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Vintertiden närmar sig, det mörknar och dagarna 
blir kortare och kortare. Men vi vet att det 
kommer att vända vid jul ungefär och vissa dagar 
får vi se en solglimt. Som en försmak av ljusets 
återkomst.
När vi tar del av det som händer i världen så ser vi 
ett djupt mörker, med svält, krig, miljöförstöring 
och katastrofer. Också i vårt land är det mycket 
negativt som händer, trots att vi har det så bra. 
Mitt i allt detta lever det kristna hoppet och 
vi får vara med och sprida det. ”Ljuset lyser i 
mörkret och mörkret har inte fått makt över det.” 
I Guds ord läser vi att Jesus skall komma tillbaka 
och upprätta sitt rike. Han kommer i makt och 
härlighet. Tänk att vi får ta del av Ordet som 
är Sanning och Liv och som kommer att bestå. 
Nu får vi vara med, dela med oss och sprida 
Framtidstro, Hopp och Kärlek.
Inom EFS har man spridit evangeliet och varit 
verksamma i 160 år och missionerat utomlands 
i 150 år. Även vår lilla Gotlands Missionstidning 
är över 150 år. Tidningens bibelläsningsplan 
som följer kyrkoårets texter är, som jag upplever 
det, ett av tidningens värdefulla återkommande 
inslag.
Evangeliet om Jesus är vårt hopp och hela 
världens enda hopp. Han har uppenbarat vem 
och hur Gud är - Jesus är Messias Frälsaren.
Säg känner du det underbara namnet, som till frälsning 
Gud oss gav? 
Vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land 
och hav. 
Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på 
jorden fanns. 
Ty intet annat namn kan giva frälsning, intet annat 
namn än hans.
Det namnet strålar som en morgonstjärna, över jordens 
nöd och natt. 
Det skänker ljus och tänder hoppets låga, där den flämtat 
svagt och matt.
Det bringar himmelsk frid till kvalda hjärtan, skänker 
uti sorgen tröst. 
Det bjuder vind och vågor vara stilla, när det stormar i 
mitt bröst.
När alla andra namn en gång förbleknat, står dock 
namnet Jesus kvar.
Dess purpurglans skall hela evigheten stråla lika 
underbar.
    Aina Unemo
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BETRAKTELSEN

Årets mest älskade högtid närmar sig. 
Särskilt barnen är fulla av förväntan, 
hela adventstiden och innan har 
förväntningarna skruvats upp. Julklappar 
såklart. Men också något annat, 
en förväntan att familjen ska vara 
tillsammans. Vara lyckliga tillsammans. 
Ge varandra presenter. Tänka efter. Något 
underbart och märkligt ska ske.
Och så föds han då. I ringhet. I enkelhet. 
Av någon anledning verkar Gud vara 
lite främmande för praktfulla palats. 
I stallet föds han av en ung flicka. En 
snickare håller vakt. Egentligen var den 
lille dessutom faderlös. Om inte Josef 
förbarmat sig över familjen hade Maria 
kunnat stenas. Arbetsdjuren ser på och 
herdarna närmar sig.
Julens evangelium berättar för oss att Gud 
som är universums Herre identifierar sig 
också med det som är svagt, litet, enkelt, 
hjälplöst. Gud identifierar sig med 
barnet, en nyfödd människa i en krubba i 
ett lånat stall. Där föds Gud i natten och 
någonting blir sig aldrig mera likt.
Det är sant att verkligheten överträffar 
dikten. Jag tänker ofta på det. En författare 
hade aldrig kunnat hitta på en sån 
historia. Den hade glömts bort det hade 
varit obegripligt. Det finns motsvarande 
berättelser i andra världsreligioner. Men 
Siddharta Gautama (Buddha) föds i ett 

obeskrivligt skönt palats. Hinduismens 
Krishna likaså. Han har dessutom blå 
hud för att ingen ska komma på tanken 
att betrakta honom som människa.
Sanningen talar till oss i paradoxen, den 
Omätlige, Helige som identifierar sig 
med utsatthet, fattigdom, flykt, hot och 
sårbarhet. I ett nyfött barn.
I andra stora kyrkliga högtider identifierar 
sig Gud också med det utsatta. I påskens 
offerlamm i Jesus Kristus. I Pingstens 
duva – också det ett offerdjur, liksom med 
Andens vind, och det levande vattnet....
Gud kallar oss att älska. Att älska och värna 
det som är skyddslöst och vi förstår att när 
vi älskar det skyddslösa går vi in i Guds 
kärlek så att allt blir förvandlat...Det svaga 
blir starkt. Det döda väcks till liv. Den 
skyddslöse erbjuder oss sitt beskydd. Ett 
beskydd som liknas vid moderskärleken 
och värmen under en liten hönas vinge...
Så underligt och märkligt.
Jesus påminner oss om Gud. Om Guds 
väsen. Om kärlekens väsen. Om barnet 
som Guds avbild om Guds försvar av och 
närvaro i det föraktade. Om att Gud är 
annorlunda och att vi är kallade att följa 
honom. I Jesu namn.
     
    

Monika May

Gud är annorlunda
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Efter att ha varit stängd för ombyggnad 
och renovering återinvigdes lokalerna 
igen den 10-15 oktober. Under en hel 
vecka av aktiviteter som kulminerade på 
söndagen, i en festlig högtidsgudstjänst 
där kören Kumbaya medverkade.
En del av det gamla välkända finns kvar: 
Öppet hus, Scouter, Klapp och klang, 
samt After school. Men en del har också 
förändrats. Förskolan har utökats till två 
avdelningar, en för större barn och en för 
mindre. I den kyrkliga delen prövar vi att 
ha gudstjänsterna kl 18:00  istället för på 
förmiddagen. Och dessutom ha kyrk-
kaffet innan gudstjänsten, vid 17-tiden. 
Dessutom har vi startat upp en ny form 
av familjegudstjänster på torsdagskvällar 
under namnet: ”Himmel och Pannkaka”. 
Konceptet, som redan finns i Visborgs-
kyrkan, består av en enkel musik- och 
sånggudstjänst för stora och små, följt av 
soppa och pannkakor. Vid första tillfäl-
let kom ca 40 personer, vuxna och barn, 
och pannkakorna hade en strykande åt-
gång! Slutligen har vi under hösten även 
försökt ha caféverksamhet på torsdag ef-
termiddagar. Tanken är på sikt att perso-
ner som befinner sig i närheten: föräldrar 
som hämtar barn på förskolan, daglediga i 
området och andra intresserade, ska få en 
mötes- och rastplats i all enkelhet.
Vi är delvis nytt arbetslag som med för-
väntan tar oss an de möjligheter och ut
maningar som ”Nya Terra Novakyrkan

Bandet klipps vid återinvigningen av Terra 
Novakyrkan.
” erbjuder; dels att ta vara på de kontakty-
tor och möjligheter som förskolan har 
potential att ge, dels att förvalta den goda 
anda och det engagemang som finns i 
EFS-traditionen, och sist men inte minst, 
arbeta för att ånyo förankra Terra Nova-
kyrkan i den stadsdel som nu växer fram 
omkring den med många nya bostäder, 
samt ett helt nytt äldreboende. Vi ser 
möjligheter till goda samarbeten med 
olika partners. Välkomna hit!

Karen Holm

Nu är Terra Novakyrkan igång igen!
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Jag väljer att läsa två böcker samtidigt och 
jämföra dem, därför att de är lika varan-
dra men ändå skiljer sig markant i sina 
upplägg. Böckerna är:
Att gunga gungbräda med Gud av Anders 
Arborelius (Verbum, 2017)
Att vara i Guds närhet – bibelmeditationer 
från Taizé (Verbum, 2017)
Båda böckerna erbjuder material för 
meditation. Anders Arborelius skriver 
i mycket korta stycken, citat, om olika 
ämnen som hör till kristen tro: sanning, 
Kyrkan, Maria, pilgrimskap m.m. Citaten 
har journalisten Ylva-Kristina Sjöblom 
hämtat ur ett decennium av predikningar 
och artiklar av Arborelius. I den andra bo-
ken som recensionen berörs av, ”Att vara i 
Guds närhet”, har bröder ur den ekume-
niska kommuniteten i Taizé i Frankrike 
kommenterat bibeltexter, varvat med ett 
antal frågor, avsett att meditera över. 
Ämnen. Om ”Gud” står det i Arborelius’ 
bok, att ”Gud är Gud oberoende hur jag 
tycker om det just nu. Tron vilar på en 
realistisk filosofi.” (s. 15) Bröderna i Tai-
zé skriver om ”Barmhärtighetens Gud” 
(s. 68), att ”Gud är och kommer alltid 
att vara en barmhärtighetens Gud. Gud 
kommer alltid att fortsätta att älska, även 
när människor besvarar kärleken med lik-
giltighet och avvisande.” En av frågorna 
som följer i detta kapitel låter: ”Vad för-
ändras i mitt liv när jag inser att Gud all-
tid kommer att välkomna mig med kärlek 
och glädje?” (s. 71) Här kan man kanske 
låta böckerna tillsammans skapa nya frå-
gor att fundera på. Eller så kan författar-
nas kommentarer hjälpa en att förstå mer 
vem Gud är, vad Gud vill i mitt liv, och 
hur kärleksfullt Gud ser på mig (även om 
jag inte tycker att jag förtjänar det, eller 
känner mig särskilt älskvärd för tillfället). 

I kapitlet ”Barmhärtighetens Gud” får 
vi läsa ur Jesaja 55:6-9. Alla bibeltexter i 
denna bok är tagna från Bibel 2000. 

Om jag måste välja en av dessa två böcker 
att ha med på resan, tycker jag nästan 
att det är enklast att välja den bok som 
har kortast stycken och därmed lästid, 
och som kanske erbjuder en sorts godis-
påse med ord om Gud. Men när tankarna 
inom mig rumlar runt likt kläder i en tork-
tumlare, och jag inte får fatt på en enda 
klok tanke, som kunde föra mig närmare 
Gud, blir faktiskt Taizébrödernas bok den 
jag sträcker mig efter. De har tänkt före 
mig, de har mediterat över bibelorden, i 
en helig miljö dessutom, där de har större 
chans än mig att kunna förstå vad Gud 
menar. Det kanske är svårt att klippa ett 
bibelord ur sin kontext och förstå den i 
millenieögon. Bibeln är trots allt en av de 
knepigaste boksamlingar (bibliotek) som 
finns att tillgå en privatperson, obildad el-
ler bildad. Då är det skönt att kunna luta 
sig mot texter som förklarar vad den he-
liga skriften menar. 
Men för att komma igång med läsande 
och meditation, vill jag gärna börja lätt. 
Jag vill tänka att ”Att gunga gungbräda 
med Gud” kan vara för oss unga, ett alter-
nativ till sociala medier. Då menar jag att 
sociala medier ofta erbjuder snabba klipp, 
få ord, enkla meningar, som man oftast 
skummar igenom utan att reflektera sär-
skilt mycket kring. Men om man då kan 
bläddra i en bok som också har korta tex-
ter, dessutom uppdelade under ämnen, 
kanske man kan minska skärmtiden och 
locka fram mer läsande och förhopp-
ningsvis fördjupad förståelse över Guds 
ord. Efter det kan man ta fram bibelme-
ditationer och sitta i tystnad med Gud. 

Ingrid Wahlman 

Bokrecensioner 
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Kunskap, bön, medmänsklighet.
Författarna till de tre böcker jag i år vill 
rekommendera känner jag alla tre.
Margareta Melin träffade jag 1963, då jag 
var konfirmationslärare på Skaga i Tive-
den. Vi satt varje förmiddag och samta-
lade. Stefan Edman har jag ofta mött på 
sommarmöten med Förbundet Kristen-
dom och Skola. Ingrid le Roux fick vi 
stifta bekantskap med då en grupp från 
Visby stift och Stockholms stift besökte 
Sydafrika. 
Mot alla odds? När hjärnan tvivlar men 
hjärtat vill tro. Hur får jag en helhet av 
det jag vet och det jag tror? Biologen och 
läraren Stefan Edman lär oss ofattbara 
forskningsresultat om universum, om 
hur forskarna inser att universum är me-
ningsfullt. Han redovisar intryck från bl 
a Karen Armstrong, Martin Luther och 
Elin Wägner. Karen Armstrong visar hur 
religionerna hjälper människorna att leva 
harmoniskt tillsammans, hur de uppma-
nar människorna att dela med sig av sitt 
goda till sina medmänniskor. Det jag slås 
av i Stefan Edman bok är förtröstan trots 
allt, ett hopp om att mänskligheten skall 
finna ett sammanhang, som är värt att 
delta i och föra vidare.
Vara i bön utan att be om något av Mar-
gareta Melin utgör en personlig handled-
ning och inspiration till bön och den är 
även en bönbok. Läsaren får reda på och 
kan känna igen sig i många av Margareta 
Melins reflexioner och minnen. Hon be-
tonar hur viktiga orden är, hur de kan be-

rika oss eller beröva oss kraften. Vi skall 
inte önska det vi redan har. I stället för 
att be att Gud skall vara oss nära kan vi 
bejaka att Gud alltid är oss nära: " I dig vi 
lever och andas. Du andas och lever i oss"
Biografin Ingrid le Roux är författad av 
Lisbeth Gustafsson. Den är lättläst. Jag 
blev så fängslad att jag bara läste den rakt 
igenom på en gång. Vi får följa Ingrid le 
Roux genom livet. Hon är född 1946. 
Ingrid le Roux, som är läkare gifte sig med 
en sydafrikan och flyttade till Sydafrika, 
där hon kom att arbeta med undernärda 
barn. Hur skulle mammorna kunna ge 
mat till barnen, när de inte hade någon 
försörjning? De fick lära sig att väva och 
trycka tyger med färgtryck. De blev sjuk-
sköterskor, undersköterskor, handelsid-
kare, organisatörer, föreståndare. Mam-
mor, som fått utbildning i spädbarnsvård 
och näringslära blev mentormammor 
och kunde förmedla sin kunskap till an-
dra mammor i Kapstadens kåkstäder och 
även i östra Sydafrika. Vi får också lära 
känna Ingrid le Roux personligen, om 
hennes familj och hennes närhet till Gud.
 

Alla tre böckerna ger en vila i Gud, en 
inspiration till bön, en inspiration till att 
delta i Guds verk och tacksamhet för allt 
gott som sker. 
Jag önskar så mycket att du vill ta del av 
dessa böcker. Köp dem på Det kristna 
bokcaféet Porten Visby eller beställ dem 
på biblioteket!

Kerstin Falk

Tips på julklappsböcker
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Vi har hittills bara haft förslag på böcker 
för vuxna, men jag tycker att dessa böcker 
är värda att nämna som fina presenter.
Franciskus och djuren
Författare Erik Joss

Vem är den hemlighetsfulle man som för-
står djurens språk? I 15 berättelser möter 
Franciskus av Assisi djuren och sluter vän-
skap med dem.
En rolig och fin bok, pris ca 100 kr.
 

Fyra fötter, två sandaler
Författare Karen Lynn Williams

"Vad är det för mening med att ha en san-
dal när man har två fötter?" säger Feroza 
och rynkar pannan. När en lastbil med 
kläder kom till flyktinglägret i Peshawar 

råkade hon och Lina få tag i en sandal var.
Hur är fortsättningen? Läs! Ungefär sam-
ma pris som boken ovan.
Ska det vara så här? berättelsen om Elvis. 
Författare Peter Schössow

Plötsligt är hon där, flickan med den stora 
handväskan. Hon går genom parken med 
arga steg. "Ska det vara så här" ropar hon 
inger förstår vad som står på. Men tänk 
om det finns en orsak till hennes ilska. 
Tänk om den orsaken heter Elvis. Tänk 
om allt som behövs är att någon frågar 
henne. Vad händer då?
Spännande fortsättning.

Christina Ahlgren

Förslag på barnböcker att ge bort i present

Första lördagen i oktober hade Fole-och Lärbro-scouterna hajk i Fole Missionshus. Vi 
fick ta kniv-, såg- och yxmärket. På lördagskvällen åt vi tacos och gick tipspromenad i 
mörkret. Vi avslutade med kladdkaka. Det roligaste av allt var tipspromenaden.

Scouterna i Fole på hajk

Emilia, Saga och Hilda i Fole-scouterna
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”Men Herrens nåd tar inte slut, hans barm-
härtighet upphör aldrig. Varje morgon är 
den ny – stor är din trofasthet.”  (Klagov. 
3:22-23)
När jag skriver dessa rader så är det första 
advent och dagens tema är  ”Ett nådens 
år”, åter går vi in i ett nytt kyrkoår, vi får 
lägga det i Guds hand och be om att han 
skall vara med och leda oss. 
Över alla våra fel och brister som vi har 
som människor så finns Guds nåd och 
förlåtelse. För att ta del av det som Kris-
tus har gjort för oss på Golgata behöver vi 
bekänna det som blev fel, då får vi total 
förlåtelse och befrielse. Nåden räcker till 

för varje dag 2018 liksom den gjort under 
år som gått, visst är det fantastiskt. Vad 
Kristus gjort för oss är livets stora gåva, 
den kan aldrig uppvägas av pengar eller 
rikedomar utan den är fri och för intet. 
Barnet i krubban är vår Frälsare och vill 
att vi skall leva i gemenskap med honom. 
Låt Jesus få bli din följeslagare under detta 
nya år, det är en önskan och en bön att 
fler skall upptäcka honom.
”Han är min glädje, han är min sång, ho-
nom jag prisar livsdagen lång!” Sv. Ps 259
God Jul och ett Välsignat Gott Nytt år!

Peder 

Jul- och nyårshälsning

EFS Missionsförening i Sanda har flera medlemmar som under året uppnått den akt-
ningsvärda åldern av 90 år. Här ser vi Rune Carlsson, Ellen Wallin och Sture Nilsson. 
Med på bilden är också Birgitta Welander som skär tårta.

EFS Missionsförening i Sanda 
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”Jesus är gåvan, given åt jorden. Gud denna gåva åt syndare ger.” 
Den sången har sjungits i mitt hem varje julafton så långt jag 
kan minnas tillbaka. Guds stora julgåva, Jesus Frälsaren, har tyd-
lig adress: ”Från Gud till Syndare.”  Har du upptäckt den adres-
sen som en särskild julhälsning till dig, så har du också funnit 
julens största glädje.

Över stallet i Betlehem
 lyser en stjärna. Säg mig, för vem 

är denna stjärna uppgången? 
Sekler har kommit, sekler har flytt, 
men julens budskap är ändå nytt 

såsom för första gången.

Syndare, lyssna i dag, var glad! 
Barnet som föddes i Davids stad 

i krubban i åsnestallet 
är Guds enfödde käre son, 

som kom för att frälsa oss alla ifrån 
följden av syndafallet.

Skynda dig, tag Guds gåva emot! 
Den är din, när i bön och bot 

du söker med helig iver. 
Gåvan är mer än jordens guld: 

Förlåtelse, Frälsning från syndens skuld 
och Frid som evigt förbliver.

Hans Hallebo (ur diktboken Som skyar över hav)

Julens gåva
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Hur firar man jul när man inte längre bor 
kvar i sin gamla bostad? Är skillnaden väl-
digt stor eller försöker man ha kvar sina 
traditioner?
Jag har arbetat på olika äldreboenden 
men bara arbetat på ett under en julhelg.
Julen börjar förberedas redan i början av 
december med att man tillsammans gör 
kransar, som ska sättas upp på olika plat-
ser inom boendet, alla hjälper också till 
att sätta ihop olika adventssammansätt-
ningar med blommor. De boende som 
inte kan eller vill hjälpa till får vara med 
och titta på. Efter halva tiden bjuds det 
alltid på kaffe med gott bröd.
Första advent är det gudstjänsten som 
är det viktiga. Om inte någon präst eller 
diakon kan komma tar man ändå fram 
psalmböcker och sjunger alla kända psal-
mer.
Nu är det förberedelser som bak och mat-
lagning som gäller fram till jul. I köket 
förbereder kockarna julmaten och an-
tingen till lunch eller middag får de bo-
ende en smakbit av vad som har gjorts 
under dagen. På varje avdelning gäller 
samma sak som med blommorna, de som 
vill vara med får tillsammans med per-
sonal baka olika kakor och pepparkakor. 
Detta görs på varje avdelning. Runt bor-
den brukar det bli ivriga diskussioner om 
vilka kakor de boende brukade baka när 
de bodde i sina tidigare hem. Alla har ro-
ligt tillsammans och naturligtvis smakar 
man på kakorna till kaffet. Under tiden 
som baket pågår spelas det julsånger på cd 
eller radion.
Ju närmare julen man kommer desto stör-

re blir förväntningarna hur julafton ska fi-
ras. En del boende får besök av anhöriga 
och andra åker hem till sina anhöriga för 
att fira julhelgen.
Dagarna innan julafton bärs granarna in 
på varje avdelning och alla hjälps åt med 
att pryda granen, många har sina olika 
meningar om hur mycket eller lite som 
ska finnas i granen, men man enas alltid.
Så är den då äntligen här, JULAFTON, 
spänningen känns i luften innan någon 
boende har kommit upp på morgonen. 
Mycket ska göras av personalen, granen 
ska tändas, gröten dukas fram på borden 
och julsångerna ska ljuda från radion. 
Det är så roligt, det är precis som när man 
själv var liten, ögonen skiner på alla och 
det känns att dagen är speciell.
På eftermiddagen när middagen är uppä-
ten, som består av allt som ska finnas på 
ett julbord, även med grisfötter som nå-
gon speciellt har bett om, delas julklap-
par ut till alla. Det är inga stora eller dyra 
saker men att få ett litet paket som ligger 
under granen kan ge upphov till många 
glada skratt. Kaffet på kvällen med man-
delmusslor fyllda med grädde och salm-
bärssylt ger en härlig avslutning på en här-
lig dag. Många har svårt med att somna 
på kvällen, men de vill komma upp tidigt 
nästa dag för att få se på julottan på tv.
Jag ställde frågan i början på berättelsen 
om skillnaden är stor från sitt tidigare jul-
firande, men de flesta tycker att de många 
gånger får mer nu. De behöver inte vara 
ensamma när de förbereder sina blommor 
och julbak.

Christina Ahlgren

Julfirande på äldreboende
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När Cajsa Warg författade sin kokbok 
lär hon ha skrivit ner ett antal recept på 
pepparkakor. Det här receptet lär ha varit 
hennes favorit. 
3 dl honung drygt
1.5 dl socker drygt
10 äggulor
5 äggvitor
3 dl vetemjöl drygt
mald ingefära efter behag ca 1,5 tsk
pomeransskal ca 100 g (eller apelsinskal)
2 krm svartpeppar

Koka upp honungen i en kastrull och 
skumma av slaggen. Låt den svalna och 
blanda sedan ner sockret. Vispa äggen 
luftigt och blanda i lite i taget med ho-
nungsröran. Tillsätt ingefära, apelsin- el-
ler pomeransskal och nymald svartpeppar. 
Rör till sist i vetemjölet och häll allt i en 

väl smord och bröad form. Kakan gräddas 
i 175 grader cirka 75 min.

Kokningen är ett ganska kletigt moment 
som dock gör honungen flytande och 
genomskinlig. Man kan dela satsen i två 
mindre formar för att underlätta genom-
bakning och förkorta gräddningstiden.

Värt att pröva hälsar Christina Ahlgren 
som fått receptet av en bekant

Cajsa Wargs pepparkaka

Ulla Pettersson från Gothem/Endre har 
fått receptet genom sin svärmor som hade 
fått det genom en kvinna från Småland. 
Ulla berättar att hennes svärmors mormor 
hade med sig en burk sådana  kakor när 
hon kom på besök.
Blanda:

200 gram smör

Ett stort dricksglas tjock grädde

(drygt 2 dl)

425 gram vetemjöl

Låt degen vila en stund

Gör sedan kringlor som ”bystas” i socker, 
plattas ut samtidigt som de vänds i socker 
tills de blir tunna, grädda i ca 200 grader 
till de får en ljusgul färg.

Småländska glaskringlor
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Intervju med Christoffer Lahrin
För snart 6 år sen kom du till Gotland, 
hur har du upplevt dina år här?
Mina år här har varit fantastiska på många 
sätt. De har väl varierat i intensitet; oftast 
mycket rörelse, ibland lite stiltje. Men 
när jag ser tillbaka så har det hänt otro-
ligt mycket på ganska kort tid. Några ex-
empel: när jag kom hit bodde jag på 20 
kvadrat och med ett måndagsexemplar 
till moped som enda fordon. Sen dess har 
jag tagit körkort, har min andra bil och 
bor på över hundra kvadrat på mitt tredje 
ställe.  Jag har genomgått en hel kantors-
utbildning inkl. examen och har de två 
åren därefter haft ett extrajobb vid sidan 
av som lärare på Gotlands Tonsättarskola. 
Suttit med i Fole EFS styrelse i 5 år, och 
varit bl a scoutledare i Missionshuset. Jag 
har lärt känna och även spelat med mas-
sor med människor i många konstellatio-
ner, däribland två gospelkörer, ett rock-
band och t.o.m. ett "biskops-dansband"...

Något speciellt som du vill lyfta fram t ex 
något julminne?
Jag har ju jobbat de flesta jular sen jag 
kom hit. Jag såg faktiskt fram att vara 
själv min första jul här 2012 och spela i 
kyrkan. Min dåvarande chef uttryckte 
dock medlidande och bjöd hem mig till 
Fole prästgård på julafton.  Hemma hos 
chefen sen var vi tre kvinnor i närheten 
av pensionsåldern och jag själv. Efter ett 
par timmar skulle plötsligt de andra gå 
och lägga sig, och då var jag tvungen att 
gå. Jag skulle få skjuts från Fole till kvälls-
gudstjänsten och midnattsmässan ett par 
timmar senare med klockaren och vädret 
var dessutom stökigt, så jag hade ingen 
lust att åka hem till Bro en så kort stund. 
Så jag gick och la mig på några stolar i för-
samlingshemmet. Min klockarkollega Pia 
fick dock se mig hemifrån sitt hus, 

och bjöd in mig dit tills jag skulle åka. En 
annorlunda och kul julafton på sitt sätt. 
Annars har jag haft bättre julhelger i Fole 
prästgård sen dess, både 2014- och 15, då 
vår nuvarande präst Jens var gräsänkling, 
så jag bodde hos honom och vi både fi-
rade jul och jobbade tillsammans. Mycket 
minnesvärt!
Hur upplever du musiklivet inom kyr-
kan på Gotland?
Min upplevelse är att musiklivet är rikt, 
med t ex vad jag tror är ovanligt många 
körer av olika slag och inriktning. Sen ser 
det olika ut i olika pastorat, och där är ju 
tyvärr Norra Gotlands Pastorat i nuläget 
ganska fattigt, med lite pengar till att an-
lita sångare och musiker. Det har kanske 
funnits fler körsångare tidigare, men det 
uppstår också nya körer och grupper här 
och var. Jag har ju t ex haft det väldigt ro-
ligt när jag spelat med Gospelkören Gud-
skelov de senaste 3 åren. Så jag skulle säga 
att det är förhållandevis rikt, trots små 
medel och i förhållande till det kyrkliga 
engagemanget i övrigt. 
Du flyttar till en annan ö, vi har förstått 
att du älskar öar?
Ja, jag är ö-älskare (nesofil) och det berät-
tade jag om redan i min första text i Mis-
sionstidningen för 5 år sen! Ska jag klara 
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att lämna den här ön så måste det nog 
vara för en annan ö! Orust blir åtmins-
tone min tredje ö i ordningen som jag bor 
och jobbar på.
Din tjänst på Orust blir det något nytt 
i den?
Mycket kommer nog vara samma, fast 
annorlunda, "vanliga" kyrkomusikerupp-
gifter. Jag har ju fått använda min musi-
kaliska bredd på alla sätt här på Gotland, 
vilket gjort att jag trivts mycket bra, men 
där har de aktivt letat efter någon med 

sådan bredd, får se vad det innebär. An-
nars är de enda skillnader jag vet rent 
praktiskt att det blir färre kyrkor (2 som 
jag har det musikaliska ansvaret för- Torp 
och Röra samt kyrkans Hus i största tät-
orten Henån och totalt 13 i pastoratet- 10 
på Orust och resten på omkringliggande 
skärgårdsöar) och att det ingår en gospel-
kör- Orust Gospel- i tjänsten.

Tack Christoffer och lycka till på Orust! 
 Peder Fohlin

Bön för Gotland
Torsd 18 jan
9.00 Klintehamn, Hamnkyrkan   
11.00 Burgsvik, Strandkyrkan  
14.00 Havdhem Kyrka   
19.00 Hemse  Missionskyrka, Bön- och lovsångskväll 
Fred 19 jan
9.00 Fårösund, Bungegården
11.00 Lärbro, Forsagården    
14.00 Slite Betel    
19.00 Visby Frälsningsarmén, Bön- och lovsångskväll 
Lörd 20 jan
9.00 Vibble kapell    
11.00 Roma kyrka    
14.00 Garda Missionskyrka   
18.00 Katthammarsvik, Elimkapellet, Bön- och lovsångskväll
Sönd 21 jan
11.00 Fole EFS missionshus Gudstjänst Lunch
14.00 Visby Pingstkyrkan, Avslutningsbön med lovsång och tacksägelse
Alla välkomna!

Bön för Gotland i ekumeniska böneveckan
i januari 2018
Initiativtagare är Sverigebönen och det sker i samarbete med Gotlands Kristna råd, 
samt lokala församlingar.
Ingemar Helmner, riksevangelist, kommer hit med några vänner och medverkar på 
alla platser.
Upplägget på dagtid är en timmes bön och lovsång för Gotland och den plats man är 
på med omliggande socknar. Med på varje plats finns en bönekorg samt en sparbössa 
för lämnande av bidrag. Kvällstid blir det förutom bön och lovsång även predikan
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bibel läsnings
plan

Januari    

1 Måndag  1 Mos 1:1-4, Upp 21:1-4  Skapelsen/livet
2 Tisdag  1 Mos 1:24-2:3  
3 Onsdag  Ps 119:153-160  
4 Torsdag  Jes 42:1-9  
5 Fredag  5 Mos 30:15-20  
6	 Lördag	 	 Matt	2:1-12	 										(trettondag	jul)	
7 Söndag  1 Mos 3:1-13                      Ondskan kommer inte segra
8 Måndag  Upp 20:1-3, 10  
9 Tisdag  Rom 8:18-27  
10 Onsdag  Heb 11:8-9, Upp 21:1-4  
11 Torsdag  Ps 1:1-6  
12 Fredag  Jes 25:1-9   
13 Lördag  Upp 19:1-10  
14	 Söndag	 	 Joh	2:1-11,	2	Mos	7:20								(2	e	trettond)	
15 Måndag  Jak 5:7-11, Job 1:1-12   Job - en prövad man
16 Tisdag  Job 1:13-22  
17 Onsdag  Job 38:1-18  
18 Torsdag  Job 40:1-14, 20-24  
19 Fredag  Job 42:1-6  
20 Lördag  Job 42:7-17  
21	 Söndag	 	 Matt	8:5-13	 										(3	e	trettond)	
22 Måndag  1 Joh 1:1-10              En hälsning från en gammal man
23 Tisdag  1 Joh 2:1-14  
24 Onsdag  1 Joh 2:15-29  
25 Torsdag  1 Joh 3:1-10  
26 Fredag  1 Joh 3:11-24  
27 Lördag  1 Joh 4:1-10  
28	 Söndag	 	 Matt	20:1-16	 										(Septuagesima)	
29 Måndag  1 Joh 4:11-21  
30 Tisdag  1 Joh 5:1-12  
31 Onsdag  1 Joh 5:13-21  

Februari    

1 Torsdag  Luk 1:1-17                       Lukas presenterar Jesus 
2 Fredag  Luk 1:57-66  
3 Lördag  Luk 1:67-80  
4	 Söndag	 	 Luk	2:22-40	 									(Kyndelmässod.)	
5	 Måndag	 	 Matt	2:1-12	 	
6	 Tisdag	 	 Matt	2:13-23	 	
7 Onsdag  Luk 2:41-52, 5 Mos 16:16  
8 Torsdag  1 Sam 1:1-19  
9 Fredag  1 Sam 1:20-28  
10 Lördag  1 Sam 2:35  
11	 Söndag	 	 Luk	18:31-43	 									(Fastlagssönd)	
12 Måndag  Luk 3:1-9, Jes 40:3-5  
13 Tisdag  Luk 3:10-20  
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14	 Onsdag	 	 Matt	6:16-18	 																(Askonsdagen)	
15 Torsdag  Luk 3:21-22  
16 Fredag  Luk 3:23, 4 Mos 4:34-35  
17 Lördag  Luk 3:31, 34, 38, Upp 22:16  
18	 Söndag	 	 Matt	4:1-11	 																	(1	i	fastan)	
19 Måndag  Luk 4:14-19, Jes 61:1-2               Jesus i Galiléen 
20 Tisdag  Luk 4:20-30  
21 Onsdag  Luk 4:31-44  
22 Torsdag  Luk 6:12-16  
23 Fredag  Luk 6:20-30  
24 Lördag  Luk 6:31-49  
25	 Söndag	 	 Matt	15:21-28	 																	(2	i	fastan)	
26	 Måndag	 	 Luk	7:11-17,		2	Kung	4:35	 	
27 Tisdag  Luk 8:1-15  
28 Onsdag  Luk 8:40-54  

Mars    

1	 Torsdag	 	 Est	4:1-17	 																																				(Judiska	högtiden	Purim)	
2	 Fredag	 	 Luk	9:51-62	 	 																																På	väg	till	Jerusalem	
3 Lördag  Luk 10:38-42  
4	 Söndag	 	 Luk	11:14-26	 																(3	i	fastan)	
5 Måndag  Luk 11:29-36  
6 Tisdag  Luk 11:37-54  
7 Onsdag  Luk 12:1-12  
8 Torsdag  Luk 12:13-21  
9 Fredag  Luk 12:22-34  
10 Lördag  Luk 12:35-52  
11	 Söndag	 	 Joh	6:1-15		 																(Midfastosönd)	
12 Måndag  Luk 12:54-59  
13 Tisdag  Luk 13:1-9  
14 Onsdag  Luk 13:10-21  
15 Torsdag  Luk 13:22-35  
16 Fredag  Luk 14:1-24  
17 Lördag  Luk 14:25-35  
18	 Söndag	 	 Luk	1:26-38	 																	(Jungru	Marie	bebådelsedag)	
19 Måndag  Luk 15:11-32  
20 Tisdag  Luk 16:19-31  
21 Onsdag  Luk 17:1-10  
22 Torsdag  Luk 18:18-30  
23 Fredag  Luk 19:1-10  
24 Lördag  Luk 19:11-27  
25	 Söndag	 	 Luk	19:28-44	 																	(Palmsöndagen)	
26 Måndag  Luk 19:45-48  
27 Tisdag  Luk 20:1-8, 41-47  
28 Onsdag  Luk 21:37-22:6  
29	 Torsdag	 	 Luk	22:7-23	 																	(Skärtorsdagen)						Påsk
30	 Fredag	 	 Luk	23:26-49	 																	(Långfredagen)	
31	 Lördag	 	 Luk	23:55-24:12	 																	(Påsknatten)	

Bibelläsningsplanen för 2018 är framtagen av Jonas Bergsten 
på uppdrag av Svenska Bibelläsningssällskapet.
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Fr v Inga Gustafsson, Elsie Nypelius, Gun Lindberg, Kerstin Hult, Aina Jacobsson, Britt
Johansson, Inger Westerlund, Marianne Stenström och Birgit Thomsson. 

Lokrume syförening
Lokrume gamla syförening firade 160-årsjubileum i november, med ett kaffekalas

Foto Gertrud Karlsson, Endre



vi minnsLokrume gamla syförening firade 160-årsjubileum i november, med ett kaffekalas

Elsie Lindby Hejdeby har fått byta sin 
tro i åskådning, hennes jordevandring 
är slut. Hon uppnådde en ålder av 90 
år och kunde vi se tillbaka på ett långt 
och verksamt liv. Sedan barndomen i 
Bro fick hon den kristna tron i söndags-
skolan och i hemmet, bland ungdomar i 
Hejdeby och i Visby. Efter giftermål och 
flytt till Norrbys i Hejdeby så blev det 
hennes hem, ett hem som kom att präg-
las av stor gästfrihet och en alltid öppen 
famn. Elsie var engagerad i juniorarbetet 
och tidigt även i syföreningsarbetet. 
Många är de samlingar där hon fick vara 
värdinna för möten och sammanträden, 
många förkunnare och missionärer fick 
också uppleva gästfriheten genom att 
övernatta vid Norrbys.

Förutom arbetet i Hejdeby var också 
Lutherska Missionskyrkan i Visby och 

sedan Terra Novakyrkan föremål för 
hennes arbete och omsorger. Även på 
Ekegården kom hon att göra många 
arbetstimmar. 

En annan sida av Elsie var hennes stora 
kärlek till barnen, både alla sina egna 
barn, barnbarn och barnbarnsbarn, 
men också alla dagbarn hon hade som 
dagmamma.

De sista åren blev Elsies krafter sämre 
och minnet ville inte riktigt vara med, 
men vi som fick lära känna henne kan 
se tillbaka på ett oerhört rikt liv och 
en trofast missionsgärning. Gotlands 
Missionstidning hade i Elsie en trofast 
medarbetare genom det praktiska distri-
butionsarbetet. 

Så får vi bara säga ett tack - och vila i 
frid!

Peder

Missionsvänner,
När jag i höst reser runt i Sverige möter 
jag fantastiska berättelser om vad evang-
elium gör med människor. Också från 
det internationella perspektivet får vi 
regelbundet höra vad våra gemensamma 
ansträngningar får betyda. Johannelunds 
teologiska högskola bryter dessutom 
mark, inte minst genom att de numera 
får ge masterexamen i teologi. Mycket 
positivt händer!
Samtidigt har vi stora utmaningar. Förra 
året tog EFS ett frimodigt steg när års-
mötet beslutade att samla in 32 miljoner 
kronor. Nu när vi är inne i november och 
summerar året hittills ser vi att resultatet 
ligger 3,8 miljoner efter. Vi behöver samla 

in ytterligare 13 miljoner det här året.
Varför samlar vi in så mycket pengar, 
kanske någon undrar? Jo, vi står mitt i 
uppdraget om att förkunna evangelium. 
Vi vill vara mission i rörelse och det 
kostar. Varje gåva gör därför all världens 
skillnad.
Min bön är att vår gemensamma angelä-
genhet, evangeliets spridning, ska drabba 
oss extra. Låt oss tillsammans arbeta 
vidare med vårt viktiga missionsuppdrag. 

Med vänlig hälsning, Kerstin Oderhem, 
EFS Missionsföreståndare

Ge en extra gåva till EFS Mission! 
(Bankgiro 900-9903 / Swish 900 99 03)

Ge en gåva till EFS Mission! 
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välkomna till
Fole Nyårsdagen kl 18.00 Nyårsbön, 
Avtackning av Christoffer Lahrin, Gud-
skelov sjunger, servering
Tisd 9 jan kl 12.30 Lunch
Fred 12 jan kl 19.00 Grötfest, Anmä-
lan på tel 36125, Kenneth berättar om 
Open Doors arbete bland förföljda 
kristna
Sönd 21 jan. kl. 11.00 Gudstjänst, 
Ingemar Helmner m fl  lunch
Tisd 13 febr kl 12.30 Lunch
Lörd 17 febr kl 18.00 Kvällsmat, an-
dakt, EFS årsmöte
Sönd 25 febr kl 18.00 Mässa
Tisd 13 mars kl 12.30 Lunch
Lörd 17 mars kl 18.00 Kvällsmat,
Önskesångskväll m Kjell-Åke Stenström
Sönd 25 mars kl 11.00 Gudstjänst
Scouter Måndagar jämna veckor kl. 
18.30, start 22 jan
Bön i församlingshemmet varje Tisd o 
torsd kl. 8.00
Syföreningens trivselkvällar Tisdagar 
jämna veckor kl. 19.00, start 23 jan
Bibelsamtal och bön Torsdagar jämna 
veckor kl. 19 ,start 11 jan
Hejde Tisd 9 jan kl 18.30 Julgrans-
plundring, Lörd 14 april kl. 16.00 
Vårauktion
Lokrume församlingshem Månd 29 jan 
kl 12.00 Grötfest, missionskollekt
Sanda Tisd 2 jan. kl. 13.30 Missions-
möte och sparbössetömning
Visby Terra Novakyrkan Söndagar
kl 18.00 Gudstjänst, kaffeservering 
från kl. 17.00, Tisdagar varannan vecka 
12.00 Sopplunch, kl. 13.15 Öppet hus 
med dagens gäst 
(se även svenskakyrkan.se/visby)

Fole Lörd 17 febr. kl. 18.00
Hejde Lörd 17 mars kl. 13.30
När Mån 22 jan kl.13.00
Terra Nova kyrkan Sönd 11 febr.
kl 15.00
Sanda och Södra Gotland
planeras senare

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

Sensus Studieförbund.

Årsmöten

Fole Missionshus har fått en kyrk-
klocka. Klockan är ursprungligen från 
Polen och den har suttit i S:t Mikaels 
kapell i Visby. Nu har den skänkts till 
Fole Missionshus av Bibban Axelsson.
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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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