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Nu har vi påsken bakom oss och ser fram emot en 
varm och skön sommar. Vintern har varit lång med 
både kyla och snö som vi inte är så vana vid här på 
vår ö.

Herren lever. Våga tro det. Det var rubriken till 4:e 
söndagen i påsktiden, Vägen till livet.

Vägen till livet- en färd som erbjuder både  
upplevelser och upptäckter, rak och krokig, där vi 
också kan komma vilse under vår vandring. Vågar 
vi tro att Herren lever, lärjungarna vågade det inte. 
Det var först när de mötte Jesus som de kunde tro 
det. För lärjungarna betydde den här upplevelsen 
att de fortsatte att samlas till bön, sång och samtal. 
Vilken bön de skulle be hade Jesus talat om för dem, 
de ställde ju frågan till honom hur och vad de skulle 
be. Han gav dem Herrens bön, som vi ännu idag 
fortsätter att be runt om i hela vårt land och över  
hela världen. 

Innan Jesus ”övergav” lärjungarna samlade han dem 
till sig på övervåningen i ett hus för att tillsammans 
med dem äta en sista måltid, samma måltid som vi 
efter mer än 2.000 år fortfarande tillsammans får äta 
vid vårt nattvardsbord.

Jesus lovade dem att han skulle vara med dem alla 
dagar till tidens slut, men han ville att samtliga 
lärjungar skulle gå vägen till livet och förkunna  
hans ord.  

Ibland tappar vi kompassen som vi har inom oss,  
med tankar och ord. Då får vi tänka på att Herren 
lever mitt ibland oss med gränslös kärlek till sina 
barn. Han finns alltid vid vår sida och han vill att vi 
ska be till honom. Det behöver inte vara långa böner, 
det kan räcka med tack, förlåt. 

Vägen till livet är trons väg genom tiden och tillvaron 
med Jesus mitt ibland oss. Han tar emot oss när vi 
ramlar, han för oss in på rätt väg när vi kommer vilse. 
Han lever, vi ska alltid tro på det.

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

Sensus Studieförbund.

Christina Ahlgren
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BETRAKTELSEN

Inför sommaren är det säkert många av oss som 
planerat att resa till fastlandet eller till något 
resmål ute i världen. Man kan resa på olika 
sätt. Jag vill tipsa om ett alternativt resmål, en 
annorlunda plats att upptäcka, på nära håll. Jag 
tänker på någon av våra ”100 kyrkor” här på 
Gotland.  

Många av kyrkorna är gamla, från 1200-talet. 
Här i Sverige tycker vi kanske inte att det är 
så märkvärdigt. Men borta i USA, där jag 
tjänstgjort i fyra år, där hade de flesta amerikaner 
jättesvårt att ta in och fatta att vi har så gamla 
kyrkor här i Sverige. De tycker att en kyrka där 
borta som är från slutet av 1800-talet är närmast 
uråldrig. 

Kyrkorna är inte bara värda ett besök för att de 
är så vackra och gamla, utan också för att de kan 
erbjuda en oas mitt i livsbruset.
Genom sina tjocka, bastanta väggar och sin 
sköna arkitektur med de vackra valven, kan 
kyrkorummet hjälpa oss att öppna upp ett inre 
rum inom oss.

Vi lever i ett av världens mest sekulariserade 
länder, där vi ersatt Gud med… vadå?  
Jag tror att konsumismen är en av vårt lands 
starkaste krafter, likställd med religion. Bara vi 
köper rätt prylar, rätt kläder, nytt kök, rätt resor, 
så blir vi lyckliga. Någon har sagt att nutidens 
människa är som en ”köpkraft på två ben”. 
Alla, men särskilt våra barn och ungdomar är vi 
utsatta för budskapet i våra olika medier, som på 
olika sätt vill få oss att inte duga som vi är.

Jag hävdar att vi människor är mera än så, att 
vi är mera än köpkrafter på två ben, att det är 
viktigare vilka vi är, än vad vi gör och presterar.
Jag tror att människans längtan efter något 
mera har sitt ursprung i Guds sökande efter oss 
människor. När vi börjar söka efter det andliga, 
när vi söker oss till en kyrka, då är det djupast 
sett Gud som söker oss, kallar på oss. Och vi 

känner av en särskild atmosfär i rummet. Det 
vilar liksom en ”doft av bön”.

Och vi känner att vi delar erfarenheter med 
många, många generationer före oss.  Alla de 
som under flera hundra år sökt sig till dessa 
kyrkor i ofärdstider eller under goda år, i glädje 
och i sorg; vid dop och vigslar eller som samlats 
till begravning för att ta ett sista farväl av någon 
älskad nära anhörig eller vän som lämnat oss.

Sommaren kommer mot oss igen – och vi 
nordbor behöver verkligen få värma oss i solen 
igen, vila och återhämta oss – men sommaren 
kommer också mot oss som en möjlighet att 
komma nära den makt vi kallar Gud, eller 
snarare att Gud kan få chansen att komma nära 
oss.

Därför är rådet: Sök upp en kyrka, tänd ett ljus i 
din ensamhet, tacka Gud för livet, tacka Gud för 
de närmaste, tacka för att Gud vill dela ditt liv… 
eller delta i en gudstjänst med andra. Svårare 
behöver det inte vara. 

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. 
Närvaron finns där, en kraft som vill bära, 

ja, öppna det rum som står låst djupt inom dig…   
(ur SvPs 762)

 

Må Gud välsigna dig och din sommar!

Staffan Eklund 
kyrkoherde i 
Stenkumla församling

Annorlunda resmål
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Ja, vår Herre planterade en ljuvlig lustgård 
för Adam och Eva. Vår trädgård planterades 
för 115 år sedan, när vårt ”villa-villekulla”-
hus var nybyggt. Det var ett av de första hu-
sen utanför Visbymuren. Den rejäla tomten 
utgjorde då en viktig del i mathushållningen 
med potatis- och grönsaksland. Borterst på 
tomten fanns dessutom höns- och grishuset. 
Bredvid vår tomt har troligen munkarna 
odlat sina läkeväxter för behoven i S:t Görans 
stora medeltida vårdkomplex. Kan månne vår 
kirskål ha sina sega rötter därifrån? Numera 
dominerar Visby lasarettet landskapsbilden 
här, vi bor mitt emot akutmottagningen. En 
praktisk adress, alla vet var vi bor. 

Villan och trädgården är mitt barndomshem 
och jag har nästan dagligen vistats här under 
sex årtionden. Nu bor Bertil och jag här. 
Pappa Lennart som var den passionerade 
trädgårdsmästaren här, gick bort för två år 
sedan.

Följ med på en liten rundvandring. Året runt 
pågår något nytt i trädgården. Redan i kalla 
stormiga januari kan vi glädja oss åt den ki-
nesiska trollhasseln, som med skira blommor 
på bar kvist lyser intensivt gula mot den vita 
snön. Den är en påminnelse om att också i 
det allra barskaste förhållanden finns det en 
nåd som lyser för oss. Herrens nåd är ju var 
morgon ny. Och tittar vi på marken ser vi de 
okuvliga julrosorna som trotsar snö och slask. 
Med sitt namn påminner de oss om händel-
serna då vår Frälsare föddes in i vår värld.

När sedan våren närmar sig tittar vi girigt ef-
ter de första vårblommorna. Och så kommer 
de, vintergäcken. De lyser som en gulskim-

rande skäggstubb i planteringarna och strax 
efter slår de eleganta snödropparna ut. Då 
känner vi en särskilt glädje, våren har startat. 
Sedan går det fort, redan efter någon vecka 
liknar trädgården ett blått hav. Det är de 
tusentals blå scillorna som talar om för oss att 
vi rör oss på kärlekens blåa ocean, som man 
sjöng i en gammal schlagerrefräng.  Ytterst 
Guds kärleks ocean. 

Vi har många lökväxter. Alla gamla avblom-
made julgruppslökar planteras ut i trädgår-
den och blir på nytt praktfulla. Hyacinterna 
är som stora väldoftande borstar, de städar 
snabbt bort vårtröttheten med sin uppiggan-
de vällukt. Lika är det med anblicken av de 
många, många djupblå pärlhyacintera, som 
vi en gång hittades i en sophög. Tulpaner 
av alla möjliga sorter lyser röda som stopp-
ljus, kanske vill de få oss att stanna upp och 
förundra oss över Guds skapelse.  Påskliljorna 
står oss särskilt nära, de berättar ju med 
sitt namn om tillvarons största seger, Jesu 
uppståndelse, livets seger över döden. Alla 
troendes stora hopp. Pingstliljorna vittnar 
om Guds förunderliga Ande. 

I april vidtar ett stort arbete. Att sätta ut alla 
vinterförvarade rariteter i trädgården. Sedan 
senhösten har de haft sitt vinteride i källaren 
med sparsamt ljus och vatten. Som regel 
har de klarat sig.  Det är Afrikas blåa liljor, 
nerium, olivträd, pelargoner, agaver som nu 
får sträcka ut sig i trädgården. De vinterför-
varade knöliga dahliarötterna planteras nu 
också ut för att senare mot hösten lysa med 
oöverträffad prakt och färg. De säger att 
också ur det gråtråkiga kan en stjärna stråla 
fram.

Vår trädgård
Herren Gud planterade en trädgård, österut, i Eden, och satte där människan 
som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, 
sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. (1 Mos 2:8-9) 
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Både som växter och mäniskor behöver vi den 
rätta myllan för att blomstra. Alltså kärlekens 
och omsorgens.

Ett omfattande vårarbete är klippningen av 
alla rosor. Vid senaste räkningen noterades 
139 rosenbuskar.  Många av dem minns jag 
från min barndom. De var min pappas stolt-
het. Sortnamnen är sedan länge glömda men 
inte deras underbara blommor och dofter. 
Jungfru Maria symboliseras ofta i bildkonsten 
som en röd ros. Med sin ljuvlighet är det är 
lätt att förstå. Några rosor blommar ända till 
jul och då pryder vi julbordet med hennes 
tecken som fick vara mamma till Jesus.

Från den ursprungliga nyttoträdgården har 
vi kvar några få äpple- och päronträd. Deras 
majblomning är överdådig, en glädje, som 
inte blir mindre när höstskörden bärgas. Den 
frukten räcker sedan fram till våren. Ett exo-
tiskt inslag är vår fikonbuske. Ursprungligen 
ett träd som frös sönder, men livet segrade 
också där och nu ha det på nytt växt upp till 
ett buskträd som ger några kilo fikon årligen 
– läckra, mjuka, lila och svagt söta. Jesus sä-
ger att då fickonträdes blad spricker ut skall 

vi komma ihåg att då är han själv nära. (Matt 
24:32-33) Ja han är nära varje dag i vårt liv. 
Om vår Gud sägs det också att han är en ur-
tidens Gud. En urtida trädsort har vi i vårt 
ginkoträd, sorten har hittats i fossil och repre-
senterar ett stadium med blad som är ett mel-
lanting mellan barr och löv.

I den gamla drivbänken sår vi tagetes, stora 
och små, prydnadskål, astrar, som sedan plan-
teras ut i rabatterna. En tid lyser det vitt, vitt 
av smultronblom i rabatterna. Vi låter dem 
växa vilt över alla kanter, det är en utmärkt 
och mycket välsmakande marktäckare. Likaså 
får nunneörterna fritt spelrum. Vi tänker att 
här gick en gång nunnor och samlade örter, 
långt innan vi kom hit. Vi är också glada för 
våra bärbuskar, björnbär, krusbär, vinbär, hal-
lon liksom för rabarber och jordgubbar. Att 
plocka och skörda dem föder en stolt glädje 
hos oss. Men vi vet att om inte Gud gett både 
växten, solsken och vatten hade det blivit in-
tet. När vi senare plockar björnbär och tampas 
med de stora, hårda och spetsiga taggarna kan 
vi inte låta bli att fundera på Jesu smärta när 
törnekronan pressades ned på hans huvud. 

Naturligtvis går det åt mycket skötsel och ans 
för att hålla trädgården fin, men det får aldrig 
förbli mer än ett njutbart arbete. Inga tvångs-
mässiga klippningar av häckar, gräsmattor och 
rabattkanter får förekomma. Här är det ym-
nigheten som skall frodas. Snart tar våra själv-
sådda stockrosor över parkeringen och blir en 
liten blomsterskog – det är roligt. Vi njuter av 
trädgården hela året. Sommartid är den vårt 
vardagsrum och matsal, där många av dagens 
mål och kaffestunder avnjuts, och ibland blir 
den vår läshörna. Trädgården är ett paradis - 
en oas och lustgård mitt inne i staden. Som 
det sades i skapelseberättelsen: Gud ger oss 
grönska ljuvlig att se på och frukter goda att 
äta. Lovad vare vår Skapare.

Gertinge Pettersson & Bertil Nilsson
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Att få veta hur värl-
den såg ut geogra-
fiskt, med floder, 
berg, sjöar och sådant 
fick jag veta på sko-
lans geografitimmar. 
Men att få veta hur 
människor verkligen 
levde och hade det på 
basplanet fick jag veta 
först i missionshuset. 
De som berättade var 

missionärer på hembesök. På så vis tror jag att 
kyrkans trogna tidigare än många andra fick 
veta något om s k u-landsfrågor. Det skedde 
på de klassiska missionsföredragen, då missio-
närer på hembesök berättade så intressant om 
livet i missionsarbetet, ofta ackompanjerat av 
spännande ljusbilder.

Missionärerna väckte opinionen för att hjälpa 
handfast. Perspektivet var att bistå människor 
från hjärta till hjärta utifrån Jesu uppmaning 
att gå ut i hela världen och berätta om honom 
och att älska sin nästa. Detta synsätt var en 
total motpol till den kolonialism som rått, då 
västvärldens regeringar hade huggsexa kring 
politiskt inflytande och råvarutillgångar i 
fjärran längder, utan minsta hänsyn till lokal-
befolkningen. 

Många böcker skrev om missionärernas spän-
nande erfarenheter. Nu är det en ytterst säll-
synt litteratur. Men i tidskriften Fokus Kina, 
som behandlar kinesisk kultur, historia, po-
litik, ekonomi, språk och samhällsliv hittade 
jag en förvånande anmälan av missionärsbio-
grafin ”Kärleken drev henne”. Elna Lenell – 
svensk martyr i Kina. Boken, från Narinför-
lag, handlar om Elna Lenell som växte upp 
i Lenåsen norr om Rättvik.  Hennes sentida 
släkting Bo Lenell har utifrån bevarat mate-
rial från brev och tidningar levt sig in i hen-

nes tankar och skrivit boken. Jag köpte den på 
Kristna bokkaféet i Visby.

Elna greps av kallelsen att förkunna Kristi kär-
lek i Kina, när hon var småskolärare i hem-
bygdens skola. Det var en hård kamp som 
mynnade ut i beslutet att resa iväg 1919, ef-
ter första världskrigets slut. Hennes resa tog 
många månander med Atlantångare över två 
världshav, med tåg och flodbåtar, oxkärror 
och gångmarscher. Slutligen var hon framme 
hos Svenska Missionen i Kina i Honans pro-
vinser. Där fanns redan en etablerad mission 
med olika stationer som Elna arbetade på. . 
Namnet är numera Evangeliska Östasienmis-
sionen.

Elna var mycket verksam och fick snart många 
kinesiska vänner, trots ibland mycket miss-
tänksamhet mot ”de främmande djävlarna” 
som västerlänningar kallades. Det var också en 
mycket turbulent period i Kinas historia. Ar-
betet krävde hela tiden det yttersta av henne. 
Hon fick gripa in mot mycket elände och kom 
att betyda väldigt mycket för många. Svåra 
smittsjukdomar sköljde över befolkningen,  
hungersnöd och missväxt. Rövarband hotade 
konstant missionsstationerna, njugga myn-
digheter krånglade. Ändå så bedrev Elna ett 
outtröttligt arbete med skola för pojkar och 
flickor, kvinnogrupper, nödbespisningar och 
sjukvård. Hon samlade kraften vid de dagliga 
gudstjänsterna och bönestunderna inför Gud. 
Utan dem hade inget varit möjligt. Kineserna 
gav henne namnet Li Xin´an, som betyder 
sinnesro. Med Gud hjälp lyckades hon behålla 
fattningen i allt svårt som drabbade.

Allt blev ännu värre när japanerna med sin 
krigsmakt besatte missionsområdena. Flera 
gånger tvingades hon fly. Ännu värre blev det 
när Chang Kai-sheks regeringstrupper och 
Mao-tse-tungs kommunistiska trupper drab-

Elna Lenell - gav sitt liv för Kinas folk
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bade samman i bygden. Frågan väckte natur-
ligvis inom henne om hon skulle fly för gott. 
Men sedan länge hade hon blivit kinesiska i 
själ och hjärta, talade språket, älskade sina ki-
nesiska vänner, det skulle kännas som ett svek 
att fly nu, när hon som mest behövdes för de 
sina. Hon hade varit i Kina flera årtionden.
Det hela slutade i tragik, när de kommu-
nistiska soldaterna grep henne och i en 
skenrättegång försökte tvinga henne att av-
säga sig sin kristna tro. Det var för alltid 

uteslutet, de dömde henne och andra tro-
ende till döden och klubbade ihjäl henne.  

Därmed har Elna Lenell 1984-1947 fått en 
plats bland martyrerna stora skara, tillsam-
mans med Stefanus, sankta Lucia,  Bonhoef-
fer och miljontals andra. Vi skall också min-
nas att evangeliets fiender dödar ännu idag. 
Kristna är i flera länder en förföljd grupp och 
attentat mot kyrkor förekommer alltjämt.

 Bertil Nilsson

Många gånger har vi hört om den förlorade 
sonen, om hur hans far tar emot honom med 
kärlek utan ord av klander. Predikningar har 
sagt oss att så tar Gud Fader emot oss , om vi 
vänder tillbaka till Honom från världens och 
vår egen kärlekslöshet.

Henry J.M.Nouwen har skrivit om detta i en 
liten bok Att komma hem, Den förlorade so-
nens återkomst. Nouwen börjar sin berättelse 
vid Rembrandts berömda målning i St Pe-
tersburg , som visar hur den utblottade sonen 
kastat sig ner framför fadern, som kärleksfullt 
lägger sina händer på sonens rygg. Nouwen  
börjar också lära känna Rembrandts liv, som 
liksom målats in i tavlans personer.

Samtidigt berättar han om hur han själv, efter 
hektiska lärarturnéer vid universitet av Gud 

får kallelsen att leva 
tillsammans med för-
ståndshandikappade 
i en av l´Arches kom-
muniteter i Toronto, 
kallad Daybreak.

I flera kapitel tänker 
han kring den 
yngre sonen, dennes 

uppbrott hemifrån och  återvändande till 
fadern. Nouwen ser i sonen inte bara oss, hur 
vi borde vara, utan också Jesus, Gud Faders 
älskade son, som blev den förlorade sonen för 
vår skull.

Men när Nouwen betraktar tavlan, får han  
syn på den äldre sonen som står vid sidan 
om. Inte så sällan är denne som en personi-
fiering av vår egen bitterhet och avundsjuka. 
Men den stora frågan är om även den äldste 
sonen kan komma hem.  Den äldste sonens 
återkomst till fadern blir lika viktig  som den 
yngre sonens återkomst.

Därefter flyttar Nouwen blicken till fadern, 
till Gud Fadern som förlåter och välkomnar. 
Guds rike är en glädjefest.  Nouwen ser i 
fadern inte bara Gud Fader, men också vår 
väg :  ”Fastän jag är både den yngste och den 
äldste sonen ska jag inte förbli dem, utan 
bli fadern./…/Jag ska ta min Fars plats och 
erbjuda andra samma barmhärtighet som 
han har erbjudit mig . Kan jag låta den yngre 
och den äldre sonen växa i mig och bli till 
den varme, mogne fadern? ”

    Birgitta Jansson, Visby

Lektyr i hängmattan

Henry J M Nouwen  Att komma hem. Den förlorade sonens återkomst. LIBRIS 168 sidor
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Mitt smultronställe - Fårö

Lojsta slott

Vi tycker om att se vad människan 
har åstadkommit. Vi förundras över 
Visby ringmur, över Eiffeltornet, 
över Sagrada Familia. Men vi förund-
ras också över den levande naturen 
med månghundraåriga träd, med 
hundvalpen som föds, med maskro-
sen som spränger igenom asfalten, 
med flyttfåglar och myskoxar. 

Mitt smultronställe är en plats där 
varken människan eller kortsiktig 

nutid finns att se. Där finns i mina ögon en plats som snuddar vid evigheten. Den är en del 
av naturen som Gud skapade, men där varken människan eller årstidsnaturen har fått någon 
plats. Det är Langhammars Hammar på Fårö. Där möts havet, solen och stenarna. Där är det 
gott att få vara och tacka Gud. 

Birgitta Jansson, Visby

Eftersom jag är skåning, har jag inte pejl 
på de gotländska platser som älskas och 
uppskattas av de infödda — de som vet hur 
man tar sig fram på småvägarna, genvägar 
i skogen, och kanske kan hitta de vackraste 
platserna på ön. Men jag nöjer mig så väl 
med de platser som jag längtar tillbaka till, 
och återkommer till. En av dem är Lojsta 
slott, nå, slottet finns inte kvar, men ön 
(halvön?) är vacker med sitt historiska eko. 
En liten stig vinglar fram över sluttningen 
och på skyltarna kan man läsa om öns forn-
tida liv. Jag, som varje tjej kanske, är smått 

förtjust i slott, prinsar, prinsessor. Nu kanske 
man kan bli besviken, var är slottet? Var är 
fornborgen? Men jag låter den förnimmas i 
fantasin, där den kanske är vackrare än den 
någonsin varit. Första gången jag skulle över 
till ön, var plankorna så nedtyngda i sjön 
att man knappt kunde komma över. Denna 
svårframkomlighet under vinterhalvåret, gav 
ett sorts dunkelt skimmer över platsen. Men 
räds ej: under sommaren var det inte några 
problem alls med spången.

  Ingrid Wahlman
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Hängmattelektyr
En scen: det är en sommardag i sena 
juli, du ligger i en hängmatta i skuggan 
mellan två träd, och bläddrar i något… 
Ja, vad? Vilken bok lämpar sig för detta 
lätt ”dästa” sinnestillstånd, nästan mel-
lan vakenhet och vila? För mig gäller 
det tidningar av olika slag, både skön-
hetsmagasin, men även, tro det eller ej, 
gamla 80-talsnummer av Fantomen. Jag 
tycker det är så spännande att läsa om 
hans äventyr i djungeln, eller i Central 
Park i New York… För mig väcker 
det nyfikenhet om historia, kultur, 
vetenskap. Serierna är korta och lätta 
att följa även för trötta ögon. Jag köpte 
tidningarna på en oansenlig liten loppis 
söder om Roma, för en krona styck. 
Bara priset tar ju bort kravet på att 
tidningen måste ”leverera”. Och nu när 
värmen äntligen nått även till Gotland 
märker jag hur sinnet lätt slumrar till, 

och att det är svårare att hänga med i 
läsning. 

Än har de inte satt upp hängmattorna 
längs havet vid Strandpromenaden i 
Visby (senast jag undersökte), och jag 
har inte hunnit få upp en hängmatta i 
min egen lilla trädgård (brist på tjocka, 
stabila, trygga trädstammar)… så jag 
får nöja mig med att fantisera. Men 
just gamla loppistidningar får följa med 
upp i hängmattan (och kanske en och 
annan sliten gammal bok också: om 
du hittar En förlorad värld av Evelyn 
Waugh på loppis — köp den direkt 
och läs. En anglofilisk klassiker och 
praktverk, svår att beskriva i få ord). 
Jag önskar dig en skön 
sommarläsning! 

Ingrid Wahlman

FÖR MYCKET PRYLAR? 
 
Då ska du passa på att skänka till Fole EFS som
anordnar LOPPMARKNAD & AUKTION i sommar!

LÖRDAG 30 JUNI
VID PRÄSTGÅRDSLADUGÅRDEN FOLE
10.00 LOPPMARKNAD   -   11.00 AUKTION
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Visionens passion

Vad har vi för drömmar, både vad gäller 
våra egna liv och för kyrkan? Ibland kan 
vi tappa våra drömmar. Vi tappar tron 
på att det kan finnas möjligheter för 
utveckling och växt. Under mitt första år 
som missionsföreståndare för EFS har jag 
varit fått leda en arbetsgrupp som tittat 
på vad som är EFS vision. Under år som 
gått har det funnits olika formuleringar. I 
arbetsgruppen började vi med att funde-
ra på vad en vision är. Det finns mycket 
man kan säga om det, men kort förklarat 
kan man säga att vision är något som 
föder passion. Alltså när du hör visionen 
så klickar det till i hjärtat. Vad är det som 
genererar passion för oss i kyrkan? 

På EFS årskonferens i Luleå antog vi 
en ny visionsformulering för EFS. Den 
lyder: Människor och samhällen förvand-
lade av Jesus. EFS är en missionsrörelse. 
Vårt fokus har alltid varit att nå nya 
människor med berättelsen om Jesus. 
Men ibland tappar vi bort vår vision. Vi 
glömmer varför vi finns till som mis-
sionsrörelse. Därför kan vi behöva åter-
upptäcka vårt uppdrag, titta efter våra 

drömmar och fråga oss själva vad som 
genererar passion i en missionsrörelse. 

Jag reser mycket i Sverige och får höra 
underbara berättelser om vad som 
händer i våra sammanhang. Varje dag 
kommer det människor till tro på Jesus! 
Hör du det? Varje dag! Jesus förvandlar 
människors liv. Han helar, läker och reser 
upp människor. För en missionsrörelse är 
det vår längtan och passion. Vi behöver 
uppmuntra varandra och stärka varandra 
med att Gud inte har tappat vare sig 
visionen eller passionen - och vi får gå 
med Gud.

Kerstin Oderhem

LÄGER
Tjäldervik -18 Boge Gotland, 30/7 - 2/8 2018

Vill du veta mer? 
Kontakta Peder Fohlin tel. 0762 18 78 07 kisslings@telia.com
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vi minns
Dagmar Larsson Hemse
har i den höga åldern av 97 år fått lämna 
jordelivet. Redan i ungdomen kom hon 
i kontakt med kristen verksamhet och 
omtanken om missionen kom att prägla 
hennes liv, aktiv som hon var i kyrkan 
och EFS. Många, många är de handar-
beten som hon förfärdigade till syfören-
ingens auktioner i Hejde, välsydda och 
virkade handarbeten var hennes alster, 
gärna färggranna med stora buketter 
av blommor. Ännu för ett par år sedan 
hade hon gjort flera dukar. Vi minns 
med tacksamhet hennes gärning. EFS 
på Södra Gotland och EFS syförening i 
Hejde saknar en trogen medlem.

Siv Lerman Johansson har lämnat oss.
Hon var under hela sin livstid aktiv i kristen verksam-
het, inte minst inom EFS. Många känner henne från 
ungdomens lägerverksamhet. Redan som liten började 
hon i söndagsskolan i Lutherska Missionskyrkan i 
Visby. Den blev hon trogen ända till vuxen ålder, som 
lärare och i utvecklingsarbetet av söndagsskolan under 
femtiotalet. Hon var även aktiv i kören och kunde utan 
svårighet ta en altstämma och spela piano.

Som nybliven lågstadielärare tjänstgjorde hon i 
Ronneby och hjälpte till i Frälsningsarmén.
Under Kalmartiden var hon mycket aktiv i EFS-fören-
ingen där. Genom sin make Nils kom hon i kontakt 
med Kronobergsmissionen och därigenom Elim i 
Katthammarsvik. Att Siv alltid varit ekumeniskt öppen och generös märks av att hon 
här i Visby varit med i kyrkofullmäktige och kyrkvärd i Visborgskyrkan under en 
tioårsperiod. På äldre dagar var hon medlem i Pingstkyrkan i Visby.
Siv kände sin Frälsare och vittnade om honom i hela sitt liv ända till sina sista dagar 
på onkologen på Lasarettet.

Nu är hon hemma i Guds glädje och gemenskap.          Aina 
          

Siv Lerman Johansson Visby
har efter en kort tids sjukdom fått byta 
sin tro i åskådning, Siv fick verka på 
olika platser i sitt liv som lärare, men 
hon fick också göra en stor insats i den 
kristna verksamheten. Under 1970-ta-
let var hon under flera år ledare på 
konfirmandläger på Ekegården. Siv var 
en sann ekumen och besökte många 
gudstjänster i olika sammanhang både 
inom EFS och andra kyrkor. Vi minns 
henne som en engagerad människa och 
vi är många som saknar henne i olika 
sammanhang.

Peder
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bibel läsnings
plan

Juli   
1  Luk 5:1-11   (Apostladagen)
2  Apg 8:1-13, 5 Mos 18:9-13 Apostlagärningarna del 2 - Judéen och samarien 
     (Kapitel 8-11)
3  Apg 8:14-25, Luk 9:54-56 
4  Apg 8:26-28, 5 Mos 23:1, Jes 56:3-8 
5  Apg 8:29-40 
6  Apg 9:1-16 
7  Apg 9:17-31 
8	 	 Matt	5:20-26	 	 (6	e	trefaldighet)
9  Apg 9:32-43
10  Apg 10:1-16 Mark 7:19 
11  Apg 10:17-33 
12  Apg 10:34-48 
13  Apg 11:1-18 
14	 	 Apg	11:19-30,	Gal	1:21-24	 Apostlagärningarna	del	3	-	till	jordens	yttersta	gräns		
     (Kapitel 11-28) 
15	 	 Matt	17:1-8	 	 (7	e	trefaldighet)
16  Apg 12:1-17 
17  Apg 12:18-25
18  Apg 13:1-13 
19  Apg 13:14-25 
20  Apg 13:26-41 
21  Apg 13:42-14:7 
22	 	 Matt	5:20-26	 	 (8	e	trefaldighet)
23  Apg 14:8-27  
24  Gal 2:1-10 
25  Gal 2:11-21 
26  Gal 3:1-14 
27  Gal 3:15-29 
28  Gal 4:1-11 
29	 	 Matt	25:14-30	 	 (9	e	trefaldighet)
30  Gal 4:12-31
31  Gal 5:1-18 

Augusti	 	 	
1  Gal 5:19-26 
2  Gal 6:1-18 
3  Apg 15:1-12, 1 Mos 17:9-14 Apostlamötet 
4  Apg 15:13-21 
5	 	 Joh	15:1-9	 	 	 (10	e	trefaldighet)
6  3 Mos 17:1-16
7  3 Mos 18:1-30 
8  Apg 15:22-35 
9  Apg 15:36-16:8 
10  Apg 16:9-24
11  Apg 16:25-40
12	 	 Luk	18:9-14	 	 (11	e	trefaldighet)	
13  Apg 17:1-14
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14  Apg 17:15-34
15  Apg 18:1-17 
16	 	 1	Thes	1:1-10	 	 Brev	till	Thessalonike	från	Korint
17  1 Thes 2:1-16
18  1 Thes 2:17-3:13 
19	 	 Mark	7:31-37	 	 (12	e	trefaldighet)
20  1 Thes 4:1-12
21  1 Thes 4:13-5:11
22  1 Thes 5:12-28 
23  2 Thes 1:1-12 
24  2 Thes 2:1-17
25  2 Thes 3:1-18 
26	 	 Luk	10:23-37	 	 (13	e	trefaldighet)
27  Apg 18:18, 4 Mos 6:1-21
28  Apg 18:19-27
29	 	 Apg	19:1-10,	1	Kor	16:8,	2	Kor	2:3-4,	2	Kor	7:8		Brev	till	Korint	från	Efesos	
30  1 Kor 1:1-16 
31  1 Kor 1:17-25 

September   
1  1 Kor 15:35-58 
2	 	 Joh	17:9-11	 	 (14	e	trefaldighet)
3  2 Kor 13:1-13
4  Apg 19:11-22
5  Apg 19:23-41 
6  Apg 20:1-2, 2 Kor 2:12, 2 Kor 7:5-16 
7	 	 Rom	16:1-4,	17-23	 	 Brev	till	Rom	från	Korint	
8  Rom 1:1-16
9	 	 Matt	6:31-34	 	 (15	e	trefaldighet)	
10  Rom 1:18-32
11  Rom 2:1-16 
12  Rom 6:1-12 
13  Rom 8:1-11 
14  Rom 10:1-15
15  Rom 12:9-21 
16	 	 Joh	11:28-44	 	 (16	e	trefaldighet)	
17  Apg 20:4-17  Mot Jerusalem
18  Apg 20:18-38 
19	 	 Apg	21:1-16	 	 (Judiska	högtiden	Jom	Kippur)	
20  Apg 21:17-25 
21  Apg 21:26-40
22  Apg 22:1-21 
23	 	 Matt	6:19-24	 	 (17	e	trefaldighet)
24	 	 Apg	22:22-30	 	 (Judiska	veckohögtiden	Sukkot	inleds)
25  Apg 23:1-15 
26	 	 Apg	23:16-35	 	 Paulus	fängslad	i	Caesarea	
27  Apg 24:1-9 
28  Apg 24:10-21 
29  Apg 24:22-27 
30  Luk 10:17-20  (Den helige Mikaels dag)

Bibelläsningsplanen för 2018 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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Museet är öppet för visning från kl. 17 på tisdagar. Övriga tider bokas hos Per 
Farinder tel.510 40, Evert Danielsson tel. 510 74.

Tisdagar kl. 19.30 Sång- och Musikprogram
Tisdag 3 juli kl. 19.30 Pettssons kapell
Tisdag 10 juli kl. 19.30 Önskepsalmer, Per Farinder
Tisdag 17 juli kl. 19.30 Bengt-Ingvars
Tisdag 24 juli kl. 19.30 Familjen Hellgren
Tisdag 31 juli kl. 19.30 Sånggruppen Smakfulla, Maria Lööw
Tisdag 7 augusti kl. 19.00 - OBS tiden - Grillkväll (anmälan tel. 36125)
               Tofta Manskör

Alla välkomna!
Fole EFS i samverkan med Wenge Hembygdsförening

Sommarprogram Cedergrens Orgelmuseum 
i Vänge Lutherska Missionshus

Familjen Hellgren 
uppträder på Gotland

Tisdag 24 juli kl. 19.30 
i Cedergrens Orgelmuseum

Onsdag 25 juli kl. 19.00 
i Terra Novakyrkan

Torsdag 26 juli kl. 19.00 
i Fårö kyrka

Fredag 27 juli kl. 19.00 
i Endre kyrka

Välkomna!

Bön i Almedalsveckan
2- 7 juli

Även i år kommer en grupp 
förbedjare till Gotland i Almedals-
veckan, de bor i Fole Missionshus 
och kommer att finnas i Almedalen 
under dagarna. Kl. 12 och kl. 18 är 
det bön i Bönegrottan på Fräls-
ningsarmén. De kommer också att 
finnas med vid morgonbönen på 
Elida och bryggmötena vid Elida på 
kvällarna.
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välkomna till
Fole Lörd. 30 juni Loppmarknad - se 
annons, 15-19 aug. Sommarkonferens 
i tältet  - se annons. Tisd. 11 sept. kl. 
12.30 Lunch, Sönd. 16 sept. kl. 11 
Gudstjänst
Sanda Onsd. 27 juni kl. 13.30 Årsmöte 
och sommarsamling hos Ann-Christin 
Wallin, onsd. 12 sept. kl. 13.30 Ge-
menskapsträff 

Terra Novakyrkan se domkyrkoför-
samlingen i dagstidningarna. Onsd. 25 
juli kl. 19 Familjen Hellgren sjunger 
och spelar.

15 - 19 augusti
Onsdag - fredag kl.19.30  Lördag - söndag kl.18.00

Tema "Lovsång"
Onsdag - fredag  Erik "Ecke" Bergman sjunger 
   och spelar
Lördag - söndag  Margit och Rolf Borgström 
   sjunger och spelar
Onsdag
Torsdag   Monica May predikar
Fredag   Raimo Barck predikar
Lördag   Eva Barck predikar
Söndag   Jens Peterson predikar

Kaffeservering, alla välkomna!
EFS i Fole och Sensus

Sommarkonferens i Tältet vid Krampbro, Fole

Missionsdagar med 
Kersti Karlsson 

Terra Nova kyrkan Tisdag 11 sep 
kl 12.00 Lunch, kl 13.00 Kvinnor för 
Mission ordnar föredrag med Kersti
Fole tisdag 11 sep kl 19.00 Missions-
afton med Kersti
Sanda onsdag 12 sep kl. 13.30 
Gemenskapsträff med Kersti

Fole kyrka sönd. 26 aug kl 18.00
Gudstjänst med avtackning av Jens 
Pettersson med familj
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