
De blomster som i marken borDe blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömmakan aldrig själen glömma

Hur skönt att djupt bland gläntors florHur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma se solens fingrar sömma 

en vacker klädnad till den säng en vacker klädnad till den säng 
som vi ger namnet sommarns äng som vi ger namnet sommarns äng 

och som med solens gyllne trådoch som med solens gyllne tråd
 hopsömmas våd för våd. hopsömmas våd för våd.

 (Sv Ps nr 202 v 1) (Sv Ps nr 202 v 1)
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”Gud är trofast! Så ljöd sången bland Guds folk i 
forna dar.”
Den här sommaren är inte som den brukar och 
inte heller vår tidnings sommarnummer. Om 
någon för ett halvår sen hade sagt att i sommar 
får vi inte resa vart vi vill, vi äldre får inte träffas 
som vanligt, inte gå och handla eller till kyrkan. 
Man ska fira gudstjänst i TV utan församling 
osv. Då hade man sagt att det inte är sant. Men 
så är det. Hela världen är radikalt förändrad. 
Bara här i Sverige har över fyratusen människor 
dött under ett par vårmånader. Smittan finns 
över hela världen. Ingen vet hur det här skall 
sluta eller vilka konsekvenser det för med sig.
Den här sommarens aktiviteter är oförutsägbara. 
Kyrkan är öppen och gränslös. Vi som kristna 
har unika möjligheter. Situationen ger tid till 
”bön i kammaren”. (Matt 6:6) Sök först och 
främst den egna förankringen i en bergfast tro 
på Jesus, som bär när allting annat flyter. Hans 
ord: ”Känn ingen oro! Var inte rädd! Om du tror 
skall du få se Guds härlighet. ” (Joh 11:40) Ja, 
det finns ett hopp för din framtid säger Herren 
(Jer 31:17)

På dig min Gud förtröstar jag 
när oro fyller min morgondag 
för jag vet Du är trofast emot mig 
När svårigheter omger mig 
så är jag alltid trygg hos Dig 
för jag vet att du aldrig lämnar mig 
Är det natt eller dag 
Herre på dig förtröstar jag 
Gud, du är alltid nära mig 
ingen förändring finns hos dig 
Du är densamme igår och idag och i evighet 
Du är min framtids säkra grund 
Du som står fast vid ditt förbund 
Min klippa är du allsmäktig Gud 
Jag ärar dig

"Gud är trofast, Gud är trofast! Sjung det i all 
evighet!"

Aina Unemo
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Det var, även om det var en överraskning, en 
glädje att få förfrågan att skriva i Gotlands 
Missionstidning (igen). Min första fråga blev: 
Varför jag? Nu ser jag att jag ”fanns med” i 
förra numret av tidningen. Men att få göra en 
återkoppling med Gotland känns trevligt. 

Jag fick vara på Gotland under en sommar när 
jag gick på Johannelund på 70-talet. I anslutning 
till det skrev jag en betraktelse i denna tidning. 
Om jag inte minns fel så handlade den om 
blommorna vid vägkanten utefter Gotlands 
vägar.

Orsaken till att jag fick denna förfråga nu är 
kanske också den att jag under dessa Corona-
tider har börj at använda Facebook/Messenger. 
Jag har upptäckt att det är ett riktigt bra sätt att 
få nya kontakter och inte minst återuppta gamla 
kontakter. 

Låt mig berätta om en festlig återupptagen 
kontakt med en barndomsvän från Blindskolan i 
Backo, Etiopien (som nämndes i förra numret.) 
Solomon hade blivit blind eftersom han som 
barn trillat i elden. Sedan kom han med tiden 
till blindskolan eftersom Kejsare Haile Selassie 
hittat honom och ville sätta honom i skola. Han 
var en liten men mycket duktig elev. Han läste 
vidare och avslutade en juridikutbildning på 
universitetet i Addis Abeba. Med tiden fick han 
ett stipendium för vidare studier i USA. 

Han bor nu, sedan många år, i Florida och 
är nu engagerad i ett kristet bokförlag som 
publicerar bibelkommentarer i form av dagliga 
andaktsböcker. Jag stötte på honom på Facebook 
där han nu i Corona-tider har hållit bibelstudier 

på engelska. Det har varit fint att följa dessa 
bibelstudier via Facebook. 

Under ett telefonsamtal jag hade med honom sa 
han hur tacksam han var för den grund till sin tro 
och teologi han fått på Blindskolan i Backo. Han 
var så tacksam för den livsavgörande kontakt 
med Gud som han fått där. Hans och mina 
tankar gick till alla de som var med och gjorde 
den blindskolan möjlig genom engagemang och 
insamlingar av olika slag på 60-70 talen.

Nu i Corona-tider sa en person till mig att Kristi 
Himmelsfärdsdag var den dag Gud började 
arbeta på distans. Jag drog på det med tanke på 
att Gud alltid varit närvarande i sin skapelse och 
sa vidare att det i så fall redan tio dagar senare 
vid Pingsten förändrades radikalt när han kom 
till oss som den heliga Anden. Vi blir genom den 
heliga Anden uppkopplade i en närkontakt med 
Gud, livets ursprung och mål. Gud både vill och 
kan på detta vis vara med oss alla dagar. 

Solomon uttrycker i sin undervisning och bön 
en stilla och grundläggande Gudsgemenskap 
han lever i. Den finns för oss alla oavsett all 
den förändrade 
situation vi finns 
i. Denna sommar 
kanske kan hjälpa 
oss till att odla och 
finna nya former 
för gemenskap 
med varandra och 
Gud.

BETRAKTELSEN

Närkontakt

Paul Persson
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Anders Petter Sjödin, Jonsered, har delat denna 
välsignelsebön som han fått från en kvinna i Italien

Cantico di un anziano (en åldrings lovsång) På kyrkodörren 
i Bognanco, Piemonte
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VÄLSIGNADE de som ser på mig med
medkänsla
VÄLSIGNADE de som ser med förståelse på mina 
trötta steg
VÄLSIGNADE de som talar högt för att min dövhet 
skall märkas mindre
VÄLSIGNADE de som med värme trycker mina 
darrande händer
VÄLSIGNADE de som intresserar sig för min 
avlägsnade ungdomstid
VÄLSIGNADE de som inte tröttnar på att höra det 
som jag redan så många gånger berättat
VÄLSIGNADE de som förstår mitt behov av närhet
VÄLSIGNADE de som ger mig små stycken av sin tid
VÄLSIGNADE de som inte glömmer mig i min 
ensamhet
VÄLSIGNADE de som stödjer mig i min smärta
VÄLSIGNADE de som skänker glädje åt mitt livs sista 
dagar
VÄLSIGNADE de som är med mig nära i avskedets 
ögonblick

När jag inträder i evigheten skall jag minnas dem inför 
Jesus Kristus
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Det finns många många smultronställen 
på Gotland.  Ett av dom finaste, som jag 
tycker, är Kartu eller Karthaken i Rute 
socken, på norra delen  av ön Furilden el-
ler Furillen (finns olika stavningar).

Ett fiskeläge som förmodligen varit i bruk 
under många hundra år, fram till 1913 då 
marken såldes. Den nya ägaren satte eld 
på fiskebodarna, han ville inte ha en mas-
sa bönder springandes i tid och otid på sin 
mark. En bod räddades till Bungemuseet.  
Körku är den bod som finns kvar, i tidsty-
piskt skick, vid Kartu, den ligger uppe på 
klippkanten.

Själva stranden är inte någon badstrand 
direkt, stenig o lite sand här o där. Nej 
bada kan man göra någon annanstans. 
Tjusningen här är att sitta i sluttningen o 
se ut över havet. Man ser Skenholmen och 
skymtar även Bungenäs o Fårö.  Bunge 
kyrka kan man även se på långt håll. Ta 
med kikare så ser du tydligare.

Har man med sig fikakorg eller annan 
förtäring så kan man njuta länge. En 
författare vid namn Albert Eskeröd som 
skrev en bok om Gotländska stränder på 
60-talet skrev att ”här möter man ovanligt 
koncentrerat det förgångnas ro”.

Vill du ha färskt vatten som finns källan 
”Grete” precis under berget.
Många fina blommor o växter finns det 
där, i kalkmyllan, Kungsljus skall vara ex-
tra rikligt förekommande.

Under många år var Furilden stängt för 
allmänheten då militären hade ön i sin 
besittning. Men på 90-talet så blev det 
”upplåst” för oss vanliga.

Vill du sedan göra nåt mera på Furilden 
så kan du åka till välkända Fabriken och 
titta, så annorlunda och roliga upplevelser 
det finns där.
 
Gör ett besök, du lär inte ångra dig.

Kartu - ett smultronställe på norra Gotland

Foto: Mats Englund

Stig Andersson i Fole
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Smultronställen är något som är väldigt 
viktigt och betydelsefullt för mig. Jag vet 
inte om du som läser det här har några 
smultronställen, skulle du inte ha så, 
tycker jag du skall fixa ett. Det smultron-
ställe jag berättar om och som bilden är 
hämtad ifrån är Friggardsviken på Fårö. 

Detta är en plats som jag återkommer 
till ofta, Fårö betyder mycket för mig, 
där fanns mitt barndomshem och mina 
släktingar.

När jag vandrar längs den vackra stran-
den här vid Friggards så ger det mig så 
mycket av tankar och funderingar, det 

ger mig inspiration och trygghet. Jag 
vandrar väldigt mycket i naturen, ja var-
enda dag – mitt liv är som en livsvand-
ring som hela tiden pågår. Jag är så tack-
sam för livet med allt vad det innebär av 
glädje och sorg, av vackra naturupple-
velser som jag ständigt får uppleva som 
bekräftar för mig att det finns en skapare 
som är med på den här vandringen och i 
hans fotspår får jag följa. 

Tankar i midsommartid från
Olle Hammarberg

Ett av mina Smultronställen 
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Mitt Smultronställe

Att skriva om ett smultronställe är inte det 
lättaste. Vilket av dem ska man välja? På Got-
land finns så många fina platser som kan vara 
ens smultronställe. Jag har nu passerat 60 år 
och upptäcker ändå nya platser gång på gång.  

Det jag nu ska skriva om är en plats som jag 
upptäckte för inte alls längesedan, något år 
tillbaks bara. Jag är med i en liten grupp som 
går Gotland runt. Vi är oftast 4-5 st och går 
1-2 ggr per månad. Det är många fina plat-
ser som man då passerar. Den plats jag nu vill 
lyfta fram är Skärsudden i Vägumeviken. En 
tyst, vilsam och fridsam plats. 
Hur kommer man då dit? Jo man kör vägen 
från Vägume mot Barläst, men inte ända fram 
till Barläst, utan redan efter ca 1 km svänger 
man in på en väg till höger och följer den ut 
på udden.  

Där finns några bodar, bryggor och båtar. 
Man kan se resterna av en kalkugn som på-

minner om den stenindustri som en gång i 
tiden var omfattande på den här delen av Got-
land. Vill man istället påminnas om nutiden 
så ses Cementas Slitefabrik några kilometer 
bort på andra sidan Vägumeviken.  

Skäret är omgivet av vatten på båda sidor. 
Därför finns det gott om fåglar att beskåda. 
Ta med kikare!  

Det finns flera grillplatser att använda om 
man inte har med sig egen grill. I dessa coro-
natider kan jag upplysa om att det knappast 
är någon trängsel på Skärsudden. Sällan man 
träffar på andra besökare. Det kanske blir fler 
som hittar dit nu förstås. 

Önskar er alla en trevlig sommar! Kanske 
möts vi på Skär? 

Mats Englund 
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bibel läsnings
plan

Juli   
1 Jes 35:3–4  
2 Jos 1:7–9  
3 Dom 6:12–14  
4 Ef 6:10–13  
5 Ef 6:14–18 4 e trefaldighet 
6 Ps 91:1–2  
7 4 Mos 6:22–27  
8 Joh 14:27  
9	 Matt	11:28–30	 	
10 Ords 3:5–6  
11	 Matt	6:31–34	 	
12 Ps 37:3–7 Apostladagen 
13 Fil 4:12–13  
14 2 Kor 12:9–10  
Hopp	i	lidandet	–	Lidande	är	en	verklighet	i	en	brusten	värld.	Skriften	bekräftar	denna	realitet		 	 	
men	pekar	ut	Gud	förvandlade	närvaro	i	våra	liv,	oavsett	omständigheter.	Ord	av	hopp	förkunnas	i	världen.	
15 Ps 33:20–22  
16 Ps 34:5–9  
17 Jes 43:1–2  
18 Pred 3:1–4  
19 Jes 40:1–3 6 e trefaldighet 
20 Sef 3:16–17  
21 2 Kor 1:3–5  
22 Fil 1:19–21  
23 Jak 1:12  
24 Heb 11:1–3  
25 Rom 5:3–5  
26	 Rom	8:18–21	 Kristi	förklaringsdag	
27 Rom 8:25–27  
28 2 Kor 4:7–10  
29 2 Kor 4:16–18  
30 Rom 8:28–30  
31 2 Thess 2:16–17  
Augusti	 	 	
1 Joh 12:23–25  
2 Upp 14:12–13 8 e trefaldighet 
3 Rom 15:13  
Rut	–	Ruts	bok:	en	berättelse	om	lidande	och	förlust	som	ger	plats	för	hopp	och	nystart.	 	
4 1 Sam 2:1–2  
5 Rut 1:1–2  
6 Rut 1:3–5  
7 Rut 1:15–18  
8 Rut 1:19–20  
9 Rut 2:1–4 9 e trefaldighet 
10 Rut 2:17–18  
11 Rut 2:19–20  
12 Rut 2:21–23  
13 Rut 3:2–5  
14 Rut 3:8–9  
15 Rut 3:10–13  
16 Rut 3:16–18 10 e trefaldighet 
17 Rut 4:2–6  
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18 Rut 4:9–10  
19 Rut 4:13–17  
20 1 Sam 2:6–8  
Kärlek	till	Gud	–	Bön:	det	fantastiska	privilegiet	att	få	prata	med	Gud.	Dessa	läsningar	inkluderar	böner	om		 	
längtan	och	beklagan,	Jesu	undervisning	om	bön	och	några	av	de	mest	älskade	bönerna	i	Bibeln.	 	
21 Jes 55:1–2  
22 Ps 63:2-5  
23 1 Kung 8:27–30 11 e trefaldighet 
24 Ps 86:1–7  
25 Ps 5:2–4  
26 Esr 8:22–23  
27 Ps 42:2–4  
28 2 Kung 19:17–19  
29	 Matt	6:9–13	 	
30	 Matt	7:7–8	 12	e	trefaldighet	
31	 Matt	7:9–11	 	
September   
1 Ef 1:18–21  
2 Ef 3:14–19  
3 Fil 1:3–6  
4 Fil 1:9–11  
5 Fil 4:4–7  
6 Filem 1:4–6 13 e trefaldighet 
7 1 Tim 2:1–4  
8 Jak 5:13–18  
9 Ps 116:1–6  
Livets	bok	–	Läsningar	om	den	skönhet	och	kraft	som	finns	i	Guds	ord.	 	 	
10 Ps 119:89–93  
11 Ps 119:103–105  
12 Ps 119:129–131  
13 Ps 119:147–149 14 e trefaldighet 
14 Jes 40:6–8  
15 5 Mos 6:4–9  
16 Ps 19:8  
17 Jes 55:10–11  
18 2 Mos 20:1–3  
19 Amos 8:11–12  
20 Neh 8:9–10 15 e trefaldighet 
21 Rom 10:16–18  
22	 Matt	7:24–27	 	
23 Luk 8:11–15  
24 Joh 14:23–24  
25 2 Tim 3:14–17  
26 1 Thess 2:13  
27 Heb 4:12–13 16 e trefaldighet 
28 Jak 1:22–25  
29 2 Tim 2:1–2  
Uppdraget	i	världen	–	Från	och	med	Guds	förbund	med	Noa,	Abram	och	David	utforskar	dessa	läsningar		 	
Guds	pågående	uppdrag	att	återställa	sin	trasiga	skapelse	och	dra	människor	tillbaka	till	sig	själv.		 	
Guds	mission	fullbordas	i	Jesus	Kristus.	Kyrkan	lever	i	detta	uppdrag	än	idag.	 	 	
30	 Matt	25:35–36	 	
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Sångarparet Johan och Gunilla Sigvardsson kommer från Vimmerby.
De framträder i många olika sammanhang, i kyrkor, församlingar, på föreningsmöten, 
äldreboenden och konserter mm. De reser mycket i södra Sverige och turnerar också 
i Norge och Finland. Det har blivit ett flertal CD produktioner och ofta syns de i 
TV-rutan då de medverkar på bl.a. Kanal 10. Under hösten 2019 blev deras tolfte 
skivproduktion klar med titeln "Från Barnatro till Evigheten"

Repertoaren är mycket bred och innehåller välkända andliga sånger, läsarsånger, 
psalmer, Elvis Presley, allsånger, country/gospel och nyskrivet material. De spelar och 
sjunger sånger som de flesta känner igen och kan sjunga med i.

Johan & Gunilla Sigvardsson

SOMMARKONFERENS I FOLE
28-30 augusti, Fredag - Söndag kl. 19.00
Tema ”Människor och samhällen förvandlade av Jesus”
I år kommer vi att samlas i missionshuset istället för i tältet.  
EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem kommer att predika och 
Gunilla och Johan Sigvardsson Vimmerby kommer att sjunga.
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vi minns

Britt Hellström Visby, tidigare Anga 
Så länge den lutherska syföreningen i Anga fanns var Britt engagerad i den, sedan hon flyttade 
till Visby besökte hon Terra Novakyrkan. Vi minns med tacksamhet allt hon gjort för missionen.

Inga Gustafsson Visby, tidigare Lokrume. 
Inga var under många år med i den gamla syföreningen i Lokrume, hennes stora intresse för 
missionen och dess arbete låg henne varmt om hjärtat. Lutherhjälpen och EFS mission var hon 
en trogen understödjare av, hennes engagemang för barnen var särskilt stort. Inga var klockare 
under drygt 20 år och även efter hon slutat var hon en trogen kyrkobesökare och engagerad i 
sin hemsocken. Vi tackar Inga för hennes engagemang och trohet i den kristna verksamheten.

Peder

”Lär oss troget taga vara 
på det ord oss givet är.
Led oss i ditt ljus, det klara, 
på den väg som till dig bär.
Gör vårt hjärta för dig stilla, 
låt ej otron oss förvilla,
Herre, låt oss ej förspilla 
nådestunden du beskär,
Herre, låt oss ej förspilla 
nådestunden du beskär."
(Sv Psalm 81 vers 2)
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EFS syförening i Sanda fyller 170 år.
Det firar vi lördagen 29 augusti kl. 14 vid Gullinmuséet 
EFS missionsföreståndare Kerstin Oderhem medverkar,
Gunilla och Johan Sigvardsson sjunger

Servering
Kollekt till EFS mission
Alla välkomna!

Sanda arbetsförening bildades 1850 av 
lekmannapredikanten Jöns Lindelius från 
Buttle och när EFS bildades 1856 anslöt 
man sig till EFS. Från 1871 har man stad-
gar. Syföreningen har arbetat under alla år, 
man samlas i hemmen till symöten och på 
1950 – talet inköptes stationshuset i Sanda 
till ungdoms- och gudstjänstlokal. Då bör-
jade man också ha offentliga symöten med 
olika program. Medlemsantalet har under 
åren växlat och idag är man en liten trogen 
skara på 6 medlemmar, men syföreningen 
har flera understödjare och vänner som 
bidrar till auktionen varje år. Föreståndare 
är Ellen Wallin som är syföreningens äldsta 
medlem med sina 93 år, kassör är Ann-
Christin Wallin.

Syföreningen samlas numera inte så regel-
bundet som förut men hitintills har man 
haft sin årliga auktion i november varje år. 

Då säljs förutom handarbeten, hemvävda 
mattor, hembakat kaffebröd och Gotlands-
limpor, gotländsk äppelkaka, paket och 
mycket annat. Försäljningssumman brukar 
bli omkring 15.000 kronor, pengar som 
fördelas till olika ändamål inom EFS, men 
också till ekumeniska projekt.

Syföreningen är Gotlands äldsta ännu verk-
samma syförening och EFS i Sveriges äldsta 
syförening. Vi gratulerar till 170 år!

Peder

SYFÖRENINGSJUBILEUM I SANDA

Sanda EFS syförening
1850 - 2020, 170år

Kerstin Oderhem



15

välkomna till

Fole, 
Fre-sön 28-30 aug Sommarkonferens, 
se annons

Sönd. 20 sept. kl. 19 Högmässa

Källunge 
Sönd. 30 augusti kl. 10 Högmässa, Ker-
stin Oderhem predikar, Gunilla och Jo-
han Sigvardsson medverkar med sång

Visby Terra Novakyrkan 
Söndagar kl 18.00 Gudstjänst

Sång och musikkvällar i Cedergrens 
Orgelmuseum Vänge
Tisdagar, 7 och 21 juli samt 4 augusti  
kl. 19.30.
Medverkande - se predikoturer i dagstid-
ningarna. Ingen servering, men ta gärna 
med egen fikakorg!

Museet öppet för visning dessa tisdagar 
från kl. 17.00. Övrig tid ring Per Farinder 
070-348 85 59

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

Sensus Studieförbund.

Gotlands Kristna Råds Forum 

Söndagen den 27 september kl. 17.00 i 
Tjelvarkyrkan Visby

Samtal, servering, Gotl. Kristna Råds 
årsmöte.

Alla Välkomna!
Gotlands Kristna Råd

Nödhjälp till Afrika
EFS höjer nu insatserna för att kunna 
stävja de effekter som har kommit 
på grund av Coronapandemin och 
gräshoppssvärmar i Östafrika. 

Var med och älska din nästa. Swisha 
din gåva till 9009903 eller till bg 
900-9903, skriv katastrof som med-
delande. 

Tack för din gåva!
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