
Lov, ära och pris, dig vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än!
Halleluja, din är äran! Halleluja! Amen.

(Sv Psalmboken nr 10)
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När den här ledaren skrivs är det 30 grader varmt 
ute. Vi äldre tycker att det är för varmt och längtar 
efter regn och svalare dagar. I år har ingen behövt 
åka till varmare länder för att få sitt lystmäte av 
sol och värme. Naturen visar tydliga tecken på 
vattenbrist och lantbrukarna ser konsekvenserna. 
En gemensam bön och längtan är att vi behöver 
regn. Värmen och vattenbristen väcker funderingar 
om klimatförändringar och jordens framtid. En 
professor sa på TV att det finns anledning att oroa 
sig. Som bibelläsare och kristna har vi ett gudomligt 
framtidsperspektiv och en trygghet. Jesus säger: 
”Känn ingen oro” och samtidigt ”när ni ser allt detta 
ske” (Matt 24). Jesus vill att vi ska vara vakna och 
medvetna. Luther tog till sig det vardagsnära och 
rekommenderade plantering av äppelträd. Jag tror 
att det är ett gott råd.

Nu ligger höstens och vinterns arbete framför och 
uppdraget är detsamma och tydligt inom olika 
områden. Vi får be över verksamheterna och för 
varandra. Vad framtiden än för med sig, så vet vi 
att vi har en god och kärleksfull Gud som har allt 
skeende i sin hand. Vår frälsning och trygghet är 
konkret bevisad i Jesu ställföreträdande lidande, död 
och uppståndelse. Med frimodighet kan vi sjunga:

Min framtidsdag är ljus och lång
Den räcker bortom tidens tvång 
Där Gud och Lammet säll jag ser 
Och ingen nöd skall vara mer

Så har dom som gått före oss sjungit och vi som 
är äldre ser hos våra vänner och släktingar att tron 
håller ända hem.

  

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

Sensus Studieförbund.

Aina Unemo
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BETRAKTELSEN

I mitten av juni ordinerades jag till officer i 
Frälsningsarmén. Kadettringen “Evangeliets 
budbärare” vid officersskolan har bestått av två 
kadetter, båda från Gotland. Simon Paulin (från 
Hejde, red:s anm) och jag själv. Tre veckor senare 
jag välkomnades som kårledare i Visbykåren. 

Ekumenik är inte främmande för mig. Jag är född 
i Svenska kyrkan, uppväxt i Missionsförbundet, 
jobbat inom Baptistsamfundet, gått på 
bibelskola i Örebromissionen, spelat gospel 
inom EFS (i Piteå dock) och sedan nästan 20 år 
tillhört Frälsningsarmén i Visby. 

Ekumenik för mig är inte att samarbeta trots 
skiljaktigheter i tron. Ekumenik är inte att möta 
något främmande. Ekumenik är när vi som 
utgör Kristi kropp lär känna varann och kommer 
samman och förstår att vi hör ihop. Vi som tror 
på samme Gud, som är frälsta genom samme 
Kristi död och uppståndelse hör ihop. Det må 
vara hänt att vi har olika smak, olika uttryck och 
traditioner, och att vi är bra på olika saker. Men 
det innebär inte att vi skall undvika varann och 
tro att det lilla sammanhang jag tillhör liknar 
Jesus mest. Bäst liknar vi faktiskt Kristus när vi är 
tillsammans. Paulus frågar sig när församlingen 
i Korinth i meningsskiljaktigheter grupperats 
sig i olika läger: “Har Kristus blivit delad?” (1 
Kor 1:13). Splittring är alltid destruktivt, även i 
Guds rike. (Matt 12:25). 

Därför är det en glädje att vi har flera mötesplatser 
på Gotland där vi från olika församlingar 
och sammanhang kommer samman och ber, 
lovsjunger och studerar Guds ord. 
Ett sådant tillfälle är Gotlandskonferensen 
som i år gick av stapeln 13-15 juli på Snäckan, 
Klintehamn som jag tillsammans med fler fått 
vara med och planera. 

Detta år var temat “Ett folk på vandring” och 
det är unikt att vi kan ordna en konferens som 
ett samarbete mellan församlingar och samfund 
på ön. Där fick vi tillbe och fira Gudstjänst, ha 
gemenskap, arbeta och svettas i förberedelser 
och i praktiska bestyr. 
När Jesus får frågan från Johannes Döparen 
om han är den Messias de väntar på eller om 
de ännu skall vänta på någon annan, så svarar 
Jesus genom att peka på vad som händer med 
människor som kommer i kontakt med honom. 
Jesus identifierar sig genom att hela, bota, läka, 
befria och upprätta. Det är på det sättet som vi 
vet vem han är.

Vi vet att vi lever i en orolig tid. Om du tar en 
minut och tänker efter så inser du att på bara 
några veckor det hunnit hända mycket som 
skapar oro i vårt land och i vår värld. Många 
ropar efter Gud i vår tid. Vi är Kristi kropp 
här på ön och får sprida Kristusdoft genom att 
visa kärlek, hjälpa den svage, sprida evangeliet 
till den som ännu inte hört. Både i våra olika 
sammanhang, men även när vi är tillsammans. 
På så sätt kan vi på ett trovärdigt sätt identifiera 
oss som Kristi kropp. Himmelriket är nära!

Lars Björkqvist 
kårledare Frälsningsarmén Gotland

Himmelriket är nära
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Med humor och sång i bagaget 
Stora delar av landet och även Norge har 
varit arbetsplatsen under ganska många 
år för paret Irene & Roberth Johansson 
i småländska Aneby. 
 
De förknippas mest med kyrklig hu-
mor och läsarsånger, och i somras fick 
Roberth motta ett speciellt pris för sin 
insats för läsarsångernas bevarande. 
Roberths intresse för sångers historia 
har under senare år resulterat i tyngd-

punkt på just sådana program. Och här kan t.ex. temaprogram om Lina Sandell eller Fanny 
Crosby vara exempel liksom ”På upptäcktsfärd i sångens värld”. 

Roberth är själv en etablerad sångförfattare och har flera gånger erhållit Anders Frostensons 
stipendium. Nyligen har ett nytt nothäfte utkommit med hans sånger, med titeln ”Nåd 
längs vägen”, där bl.a. ingår flera tonsättningar av Lina Sandell.

Måndag 8 oktober kl. 13.30   Gemenskapsträff i Havdhems församlingshem
Tisdag 9 oktober kl. 12.30      Lunch i Fole Missionshus
Onsdag 10 oktober kl. 12.00  Sopplunch i Stenkyrka Folkets hus
Torsdag 11 oktober kl. 18.00  Cafékväll i Slite Betel
Fredag 12 oktober kl. 14.30    Andakt på Roma äldreboende
Lördag 13 oktober kl. 10.00   Sång på Träffpunkten i Fårösund
     kl. 13.00   Andakt i Lärbro kyrka i samband med Lärbrodagen 
Söndag 14 oktober kl. 13.30   Gudstjänst i Katthammansvik Elimkapell
     kl. 18.00   Gudstjänst i Fole Missionshus

Alla välkomna!
EFS i samarbete med Sensus

Irene och Roberth Johansson 
besöker Gotland 8-14 oktober
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Två bönböcker

VAR DAGS BÖN eller VARDAGSBÖN 
(Verbum förlag)

är den fyndiga titeln på 
en bönbok med enkla 
böner tre gånger om 
dagen under tre veckor 
i tre olika traditioner; 
tidegärdens, pilgrims-
bönens, frälsarkran-
sens. Tidegärden har 
jag bett av och till allt-
sedan vi bad completo-

rium i Skattungbyns kyrka 1955  när jag gick 
och läste och konfirmerades där. I KGF på 
femtiotalet och i Uppsala på sextiotalet bad 
vi ofta tidegärden i S:t Ansgars studenthem, 
där jag bodde. Var dags bön innehåller en 
mycket enkel tidegärd för en vecka. Det gör 
att jag sjunker in i Psaltaren, psalmerna blir 
till uttryck för min lovsång, tacksägelse och 
bön. En aftonbön följer mig genom livet: "I 
frid vill jag lägga mig ned och i frid ska jag 
somna in, ty du Herre låter mig bo i trygghet 
under dina vingars skugga" 
   Pilgrimsbönerna ger mig något att reflek-
tera över under dagens lopp. Jag läser ett 
bibelord och utifrån detta ställs existentiella 
frågor. Varje dag beds heliga Birgittas bön: 
"Herre visa mig din väg och gör mig villig 
att gå den"
   I Dagen runt Frälsarkransen går vi under 
en vecka igenom de olika pärlorna. Varje 
pärla ger mig tankar och böner och vid mid-
dagstid får vi ett bibelord att meditera över. 
Denna bönbok kan gärna bedjas i en gemen-
skap. Den skulle vara lämplig att införskaffa 
till en kyrkas lekmannaledda andakter. 

GODE GUD VÄLSIGNA MATEN. AMEN
(Libris förlag) 

är titeln på en bok om 
bordsbönens teologi 
och en antologi av oli-
ka bordsböner. Afton-
bön och bordsbön är 
väl förutom söndagens 
böner de vanligaste 
bönerna i familjerna. 
När jag sjunger "Gläd-
jens Herre var en gäst 

vid vårt bord idag" har jag förut sällan tänkt 
på bordsbönens teologi. Författaren till bö-
nen är stiftsadjunkt Hans Dieter Stern som 
i Skara stift på femtio- och sextiotalet ver-
kade med ungdomar. Bordsbönen innehåller 
tacksamhet över skapelsen och glädje över 
måltidsgemenskapen. Flera olika författare 
har skrivit sina minnen av och tankar om 
bordsbönen.
   Bordsbönen kan lätt bli en ramsa. I USA 
blir bordsbönen längre, ofta en fri bön över 
dem som deltar i måltiden. 
  "Det är i bordsbönen vi låter vardagen bli 
en del av det heliga och det heliga en del av 
vardagen" skriver Kristian Lundberg i kapit-
let I hungern blir vi systrar och bröder, en be-
rättelse från matutdelningen i ett härbärge.
   Bordsbönen visar oss på Guds nåd och 
barmhärtighet. Vi får del av skapelsen, vi 
får vara tacksamma mot dem i alla led som 
arbetat med vår mat. Vi vill vara solidariska 
med dem. Vi blir också solidariska med dem 
som saknar mat och vi vill dela med oss till 
dessa. "Att be bordsbön är att bli medveten 
om världen som gåva och som välsignelse" 
Norman Wirzba i kapitlet Bordsbön som 
livshållning.

Kerstin Falk

Som stöd för min dagliga andakt har jag denna sommar på det kristna bokcaféet Porten 
Visby funnit två bönböcker.
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Bön för Gotland

Gud, vår Far, hela jordens Skapare; 
Du är Herre över allt - också över Gotland.
Tack för att du har goda planer för Gotland!

Tack för att du har placerat oss här och gett oss, ditt folk, fullmakt 
och uppdrag att be för och välsigna denna plats.
Tack för att du lovat att höra oss och svara oss 

när vi uppriktigt kommer till dig.

Vi bekänner att vi ibland har talat negativt om vår ö,
och brustit i att be för Gotland och välsigna Gotland.

Vi ångrar oss. Förlåt oss. 
Fyll våra hjärtan med kärlek till denna ö och alla som bor här.

Hjälp oss att vara till välsignelse på Gotland.

Herre, vi kommer till dig, du som helar och upprättar.
Vi ber: utgjut dina välsignelser över Gotland.

Låt en positiv förändring ske i atmosfären genom din Helige Ande.
Rena Gotland från orättfärdighet.

Befria vår ö från våld, kriminalitet, droger och annat ont.
Låt kärlek, värme och generositet prägla Gotland.

Vägled de styrande i vår region och hjälp dem fatta rättfärdiga beslut.
Låt vår ö blomstra, gör oss kreativa 

och hjälp oss skapa tillräckligt med arbetstillfällen.
Hjälp ditt folk göra evangeliet känt på Gotland 

och dra många in i verklig tro på dig själv.

Låt din välsignelse vila över Gotland,
över barn, vuxna och äldre.

Beskydda Gotlands barn och ungdomar, varje familj och varje äktenskap.
Idag och varje dag  

I Jesus namn 
Amen

Jakob Tronet skrev bönen till Nationaldagen - 2016    
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Vi kommer att läsa ur Hesekiels bok i Bibeln samt ur 
KG Larssons bok ”Ett nytt Jerusalem”. Välkommen med! 
Ring Peder Fohlin 076-2187807

”Denna bok är en vandring genom Hesekiels bok och förklarar 
vad som sker idag i Israel. Men boken är också en vägledning till 
ett välsignat liv för varje församling liksom för dig själv. Jag vill 
påstå att jag aldrig skrivit något så viktigt som det jag skrivit i 
denna bok. Välkommen med på en intressant upptäcktsfärd om 
vad som ska ske framöver, i motsats till dagstidningar som är 
inaktuella redan dagen efter de kommit ut.”  KG Larsson

Bibelsamtal och bön i Fole Missionshus 
Måndagar udda veckor 18.30 - 20.30

Almedalsveckan är också en 
bön- och lovsångsvecka

Sverigebönen och andra intresserade samlades 
till bön för vårt land under Almedalsveckan. 
Missionsbåten Elida låg i Visby hamn, där var 
det bönesamlingar varje morgon. Ett team 
med förebedjare bodde i Fole Missionshus. 
De fanns med under Almedalsveckan och gick 
runt bland folk, det inbjöds också till bön på 
Frälsningsarmén två gånger varje dag. Många 
böner för vårt land, för väckelse och beröring 
av Sveriges folk. Vi som var med upplevde att 
det verkligen var välsignat och ser fram emot 
nästa års Almedalsvecka.       Peder

Bön- och lovsångskvällar

Fredag 5 oktober kl. 18.30 
i Visby, Pingstkyrkan

Fredag 16 november kl. 18.30 
i Visby, Frälsningsarmén.

Alla välkomna!

Sverigebönen i samverkan 
med Pingstförsamlingen, 
Frälsningsarmén och EFS
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Sommarens scoutläger vid Tjeldervik i Boge
Scoutkårerna från Fole, Lärbro, Visby 
och Västerås hade gemensamt scoutläger 
vid Tjeldervik i Boge i månadsskiftet 
juli/augusti. Det var under några av dom 
allra varmaste dagarna i somras. Svettigt 
och varmt! Dessutom var det totalt eld-
ningsförbud så vi fick lösa matlagningen 
utan dom vanliga spisar vi är vana att 
ha med på läger. Vi fick ju inte tända en 
endaste tändsticka! Det löste sig dock 
med en lång lång sladd så att vi hade en 
kokplatta och sen fixade Peder en del 
mat hemma och kom med färdiglagat.

Vi var totalt ett 35-tal deltagare, scouter 
och ledare. Scoutkårerna tillhör SALT 
scout och temat för lägret var "Vän-
skap och Gemenskap". Det blev många 
tillfällen till bad och vi hade flera andra 
aktiviteter t ex arbete i täljsten, tillverka 
armband och söljor, aktivitetsbana med 
samarbetsövningar och spela fotboll på 
en såpad presenning. På kvällarna var det 
lägerbål vid stranden, där blev ju ingen 
lägereld men sånger, lägerrop, lekar och 
sketcher gjorde att stämningen var hög 
och alla hade väldigt roligt.
               Gunnel 

Lägerbål vid stranden

De som ville fick prova på att segla med Carl Flora balanserar och har roligt
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Arbete med täljsten blev en populär aktivitet

Fotboll spelades på en såpad presenningEtt praktiskt diskställ
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bibel läsnings
plan

Oktober   
1  Apg 25:1-12   
2  Apg 25:13-27 
3  Apg 26:1-23 
4	 	 Apg	26:24-27:4	 	 	 Paulus	resa	till	Rom	
5  Apg 27:6-26 
6  Apg 27:27-44
7  Mark 12:41-44   (19 e trefaldighet) 
8  Apg 28:1-15
9  Apg 28:16-29
10  Apg 28:30-21, Ef 6:20, Kol 4:3,18  Två års fångenskap
11	 	 Ef	6:21,	Kol	4:7-14,	Filemon	1:23-24	
12  Ef 1:1-14 
13  Ef 1:15-22 
14  Luk 17:11-19   (Tacksägelsedagen) 
15  Ef 2:1-10  
16  Ef 2:11-22 
17  Ef 6:10-19
18	 	 Ef	6:21-24,	Apg	20:4,	2	Tim	4:12	
19  Kol 1:1-14 
20  Kol 1:15-23 
21	 	 Matt	22:15-22	 	 	 (21	e	frefaldighet)	
22  Kol 1:24-2:7
23  Kol 3:1-11  
24  Kol 3:12-17
25	 	 Apg	28:30-31,	Filemon	1:10,	Kol	4:9	
26	 	 Filemon	1:1-18
27	 	 Filemon	1:19-25	
28	 	 Matt	23:37-24:2	 	 	 (22	e	trefaldighet)
29  Fil 1:1-14
30  Fil 1:15-30
31  Fil 2:1-11 

November		 	
1  Fil 2:12-18 
2  Fil 4:10-23 
3	 	 Matt	5:1-12	 	 	 (Alla	helgons	dag)	
4  Luk 12:4-7    (Söndagen e alla helgons dag)
5	 	 Klagovisorna	1:1-11	 	 	 Jerusalems	fall	och	fångenskapen
6  Dan 1:1-21
7  Dan 2:1-16 
8  Dan 2:17-28 
9  Dan 2:29-45 
10  Dan 12:1-13
11	 	 Matt	24:3-14	 	 	 (24	e	trefaldighet)
12	 	 Ester	1:1-5,	4:12-16	 	 	 Andra	templet
13  Ester 7:1-10
14  Esra 1:1-11
15  Esra 4:24-5:2, 6:16-17 
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16  Haggai 1:1-13
17  Sak 1:1-17
18	 	 Matt	25:1-13	 	 	 (Söndagen	före	domsöndagen)	
19  Neh 1:1-11
20  Neh 2:1-18
21  Neh 6:1-19
22  Mal 3:13-4:6  
23  Upp 1:1-8    Uppenbarelseboken
24  Upp 1:9-20
25	 	 Matt	25:31-46	 	 	 (Domsöndagen)
26  Upp 20:11-15, Dan 12:1-13
27  Upp 21:9-27
28  Upp 22:1-11
29  Upp 22:12-21 
30  Dan 12:4-13 

December	 	 	
1  2 Pet 3:1-18 
2  Joh 18:36-37, Sak 9:9-10  (1 advent)
3	 	 Joh	10:22-39	 	 	 (Judiska	ljushögtiden	Chanukka)
4	 	 2	Tim	1:1-18	 	 	 Brevhälsningar
5	 	 2	Tim	2:1-13	
6	 	 2	Tim	2:14-26	
7	 	 2	Tim	3:1-17	
8	 	 2	Tim	4:1-22
9	 	 Matt	13:31-34	 	 	 (2	advent)	
10  Jak 1:1-16
11  Jak 1:17-26 
12  Jak 2:1-13 
13  Jak 2:14-26 
14  Jak 3:1-18
15  Jak 4:1-16 
16	 	 Matt	11:12-19	 	 	 (3	advent)	
17  Tit 1:1-16
18  Tit 2:1-15 
19  Tit 3:1-15
20  2 Joh 1:1-13 
21  3 Joh 1:1-15
22  Mika 5:2-4 
23  Luk 1:30-35   (4 advent)
24	 	 Luk	2:1-20	 	 	 	 (Julnatten)
25  Jes 9:2-7    (Juldagen)
26	 	 Matt	10:16-22	 	 	 (Annandag	jul)
27  Ps 95
28  Ps 96 
29  Ps 97 
30  Ps 98
31  Mark 10:13-16, Ps 121, Upp 22:21 (Söndagen e jul - Guds barn)
 

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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vi minns
Herbert Jakobsson Hejde
En trogen Herrens tjänare har gått ur tiden, 
han skulle fylla 93 år till advent. Efter några 
år med sviktande hälsa och den sista tiden på 
äldreboende i Visby fick han sluta sina dagar. 
Herbert blev Forsa trogen, gården där han 
föddes blev hans livsverk, skogen och djuren 
var viktiga för honom, naturen där han gärna 
gick på jakt var också viktig för honom. 
Sedan ungdomen var han engagerad inom 
EFS, en trogen gudstjänstbesökare, engage-
rad sångare bland annat i Hejdesångarna och  
EFS Gotlandskör, mångårig kassör i Hejde 
EFS, engagerad för Ekegården och i Soldat-
hemsrörelsen, ja många är de områden där 
han fick vara till nytta. 

Vi minns med tacksamhet allt arbete och 
alla gåvor som kommit missionsarbetet till 
del både här hemma men också inom ut-
landsmissionen. Herbert rättframma sätt och 
glädje i att finnas med saknar vi, nu kan vi 
tillsammans med de anhöriga känna sakna-
den av en kristen trotjänare.

Bibban Axelsson Visby 
var engagerad med syföreningsarbetet genom 
stiftskvinnorådet, i bokcaféet Porten och i an-
dra Ekumeniska sammanhang. Hon var pre-
numerant på vår tidning och i sommarnum-
ret hade vi en bild på den klocka som hon 
och maken Jan hade skänkt till S:t Mikaels 
kapell och som nu hänger i Fole Missionshus. 
Vi ser tillbaka på hennes liv med stort enga-
gemang för kyrkligt arbete på Gotland.

Margaretha Nilsson Sanda
I februari fick vi fira hennes 90-årsdag, vi vis-
ste att hon hade en svår sjukdom, men fick 
ändå uppleva glädjen att fira henne tillsam-
mans med alla anhöriga och många vänner. 
Sjukdomen gick inte att hejda. Margaretha 
förblev Sanda trogen i hela sitt liv, några år 
med olika arbeten annars var det som lant-
husmor med allt vad det innebär som blev 
hennes livsuppgift.

Margaretha var sedan ungdomen engagerad i 
EFS i Sanda där hon var ordförande i många 
år men också inom Ekegårdsföreningen där 
hon var medlem i styrelsen i många år.  Mis-
sionsarbetet låg henne varmt om hjärtat och 
särskilt arbete för att lindra nöd bland bar-
nen. Sången var också viktig för henne och 
tillsammans med maken Sture och andra per-
soner i Sanda blev det mycket sång. Vi minns 
henne som en människa med ett stort hjärta 
och som alltid var glad och positiv.

       Peder
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Distriktsombud – Föreningskonsulent – Pensionär – Ideell 
medarbetare

DET HAR BLIVIT 36 ÅR av tjänst som 
anställd på Gotland, först som distriktsom-
bud och sedan som föreningskonsulent. Det 
började med några timmar i veckan som 
distriktsombud och kontakter med EFS i 
Mälardalen, som sedan blev EFS i Mittsve-
rige. Tjänsten utökades efterhand och har 
som mest varit en 50 % tjänst för att sista 
åren vara en tjänst på 42 %. 

Att vara EFS samordnare för verksamheten 
på Gotland har bl a inneburit att ha kon-
takter med EFS - distrikt och riks - och att 
planera för samlingar av olika slag. När det 
var flera anställda på 1980-talet och senare 
fick jag vara arbetsledare och bollplank för 
de anställda. Arbetsuppgifterna har växlat 
alltifrån sammanträden, planeringar, hem-
besök och symöten till andakter och guds-
tjänster. Många är de syföreningsauktioner 
som jag har hållit genom åren, samt att vara 
auktionist på Ekegården och mycket annat. 
Listan kan göras lång, ibland har det varit 
jobbigt och svårt att få tiden att räcka till. 
Andra saker har varit inspirerande och gjort 
att det blivit mycket lättare med arbetsupp-
gifterna, jag har känt ett stort stöd från mis-
sionsvänner och andra, många kontakter har 
knutits genom åren. 

Olika ekumeniska kontakter har det varit, 
bl a genom Gotlands Kristna råd. Kontakter 
med fem biskopar har det blivit. Det har 
varit gott samarbete med de EFS distriktsfö-
reståndare som har arbetat under de här åren, 
både längre och kortare tider. EFS personal 

på riks har det också varit många kontakter 
med. Ett antal resor till EFS konferenser har 
jag varit med och ordnat, den första till Skel-
lefteå 1986.
Gotlands Missionstidning har jag varit med-
arbetare i under alla år och också varit ansva-
rig utgivare i ett 20-tal år. Det här var ett litet 
axplock av det som tjänsten har innehållit, 
sen har det också förändrats, mycket har ju 
lagts ner på grund av att medlemmar blivit 
äldre, en del missionshus och även Ekegården 
har sålts. Ser man rent mänskligt på detta så 
kan det se mörkt ut, men vi får också vara 
medvetna om alla de människor som genom 
tro, liv och handling har fått betyda något för 
Kristi rikes utbredande här på vår ö. När vi 
ser utöver världen och ser gigantiska kyrkor 
i Etiopien och Tanzania som är en följd av 
trogna missionsvänners arbete i Sverige så 
blir det andra perspektiv på vår verksamhets 
betydelse. Idag upplever vi mission i retur, 
människor kommer till Sverige och evangeli-
serar.

I bibeln står det på flera ställen talat om en 
framtid och ett hopp. Det är något vi får be 
om och som får vara en önskan om att åter 
en väckelse skall beröra vårt land.  Det spirar 
på många håll, människor kommer till Got-
land och ber, så låt oss stämma in i bönen 
och lovsången.

Peder
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DEN 26 AUGUSTI avtackades familjen Jens 
Peterson, Jens har haft tjänst som församlings-
herde i Väskinde med en del tjänstgöring inom 
EFS i Fole. Vid gudstjänsten medverkade Gos-
pelkören Gudskelov under Christoffer Lahrins 
ledning.  Efter gudstjänsten samlades vi i för-
samlingshemmet till samkväm som sockenrådet 
ordnat. 

Många framförde hälsningar och gåvor överläm-
nades från församlingen och EFS. 

Jens, Ros-Marie, Ester och Miriam har flyttat till 
Storvreta  och deras nya adress är: 
Himmelsvägen 126, 743 35 STORVRETA
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välkomna till
Fole Tisd. 9 okt kl. 12.30 Lunch, Sönd. 
14 okt. kl. 18 Sånggudstjänst, Tisd. 13 
nov. kl. 12.30 Lunch, Tisd. 11 dec. kl. 
12.30 Jullunch, Sönd. 16 dec. kl. 11.00 
Adventsgudstjänst. Måndagar jämna 
veckor kl. 18.30 Scouterna. Måndagar 
udda veckor kl. 18.30 Bibelsamtal och 
bön. Tisdagar jämna veckor kl. 19 Syför-
eningens trivselkvällar. 

Terra Novakyrkan Söndagar 18.00 
Gudstjänst, Tisdagar jämna veckor kl 
12.00 Sopplunch med program (se även 
domkyrkoförsamlingens 
predikoturer)

Visby Torsdagar jämna veckor 14.00 
– 16.00 Bibelsamtal och bön hos Aina 
Unemo tel. 072-296 68 38

Syföreningsauktioner

Fredag 28 september kl. 19.00
Skördefest i Vänge Missionshus 
Lördag 10 november kl. 13.30
Syföreningsauktion i Lokrume 
Bygdegård 
Lördag 17 november kl. 9-15
Julmarknad i Fole bygdegård 
Fredag 23 november kl. 19.00
Syföreningsauktion i Endre 
bygdegård

Onsdag 28 november kl. 19.00
Syföreningsauktion i Sanda  
Stationshus

Fredag 30 november kl. 19.00
Syföreningsauktion i Fole 
Missionshus

Gåvor mottages 
tacksamt!

EN HÄRLIG SOMMARDAG i 
slutet av juni var det loppis och 
auktion vid Fole prästgård. Många 
människor kom och fyndade och 
Fole EFS fick totalt in ca 33.000 
kr. Ett stort TACK till alla som 
handlade och till alla som hjälpte 
till praktiskt under dagen och med 
förberedelser. 

Fole EFS
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