
Han är livet, vi ock leva får
Om än genom dödens flod vi går
skall det bli vår segersång ändå:

Herren Kristus lever!

(Sv Ps nr 152 v 4)
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Att få skriva ledaren i vår- och påsk numret 
av vår lilla tidning känns som en stor förmån. 
Ännu är det vitt på marken och dagarna har 
bara börjat bli längre. Men vi får se framåt 
med nyfikenhet, ett vårnummer skall ju andas 
framtidstro och hopp. Hur kommer prästen 
att tolka påskens budskap i betraktelsen? Och 
så får vi följa med Gertrud Lindby och fira 
påsk i Israel. Hon har varit reseledare samt 
bott och arbetat i Israel. Det landet ligger 
henne varmt om hjärtat. Hon är kunnig och 
har mycket att berätta. För oss alla är det 
viktigt att lära känna Israel och påsken är ju 
kristenhetens största och viktigaste högtid. 

I det här numret får vi också lära känna en 
biskop och en präst som vi fått hälsa välkomna 
till vår ö. Hoppas att dom ska trivas i den kristna 
gemenskapen. Den är öppen och ekumenisk 
och vi får här även läsa lite om Sverigebönen 
och samlingarna med bön för Gotland. 

Det här är några axplock ur tidningens 
innehåll. Som ni ser så går tidningen ihop 
ekonomiskt och att det nu är dags att 
prenumerera då vi bifogar inbetalningskort.

                  Aina Unemo

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN
"Kärlekens väg" - genom död till liv
Kärlekens väg – vad kan det vara för väg?  Är 
den som en motorväg där man kan köra hur 
fort som helst och vräka sig förbi andra? Nej, 
kärlekens väg kan vara både krokig och snårig. 
Ibland en smal stig kantad av taggbuskar 
som river upp sår. På kärlekens väg möter vi 
varandra. Ibland kanske vi får stanna upp och 
tänka efter hur vi ska fortsätta köra. Ibland får 
vi lämna plats för andra, någon gång kanske 
vi behöver bli bogserade. Så kan det vara att 
köra genom livets landskap. Kärlekens väg är 
livets väg.
 
Fastetiden manar oss att tänka över våra egna 
liv. Hur kör vi på kärlekens väg? Hur många 
gasar vi om eller kör på i vår framfart? Ser vi 
de människor vi möter eller stänker vi ner dem 
med gyttja? Tar vi emot och ger omtanke när 
vi behöver bogsera varandra. Våra sårbara och 
utsatta liv är sällan lätt. Vår förebild är Jesus 
som gick kärlekens väg på jorden. Han visar 
hur mycket Gud älskar. Följ mig säger han till 
oss, så skall jag visa dig kärlekens väg.

Jesu kärlek provocerade de kärlekslösa. Jesus 
visste själv vad han måste gå igenom. Han 
skulle bli hånad, skymfad och dödad. Trots det 
slutade han aldrig att älska. Jesu väg till korset 
och döden är det yttersta kärleksbeviset. Med 
sin död på korset visar Jesus att vi är värda 
kärlek – att Guds nåd kommer till oss utan 
motprestationer.

Skärtorsdagskvällen är stunden mellan fest och 
ångest. Framför ligger svekets stund då tecknet 
för kärlek, nämligen kyssen blir tecknet för 
förräderi. Det är så mycket natt – så mycket 
våld i tillvaron. Ibland orkar vi inte ens tänka 
på det. Och vårt eget mörker. Eller kanske 
svek vi själva såsom Petrus. Sjukdom biter sig 
fast och förbittrar våra liv – tvivlet biter sig 
fast, tvivlet på att Gud finns någonstans i allt 
mörker. När den här stunden kom till Jesus 
tog han bröd och vin och sa: Kom ihåg mig – 

kom ihåg att jag var i mörkret. Gud själv led av 
spikarna och tortyren. Gud själv grät och hade 
ångest. Gud själv blev utlämnad.

Kom ihåg att jag gick här på jorden – 
tvättade era fötter – sedan dess är inget arbete 
föraktligt. Kom ihåg att jag talade med barnen 
och kvinnorna – sedan dess är ingen förmer än 
den andra, här i världen eller inför Gud. Kom 
ihåg att jag förlät rövaren och bjöd mig hem 
till Sackeus. Sedan dess finns inga hopplösa 
fall. Långfredagen - i mörkret börjar ljuset – 
här i natten börjar dagen – här i ensamheten 
finns gemenskapen med honom. Här i hatet 
kring Golgata skedde kärlekens genombrott 
i världen. Gud finns mitt i det svåra. Gud 
finns med när vår livsväg går till ensamhet och 
nakenhet. Guds sår talar till våra sår, till det 
sårbara och utsatta i oss människor

Kan man tala om korset utan att ana evigheten? 
Kan man tala om korset utan att beröras av den 
kärlek som spränger alla gränser. Den kärlek 
som finns innanför oss – utanför oss. Det är 
kärleken och uppståndelsen som ger korset dess 
konturer – som gör korset till en mötesplats. 
Vilken konkret betydelse har uppståndelsen 
i ditt och mitt liv? Vi är döpta in i Jesu död 
och uppståndelse. Ett Kristusmönster som 
syns genom alla de stunder av mörker vi går 
igenom för att komma ut i ljuset. Genom död 
till uppståndelsens liv – ytterst konkret för 
kvinnorna vid graven och ytterst konkret för 
oss.

Uppståndelsen börjar redan här och nu genom 
att Jesus är uppstånden och vandrar ibland 
oss – delar vårt liv och omsluter oss med 
kärlek. Därför får vi jublande ropa: Kristus 
är uppstånden – Ja han är sannerligen 
uppstånden.

Doris Lemke



4

"Kan du berätta för oss om kristen tro och döpa oss?”
Frågan ställdes mig tidigt 2016 av några af-
ghanska killar i övre tonåren. De visste att jag 
var präst även om jag för tillfället inte hade 
församlingstjänst. Sedan 2010 hade jag job-
bat med ensamkommande flyktingbarn och 
ungdomar inom socialförvaltningen i Sunne 
kommun.

Jag hade prästvigts 1999 i Karlstads domkyrka 
och hade hunnit med att vara både ”vanlig” 
präst i Sunne och Ransäter och kyrkoherde i 
Lysviks församling men kände efter ett tag att 
jag behövde bredda mitt synfält så när kom-
munen skulle öppna HVB-hem för ensam-
kommande sa jag att jag var intresserad och 
ett, tu, tre fick jag lite överraskande ansvar för 
hela verksamheten. 
Jag var med och byggde upp och drev flera 
HVB-hem och träffade många fantastiska 
ungdomar och det sista året, när frågan om 
dop och dopundervisning kom, så satt jag 
med utredningar om barn och familjehem.

Så vad svarar man? Jag var präst. Att undervisa 
och döpa ingår i mitt uppdrag det jag kall-
lats till och vigts till och en gång präst alltid 
präst (om inte ett domkapitel beslutar något 
annat). Men kunde jag nu som socialsekrete-
rare gå in och undervisa och döpa. Naturligt-
vis skulle det ske utanför tjänsten. Men ändå. 
Vad gjorde det med min trovärdighet som so-
cialsekreterare och för hela socialtjänsten inför 
andra barn, unga och familjer? Skulle andra 
tro att jag och socialtjänsten hade en dold 
agenda att försöka vinna konvertiter?

Jag såg, och ser fortfarande idag, min tjänst 
i kommunen med dessa ungdomar som en 
evangeliets tjänst i världen. Syftet var aldrig 
att vinna konvertiter, syftet var att tjäna så 
som Kristus tjänat – inte för att andra delade 
min tro eller skulle vilja dela min tro, utan för 
att Han som jag tror på kallade mig till tjänst 
för min medmänniska.
Men jag tror nu att det också en gång är så 
att när vi handlar utifrån vår tro, när vi lå-
ter Kristi kärlek och nåd flöda genom våra 
  

händers handlingar och våra tungors ord, 
utan att för den skull behöva tala om varför, 
så märker människor runt omkring att det har 
sin botten, sin källa, i något annat. Och en del 
blir nyfikna. 
Och som sagt, Sunne, som jag bott och verkat 
i lång tid, är inte så stort, och alla viste att jag 
var präst i grund och botten. Jag gick ju in och 
hade någon gudstjänst och någon begravning 
nu och då också. 

När frågan så kom; ”Kan du berätta för oss 
om kristen tro och döpa oss?” så blev mitt svar 
efter mycket bön och tanke; ”Nej, inte nu.”. 
Det var tungt. Men genast därefter började jag 
se mig om efter en tjänst i församling igen, 
en tjänst som åter skull göra mig fri att inte 
bara i handling berätta om Guds kärlek utan 
också i ord, undervisning, bön och gudstjänst. 
Så hamnade jag i Torsby i norra Värmland och 
fick både där och under min tid i Vadstena 
vara med och följa några konvertiter fram till 
dopets bad och ett nytt liv i Kristus. 

Det har varit mycket bön och tanke kring 
dessa frågor. Är det rätt att döpa när man vet 
att det faktiskt kan innebära en dödsdom? 
Om någon av dessa skulle utvisas till Afgha-
nistan, till exempel, riskerar man bokstavligt 
sitt liv som konvertit. Men var det inte så kyr-
kan en gång byggdes? På martyrernas blod? På 
de som vågade allt för Kristus? Var det inte 
så vår Herre själv gjorde? Vågade allt för oss?  

Jag tackar Gud för nåden att jag fick tjäna i 
evangeliets anda i socialtjänsten, för att jag 
fick uppleva en andra kallelse till prästtjänsten 
i mitt liv och för 
att jag också fick 
uppleva nåden 
att följa några 
av dess modiga 
människor, upp-
fyllda av Guds 
Ande till dopets 
bad.  

Felix Egegren, präst i Väskinde församling
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”Det är väldigt spännande att få vara med i så 
många olika sammanhang i vårt pastorat. Att få 
synliggöra en helhetsbild av pastoratet och våra 
olika församlingars karaktärer och bidra till att 
stärka och utveckla på olika nivåer”

Under hösten och våren har Charlotta Harr-
sjö Grahn funnits i Norra Gotlands pastorats 
tjänst. Arbetet har bland annat handlat om att 
möta ideella, förtroendevalda och anställda, 
att se vad som möjliggör och hindrar idealitet 
i våra sammanhang, samt att se, bekräfta och 
visa på vägar framåt. 

Idén till projektet uppkom ursprungligen  
bland de anställda, som kände behov av att  
underlätta och stödja det ideella arbetet  
samtidigt som det inte fanns någon självklar  
person att avsätta till arbetet.
  
Kyrkorådet bejakade idén, det fanns ekono-
miskt utrymme och så fanns Charlotta, som 
tidigare bland annat arbetat som stiftspedagog 
i Visby stift och med organisationsutveckling i 
olika sammanhang. 
 
Det var inte särskilt förberett, en del av pro-
jektet var att utforma projektet, så initialt var 
det mest en kartläggning av pastoratets arbete 
och struktur och möten med församlingsråd
och grupper. Även en enkät om idealitet i pas-
toratet skickades ut. 

- Jag ser som en del av arbetet är att bereda 
mark och så frön för vidare utveckling, berät-
tar Charlotta. Resultatet av satsningen kom-
mer nog bli riktigt synlig först om några år. 
En kollega beskrev det som att jag verkar som 
Mary Poppins, kommer in i sammanhanget 
och bidrar med det som behövs för att det ska 
få komma vidare.

Under tiden 1 sep 2018  - 31 maj 2019 pågår  
Kyrkans ideella krafter (KIcK projektet) i 
Norra Gotlands pastorat.  Charlotta Harrsjö 
Grahn är anställd som frivilligsamordnare för 
Norra Gotlands pastorat, i KIcK projektet. 

 

Projektet kom till som ett resultat av bön, längtan, 
behov och möjligheter, säger Charlotta Harrsjö
Grahn

Samordning av ideella krafter inom Svenska Kyrkan

EFS Mittsveriges årskonferens i Stockholm
26 – 28 april
Välkommen till EFS Mittsveriges årskonferens 
i Hammarbykyrkan, Stockholm! 

Förutom årsmöte blir det bland annat intressanta 
seminarier, musikcafé och härlig gemenskap.
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Hälsningar från biskopsfamiljen
Det är med glädje som vi vill skriva en häls-
ning i Gotlands äldsta tidning, Gotlands Mis-
sionstidning. Efter nästan 9 månader börjar 
vi kanske att så sakta känna stadig mark un-
der fötterna. Vi gläds mycket att få lära känna 
mer av ön och öns församlingar och samfund. 

Som biskop har jag två tydliga roller. Det 
första är att vara en enhetens tecken. Bisko-
pen ska hålla ihop stiftet och dess försam-
lingar. Särskilt i den tid vi nu lever tror jag 
att vi behöver kyrkans enhet. Vi hör samman 
i något mycket större. Vi får hämta kraft hos 
varandra för att vara kristna och kyrka. 

Det andra är att vara en brobyggare. I mitt 
biskopsvapen har jag en gammal stenbro. Ett 
gammalt latinskt namn för biskop är ponti-
fikat och betyder just brobyggare. Att bygga 
broar mellan människor och mellan männ-
iskor och Gud. Att vara brobyggare handlar 
också om hur kyrkan får en plats i samhället. 
Jag vill också bygga broar mellan vara kristna 
kyrkor och samfund på ön. Jag hoppas och 
tror på bönens makt och möjlighet. Därför 
vill jag uppmana er alla att be för oss som vi 
ber för er.
  Thomas Petersson

Jag heter Susanna, är diakon sen 27 år med 
erfarenhet av församlingsarbete i både stad 
och på landsbygd och i utlandskyrkan. De 
senaste sju åren var jag sjukhusdiakon på la-
sarettet i Växjö.

Sjukhuskyrkan i Visby där jag nu har min 
tjänst ligger mitt i den korridor där hela livet 
möts. Att gå genom entrén på ett sjukhus 
gör något med var och en av oss. Kanske är 
det med sorg i hjärtat, en klump i magen el-
ler med ett leende på läpparna. 

Ett sjukhus bär hela livet, glädje och sorg om 
vartannat. Mitt i detta finns de som har det som 
sin arbetsplats, med sina liv och erfarenheter.  

Diakonin på ett sjukhus är mötet med män-
niskors sorg, smärta och ångest. Diakonin på 
ett sjukhus är också att vara bärare av hop-
pet, hoppet om att inte vara övergiven. Jag 
tror på det ärliga respektfulla mötet. Där det 
inte finns några färdiga svar, där det bara är 
ett här och ett nu. Där man får mötas i ett 
delande av tankar och erfarenheter. 

Ett sjukhus rymmer allt. Här finns den Gud 
som vill bära oss när vi inte orkar mer. Vi 
får också bära varandra, ibland med att bara 
vara närvarande men framförallt genom att 
be för varandra. 
  Susanna Petersson

Bilden är på vår familj, från vänster till höger 
Thomas, Elsa, Märta, Axel, Susanna
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Den lilla åsnan

Det var en gång en åsna, jag säger inte vem, 
som stod och smått funderade vid dörren till sitt hem. 

Då kom det två figurer och ledde henne bort, 
den ene lång, den andra kort och tjock. 

För någon ville rida på åsnans smala rygg, 
han satte sig på henne och hon var glad och trygg. 
Men när de kom till staden, det blev ett väldigt liv, 

för folk sprang runt vägarna med stora kliv, 
och ropade och hurrade och sjöng och hade sig 

och åsnan började kråma sig och tänkte: Se på mig! 
Dom lägger fina tyger och kvistar vid min fot
och bugar sig och ber att jag ska äran ta emot. 

Det var väl det jag trodde och det jag väntat på, 
att någon skulle upptäcka min glans till slut ändå. 
Jag antar att borgmästaren som ordnat till det här,

jag får väl låtsas häpen över allt detta besvär. 
Så omtänksamt av honom som satte sig där bak, 

att vilja ställa upp och göra PR för min sak.
Det var en gång en åsna, jag vill inte säga vem, 

som trött och lycklig återvände till sitt hem. 
Hon hörde några rop och skrik, men sedan blev det tyst, 

det var någon förbrytare som Judas hade kysst. 
Men åsnan ställde sig och sov med huvudet på sned 

för hon var trött, det blir man, när man just har gjort succé!

Ur ”Hosianna” av Ylva Eggehorn
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Påsk i Jerusalem
Det är en förmån att få fira påsk i Jerusalem. 
Det var där det hände, det som ligger till 
grund för vår kristna tro. Jag är så glad för 
att jag har fått uppleva den förmånen när jag 
under ett par års tid bodde och jobbade i den 
heliga staden. Även om det nu är ett tjugotal 
år sedan, så finns det jag varit med om och 
det jag upplevt med alla sinnen, väldigt nära 
inom mig.

Gravkyrkan finns där, med alla de tra-
ditionella berättelserna. Det var här, 
menar man, som Jesus dog på korset 
och det är här som Jesu grav fanns. Den 
tomma graven. För mig är det lite svårt 
att få den stillhet och den andakt jag 
vill uppleva, där i den stora gravkyrkan. 
Där många hundra pilgrimer och lokala 
kristna människor står i kö för att kom-
ma fram till den plats som utpekas som 
Jesu grav. Hurdant Golgata och den 
tomma graven i ett uthugget utrymme 
i klippan kan ha sett ut kan man istället 
uppleva på den plats som kallas Gor-
dons Golgata. Den ligger ett stenkast 
norr om Damaskusporten och det är en 
oerhört vacker trädgård som välkom-
nar varje person som vill stanna upp en 
stund och minnas allt det som Jesus gav 
i sin kärleksgärning för mänskligheten. 
Många är de söndagsmorgnar som jag 
fick möjlighet att fira gudstjänst på den 
platsen. I stillhet framför den tomma graven.

Men nu var det påsken som jag skulle skriva 
om. Jerusalem har ju den fördelen att där 
finns de flesta kristna trosinriktningar repre-
senterade. Ett sammelsurium av katolskt, or-
todoxt, lutherskt, mellanösterns traditionella 
kristna grupper osv. Alla med olika traditio-
ner och med olika sätt att uttrycka sin guds-
tro. En skärtorsdagskväll valde jag att besöka 
den armeniska kyrkan, som ligger innanför 
stadens murar strax söder om Jaffaporten. I 
den kyrkotraditionen har man under skär-
torsdagskvällen valt att minnas och högtidlig-
hålla den händelse som Johannes beskriver i 

sitt evangelium det 13:e kapitlet (Joh. 13:1-
17). Där läser vi den detaljerade beskrivning-
en om hur Jesus tvättar sina lärjungars fötter. 
I den tidens tradition hörde det till god ton 
att en tjänare tvättade gästernas fötter när det 
var fest. Jesus ville genom denna kärleksgär-
ning visa sina trogna följare att de skall tjäna 
varandra. Ingen är förmer än den andre. Un-
der denna armeniska gudstjänst förstod jag 

inte ett enda ord av det språk som talades och 
ändå förstod jag det klara budskapet. En fan-
tastiskt fin upplevelse.

Den svenska gudstjänstfirande församlingen 
hade, och har kanske ännu, två olika tradi-
tioner för att fira påsk i Jerusalem. Tidigt 
på långfredagens morgon vandrade vi längs 
Via Dolorosa och sjöng de svenska fastepsal-
merna. Den lidandes väg som Jesus vandrade 
finns ännu kvar, även om gatunivån i dagens 
Jerusalem är högre än den var då när det hän-
de. Under de tvåtusen år som har gått, så har 
traditionen hållits vid liv om vilken väg det 
var som Jesus bar sitt kors. 

Trädgårdsgraven i området som kallas Gordons Golgata
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Via Dolorosa börjar i öster en bit innanför 
Lejonporten där Herodes hade sitt palats - 
Antoniaborgen. Det var där som Pontius Pi-
latus befann sig när han dömde Jesus. Den 
stenlagda gården utanför, kallad Lithostrotos, 
är en plats som man ännu idag kan besöka 
och då gå på de stenar där soldaterna satte 
på Jesus törnekronan och där han började 
bära korset. Idag är det den andra station av 
fjorton längs Via Dolorosa. Vid varje station 
minns man olika händelser på Jesu lidandes 
väg och hans död och begravning. Att gå där 
och med de svenska vännerna få sjunga bland 
annat svenska psalmen 140 ”Du bar ditt kors, 
o Jesu mild”, det var en stark upplevelse.

Den andra svenska traditionen var att på 
påskdagens morgon fira gudstjänst på en 
vacker plats uppe på Oljeberget. Där vi satt 
hade vi österut en fantastisk utsikt över Juda 
öken och den uppgående solen. Långt där 
borta kunde vi ana Döda Havet. Det var en 
stilla plats, i den för övrigt brusande och liv-
liga staden. Där kunde vi liksom andas in det 
glada budskapet, det som står på dörren till 
trädgårdsgraven i Gordons Golgata – Han är 
inte här, Han är uppstånden! Han lever och 
är nära oss var vi än befinner oss. Hans ljus 
strömmar in i oss och möter oss varje ny dag.

Det var också en förmån att på plats i Jerusa-
lem få närma sig den judiska påsktraditionen. 
Evangelierna berättar ju att Jesus och hans 
lärjungar firade påskmåltiden, beskrivet i t.ex. 
Matt 26. Vilken tradition var det de följde, 
då den första dagen av det osyrade brödets 
högtid? Jo, den som det judiska folket ännu 
idag firar till minnet av uttåget ur Egypten. 
När Gud räddade sitt folk genom blodet på 
dörrposterna och att man fick lämna slaveriet 
i Egypten och att Gud återigen slöt ett för-
bund med sitt folk och att han ledde dem åter 
till frihet i sitt land – löftets land Israel. Gud 
uppmanar Israels folk på flera ställen i 2 Mos 
kapitel 12 och 13 (se 12:24-27, 13:6-8 och 
13:14) att fira högtid och minnas och berätta 
för sina efterkommande om dessa händelser. 

Utifrån det har det utvecklats en tradition för 
det judiska påskfirandet. Man läser ur Hag-
gada, vilket betyder berättelse och man firar 
sedermåltid. Seder betyder ordning och man 
följer en särskilda ordning under måltiden, 
som kan sägas vara en dramatisering av hän-
delserna i samband med att folket lämnade 
Egypten och började sin långa vandring mot 
det utlovade landet. 

Det var under en sådan judisk påskmåltid 
som Jesus välsignade brödet och vinet och 
gav dessa gåvor ett nytt symbolvärde, det som 
vi kristna firar vid varje nattvardsgudstjänst. 
När vi firar påsk och nattvardsgudstjänst blir 
högtiden så mycket rikare och mer välsignad 
när man lär känna den fantastiska bakgrund 
och den djupa symbolik som vårt påskfirande 
är sammanbundet med i den judiska påsktra-
ditionen.

Vi behöver lära känna varandra, kristna och 
judar, så att vi är vältränade inför det tillfälle 
som Johannes beskriver i sin uppenbarelse, 
se Upp 15:3-4, när vi tillsammans ska sjunga 
”Guds tjänare Moses sång och Lammets 
sång”. Det judiska påskalammets blod som 
räddade folket så de kunde lämna Egypten 
och de kristnas påskalamm Jesus, vars blod 
räddar oss ut ur synd och orättfärdighet. 
Tillsammans ska vi i evighet lovsjunga Her-
ren Gud i det nya Jerusalem, som kommer 
när från himlen. Då när Lammets bröllop ska 
firas. Läs gärna Uppenbarelseboken 19 och 
nynna under tiden på psalm 300 i svenska 
psalmboken ”O, hur saligt att få vandra hemåt 
vid vår faders hand. Snart vi slutat ökenfärden 
och gå in i Kanaans land. Härligt sången där 
skall brusa, stark som dånet av en vattuflod: 
Åran tillhör Gud och Lammet, som oss vunnit 
med sitt blod”.

Gertrud Lindby
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bibel läsnings
plan

April   
1 Joh 6:36-46    
2 Joh 6:47-59   
3 Joh 6:60-71    Läser lite runt Johannes 6 som är kyrkårets text  
4 Ps 22:1-14     Psalmer inför påsken
5 Ps 22:15-22 
6 Ps 22:23-32
7 Mark 12:1-12 5:e söndagen i fastan  Försonaren
8 Ps 25:1-11
9 Ps 25:12-22
10 Ps 28:1-9  
11 Joh 11:1-16    Johannes i påsk 
12 Joh 11:17-37 
13 Joh 11:38-57 
14 Joh 12:1-16 Palmsöndagen  Vägen till korset  
15 Joh 18:1-18
16 Joh 18:19-40 
17 Joh 13:18-38
18 Joh 13:1-17 Skärtorsdagen  Det nya förbundet
19 Joh 19:17-37 Långfredagen  Korset
20	 Joh	20:1-10	 Påsknatten		 	 Genom död till liv
21 Joh 20:1-18 Påskdagen   Kristus är uppstånden   
22 Luk 24:36-49 Annandag påsk  Möte med den uppståndne
23 Joh 20:19-23 
24 Joh 20:24-29
25 Joh 20:30-31 
26 Joh 21:1-14
27 Luk 5:4-11
28	 Joh	21:15-19	 2:a	söndagen	i	påsktiden	 Påskens vittnen   
29 Joh 21:20-25
30 Apg 10:34-43 

Maj   
1 Apg 10:44-11:4   
2 Apg 26:12-32 
3 Mark 16:15-20    
4 Joh 10:1-15    
5	 Joh	10:11-16	 3:e	söndagen	i	påsktiden	 Den gode herden  
6 Hes 34:1-10
7 Hes 34:11-19
8 Hes 34:20-29 
9 1 Sam 16:11-14, Ps 23:1-16 
10 Ps 95:1-11  
11 1 Pet 5:1-11
12	 Joh	14:1-14	 4:e	söndagen	i	påsktiden	 Vägen till livet  
13	 Matt	7:13-14
14 Ps 1:1-6
15 5 Mos 30:11-19, Rom 10:5-10
16 Joh 14:15-21
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17 Joh 14:22-31   
18 Joh 15:1-9    
19	 Joh	15:10-17	 5:e	söndagen	i	påsktiden	 Att växa i tro
20 Joh 15:18-27
21 Ords 15:1-11
22 Ords 15:12-21  
23 Ords 15:22-33
24 Ords 16:1-9   
25 Ords 16:10-21
26 Luk 11:1-13 Bönsöndagen  Bönen
27 Ef 1:15-23
28 Jer 29:11-13
29 1 Krön 4:9-10
30	 Apg	1:1-11		 Kristi	himmelfärdsdag		 Herre över allting
31 Joh 16:1-15

Juni   
1 Joh 16:16-22 
2 Joh 16:23-33 Söndagen före pingst  Hjälparen kommer
3 Joh 17:1-16   
4 Joh 17:17-26
5 Rom 8:2-17
6	 2	Krön	7:14-15	 Nationaldagen	 	 	
7 2 Kor 5:14-21 
8 Gal 5:22-23
9 Apg 2:1-11  Pingstdagen  Den heliga Anden 
10 Joh 3:31-36 Annandag pingst  Andens vind över världen
11 Ps 68:1-12   
12 Joel 2:28-32
13 Gal 6:1-10
14 Jes 60:1-11
15 1 Pet 3:8-17
16	 Matt	28:16-20	 Heliga	trefaldighets	dag	 Gud - Fader, Son och Ande
17 1 Pet 4:1-11   
18 1 Pet 4:12-17
19 Ps 143:1-12
20 1 Mos 1:1-13
21 1 Mos 1:14-31   
22	 Matt	6:25-30	 Midsommardagen	 	 Skapelsen
23 Luk 1:57-66 Johannes döparens dag Den Högstes Profet
24 Jak 1:1-16   
25 Jak 1:17-26
26 Jak 2:1-13
27 Jak 2:14-26
28 Jak 3:1-18
29 Jak 4:1-16 
30 Joh 1:35-46 2:a söndagen e. tref.  Kallelsen till Guds rike
  

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2019

Copyright Svenska Bibelsällskapet
Planen är framtagen av Jonas Bergsten
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Ester Emilia - ett vackert 
namn på en storslagen 
kvinna. En kvinna som 
fick leva och verka i 106 
år, 1896 - 2002. 
                                                                                                                                        
Bokens omslag har bilder 
av Ester både som barn 
och som 100-åring, och 
pärmens insida är prydd 
av en vacker målning av 

barndomshemmet vid Martille. Konstnären är 
Esters barnbarn Mats Nilmalm. 
                                                                                                                                       
Innehållet består till stor del av Esters egen text, 
direkt hämtad från dagböcker och minnesan-
teckningar. Hennes skrivande började när hon 
1985 fick en anteckningsbok av yngsta dottern 
Lisbeth. Hon skrev kontinuerligt, och tyckte att 
rubriken över allt skulle vara: "Här är mitt liv", 
inspirerad av Lasse Holmqvist på TV. 
                                                                                                                           
Dottern Lisbeth Nilsson (f. 1932) kompletterar 
boken med en kort presentation i början, och 
skildrar moderns sista 6 år efter 100-årsdagen.  
                                                                                        
Ester Emilia f. Gardell, är född och uppvuxen 
vid Martille i Stenkumla. Hon var en av 11 sys-
kon, varav två, Johannes och Emanuel Gardell 
är kända för många gotlänningar. Det fanns ti-
digt en baptistförsamling i Stenkumla, som sam-
lades i hemmen till gudstjänster. Så småningom 
byggdes Homa Baptistkapell. Redan i söndags-
skolan förstod Ester att det var viktigt att välja 
väg i livet, och valde Guds väg.  
                                                                                                           
Ester gifte sig med Emil Johansson, och efter 
åren vid Martille flyttade de till Rågåkra i Hejde, 
där deras 5 barn växte upp. Sedan gick flytten 
vidare till Granliden i Västerhejde, där Ester blev 
känd för att ha öppet hus för alla som tittade 
förbi.
                                                                     
Ett av Lisbeths starkaste minnen av sin mor var 
att hon alltid sjöng, och många älsklingssånger 

hade hon som hon spelade cittra till. En av de 
käraste var:
                                                                                                                                         

Må du älska då du älska få,                                                                                                                            
Medan hjärtats känslor äro rika.                                                                                                                             
Älska den som vid din sida går,                                                                                                                 
Älska alla, vän och ovän lika.  

                                                                                                                                        
Och visst fick Ester tillfällen att sprida sin kär-
lek. Förutom till familj, släkt och vänner, blev 
det också till arbetskamrater. Hon arbetade 
många år både på Gutekällaren och Strand ho-
tell i Visby, och hon serverade  grönsaker från 
köksträdgården, och hon var älskad av både per-
sonal och chefer med familjer.
                                                                                                                                                   
1992 flyttade Ester till dottern Elsie och blev 
församlingssyster i Visby Baptistförsamling, där 
även sonen Sven Johansson var en känd profil.
                                                                                                      
De sista åren innan hon kom in på Korpen, till-
bringade Ester hos Lisbeth, hennes man Lars 
och barnen Åsa och Mats, i deras vackra hus 
med stor trädgård vid Högklint.                                                                

Om du frågar Lisbeth om hon vet något om 
hemligheten bakom mammans höga ålder, sä-
ger hon med glimten i ögat: "Hon tyckte inte 
om frisk luft och grönsaker, och favoritfödan var 
kaffe med gotlandsbullar".
                                                                                                                                   
Esters intressanta och levande berättelse, med 
Lisbets utförliga tillägg, åskådliggörs ytterligare 
av en mycket stor mängd fotografier. Nästan alla 
minnen och händelser representeras av en eller 
flera bilder. Från tidiga barndomen och de egna 
föräldrarna, till alla barn, barnbarn och barn-
barnsbarn. 
                                                                                                                                                  
Jag tycker att boken är ett mästerverk. Fantas-
tiskt väl bearbetad och sammanställd av Lisbeth. 

En rik skatt att bevara till eftervärlden.  
                                                                                                                       

Birgitta Sollerman

Bokrecension - Ester Emilia
Minnen från tre århundraden nedtecknade av Ester Johansson och dottern Lisbeth Nilsson. 
Utgiven på Gotlandica förlag 2018
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vi minns

Sylvia Norbäck 
har avlidit efter en tids sjukdom. Uppväxt i hemmet vid Björke 
i Norrlanda kom hon tidigt i kontakt med EFS arbete. Efter 
giftermål blev hon bosatt i Ganthem och deltog där också i sy-
föreningsarbetet. Sedan flyttade hon till Roma och då återupp-
togs kontakten med Norrlanda syförening, Sylvia var också 
medlem i EFS missionsförening i Fole. En trogen syförenings-
medlem har fått sluta sin jordevandring och vi önskar henne  
vilan och friden till uppståndelsen ljusa morgon.

Peder

Man tror man har fått allt men egentligen har man fått ingenting. Inte förrän Gud 
ser på en med sitt ansikte har man fått allt.

Solen som lyser - det är Gud det - borrar in sig i porerna i huden på kinderna, näsan, 
läpparna, ögonlocken… Inte undra på att det är som de säger: ser man Gud, då dör 
man.  Men man kan förnimma Honom där bortom allt. En tyst Skapare i sin verk-
stad. Han gnolar, visslar, nynnar melodier allteftersom han skapar vårt liv. Med sin 
världsvida överblick ser han allt: allt som varit, allt som är, och allt som komma skall. 
Vi vet mycket litet om livet men Gud, han vet allt. Vilken tur att ha en fader i him-
melen som vet allt om en ! Han vet varenda en av mina önskningar, mina smärtor, 
mina drömmar, min längtan … han känner varenda vibration spela ifrån min själ. 
Han vill hemskt gärna att den ska samspela med Honom, bli ett med honom. Han 
vill att vi ska sjunga samma visa.
    Ingrid Wahlman

Man tror man har fått allt
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Ekonomisk redovisning för 
Gotlands Missionstidning 2018

Intäkter

Prenumerationsavgifter
Gåvor
Bidrag från missionsföreningarna
Annonser

Summa:

18.950
7.031

17.000
6.000

48.981

Kostnader

Tryckning
Porto
Övriga kostnader

Summa:

34.500
9.173
3.050

46.723

Prenumerera på Gotlands 
Missionstidning 2019

DU är skillnaden! Vi behöver DIG

Varje år kommer vår fina tidning ut 4 
gånger, och för att vi ska kunna fortsät-
ta med det är det MYCKET VIKTIGT 
att vi också har prenumeranter. 

SNÄLLA DU som inte redan är 
prenumerant - sätt in 150 kronor på 
Bankgiro 270-8279 eller på det nya 
swish-numret 123 552 2065.

Och vi hoppas förstås att alla gamla 
prenumeranter gör det också!

STORT OCH VARMT TACK!    
                                   Redaktionen

Bön för Gotland
Sverigebönen är ett ekumeniskt nätverk 
över hela vårt land och har som mål att 
ordna bönesamlingar. Vi ber lokalt för 
vår ö - men också för hela vårt land. På 
Gotland finns en grupp med Eva Barck 
som samordnare och representanter från 
olika samfund, vi har haft två samlingar 
i januari i Pingstkyrkan Visby och i mars 
blir det i Fole Missionshus. 

Fredag 3 maj kl. 18.30 
bön- och lovsång i Frälsningsarmén Visby 

Torsdag den 6 juni kl. 15.00 
Nationaldagsbön i Rackarbacken 
innanför Norderport i Visby

Det finns sju samhällspelare som Sverige-
bönen valt ut att särskilt be för:

*Politiker och myndigheter
*Guds församling
*Familjen
*Media
*Utbildning
*Näringsliv och arbetsplatser
*Kultur och idrottsvärlden

Under Almedalsveckan vecka 27 kommer  
man också att ha bönesamlingar på båten 
Elida i Visby hamn och på Frälsningsar-
mén i Visby.

Välkommen med!



15

välkomna till
Fole  Tisdag 9 april kl.12.30 Påsklunch, 
kl.19.00 Passionsandakt. Påskdagen 
21 april kl.18.00 Gudstjänst. Tisdag 
23 april kl.19.00 Luffarslöjd. Tisdag 
14 maj kl.12.30 Lunch. Söndag 19 
maj kl.18.00 Gudstjänst. Tisdag 11 
juni kl.12.30 Lunch. Söndag 16 juni 
kl.19.00 Sommarkonsert med Väskinde-
Stenkyrkakören. 

Måndag jämna veckor kl.18.30 
Scouterna

Måndag udda veckor kl.18.30 
Bibelsamtal och bön

Tisdag och torsdag kl.8.00 
Morgonbön

Tisdagar jämna veckor kl.19.00 
Syföreningens trivselkvällar 

Visby Terra Novakyrkan Söndagar i 
regel kl. 18.00 Gudstjänst, se domkyr-
koförsamlingens predikoturer. Öppet 
Hus Tisdagar, 2 april, 16 april och 30 
april, kl. 12.00 soppa, kl.13.00 Dagens 
gäst, kaffe och andakt

Visby hos Aina Unemo, Elefantgränd 2, 
torsdagar kl.14.00 - 16.00 jämnaveckor 
Bibelsamtal och bön.

Tisdag 14 maj Bussutflykt.

Onsdag 24 april & onsdag 22 maj 
kl.17.30 "Gudomlig Pasta"

EFS årskonferens Övik 30/5–2/6



Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2019

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Krampbroboden Fole


