
O vilken ära: Gud är oss nära
Herren ibland oss bor

Han till de ringa himlen vill bringa
Säll den på honom tror!

(Sv Ps nr 118 v 3)
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Advent, långt borta men ändå så nära förestående.
Vi tänder ljus och sjunger:

Hosianna, Davids son välsignad vare han som 
kommer i Herrens namn.

Det är en av de finaste adventspsalmer jag vet. Det 
är en förtröstan om att Jesus kommer, han finns 
för oss, han ser oss och vill att vi ska vara till för 
varandra och alla vi ser i vår vardag. Jag brukar läsa 
följande ord när jag ligger i min säng på kvällen:

Du är gränslös
Du är nära
Du är ljus
Och tänk att jag får vara din

Tack Gud, att du är en Fader för allt och alla. Tack 
att din hand är så stor att den innesluter universums 
alla oräkneliga, omätbara stjärnvärldar. Tack att 
din styrka inte känner några gränser. Tack att den 
besegrar själva döden och lyfte Jesus ur graven på 
den första söndagen. Tack Gud, att din starka hand 
blev svag, att den blev sårad för vår skull. Tack att 
den är varm och mild som en moders hand. Tack 
att den omsluter oss. Gud, vi lyfter nu våra svaga 
jordiska händer mot dig, omslut du dem. Särskilt 
ber vi för våra kära och nära. I dina milda händer 
lägger vi våra böner om alla människor på vår jord 
att de ska få fred och leva sams med varandra.

Till sist vill vi i redaktionen för Gotlands
Missionstidning önska alla en fridfull jul.

                  Christina Ahlgren
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BETRAKTELSEN
Kungen och blomsterflickan
Han var mäktig han var kung långt, långt bort i sagors rike. 
Han var vacker han var ung. Ingenstans fann man hans like.
Han som hade allt man önskade sig själv att ha
tänk han sörjde och han sökte någonting varenda dag.

Genom gatorna i stan och på byars alla vägar
drog det fram en karavan som kring konungar det plägar.
Men den unge kungen önskade varthän han kom 
det att finna där en kvinna som han kunde tycka om.

Så på hemväg till sin borg från sitt sökandes turnéer 
hör han genom all sin sorg någon ropa orkidéer 
och han såg en blomsterflicka som på stadens torg 
stod och saluförde blommor som hon bar uti en korg.

Han behövde blott ett leende ett ögonkast ett skratt 
så förstod han det är henne som jag drömt om dag och natt.
Det är henne som jag sökt i flera år nu gott och väl. 
Det är hon som äger hjärtat mitt, som vunnit har min själ.

Framför brasan grubblar han fram till sent i nattens timma.
Jag är viss om vad jag fann men hur ska jag henne vinna? 
Jo, jag kan ju ta de finaste juveler på 
och den röda mattan och orkestern när jag dit ska gå.

Och då blir hon säkert stum av beundran, imponerad.
Sen funderar han en stund och han tänker smått generad: 
Imponeras och att älska är i och för sig 
inte samma sak och jag vill bara att hon älskar mig

Men istället om jag gav henne smycken, ja jag har det 
blir det säkert bröllop av när i tacksamhet hon tar det.
Men att älska och va tacksam det är skillnad det
så det finns nog blott ett sätt att vinna henne vad jag vet.

Jag får klä mig som en tiggare. Ja, som en vägars man 
och på hennes villkor vinna hennes hjärta om jag kan.
Så i morgon bitti lämnar jag som tiggare mitt slott. 
Om jag lyckas ja det ligger helt och fullt på hennes lott.

Långt, långt borta i en stad bortom redlighet och ära 
ordnar Gud en maskerad när han ville bli oss nära.
För så länge, länge, länge, länge, länge sen
fick vi se en liten nyfödd och den stora kärleken.

    Tomas Boström
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Att vandra som franciskansk pilgrim

Franciskanska Pilgrimsrörelsen, så kallar 
vi den svenska grenen av  The Compani-
ons of St Francis.

När den Helige Franciskus började leva 
i enkelhet och solidaritet bland männis-
korna i Assisi, ville många andra unga 
män följa honom. De vandrade med 
honom, tackade Gud för naturen och 
för gemenskapen, och arbetade för fred 
och med de fattiga. En sådan liten grupp 
vandrade ända upp till Gotland, och 
lade grunden för S:ta Katarina i Visby 
redan 7 år efter Franciskus´död 1226.

Vi i den Franciskanska pilgrimsrörel-
sen bildar sådana grupper och vandrar 
varje sommar under nio dygn i något av 
våra sju västeuropeiska deltagarländer. I 
somras var vi i Spanien, och 2019 ska 
vi vandra i Tyskland. Vi delas in i grup-
per, som består av olika åldrar, olika län-
der, olika kyrkotillhörighet, olika språk. 
Varje grupp får veta sina övernattnings-
platser (församlingshem, scoutstuga, 
skola etc) och där klarar de själva av sin 
matlagning.

En bil finns till förfogande..…idag finns 
det ju ingen liten lanthandel kvar på 
landsbygden. Alla grupper har varje dag 
ett ”kapitel”, ett samtal kring ett tema. I 
år var temat People on the Move.  Nästa 
år är temat Det Kristna Hoppet. 

Gemensamma gudstjänster firar vi i 
början och slutet av niodagars-vandring-
en.  I varje grupp finns en person som  
ansvarar för att det finns material för 
morgon- och kvällsböner, och en annan 
är gruppens Trubadur, alltså sång- och   
lekledare. Så ville den Helige Franciskus 
ha det.

Franciskanerna var inga munkar eller 
nunnor som höll till i ett kloster långt 
från andra människor. De sökte sig till 
städer där människorna höll till. S:ta Ka-
rin är ett gott exempel på detta. 

Vi vandrar inte ofta i riktning mot ett 
gammalt pilgrimsmål (typ Compostella, 
Nidaros) utan håller gärna till i närheten 
av en kyrklig bygd – år 2020 är det vi i 
Sverige som inbjuder övriga companio-
ner att vandra kring Skara Domkyrka på 
Västgötaslätten

Är du intresserad? Kontakta mig
Birgitta Jansson 0761 35 69 12

Skara Domkyrka
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Hej; jag är Daniel Calero Davyt, 62 år 
och sedan september i år ny präst i Visby 
Domkyrkoförsamling. Dessförinnan var 
jag, under 2011 till augusti 2017 missio-
när utsänd av Svenska Kyrkan i Honduras 
och Costa Rica i Mellanamerika. 

Jag har en mångfaldig bakgrund med erfa-
renhet av Sverige redan på 1980 talet. Jag 
föddes i Uruguay, Sydamerika som några 
år senare blev en stark diktatur. 

1982 sökte jag asyl i Sverige och fick flyk-
tingstatus. Under min första tid i Sverige, 
fortsatte jag med mina teologiska studier 
på Teologiska Högskolan i Stockholm 
samtidigt jag arbetade i ett tryckeri. Åter 
till Sydamerika bosatte jag mig i Argentina 
med mina studier. Prästvigdes i Lutherska 
Kyrkan i Argentina och Uruguay. Min 
första tjänst var i Olaus Petri Församling 
i Nordöstra Argentina, en församling med 
tydliga rötter i Sverige och andra nordiska 
länder, och senare i Bariloche, i argentin-
ska Patagonien i en församling med danskt 
påbrå. 

Till Sverige efter några år var jag präst i 
Kista (numera Spånga-Kista församling) 
med bl.a. arbete på svenska och spanska. 
Där lyckades vi bygga en spansktalande 
gudstjänstfirande grupp. Nu är året 2001 
och jag började som stiftsadjunkt i Stock-
holm stift hos biskoparna Caroline Krook 
och Eva Brunne om frågor om det multi-
kulturella samhället. Flyktingar och inte-
gration. 

2011 bestämde mig att arbeta som missio-
när och då flyttade jag först till Costa Rica 
och sedan Honduras. I Honduras arbetade 
jag i ibland livsfarliga omständigheter men 
som gav mig mycket erfarenhet om män-
niskans lidande och vittnesbörd av dessa 
små fattiga församlingar i Norra Hondu-
ras eller ursprungsbefolkning i Costa Rica.  

2017 var det dags att komma tillbaka till 
Sverige, och efter ett år i Gustavsberg- 
Ingarö församling, blev jag bjuden att  
arbeta i Visby och jag tackade ja med 
mycket glädje. Jag trivs i både Domkyrkan 
lika mycket som i Terra Nova eller Vis-
borgskyrkan. Att arbeta här är en utma-
ning som jag gärna tar! 

Hittills har jag inte haft så mycket tid här i 
Visby med mitt fritidsintresse, men det är 
allt som har att göra med tangomusik och 
speciellt att dansa tango…!!! 
        
                                    Daniel Calero Davyt
  
  

Daniel - ny präst i Visby
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Roberth Johansson

Sånger i natten
För mig som sångforskare var det ett stort 
ögonblick när jag stod framför Fanny 
Crosbys gravsten i Bridgeport, USA för 
ett antal år sedan. Kvinnan som besjöng 
det stora ljuset i tusentals texter, trots att 
hennes ögon inte såg något ljus, på grund 
av tidig blindhet.

Man kan konstatera att många av våra 
psalmdiktare fick leva långa tider i det vi 
kan kalla natt. Men i den natten föddes 
sånger som levt vidare generation efter 
generation. 

Billy Graham, världsevangelisten som i 
våras fick sluta ett nära 100 år långt liv, 
skrev att när sångförfattare ”kunnat om-
vandla sina mörka upplevelser till andligt 
starka sånger har det resulterat i en mul-
tiplicerad välsignelse till hela mänsklighe-
ten.”

När Lina Sandell fick se sin far drunkna i 
sjön Vättern måste frågan ha funnits var 
Jesus fanns i den båten! Ändå bekänner 
Lina i en senare sångtext sin tro på Jesu 
närvaro i båten och ”då förvandlas nat-
ten”.

En annan kvinna, långt ifrån lika känd 
som Fanny Crosby och Lina Sandell, fick 
också se hur hennes texter prövades av 
livet självt.

Det handlar om Annie Johnson Flint. 
Två av hennes sånger, ”Han ger mera nåd 
när min börda blir större” och ”Som vår 
dag är, kraft skall vi få” fick vi i Sverige 
lära känna genom sångaren Einar Ekberg.

Nöd och bekymmer kantade Annies 
livsväg och pastorn och hymnologen 
Oscar Lövgren berättar att hon till slut 
var så förstörd av sjukdom att ”hon fick 
använda knogarna när hon skrev på sin 
maskin”.

I en sång, som nyligen utkommit i Sve-
rige, tycker jag att Annie har lyft fram ett 
förtröstansfullt perspektiv: ”Vi sjunger 
vår sång när livet är solsken, när dagen 
är full av glädje och skratt. När inte ett 
moln på himlen tycks finnas, men Gud 
ger en sång också i vår natt.”

Och hon förstärker denna tanke i fort-
sättningen: ”Gud ger oss en sång när 
solen har dalat, när himlen är mörk, var 
stjärna så matt. I smärta och sorg, i frågor 
och undran; Gud ger oss en sång i mör-
kaste natt.”

Jag har kort påmint om tre kvinnor som 
kan sägas ha fått förmedla sånger i nat-
ten.

Och i julens tid blir vi varje gång på-
minda om en speciell sång i natten, då 
en stor himmelsk kör sjöng för herdarna 
i Betlehems ängar.

Anledningen till den 
sången i natten var 
att himlens stora ljus 
kommit till världen 
– Gud själv hade bli-
vit människa



7

4 dl ljummet vatten
1 dl rågkross
1 dl vetekross
1 dl vetekli
1 dl linfrö

3 tsk salt
2 dl lingonsylt
3 tsk kummin
(1-2 dl russin)

Blanda allt och låt stå över natten (minst 5 timmar). Tillsätt sen 5 dl ko-
kande vatten och 12-13 dl vetemjöl blandat med 2 paket torrjäst. Smörj 

2 avlånga formar (2-liters) och lägg hälften av degen i varje. Låt jäsa ca 20 
minuter. Grädda i 225 grader 25 minuter. Stjälp upp bröden på ugnsgall-

ret och grädda ytterligare 10 minuter för fin färg.

Ät och njut!

Recept på vänskapsbröd

EFS Advents- och julinsamling 2018

"Mitt liv har verkligen varit en blandning av 
glädje och sorg men det finns alltid hopp. Det 
finns så många fler tjejer som behöver samma 
chans som jag fick"
Yitayish Amdebiyhan från Hope för Children i Etiopien.

"Utan den styrka jag funnit i S:ta Clara hade jag 
inte levt idag" 
Kjell, som lämnat livet som missbrukare bakom sig.

Detta är citat från människor som är i kontakt med EFS diakonala verksamhet.

EFS-föreningen i S:ta Clara i Stockholms innerstad möter dagligen hundratals människor bl a  
genom matutdelning, nattöppen kyrka och stödverksamhet bland prostituerade.

Hope för Children i Addis Abeba i Etiopien arbetar med att ge utbildning, husrum och nytt hopp 
till barn och ungdomar som på olika sätt varit mycket utsatta. De allra flesta kommer från ett liv på 
gatan som fyllts av prostitution, drogmissbruk och slavarbete. EFS har funnits med som samarbets-
partner sen starten 2001.

Det här är två exempel från det stora diakonala engagemang som finns inom EFS. Oavsett vad EFS 
gör är visionen alltid densamma: människor och samhällen förvandlade av Jesus. Årets advents- och 
julinsamling går till EFS diakonala arbete, för att kunna fortsätta att genom Jesus ge människor i 
Sverige och ut över världen en framtid och ett hopp.

För gåvor använd bg 900-9903 eller swish 901 00 26, skriv "jul" som meddelande.



8

Barndomens jul
Det är kvällen före julafton i början på 
1950-talet, och jag är 7 år. På radion pågår ett 
program som heter "Endast mamma är va-
ken". Traditionell julmusik, både andlig och 
sekulär, ger en varm och glad stämning i hem-
met vid Klinteviken. Min mamma är hemma 
och stökar. Vilken lycka! Jag var bara 3 år när 
hon måste börja arbeta heltid. Nu har hon 
även extra trappstädning, och så hjälper hon 
alltid goda vänner till jul. Många är även de 
sena kvällar hon tar till för att baka bullar och 
äppelkakor till Julförsäljning och söndagsskol-
fest i Salemkapellet. 

Tills för ett år sedan levde min morfar, och jag 
slapp vara så mycket ensam.

Men nu är mamma hemma, och det doftar gu-
domligt av den färdiga skinkan. Min bror och 
jag hjälper till att städa så gott vi kan, och till 
sist är det dags för pappa att traditionsenligt 
fernissa korkmattorna i vardagsrummet och 
köket. 

Julaftons morgon. Jag vaknar som i ett lycko-
rus av den starka lukten av fernissa, och spra-
kandet av elden i köksspisen och kaminen. 
Den orange adventsstjärnan sprider sitt väl-
görande sken.  Pappa tar in granen och stäl-
ler den på sin plats i "salen". Han brukar binda 
fast den i väggen för att den skall stå rak, och 
som säkerhet för lekande katter. Det är iskallt i 
rummet, men jag tänder en brasa i öppna spi-
sen. Jag har tidigt fått lära mig elda i spis och 
kamin. Tjärvedsstickor står i en burk med lite 
fotogen i köket.

De rena trasmattorna läggs på. Aldrig någonsin  
blir några mattor så vackra som de som sku-

rats med såpa på bryggan vid Barlastkajen. 
Pappa försäkrar sig om att veden skall räcka. 
Han är glad när det inte är högvatten i viken, 
så han kan ta sig torrskodd till vedboden.

Många enkla men vackra paket ligger under 
granen som vanligt. Det finns ingen speciell 
julklapp, som jag bär med mig i minnet, men 
atmosfären med den värmande brasan och 
de levande ljusen i granen, när hela familjen 
är samlad, fyller mig med tacksamhet. Det är 
förstås lite försmädligt att pappa alltid skall gå 
till posten precis när tomten kommer. 

Ett minne från barndomens jular har en spe-
ciell plats i mitt hjärta. Jag får följa med pappa 
till Åvallegården, ålderdomshemmet i Klin-
tehamn, för att hälsa på gamla vänner. Vi tar 
med kakor och godis och några dagstidningar. 
Jag glömmer aldrig tanterna och farbröderna 
som vi besöker, var och en, och som pappa 
läser högt för. Det blir livliga samtal om allt 
från lokala familjenyheter och gamla minnen, 
till utrikespolitik. Och skratten är många och 
hjärtliga.

Ett Ord inför julen, som betyder så mycket för 
mig, och som jag vill dela, hämtar jag från Joh. 
1:5. "Och Ljuset lyser i mörkret, och mörkret 
har inte övervunnit det." 

             Birgitta Sollerman
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Jultraditioner
Att skriva om julen väcker många minnen, 
några återskapar vi varje år för barn och 
barnbarn. Julkrubban ska arrangeras till-
sammans med barnen, julgranen ska häm-
tas i skogen och kläs kvällen innan julafton, 
mest röda pumlor*, änglar och glitter. Jul-
bröd bakas med goda dofter och änglarna 
ska ställas på pianot. Gammalt tillbaks inne-
bar julen mycket mer arbete. Men julsång-
erna, ljusen och att läsa julevangeliet innan 
vi delar julklappar finns kvar och skapar den 
speciella julkänslan. 

Julhög
En gammal tradition 
från bondesamhället 
är julhögen. Gam-
malt tillbaks bakade 
man en mängd bröd 
och varje familjemed-
lem fick en hög med 
bröd, husbonden den 

största. Brödet skulle räcka över julen. Jul-
högen i vår familj serveras till frukost på jul-
aftonen och innehåller också hembakt bröd; 
kavringssmörgås med inkokt saltrulle och 
inlagd gurka som pålägg, grahamsfranska 
med god ost, lussekatt, julstjärna av smördeg 
med plommonsylt i mitten, ett pepparkaks-
hjärta och en frukt. Barnen får en present så 
att tiden fram till julklappsöppningen ska gå 
lite fortare. Det kan vara ett pussel, en bok  
eller byggsats. 

Julottekaffe
Det är något alldeles speciellt att i ottan åka 
till bönhuset eller kyrkan. Snön ligger vit 
och det är kallt. Inne är det ljus, trångt och 
varmt. Vi sjunger de välkända julsångerna 

och kören är större än vanligt. Ett starkt 
minne från barndomen är att gudstjänstfol-
ket efter julottan gick hem, eller snarare åkte 
spark, till mitt hem eller till distriktsföre-
ståndarens hem för festligt julottekaffe. När 
jag var ganska liten fick jag börja vara med 
i julottekören och det var mycket högtidligt 
och lite svårt också. Denna jul är vår värd-
grupp ansvariga för kaffet i Sörbyakyrkan. 
Jag vill att varje jul ska bli en ny upplevelse 
av gemenskap. 

Stjärngossar
Undrar hur många som har upplevt seden 
med stjärngossar som går runt och sjunger 
i byn. ”Sent på julaftnarna, just när vi lekte 
med våra saker, knackade det helt plötsligt 
på dörren och in kom en grupp pojkar som 
klätt ut sig till stjärngossar. De sjöng om 
Staffan stalledräng och om Betlehemsstjär-
nan, som tändes när Jesusbarnet föddes. 
Stjärngossarna hade med sig en stor stjärna 
på en lång stång. Inuti den stjärna hade man 
en ficklampa eller stearinljus, som lyste så 
vackert. De fick antingen lite godis, knäck, 
någon pepparkaka, eller några småslantar 
för att de hade varit och sjungit. Ibland kom 
de så tidigt, att vi inte hade hunnit läsa jule-
vangeliet” berättade mamma. 

När jag var barn gick stjärngossarna runt på 
trettondagens afton. Sista gången jag har va-
rit med om att stjärngossar gått i gårdarna 
och sjungit var när jag var barn, troligtvis i 
mitten av 50-talet. Den gamla stjärnan finns 
kvar i granngården. 

             Ann-Kristin Ölund
             Ale, Norrbotten

*Pumla är det som i södra Sverige benämns julkula
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bibel läsnings
plan

Januari   
1  Luk 13:6-9    Nyårsdagen 
2  Ps 119:105; Ords 3:5-8  Bibeln ger ljus 
3  Ps 119:129-136 
4  Ps 119:153-160 
5  2 Tim 3:16-17 
6	 	 Matt	2:1-12	 	 	 Trettondag	jul
7	 	 Joh	1:1-5	
8	 	 Joh	1:6-11
9	 	 Joh	1:12-18
10	 	 Joh	1:19-28	 	
11	 	 Joh	1:29-34	
12	 	 Joh	1:35-42	
13	 	 Luk	3:15-17,	21-22	 	 	 1:a	söndagen	e.	trettondagen	
14	 	 Joh	1:43-51	 	 	 	
15	 	 Joh	2:1-11	
16	 	 Joh	2:12-25	
17	 	 Joh	3:1-11
18	 	 Joh	3:12-21	
19	 	 Joh	3:22-4:4
20	 	 Joh	4:5-26	 	 	 	 2:a	söndagen	e.	trettondagen
21  2 Kung 17:1-12    
22	 	 Hos	10:5-8,	Amos	3:9-11
23  Mika 1:1-7  
24  2 Kung 17:13-23
25  2 Kung 17:24-33 
26  Esra 4:1-4
27	 	 Joh	4:27-42	 	 	 3:e	söndagen	e.	trettondagen	
28	 	 Joh	4:	43-54	 	 	
29	 	 Joh	5:1-15
30	 	 Joh	5:16-30
31	 	 Joh	5:31-45	

Februari   
1	 	 Joh	6:1-15	
2	 	 Joh	6:16-21	
3	 	 Luk	2:22-40	 	 	 Kyndelmässodagen	
4	 	 1	Joh	1:1-10	 	 	 	
5	 	 1	Joh	2:1-11	 	
6	 	 1	Joh	2:12-17
7	 	 1	Joh	2:18-27
8	 	 1	Joh	2:28-3:10	
9	 	 1	Joh	3:11-24	
10	 	 Mark	9:38-41	 	 	 5:e	söndagen	e.	trettondagen
11	 	 1	Joh	4:1-10
12	 	 1	Joh	4:11-21	 	 	
13	 	 1	Joh	5:1-12
14	 	 1	Joh	5:13-21
15	 	 2	Joh	1:1-13
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16	 	 3	Joh	1:1-15
17  Luk 17:7-10   Septuagesima
18	 	 1	Mos	3:1-12	 	 	 Den	första	tiden	
19	 	 1	Mos	3:13-24
20	 	 1	Mos	4:1-9
21	 	 1	Mos	4:10-16,	Matt	18:21-22
22	 	 1	Mos	4:17-26		
23	 	 1	Mos	5:1-14
24	 	 Joh	7:40-52	 	 	 Sexagesima
25	 	 1	Mos	5:15-32
26	 	 1	Mos	6:1-16
27	 	 1	Mos	6:17-7:10
28	 	 1	Mos	7:11-23

Mars   
1	 	 1	Mos	8:1-12	
2	 	 1	Mos	8:13-22
3	 	 Joh	12:20-33	 	 	 Fastlagssöndagen
4	 	 5	Mos	18:15,	Hag	2:6-9
5  Ps 16:1-11 
6	 	 Mark	2:18-20	 	 	 Askonsdagen	
7	 	 Dan	10:2-18	
8	 	 Apg	13:1-3,	21:5-6
9  1 Sam 1:8-16   
10	 	 Matt	16:21-23	 	 	 1:a	söndagen	i	fastan
11	 	 Est	1:1-15	 	 	 	 En	kvinnas	mod	i	Persien
12  Est 1:16-22
13  Est 2:1-14 
14  Est 2:15-23
15  Est 3:1-15
16  Est 4:1-11
17	 	 Luk	7:36-8:3	 	 	 2:a	söndagen	i	fastan
18  Est 4:12-17 
19  Est 5:1-18
20  Est 5:9-14 
21	 	 Est	6:1-14	 	 	 	 Judiska	högtiden	purim
22  Est 7:1-10
23  Est 8:1-8
24	 	 Luk	1:26-38	 	 	 Jungfru	Marie	bebådelsedag
25  Est 8:9-17
26  Est 9:1-10
27  Est 9:11-19
28  Est 9:20-26 
29  Est 9:27-10:3 
30	 	 Joh	6:16-23
31	 	 Joh	6:24-35	 	 	 Midfastosöndagen
  

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2019

Copyright Svenska Bibelsällskapet
Planen är framtagen av Jonas Bergsten
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vi minns
Wera Pettersson Hemse 
har i sitt 90:e år fått byta sin Gudstro i åskåd-
ning. Wera föddes vid Lingsarve i Näs där hon 
tidigt kom i kontakt med EFS arbete, hennes  
yrkesverksamma liv tillbringade hon på fast-
landet med tjänst i flera olika hem. Som pen-
sionär återvände hon till Gotland och bosatte 
sig i Hemse.

EFS syförening i Näs och EFS på Södra Got-
land hade i henne en trogen medlem, många 
är de gåvor som hon lämnat till missionsar-
betet på Gotland och till EFS utlandsmis-
sion. Wera hade en oerhörd kunskap om EFS 
historia och hennes intresse för EFS arbete 
var stort. En gedigen kunskap om vad som 
hände och skedde på Gotland fanns också 
med. Wera tyckte om att resa och var med på 
många EFS konferenser, men också på andra 
resor i Sverige. 

Wera bildade aldrig egen familj, men släkten 
på Näs hade ett stort utrymme i hennes liv. 

Vi minns henne med tacksamhet som en tro-
gen Herrens tjänarinna som med ödmjukhet 
levde ett stillsamt liv, där missionsarbetet låg 
henne varmt om hjärtat.

”Min Jesu kärlek innerlig, Är ljuset på min vand-
ringstig, den skatt som gör mig rik och säll och  
driver sorgen från mitt tjäll. Halleluja, jag har 
en vän som förer mig till himmelen, han hela 
vägen med mig går och av hans hand jag kro-
nan får.”  (Sionstoner 79 vers 2)

Peder

Planen följer kyrkoårets rytm med 10-15 
verser per dag. Vissa veckor dröjer planen 
sig kvar i centrala temat som t.ex. den gode 
herden, bönen, hjälparen osv. Kring påsk är 
det Johannesserien i år. Planen är utformad 
så att man läser hela Johannes evangelium 
under året men landar i passionsberättel-
sen under påsken. Ibland stannar läsningen 
av för att visa på samband. Ett exempel är 
berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn i 
Joh. 4, då läser man även om bakgrunden till 
konflikten i 2 Kung 17.
 
På sätt och vis kan man säga att det blir ett 
Johannes-år. Under året läser man Johannes 
tre brev och Uppenbarelseboken.

Planen följer även några av de judiska hög-
tiderna. Eftersom Jesus besöker Jerusalem 
under Sukkot (lövhyddohögtiden) i Joh 7 
läser man dessa texter på de dagar då den 
högtiden firas under hösten. Kring högtiden 
Purim läser man även hela Esters bok.
 
Förutom dessa böcker läser man flera större 
stycken från Psaltaren, Ordspråksboken, 
Första Korintierbrevet och några av nytes-
tamentliga breven. Förhoppningen är att 
planen ska få ge läsaren en näringsrik och 
välbalanserad andlig kost.

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2019 (se sid. 10-11)
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Lilla Maria

Marias lovsång (Luk. 1:46-55)

Var inte rädd du lilla Maria
Glöm att du är så liten och ung
Känn på din mage lilla Maria

Känn hur han sparkar din lille kung

Var inte blyg du lilla Maria
Tänk att du bär det bästa som finns

Under din mage lilla Maria
Rör sig därinne en gudaprins

Fåglarna ber för lilla Maria
Stenarna med längs vägen hon går

Träden dom ler och lilla Maria
Hon ler väl med i smyg och förstår

Se hur allt dansar lilla Maria
Himlar med hav långt borta och här

Allting som lever lilla Maria
Lever i takt med barnet du bär

                    Tomas Boström

Min själ prisar Herrens storhet,  
min ande jublar över Gud, min frälsare: 

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.  
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: 

stora ting låter den Mäktige ske med mig,  
hans namn är heligt, 

och hans förbarmande med dem som fruktar 
honom varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,
 han skingrar dem som har övermodiga planer.

 Han störtar härskare från deras troner, 
och han upphöjer de ringa. 

Hungriga mättar han med sina gåvor, 
och rika skickar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel  
och håller sitt löfte till våra fäder: 

att förbarma sig över Abraham  
och hans barn, till evig tid.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, 
nu och alltid och i evighet. Amen.
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välkomna till

Fole  Sönd. 16 dec kl. 11.00 Advents-
gudstjänst, Nyårsdagen kl. 18.00 Mässa, 
Tisd. 8 jan kl. 12.30. Lunch, fred. 11 jan 
kl. 19.00 Grötfest, Sönd. 10 febr kl. 11.00 
Mässa, Tisd. 12 febr kl. 12.30 Lunch, 
Lörd. 16 febr kl. 18.00 , Årsmöte, börjar 
med kvällsmat, EFS missionskollekt Tisd. 
12 mars kl. 12.30 Lunch, Lörd. 16 mars 
kl. 18.00 Temakväll, Fred. 29 mars kl. 
18.30 Bön- och lovsångskväll, Sönd 31 
mars, kl. 11.00 Gudstjänst, Tisd. 9 april 
kl. 12.30 Lunch. 

Scouter måndagar jämna veckor kl. 18.30, 
vårterminen startar mån 4 febr. 

Bibelsamtal och bön måndagar udda 
veckor kl. 18.30, start 14 jan.

Syföreningens trivselkvällar tisdagar 
jämna veckor kl. 19.00 Start 22 jan.

Lokrume Månd. 28 jan kl. 12.00 Syför-
eningens grötfest, EFS missionskollekt

Visby Terra Novakyrkan Söndagar i regel 
kl. 18.00 Gudstjänst, se domkyrkoförsam-
lingens predikoturer.

Visby hos Aina Unemo, Elefantgränd 2, 
torsdagar kl. 14.00 Bibelsamtal och bön

EFS årsmöten på Gotland

Fole Lörd. 16 februari kl.18.00

Hejde Lörd. 23 mars kl.14.00

Sanda Bestäms senare

Södra Gotland Bestäms senare

Terra Nova kyrkan Bestäms senare

Se predikoturer för information

Sverigebönen inbjuder till 
Ekumeniska bön- och 
lovsångskvällar

Fredag 1 februari 
kl 18.30 Visby, Pingstkyrkan

Fredag 29 mars 
kl 18.30 Fole, Missionshus

Fredag 3 maj 
kl 18.30 Visby, Frälsningsarmén

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

Sensus Studieförbund.
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