm. Ögonen glittrade 
från förväntans fulla barn. Barnen sjöng, spe-
lade teater, läste dialoger, fick julklapp av sön-
dagsskollärarna. Vid julen fick jag ofta en ny 
klänning, så var det med de flesta flickorna. 
Antingen hade min mormor sytt den eller 
så sydde mormors syster den. Den användes 
första gången på julottan. Jag var så stolt över 
att ha fått en ny klänning. Jag minns hur jag 
kände på tyget och tittade mig i spegeln. Ofta 
fanns det något extra på klänningen, kanske 
en liten spets eller en rosett. Å vad jag var fin!                           

Ruth Jelmbark, Klädesholmen
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Boktips inför julen
Hemma hos två pastorsfamiljer i Iowa, USA

I en romanserie tecknar författaren Marilynne 
Robinson två familjers öden. Gilead är sam-
hället och även titeln på den första romanen, 
som ger oss en uppfattning av miljö och histo-
ria. Den sjuttioåriga pastorn James Ames skri-
ver ett brev till sin sjuårige son , vilken han 
föreställer sig, inte kommer att uppleva sin far 
som vuxen. Vi får reda på James historia och 
även James faders och farfaderns, alla tre pas-
torer i den presbyterianska kyrkan. Som barn 
följer James med sin far i det strapatsrika le-
tandet efter farfaderns grav. Farfadern var oer-
hört radikal i sin tro och gav bort det mesta 
till traktens fattiga, vilket innebar att svärdot-
tern var tvungen att gömma hushållspengarna 
i olika pytsar i skafferiet. 

James är sedan tjugoårsåldern änkeman och 
har på gamla dar gift sig med en 35-årig hem-
lös kvinna, vilken på en fråga från honom sva-
rat:" Du kan väl gifta dig med mig?"

Romanen Lila är en inre monolog av denna 
hemlösa kvinna, som varit hemlös i hela sitt 
liv. I fyraårsåldern blev hon kidnappad av en 
fattig, omsorgsfull, kärleksfull hemlös kvinna, 
vilket räddade Lila från undernäring och van-
vård. Vi får följa dem på vandringen till olika 
lantarbeten. T ex sålde barnen i vägvandrar-
gruppen äpplen, som de fått som betalning 
för utfört arbete, till personer i ett stort väck-
elsemöte. Lila hamnar till sist i ett skjul vid en 
flod i orten Gilead. När det är regnoväder tar 
hon skydd i en kyrka, där pastor James predi-
kar och på ett innerligt och oväntat sätt får de 
genast dragning till varandra. Lila börjar på 
eget bevåg sköta pastorns trädgård och gravar.

Pastor James har en barndomsvän som är pas-
tor i den kongretionalistiska kyrkan. De bru-
kar sitta på verandan och diskutera teologi. 
Underhållande och ovanligt är att i romaner 

läsa om predikoförberedelser. För oss luthera-
ner är det också ovanligt att de hela tiden hän-
visar till Calvins teologi. 

Pastor Boughton har en stor familj men alla 
barnen är utflugna och en av sönerna hör ald-
rig av sig. Han är pastor James gudson och 
pastor Boughtons älsklingsson. I romanen 
Hemma återvänder han, vilket också hans 
syster gör. De två syskonen finner varandra. 
På ett lågmält sätt skildras syskonkärlek. De 
är hela tiden hänsynsfulla och försiktiga med 
vad de uttrycker. Den här romanen är utfor-
mad som en dialog mellan syskonen. Det är 
en roman om den förlorade sonen vilken dock 
försvinner igen. Trots att han är efterlängtad 
blir han också misstänkliggjord och återfaller 
i alkoholism. 

Miljöskildringen tilltalar mig. Hur en bil re-
pareras, hur en irisrabatt rensas, hur kläder 
tvättas. Föremål får en återkommande nyckel-
betydelse. En sliten sjal står för tryggheten och 
kärleken i uteliggarlivet, en kniv symboliserar 
försvar, självständighet och integritet. 

Lila läser och skriver av avsnitt ur Bibeln. Pas-
tor James tycker hon ska läsa lättare böcker i 
Bibeln men hon tycker att Hesekiels bok pre-
cis skildrar det liv hon levt på vägarna. 

Böckerna handlar om kärlek; fäders kärlek till 
sina söner, äkta makars kärlek till varandra, en 
dotters kärlek till sin fostermor, en brors och 
en systers kärlek till varandra. 

Läs dessa romaner! Du kan börja med vilken 
som helst av dem. De utspelar sig mycket un-
der samma tid. Från tjugotalet till femtiotalet 
i USA. De finns på Det kristna bokcaféet Por-
ten, Visby.

Kerstin Falk
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I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, 
kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur 
Gud säger ”Se jag gör allting nytt” (Upp 
21:5). Jag har burit med mig de orden 
under en tid. ”Se jag gör allting nytt”. På 
sätt och vis är det lite typiskt att det sista 
Gud säger i bibeln är att han gör allting 
nytt. Efter att ha berättat om årtusenden 
av Gudomligt ingripande som kulmine-
rar med Jesus sammanfattar Gud det hela 
med, se jag gör allting nytt.  

Många gånger får vi börja på nytt i våra 
liv, lägga bakom oss det som varit och se 
framåt. När jag skriver dessa rader är vi 
i slutet av kyrkoåret, vi står vi på randen 
till ett nytt kyrkoår som har texten ”ett 
nådens år”. Tänk att vi får börja ett nytt 
år med Guds nåd, under det här årets har 
jag upplevt att Guds gränslösa nåd har 
blivit mer levande för mig, allt beror på 
den. Det Gud gjorde på Golgata, genom 
att offra sin Son på korset.  Varje gång du 
tar emot förlåtelsen så är du en benådad 
syndare.

Så får vi detta nya kyrkoår påminna oss 
om att Guds son steg ner till jorden i det 
lilla barnet i krubban som vår Frälsare. 
Varje nytt år kan vi lägga det gamla bak-
om oss och börja något nytt.

En välsignad jul och ett gott nytt år!

Peder

Jul och nyårshälsning
vi minns

Vår äldste EFS-medlem på Gotland Karl-
Gustav Pettersson Hemse, tidigare När, 
har avlidit i en ålder av 102 år. Karl-Gustav 
bodde i När där han fick utföra sin livsgär-
ning. Karl-Gustav var inte de stora ordens 
man, han framförde sin gärning plikttroget 
i arbetet på gården och i missionshuset. 
Han tillhörde missionsföreningen som var 
verksam i missionshuset vid Dalbo, där han 
var en trogen besökare, också på Ekegården 
var han en trogen och aktiv medlem. På sin 
ålders höst när han blivit änkeman flyttade 
han till Hemse äldreboende. 

Lennart Olofsson Roma, tidigare Vänge 
har avlidit vid 97 års ålder, han bodde 
största delen av sitt liv i Vänge. På senare tid 
flyttade han till Roma först till lägenhet och 
sen till äldreboendet. För 20 år sedan kom 
han att engagera sig för Cedergrens orgelmu-
seum där han var orgelansvarig, en uppgift 
han skötte i drygt 15 år. Han dokumente-
rade och fotograferade många av Cedergrens 
orglar. Många orglar renoverade han också.

Signe Lawergren Viklau, avled efter en 
kort tids sjukdom, när vi firade henne på 
85-årsdagen kunde ingen ana att hon skulle 
få sluta sin jordevandring 3 månader senare. 
Signe var född i Ekeby och kom att bo på 
olika ställen tills de bosatte sig i Viklau. 
Där engagerade hon sig i syföreningsarbetet 
inom EFS. Hon tillhörde EFS i Fole och var 
en trogen besökare i orgelmuseet. Vi minns 
hennes vänliga väsen och omtanke om alla. 
Vila i frid!

Vi tackar Gud för vad dessa människor fått 
betyda för missionsarbetet och för deras 

engagemang!

Peder
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bibel läsnings
plan

December     
19 måndag       1 Mos 44:1-17
20	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 1	Mos	44:18‐34
21	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 1	Mos	45:1‐28
22 tordag       1 Mos 46:1-7
23	 fredag	 	 	 	 	 	 	 1	Mos	46:28‐33
24	 lördag	 							Julnatten	 																			Den	heliga	natten	 	 Hebr	1:1‐6
25	 söndag	 							Juldagen	 																			Jesu	födelse	 	 Luk	2:1‐20
26	 måndag	 							Annandag	jul	 																			Martyrerna	 	 Matt	10:32‐39
27	 tisdag	 	 	 	 	 	 	 Upp	1	:12‐18
28	 onsdag	 	 	 	 	 	 	 Matt	2:16‐18
29	 torsdag	 	 	 	 	 	 	 1	Joh	3:13‐17
30	 fredag	 	 	 	 	 	 	 1	Tim	6:8‐12
31	 lördag	 	 	 	 	 	 	 1	Petr	4:7‐11
Januari	 	 	 	 	
1	 söndag	 							Nyårsdagen	 																			I	Jesu	namn	 	 Joh	2:23‐25
2	 måndag	 	 	 																			I	Jesu	namn	 	 Ps	121
3	 tisdag	 	 	 																			I	Jesu	namn	 	 Rom	10:9‐13
4	 onsdag	 	 	 																			I	Jesu	namn	 	 Heb	13:5‐8
5	 torsdag	 	 	 																			I	Jesu	namn	 	 Luk	13:6‐9
6	 fredag	 							Trettondedag	jul	 																			Guds	härlighet	i	Kristus	 Matt	2:1‐12
7	 lördag	 	 	 																			Guds	härlighet	i	Kristus	 Luk	11:29‐32
8	 söndag	 							1:a	sönd.	e.	13‐dagen	 Jesu	dop	 	 	 Mark	1:9‐11
9	 måndag	 	 	 	 Jesu	dop	 	 	 Jes	43:1‐4
10	 tisdag	 	 	 	 Jesu	dop	 	 	 Apg	8:14‐17
11	 onsdag	 	 	 	 Jesu	dop	 	 	 Ps	89:20‐29
12	 torsdag	 	 	 	 Jesu	dop	 	 	 Matt	3:13‐17
13	 fredag	 	 	 	 Livets	källa	 	 5	Mos	5:23‐27
14	 lördag	 	 	 	 Livets	källa	 	 Joh	5:31‐36
15	 söndag	 							2:a	sönd.	e.	13‐dagen	 Livets	källa	 	 Heb	2:9‐10
16	 måndag	 	 	 	 Livets	källa	 	 Ps	19:2‐7
17	 tisdag	 	 	 	 Livets	källa	 	 Joh	4:4‐26
18	 onsdag	 	 	 	 Livets	källa	 	 Ef	1:7‐14
19	 torsdag	 	 	 	 Livets	källa	 	 Ps	36:10
20	 fredag	 	 	 	 Jesus	skapar	tro	 	 2	Kung	5:1‐4,	9‐15	
21	 lördag	 	 	 	 Jesus	skapar	tro	 	 2	Kor	1:3‐7
22	 söndag	 							3:e	sönd.	e.	13‐dagen	 Jesus	skapar	tro	 	 Joh	4:46‐54
23	 måndag	 	 	 	 Jesus	skapar	tro	 	 Ps	36:6‐10
24	 tisdag	 	 	 	 Jesus	skapar	tro	 	 Rom	10:17
25	 onsdag	 	 	 	 Jesus	skapar	tro	 	 Rom	1:16‐17
26	 torsdag	 	 	 	 Jesus	skapar	tro	 	 Gal	2:16‐21
27	 fredag	 	 	 	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 1	Kung	17:1‐6
28	 lördag	 	 	 	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 2	Tim	1:7‐10
29	 söndag	 							4:e	sönd.	e.	13‐dagen	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 Matt	14:22‐33
30	 måndag	 	 	 	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 Ps	107:28‐32
31	 tisdag	 	 	 	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 Matt	14:34‐36
Fabruari	 	 	 	 	
1	 onsdag	 	 	 	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 2	Kor	1:8‐11
2	 torsdag	 	 	 	 Jesus	är	vårt	hopp	 	 Jak	5:13‐16
3	 fredag	 	 	 	 Uppenbarelsens	ljus	 	 Mik	7:7‐8
4	 lördag	 	 	 	 Uppenbarelsens	ljus	 	 Apg	2:42‐46
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5	 söndag	 						Kyndelmässodagen	 Uppenbarelsens	ljus	 	 Luk	2:22‐40
6	 måndag	 	 	 	 Uppenbarelsens	ljus	 	 Ps	138
7	 tisdag	 	 	 	 Uppenbarelsens	ljus	 	 Matt	13:31‐33
8	 onsdag	 	 	 	 Uppenbarelsens	ljus	 	 Ef	5:1‐16
9	 torsdag	 	 	 	 Uppenbarelsens	ljus	 	 1	Tim	6:13‐16
10	 fredag	 	 	 	 Nåd	och	tjänst	 		Vish	11:22‐26,	Jer	23:23‐29
11	 lördag	 	 	 	 Nåd	och	tjänst	 	 Fil	3:7‐14
12	 söndag	 						Septuagesima	 	 Nåd	och	tjänst	 	 Matt	19:27‐30
13	 måndag	 	 	 	 Nåd	och	tjänst	 	 Ps	25:4‐11
14	 tisdag	 	 	 	 Nåd	och	tjänst	 	 1	Kor	1:1‐3
15	 onsdag	 	 	 	 Nåd	och	tjänst	 	 Fil	1:3‐11
16	 torsdag	 	 	 	 Nåd	och	tjänst	 	 Matt	20:1‐16
17	 fredag	 	 	 	 Det	levande	ordet	 	 Jer	23:23‐29
18	 lördag	 	 	 	 Det	levande	ordet	 	 Heb	4:12‐13
19	 söndag	 						Sexagesima		 	 Det	levande	ordet	 	 Joh	6:60‐69
20	 måndag	 	 	 	 Det	levande	ordet	 	 Ps	33:4‐9
21	 tisdag	 	 	 	 Det	levande	ordet	 	 2	Pet	1:21
22	 onsdag	 	 	 	 Det	levande	ordet	 	 1	Kor	1:18‐25
23	 torsdag	 	 	 	 Det	levande	ordet	 	 Rom	10:13‐17
24	 fredag	 	 	 	 Kärlekens	väg	 	 Höga	v	8:6‐7
25	 lördag	 	 	 	 Kärlekens	väg	 	 2	Kor	5:14‐21
26	 söndag	 						Fastlagssöndagen	 	 Kärlekens	väg	 	 Mark	10:32‐45
27	 måndag	 							 	 	 Kärlekens	väg	 	 Ps	86:5‐11
28	 tisdag	 					 	 	 Kärlekens	väg	 	 1	Kor	13:1‐13
Mars     
1	 onsdag	 						Askonsdagen	 	 Bön	och	fasta	 	 Luk	5:33‐39
2	 torsdag	 	 	 	 Bön	och	fasta	 	 2	Kor	7:8‐13
3	 fredag	 	 	 	 Prövningens	stund	 	 1	Mos	3:1‐13
4	 lördag	 	 	 	 Prövningens	stund	 	 Heb	5:7‐10
5	 söndag	 						1:a	söndagen	i	fastan	 Prövningens	stund	 	 Mark	1:12‐13
6	 måndag	 							 	 	 Prövningens	stund	 	 Ps	31:2‐6
7	 tisdag	 	 	 	 Prövningens	stund	 	 Heb	4:14‐16
8	 onsdag	 	 	 	 Prövningens	stund	 	 Jak	1:2‐4
9	 torsdag	 	 	 	 Prövningens	stund	 	 Jak	1:12‐15
10	 fredag	 	 	 	 Den	kämpande	tron	 	 Jes	61:1‐3
11	 lördag	 	 	 	 Den	kämpande	tron	 	 Heb	11:23‐27
12	 söndag	 						2:a	söndagen	i	fastan	 Den	kämpande	tron	 	 Mark	14:3‐9
13	 måndag	 							 	 	 Den	kämpande	tron	 	 Ps	130
14	 tisdag	 	 	 	 Den	kämpande	tron	 	 Heb	11:23‐27
15	 onsdag	 	 	 	 Den	kämpande	tron	 	 Mark	14:3‐9
16	 torsdag	 	 	 	 Den	kämpande	tron	 	 Jes	42:1‐3
17	 fredag	 	 	 	 Kampen	mot	ondskan						1	Kung	18:26‐29,	36‐39
18	 lördag	 	 	 	 Kampen	mot	ondskan	 Upp	3:14‐19
19	 söndag	 						3:e	söndagen	i	fastan	 Kampen	mot	ondskan	 Mark	9:14‐32
20	 måndag	 	 	 	 Kampen	mot	ondskan	 Ps	25:12‐22
21	 tisdag	 	 	 	 Kampen	mot	ondskan	 Ef	5:1‐9
22	 onsdag	 	 	 	 Kampen	mot	ondskan	 Ef	5:17‐20
23	 torsdag	 	 	 	 Kampen	mot	ondskan	 Ef	6:10‐18
24	 fredag	 	 	 	 Guds	mäktiga	verk	 	 1	Sam	2:1‐10
25	 lördag	 	 	 	 Guds	mäktiga	verk	 	 Kol	1:15‐20
26	 söndag	 						Jungru	Marie	bebådelsedag	 Guds	mäktiga	verk	 	 Luk	1:26‐38

Bibelläsningsplanen för 2017 är framtagen av Jonas Bergsten på uppdrag av Bibelsällskapet. 
Planen följer kyrkoårets tredje årgång. På fredagen introduceras helgens tema som 

kulminerar med evangelietexten på söndagen. Under den efterföljande veckan 
dröjer man sig kvar i temat och läser fler texter från andra årgångar.
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välkomna till
Fole Nyårsdagen 1 jan kl. 18 Nyårsbön, 
Tisd. 10 jan kl 12.30 Lunch, 
Fred. 13 jan kl. 19 Grötfest,
Sönd. 29 jan kl. 18 Mässa,
Tisd. 14 febr. kl. 12.30 Lunch,
Sönd. 26 febr. kl 18 Mässa, 
Tisd. 14 mars kl 12.30 Lunch, 
Sönd. 26 mars kl. 18 Mässa.
Måndagar jämna veckor 18.30 Scouter
Tisdag och torsdag kl 8 Bön i församlings-
hemmet
Tisdagar jämna veckor kl 19 Syföreningens 
trivselkväll
Torsdag jämna veckor kl 19 Bön

Lokrume Månd. 30 jan. kl. 12 Grötfest

Visby Terra Novakyrkan
Söndagar Gudstjänst,
Tisd. udda veckor Öppet hus. 
I övrigt se predikoturer i dagstidningarna 
under Visby Domkyrkoförsamling
Torsd. kl. 14 jämna veckor Bibelsamtal och 
bön hos Aina Unemo Tel. 218407

ÅRSMÖTEN

Fole Lörd. 18 febr kl 18
Hejde Sönd. 12 mars kl. 13
När Månd. 23 jan kl. 13
Sanda bestäms senare
Terra Novakyrkan Sönd. 19 febr. kl. 
12.30
Södra Gotland bestäms senare

EFS Missionsinsamlingar

Fole Sönd. 29 jan kl. 18
Hejde Sönd. 12 mars kl. 13
Lokrume Månd. 30 jan kl. 12
När Månd. 23 jan kl. 13
Sanda Måndag 2 jan kl. 13.00
Övriga se predikoturer

Böneveckan för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genom-
förs samtidigt i cirka 75 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma 
datum varje år. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar 
det internationella grundmaterialet.
På Gotland arrangeras samlingar i olika kyrkor, se predikoturer i dagstidningarna under 
ekumeniskt 13 och 20 januari.
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Gilla oss på          @Krampbroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)
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