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Vart tog allt vägen? Trängsel, musik. galenskap, 
härliga möten, grillkvällar vid stranden, 
jordgubbarna. Sommaren som jag upplevde den. 
Som vanligt har jag haft mycket besök från 
fastlandet. Bland annat ett kärt besök av en 
väninna som jag inte mött på flera år. Min 
väninna satt på gotlandsfärjan från Nynäshamn 
för att hälsa på mig några dagar. Som vanligt var 
färjan fullbokad som den oftast är på sommaren, 
hon hörde hur det ropades ut i högtalaren att ett 
litet barn hade kommit bort från sina föräldrar. 
Hon började tala med den passagerare som satt 
bredvid henne och båda var överens om att det 
inte kändes bra, vad som helst kunde ju hända. 
De kom överens om att de skulle gå åt var sitt håll 
för att se om de kunde upptäcka barnet. Medan de 
letade ropades det ut att barnet kommit tillrätta 
och fanns vid informationen, skönt tänkte säkert 
alla passagerare. Detta berättade hon för mig när 
vi möttes i hamnen i Visby. Hon berättade också 
att hon precis hade läst i en tidning om hur ett 
annat nyfött barn hade hittats i en tunnel på 
fastlandet i en skokartong. Tyvärr överlevde inte 
detta lilla liv och hade begravts i en liten vit kista 
med endast kyrkans personal som följde med till 
graven.
Båda barnen har föräldrar, i det ena fallet 
föräldrar som letar efter sitt barn och i det andra, 
där föräldrarna inte vill, kan, eller har möjlighet 
att ta hand om sitt barn och i desperation lämnar 
barnet i förhoppningen om att någon ska ta hand 
om det.
Men vi har en förälder som aldrig överger oss, 
som ger oss kärlek, vänskap, tröst och som vi 
alltid kan förlita oss på. Hur vi än är, har varit 
och kommer att vara blir vi aldrig övergivna. 
Han är vårt ljus i mörkret och lyser upp vår väg. 
Jesus säger ju ”Jag är världens ljus”. Ska vi då inte 
förlita oss på honom? Naturligtvis, vilket ger oss 
hopp inför den mörka årstiden som kommer att 
komma. 

Christina Ahlgren

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN

Jesus är världshistoriens centralgestalt. 
Vår tideräkning är knuten till hans födelse 
och ingen annan har påverkat vår historia 
eller berör enskilda människors liv på 
samma sätt som mannen från Nasaret.

Vem är han? Den frågan bränner genom 
tiderna. Den är högaktuell idag. Och 
för många är han inte bara en gestalt i 
historien – han är den levande Herren 
och Frälsaren, närvarande och verksam. 
Svaret på livets djupaste frågor. Frågorna 
om Gud, människan, frälsningen, livets 
mening, evigheten. Då vi närmar oss 
Jesus händer något i vår inre värld. Han 
oroar. Talar. Kallar. Ställer oss inför en 
avgörelse. ”Mitt i världshistorien reser sig en 
personlighet, som inte liknar någon annan 
vi känner”, skriver en känd historiker, 
Harald Hjärne.  ”Han visar framåt mot ett 
mål, dit folkens alla villovägar sammanlöper 
i en frid, som övergår alla deras planer och 
drömmar…”

Det är något djupt fascinerande över 
Jesusgestalten. Han är på en gång 
tilldragande och frånstötande Inte många 
kan stå likgiltiga inför honom. Han 
är älskad, hatad, tillbedd och hånad. 
”Det finns ingen betydelsefullare gestalt i 
mänsklighetens historia. Vare sig människor 
älskar eller hatar honom, så gör de det 
intensivt.” (T R Glover) Hans budskap 
är inte lättsmält, Det provocerar och 
utmanar vår självgodhet och stolthet. 

Den andas helighet och berör hjärta och 
samvete. 

Vi lär inte känna Jesus från åskådarplats, 
bildlikt talat. Genom att på avstånd 
betrakta honom och de under han gör. 
Hans kärlek kallar oss att våga börja gå 
i hans fotspår. Det är genom att följa 
Mästaren vi lär känna honom! Det 
är på överlåtelsens och trons väg han 
uppenbarar sig för oss. Därför kan vi kalla 
det kristna livet en upptäcktsfärd, ett 
heligt, spännande äventyr! 

Kristendomen är knuten till en person - 
Jesus!  ”I nya testamentets mitt står en härlig 
gestalt, som drar till sig allas blickar: Jesus. 
Ömsintare än någon, kärleksfullare än 
någon, mer självutgivande än någon. Men 
också starkare än någon.” (B Gerhardsson) 
Jag vill lära känna honom, och kraften 
från hans uppståndelse, skriver Paulus. 
Han sträcker sig framåt i bön och längtan. 
Berättar om sin beslutsamhet att ständigt 
vandra vidare på trons väg, in i ett allt 
djupare Kristusliv.

Det är bara Jesus som kan ge hopp inför 
evigheten! Han är den enda vägen till 
Gud, säger han själv. Den enda grunden, 
Den ende medlaren. Hans namn är det 
enda namnet genom vilket vi kan bli 
frälsta. Öppna ditt hjärta för Jesus!

Ingmar Helmner 

Världshistoriens centralgestalt
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Åttonde kvällen: Vad säger bibeln om 
”evigt liv” och ”uppståndelsekroppen”?
Med underrubriken: ”Målet för vår tro”.
Den här åttonde träffen är den sista av de 
temakvällar som vi har haft under 2015. 
Därför har vi idag det avslutande temat, 
målet för vår tro – evigt liv. 
Tidigare har vi berört följande teman: 
1. Guds Ord – som Skriften (det skrivna 
Ordet/Den Heliga Skrift). 
2. Guds Ord – som Ordet från Gud som 
Anden förmedlar genom uppenbarelse. 
3. Guds Ord – som människan Jesus Kris-
tus 1. Hans gudomliga natur.  
4. Guds Ord – som människan Jesus Kris-
tus 2. Hans mänskliga natur.
5. Guds Ord – om ”människan”, vår posi-
tion inför Gud utan Kristus.
6. Guds Ord – om ”människan och Den 
Helige Ande” 1. Mötet m Dha.
7. Guds Ord – om ”människan och Den 
Helige Ande” 2. Växt i Kristus m Dha.
Så idag nr 8: Guds Ord – om målet för 
den kristna tron – evigt liv.
”Evigheten” vad är det?
Vi människor lever här på jorden i en 
värld (el. dimension/tillvaro) som vi kall-
lar för ”fysisk”. Detta innefattar att den är 
”skapad”, och det för med sig vissa speci-
ella omständigheter. Djur, natur, männ-
iskor föds till liv, lever livet, och dör sedan 
på något sätt bort ifrån livet. I den fysiska 
tillvaron är alltså livet begränsat till en viss 
tid. Vi kan även producera fysiska saker 
själva, använda dem på olika sätt, och när 
de är utslitna, lämna dem till egen ned-
brytning eller skrota dem. Alltså har även 
det som vi kallar för ”saker/döda ting” en 

början och ett slut.

Den fysiska dimensionen är vidare synlig. 
Förutsatt att våra sinnen är friska kan vi 
se den med våra ögon, ta på den med våra 
händer, höra ljud från den med våra öron, 
känna dess lukter, och så vidare. Allt detta 
är i sin ordning enligt bibelns Ord, den 
säger att Gud har skapat den fysiska di-
mensionen, och att vi människor är me-
nade att leva i den. 

Samtidigt hävdar flera olika läror påtag-
ligt, både religiösa och ickereligiösa, att 
det också finns en osynlig dimension. En 
dimension som står i kontakt med det 
fysiska livet och därför går att uppleva, 
men som ofta framställs som nyckfull och 
svår att komma i kontakt med, eller att 
tydligt veta vad som försegår i den.  Det 
är i denna ”fördolda” tillvaro som bibeln 
beskriver att ”Gud” verkar. Att han är i 
sin himmel, att han är Jesu Fader och all-
härskande regent, och att han därifrån har 
gett ”all makt i himmelen och på jorden” 
till sin son Jesus Kristus.1 För att kunna 
kommunicera om den här osynliga di-
mensionen använder vi människor en 
lång rad olika begrepp, varav ”evig”, som 
är vårt tema idag, är ett exempel.2  Låt oss 
stanna till vid det.  

Två olika begrepp
I bibeln används flera uttryck när man 
försöker uttrycka begreppet ”evighet”, 
men det är främst två stycken som figure-
rar mest. Först är det i Gamla Testamentes 
hebreiska ”olaim/olam”. Ordets grundbe-
tydelse som adjektiv är ”hemlig/fördold”, 
och det översätts efter dess sammanhang 
med fordom, forntida, alltid/för alltid, evig, 

EFS temakväll nummer 8 
Tema ”Bibeln 2015”

1  Matteus evangelium 28:18.
2  ”Andlig”, och ”övernaturlig”, är flera.
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evinnerligen. Som tidsbegrepp syftar ordet 
på en tidspunkt bortom det förnuftsmäs-
siga, en obegränsad, obestämd och okänd 
period i gången tid, nutid, eller framtid.
 

Som motsvarighet i Nya Testamentet an-
vänds det grekiska substantivet ”aion”. 
Det har betydelsen ”tidsålder”. Som ad-
jektiv heter det ”aionios”, och har betydel-
sen ändlös tidsålder/evig (subst ”evighet”). 
Innebörden är även här en tidsperiod, 
men mer specificerat utan början och utan 
slut, som kan uttryckas i förfluten tid, nu-
tid, eller i framtiden. I Nya Testamentet 
används aionios ca 70 gånger, och varje 
gång är det knutet till Gud eller när fakta 
gällande Gud ska förklaras. Ett exempel 
är när texterna behandlar det bibeln kallar 
för evigt liv och evig död. De framställs då 
som två pågående tillstånd som inte har 
något slut – för att de är ”eviga”.

Målet för vår tro   
Nu kan emellertid en beskrivning av en 
sådan tillvaro upplevas som udda och svår 
att förstå för oss som endast är vana vid 
den fysiska dimensionen. Allt fysiskt liv är 
ju begränsat till en början och ett slut, just 
för att det är skapat. Men med hjälp av 
det ovan beskrivna ”evighetsbegreppet” 
försöker alltså bibelns författare att redo-
göra för en konkret tillvaro utan dessa be-
gränsningar. En reell verklighet av liv från 
Gud utan något slut.
Som följd kallar Nya Testamentet Gud 
för evig, att Guds rike är evigt, att Guds 
nåd är evig, att Kristus är evig, att Guds 
Ande är evig, och att budskapet om Jesus 
Kristus, ”evangeliet”, är evigt. Av detta 
följer samtidigt att den gåva som Nya Tes-
tamentet utlovar till människor genom 
Kristus är evig – löftet om en uppståndel-

sekropp och ett evigt liv. Det är detta som 
den kristna trons uttryck ”evighetshopp” 
kommer ifrån.

Varning!
Parallellt bör vi här notera syndens konse-
kvens, vilken vi berörde under temakväll 
5. Nya Testamentet redogör inte endast 
för ett evigt liv. Det redogör även för 
en motsats, som kallas för evig död. Evig 
död är när synden, med dess onda kraft 
och avståndstagande ifrån Gud, har till-
låtits av en människa att leda henne till 
ett evigt dött tillstånd.3  Detta betyder att 
man inte kommer in i Guds rike. Man går 
miste om det på grund av att man saknar 
evigt liv ifrån Kristus. Här bör vi obser-
vera att författarna till Nya Testamentet 
varnar mycket allvarligt för evig död i sina 
texter. 4

Målet för Kristustron
Men målet för tron på Kristus är istället 
att ta emot övernaturligt liv ifrån Gud för 
att bli konkret förvandlad bort ifrån ett 
dött tillstånd och därigenom kunna leva 
här tillsammans med Kristus med evighe-
ten hos Gud som mål. 
Med detta som utgångsläge ska vi nu läsa 
några texter som beskriver löftet om ”evigt 
liv” och notera dess innehåll. 

Läs 2 Korintierbrevet 4:16-5:5 om tron 
och hoppet

Notera här vers 4:18 och specifikt ut-
trycket ”riktar blicken mot”. I det här sam-
manhanget betyder det, ”riktar sin upp-
märksamhet mot”. Paulus och hans vänner 
riktar inte sin uppmärksamhet mot det 
som är synligt, vilket vi sagt är det fysiska. 
Det är på grund av att det synliga/fysiska 
är förgängligt. Problemet med allt som är 

3  Se Romarbrevet kap 6.
⁴  Se som ex Markus 3:29, Matteus 18:8, 25:31-46, Rom kap 6, Uppb 20:10, 2 Tess 1:9, 
Hebr 6:2.
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⁵  Den nöd som nämns i sammanhanget i 2 Korintierbrevet syns vara av två slag, dels ned-
brytning av naturligt åldrande, dels genom fysisk förföljelse (se 4:7-6:1).
6  Läs mer om ”uppståndelsekroppen” i 1 Korintierbrevet 15.
7  Se Johannes 16:33, och 1 Johannes 5:2-5

förgängligt får sin förklaring i vers 16, 
att det är på väg ”att brytas ner”. I sam-
manhanget betyder det att dö bort. Deras 
jordiska fysiska kroppar, som texten kallar 
för ”vår yttre människa”, är alltså på väg 
att brytas ner och dö, för att de inte är 
eviga.5  Därför riktar istället Paulus och 
hans vänner sitt fokus mot Gud. Gud har 
i vers 5:5 förberett dem för detta genom 
att lägga ner sin egen Ande, i deras ande, 
och fött dem till nytt liv, för att ha ge-
menskap och samarbete med dem. Detta 
kallar Paulus för ”vår inre människa”. Vår 
inre människa är därför osynlig, oförgäng-
lig, evig, och ifrån Gud. Den bygger upp 
dem, förnyar dem, till nytt liv, inuti den 
förgängliga kroppen. Poängen i texten är 
således att de redan här i det fysiska livet 
”riktar sin blick”, i tro på det eviga, mot 
det som är evigt av Gud, för att Gud har 
förberett dem för det. Det är detta som är 
trons liv i Kristus.
Vi fortsätter med vers 5:1-4. Här be-
skrivs i texten att det finns en ny kropp 
(”en himmelsk boning”) som är evig och 
gjord av Gud. Den nuvarande ”jordiska” 
kroppen (som är fysisk) kallar han för ”ett 
tält”. ”Tält” betyder i sammanhanget nå-
got som är tillfälligt, svagt och bristfälligt, 
precis som ett tält är i förhållande till ett 
vanligt hus. Enligt Paulus lever således 
den som tagit emot och tillhör Kristus här 
i väntan på något nytt, och under tiden 
är den fysiska kroppen ett bräckligt ”tält” 
under nedbrytande. Istället väntar en 
”uppståndelsekropp” som är evig, och som 
klarar av att leva både i evigheten och i det 
fysiska.6  Det är en sådan kropp som Nya 
Testamentet beskriver att Jesus Kristus 
har efter sin uppståndelse ifrån de döda. 

Nu börjar målet för tron på Kristus bli 
tydligt, förvandling ifrån det fysiska, som 
är förgängligt och dör bort, till det him-
melska som är evigt och består av liv.  

Löftet för det kristna hoppet 
Nu bör vi även notera det löfte som är 
grunden för processen. Vers 4:17: 
17Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, 
bereder åt oss en väldig och överväldigan-
de härlighet som väger tungt och varar för 
evigt. 
I den grekiska text som Nya Testamen-
tet är skrivet på radar den här versen upp 
flera kraftuttryck efter varandra, här över-
satt med väldig och överväldigande, för att 
betona att det är härligheten hos Gud i 
evigheten som är det väsentliga. Vägen dit 
kan vara fylld av nöd på flera olika sätt, 
men enligt texten är detta ingenting mot 
de löften om framtiden som väntar. Det 
är detta som är trons hopp genom Kristus! 
Att en förtröstan på Honom inte sviker. 
Hoppet är så starkt att det övervinner alla 
omständigheter i det fysiska livet, för att 
det är evigt och har evighetens kraft.7  Vi 
avslutar med en sista text. 

Läs Filipperbrevet 3:20-21
Återigen beskrivs samma förvandling och 
det löfte som vi noterat ovan. Den bräck-
liga kroppen är den fysiska jordiska krop-
pen, och målet är att den ska förvandlas 
och bli lik Jesus Kristus härlighetskropp. 
Betydelsen här av uttrycket ”härlighets-
kropp” är en kropp som har samma egen-
skaper som Jesu kropp efter hans uppsti-
gande till himmelen, och som därför fullt 
ut förhärligar och visar upp Gud. Detta 
är en kropp som är himmelsk, och som 
därför kan leva i Guds rike i himmelen 
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– samtidigt som den kan leva på jorden. 
Det är en kropp som är helt utan syndens 
falska sinnelag, som inte är mottaglig för 
sjukdomar, och som inte kan vara en bo-
ning för demoner. Det är även en kropp 
som inte kan dö – för att den är evig. Det 
är den här kroppen jag nämnt ovan, som 
Jesus har i slutet av evangelieberättelserna 
när han på övernaturligt sätt visar sig för 
lärjungarna efter att han uppstått från de 
döda och blivit förvandlad till det him-
melska. Och det är en sådan kropp som är 
utlovad till människor genom tro på Jesus 
Kristus. 

Avslutning
EFS tema 2015 var ”bibeln”. Utifrån det 
har jag under 8 tillfällen försökt att belysa 
den innersta kärnan i bibelns Ord, Kris-
tus! Min intention har varit att försöka 
blottlägga de löften som finns i honom, 
som en ”mall” eller en ”lins” som man 
kan använda för att öppna upp och förstå 
bibelns olika texter. Vidare vill jag hävda 
att det finns en underbar framtid för den 
som vill att Kristus ska ta hand ens liv. 
Bättre än man kan föreställa sig. Låt oss 
inte missa den!
   Jens Peterson

Allting har sin tid
Den 7 april var jag med mina systrar 
Ingabritt och Margareta på vår bror 
Karl-Olof Lindhs begravning i Skellef-
teå. Han blev 83 år och begravningen 
hölls i Sörbölekyrkan.
Karl-Olof var ju under en period på 
1960-talet pastor i Stångakretsen och 
hade vår far Emil Lindh som distrikts-
föreståndare. Som pensionär bidrog 
han med uppskattade avsnitt ur sin 
levnadshistoria i Gotlands Missionstid-
ning.
För min del så kom jag som artonåring 
till Hagabergs Folkhögskola tillsam-
mans med fem andra gotlänningar. 
Därefter läste jag teologi fyra år på Jo-
hannelund som då låg i Bromma. Jag 
tjänstgjorde sen sexton år som ung-
domskonsulent i Luleå, Borås och Hel-
singborg. Efter lärarhögskolan i Lin-
köping arbetade jag sedan som lärare 
på Hagabergs Folkhögskola i tjugofem 
år. Under dessa år var jag föreståndare 
för skolans fritidsledarutbildning med 
social inriktning. Numera bor jag som 
pensionär med min hustru Gunnel 
Thyr på det tidigare missionärsboendet 
Lindängen i Södertälje, som numera är 
EFS Missionsförenings föreningsgård 
med bl a en förskola. Nu gör jag min 
sista period som ledamot i Östertälje 
församlingsråd där jag tidigare varit 
ordförande i tretton år. Min sista pe-
riod gör jag också som politiker i Sö-
dertäljes äldreomsorg. Jag får citera 
ordspråket ”Allting har sin tid”.
Gotlands Missionstidning prenumere-
rar jag på och det är intressant att följa 
vad som händer inom EFS verksamhet 
på Gotland.

Hälsningar Nils-Gunnar Lindh
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Patrullrikslägret i somras hölls i Mossebo utanför Kalmar, ett stort scoutläger med 
totalt ca 1.500 scouter, ledare och funktionärer. Från Gotland var vi 36 personer från 
scoutkårerna i Visby, Fole och Lärbro. Se bilderna i färg på efsgotland.com.

Kornelia skär gurka till middagen

Adam och Kornelia steker potatisbullar
Hej vad det går!
Amanda och Vilma närmast i bild
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Fabian har klättrat högt
Chokladhjul var en av 
marknadens många aktiviteter 

Ett gäng glada Folescouter: Hilda, Anna, Vilma, Saga, Ella, Emilia, Amanda och Alice

Hela gänget (nästan) med Fole-Lärbro-Visby-scouter
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Lokrume gamla syförening 160 år, 1857 – 2017
Den 14 april 1857 samlades 3 personer 
vid Grausne i Lokrume för att bilda en 
arbetsförening, därefter har arbetet fort-
satt under alla år. Syföreningen har hållit 
hårt på traditionerna, det är ordning och 
reda som har präglat föreningen. Man 
samlas till symöten i regel sista måndagen 
i varje månad, med uppehåll juni, juli och 
dec. När syföreningen samlas har man en 
inledande andakt, då man alltid sjunger 
psalm 81 ”Herre samla oss nu alla”. Sedan 
följer läsning ur någon bok. 

Syföreningens årsmöte hålls i maj och rä-
kenskapsåret följer den gamla ordningen 
som var inom jordbruket, första maj – sis-
ta april. Pengarna fördelas till olika ända-
mål, såsom EFS utlandsmission och olika 
ändamål på Gotland, t ex sjukhuskyrkan, 

Birkagården mm.

Vartannat år i november hålls syförenings-
auktion och vid varje möte tar man upp 
kollekt till verksamheten. Syföreningens 
föreståndare är Gun Lindberg och biträ-
dande föreståndare Marianne Stenström. 
Båda har gått i sina mödrars spår med att 
arbeta för syföreningen. 

Syföreningen har idag 10 medlemmar, 
jubiléet kommer att firas med att man 
bjuder på kyrkkaffe i oktober och sen in-
bjuder andra syföreningar i november. (Se 
annons) Vår förhoppning är att se framåt 
och vår önskan är att Gamla syföreningen 
skall fortsätta i samma anda många år till.

Gun Lindberg

Lokrume gamla syförening 160 år 
Jubileumsfirande

Söndag 15 oktober kl. 10.00 Gudstjänst i Lokrume kyrka, 
Mia Ström, Jens Peterson, 

syföreningen bjuder på kyrkkaffe

Måndag den 13 november kl. 13.30 Gemenskapsträff i Lokrume 
församlingshem, historik, andakt. 
Sångprogram med Malin Martis, 

servering, lotteri.

Alla välkomna! 
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Bönevecka i Almedalsveckan 
I september förra året besökte jag EFS-
föreningarna på Gotland tillsammans 
med ett team från EFS riks och vi fördju-
pade oss i den lyssnande dimensionen i 
bön tillsammans med EFS- föreningarna 
men även i en ekumenisk bön- och lov-
sångskväll i Fole missionshus. Under den 
helgen upplevde jag att Herren talade om 
Almedalsveckan och att jag fick en kal-
lelse att vara med och stötta i bön på plats 
i Visby under den veckan. 

Det första jag gjorde var att kontakta Fole 
missionshus om logi och de var snabba 
att välkomna oss genom att reservera 
gästrummen redan innan jag visste om 
det skulle bli en grupp. Eftersom jag själv 
är aktiv inom Sverigebönen kontaktade 
jag Eva Barck, Sverigebönens kontakt 
på Gotland. Hon berättade då att hon 
redan inför förra Almedalsveckan hade 
uppfattat Herrens hjärta för bön under 
Almedalsveckan. Så det var bara för oss 
fem som slutligen gensvarade på kallel-
sen att komma till Visby att ansluta oss 
till och bidra i den befintliga bönerytmen 
med morgonbön på Elida och lunch- och 
middagsbön på Frälsningsarmén. Där 
emellan bönevandrade vi i stan, gick på 
seminarier och vi var även frimodiga och 
 

frågade människor, en från Mission 
people bland annat, om vi kunde be för 
något särskilt. Alla blev jätteglada för frå-
gan och nämnde saker vi fick be för. Vi 
uppmuntrade poliserna och vittnade för 
nazister. Det blev en fantastisk vecka i 
gemenskapens glädje mellan kristna sys-
kon på ön och i G som i Gud och Elida. 
Det här gav mersmak och min aning är 
att vi i somras var med och gjorde en väg 
som fler kommer att trampa vidare på till-
sammans med Kristi kropp på Gotland. 
Bön förändrar och Gud har stora planer 
för Sverige, därför har bönen en självklar 
och viktig roll att spela i Sveriges politi-
kervecka. Almedalsveckan är hela Sveriges 
kristenhets angelägenhet.

Maria Smeds, 
konsulent EFS Uppsala
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bibel läsnings
plan

Oktober     
2 måndag Den helige Mikaels dag Änglarna  Ps 103:19-22
3	 tisdag	 	 	 	 	 	 Joh	1:47-51
4	 onsdag	 	 	 	 	 	 Luk	22:43
5	 torsdag	 	 	 	 	 	 Upp	12:7-12
6	 fredag	 	 	 	 	 	 Vish	7:15-22,	Jes	12:1-2
7	 lördag	 	 	 	 	 	 Kol	3:16-17
8	 söndag	 Tacksägelsedagen	 	 Lovsång	 	 Luk	19:37-40
9	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	65:9-14
10	 tisdag	 	 	 	 	 	 Ps	27:4
11	 onsdag	 	 	 	 	 	 Luk	24:53
12	 torsdag	 	 	 	 	 	 Ef	5:18-20
13 fredag      Ords 8:32-36
14	 lördag	 	 	 	 	 	 Apg	5:27-29
15	 söndag	 18:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Att	lyssna	i	tro	 Matt	13:44-46
16	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	19:8-15
17	 tisdag	 	 	 	 	 	 Apg	16:11-15
18	 onsdag	 	 	 	 	 	 Jak	2:8-13
19	 torsdag	 	 	 	 	 	 Joh	7:14-18
20	 fredag	 	 	 	 	 	 Jos	2:1-15
21	 lördag	 	 	 	 	 	 Heb	11:29-33
22	 söndag	 19:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Trons	kraft		 Mark	2:1-12
23	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	73:23-26
24	 tisdag	 	 	 	 	 	 Heb	11:1-7
25	 onsdag	 	 	 	 	 	 1	Tim	6:11-12
26	 torsdag	 	 	 	 	 	 Luk	6:45
27	 fredag	 	 	 	 	 	 Tob	10:7-13,	1	Mos	18:1-8
28	 lördag	 	 	 	 	 	 2	Tim	1:3-5
29	 söndag	 20:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Att	leva	tillsammans	 Matt	13:53-57
30	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	68:5-7
31	 tisdag	 	 	 	 	 	 Apg	9:36-43

November		 	 	 	
1	 onsdag	 	 	 	 	 	 Heb	13:2-3
2	 torsdag	 	 	 	 	 	 Mark	3:31-35
3	 fredag	 	 	 	 	 	 Heb	12:22-24
4	 lördag	 Alla	helgons	dag	 	 Helgonen	 	 Luk	6:20-26
5	 söndag	 Söndagen	e.	alla	helgons	dag	 Vårt	evighetshopp	 Luk	20:37-38
6 måndag      Ps 116:1-9
7	 tisdag	 	 	 	 	 	 Heb	11:13-16
8	 onsdag	 	 	 	 	 	 Jos	1:10-11
9	 torsdag	 	 	 	 	 	 Tit	1:1-4
10	 fredag	 	 	 	 	 	 Jes	2:2-5
11	 lördag	 	 	 	 	 	 2	Pet	1:2-8
12	 söndag	 22:a	söndagen	e.	trefaldighet	 Frälsningen	 Joh	12:35-43
13 måndag      Ps 62:10-13
14	 tisdag	 	 	 	 	 	 Matt	19:25-26
15	 onsdag	 	 	 	 	 	 Rom	10:9-10
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16	 torsdag	 	 	 	 	 	 Rom	5:15-21
17	 fredag	 	 	 	 	 	 Am	8:9-12
18	 lördag	 	 	 	 	 	 Fil	3:20-4:1
19	 söndag	 Söndagen	före	domsönd									Vaksamhet	och	väntan	 Luk	17:20-30
20 måndag      Ps 139:1-18
21	 tisdag	 	 	 	 	 	 1	Pet	5:8-11
22	 onsdag	 	 	 	 	 	 2	Kor	13:5-9
23	 torsdag	 	 	 	 	 	 Luk	21:34-35
24	 fredag	 	 	 	 	 	 Hes	47:6-12
25	 lördag	 	 	 	 	 	 1	Kor	15:22-28
26	 söndag	 Domsöndagen	 	 Kristi	återkomst	 Matt	13:47-50
27	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	102:26-29
28	 tisdag	 	 	 	 	 	 Matt	13:47-50
29	 onsdag	 	 	 	 	 	 Apg	1:6-11
30	 torsdag	 	 	 	 	 	 Rom	14:1-12

December		 	 	 	
1	 fredag	 	 	 	 	 	 Sak	9:9-10
2	 lördag	 	 	 	 	 	 Rom	13:11-14
3	 söndag	 1:a	söndagen	i	advent	 Ett	nådens	år	 Matt	21:1-9
4	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	24
5	 tisdag	 	 	 	 	 	 Matt	21:1-9
6	 onsdag	 	 	 	 	 	 Luk	4:16-22
7	 torsdag	 	 	 	 	 	 Jes	61:1-2
8	 fredag	 	 	 	 	 	 Mik	4:1-4
9	 lördag	 	 	 	 	 	 Rom	15:4-7
10	 söndag	 2:a	söndagen	i	advent	 Guds	rike	är	nära	 Luk	21:25-36
11	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	85:9-14
12	 tisdag	 	 	 	 	 	 Matt	13:31-34
13	 onsdag	 	 	 	 	 	 Jes	35:1-10
14	 torsdag	 	 	 	 	 	 Jak	5:7-11
15	 fredag	 	 	 	 	 	 Jes	29:17-21
16	 lördag	 	 	 	 	 	 1	Kor	4:1-5
17	 söndag	 3:e	söndagen	i	advent	 Bana	väg	för	Herren	 Matt	11:2-11
18	 måndag	 	 	 	 	 	 Ps	146:3-9
19	 tisdag	 	 	 	 	 	 Matt	11:12-19
20	 onsdag	 	 	 	 	 	 Mal	4:4-6
21 torsdag      2 Pet 1:19-21
22	 fredag	 	 	 	 	 	 Jes	40:9-11
23	 lördag	 	 	 	 	 	 Rom	10:4-8
24	 söndag	 4:e	söndagen	i	adv/Julafton	 Herrens	moder	 Luk	1:46-55
25	 måndag	 Juldagen	 	 	 Jesu	födelse	 Luk	2:1-20
26	 tisdag	 Annandag	jul	 	 Martyrerna	 Matt	10:16-22
27	 onsdag	 	 	 	 	 	 Apg	6:8-15
28	 torsdag	 	 	 	 	 	 Jer	1:17-19
29	 fredag	 	 	 	 	 	 Jer	31:15-17
30	 lördag	 	 	 	 	 	 Gal	4:4-7
31	 söndag	 Söndagen	e.	jul	 	 Guds	barn		 Matt	2:13-23

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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vi minns
Greta Siltberg Kramfors, född och upp-
växt på Gotland och verksam i EFS allt 
sedan ungdomen.
Ingegerd Kristoffersson Silte, en trogen 
prenumerant och medlem i EFS på 
Södra Gotland.
Dagmar Smedberg Klintehamn, tidigare 
Norrlanda, under många år aktiv i Norr-
landa Lutherska syförening
Britt Lavergren-Borg, Vänge deltog ak-
tivt i arbetet i Cedergrens orgelmuseum
Rut Pettersson Martebo, aktiv i Mar-
tebo syförening så länge den fanns kvar 
och mångårig kassör i syföreningen
Kenth Södergren Visby, trogen guds-
tjänstbesökare i Terra Novakyrkan

Vi tackar Gud för vad dessa personer 
fått betyda för missionsverksamheten på 
olika platser, vi önskar dem vilan och 
friden till uppståndelsens ljusa morgon.

Peder

Återinvigning av
Terra Novakyrkan

Söndag 15 oktober kl 18.00
Gudstjänst, Karen Holm, 

Mia Ström och Kören Kumbaya
Servering

Ekumeniska bön- 
och lovsångskvällar

Pingstkyrkan Visby 
Fred 6 oktober kl 18.30

Missionshuset Fole
 Fred 24 november kl 19.00

Alla välkomna!

Tack kära vänner på Gotland för en upp-
muntrande och härlig tältvecka! Det 
var så roligt att se människor från hela 
ön, och hela kristenheten, samlade 
till fria, levande gudstjänster. Det var 
förväntan i luften inför varje samling. 
En helig längtan som kändes så djup och 
stark. Personligen upplevde jag det oer-
hört öppet och tacksamt att sjunga och 
predika i den enkla och varma miljö som 
tältkyrkan utgjorde. Jag tror att denna 
tältkonferens kan få växa och dra ännu 
fler till sig - en allkristen sommarfest 
med dragningskraft! 

Ungdomsgruppen från Småland gjorde 
en helhjärtad insats. Deras ungdomliga 
framtoning och sångstil var ett riktigt 
bra komplement till det övriga program-
met. Det är också trosstärkande att möta 
unga kristna med sådan hängivenhet och 
evangelisationsiver. 

Jag önskar er rik välsignelse inför okänd 
morgondag! Ni tog en bit av mitt hjärta, 
därför kommer jag att följa er med mina 
förböner. Givetvis återkommer jag gärna 
vid lämpligt tillfälle för att bygga vidare 
på den relation som skapats oss emellan! 

Ingemar Helmner 
evangelist

Positiv upplevelse! 
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välkomna till Auktioner – Marknader
Skördefest Fred. 29 september 
kl. 19.00 i Vänge missionshus, 
Stämbandet medverkar
Gåvo- o syföreningsauktion Lördag 
7 oktober kl. 19.00 i Hejde Missions-
hus
Gåvoauktion Lördag 14 oktober kl  
13.30 i Havdhems församlingshem
Syföreningsauktion Torsdag 16 
november kl. 19.00 i Sanda Stations-
hus
Julmarknad Lördag 25 november 
kl. 9-15 i Fole bygdegård, scouternas 
tombola och servering.
Syföreningsauktion Fredag 1 decem-
ber kl. 19.00 i Fole Missionshus, Viva 
Norr medverkar

Fole 
Måndagar jämna veckor kl 18.30 
Scouter 
Tisdagar jämna veckor kl 19.00
Syföreningens trivselkväll
Tisdag och torsdag alla veckor kl 8.00 
Bön i församlingshemmet
Torsdag jämna veckor kl 19.00 
Bibelsamtal och bön
Sönd 8 okt kl 18.00 Mässa, Lörd 14 
okt kl 18.00 Kvällsmat och gudstjänst, 
Fred 24 nov kl 19.00 Bön- och lov-
sångsgudstjänst
Sanda Torsd 19 okt kl  13.30 Gemen-
skapsträff
Södra Gotland Lörd 14 okt kl  13.30 
Gemenskapsträff i Havdhem
Visby Terra Novakyrkan Söndagar 
från 15 oktober Gudstjänst, tider se 
predikoturer i dagstidningarna under 
Visby Domkyrkoförsamling Distriktsföreståndare Mia 

Ström besöker Gotland
14-15 oktober

Lördag
Kl. 13.30 Gemenskapsträff i 
Havdhems församlingshem
Kl. 18.00 Kvällsmat 
Kl.19.00 Gudstjänst, i Fole 
Missionshus, kaffe. Information 
om EFS nya organisation
Söndag
Kl. 10.00 Gudstjänst i Lokrume 
kyrka, kaffe
Kl. 18.00 Återinvigning av Terra 
Novakyrkan, servering
Alla välkomna!
EFS på Gotland, Sensus

Luncher i Fole Missionshus
Tisdag 10 oktober kl. 12.30
Ulla-Britt Hildingsson och manne-
känger har hattparad.
Tisdag 14 november  kl. 12.30 
Kroppkakelunch, Olof Stenström och 
Kristina Broberg sjunger och spelar
Tisdag 12 december kl. 12.30 Jul-
lunch, Kjell-Åke Stenström sjunger 
och spelar.
Anmälan till lunch på telefon 36125
Vi serverar varmrätt, efterrätt och 
kaffe.

Alla välkomna!
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