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Jag har precis kommit hem ifrån kyrkogården på Alla 
Helgons dag. En fin dag med sol och riktigt varmt, 
det är i alla fall månadsskifte oktober-november. Att 
få gå till kyrkogården och tänka på dem som har gått 
hem före oss känner jag som en ynnest. Känslorna är 
många som rasar i kroppen, längtan efter dem och 
samtidigt veta att vi kommer att ses igen. 

I år är det ett ovanligt år, vad är meningen med att 
vi ska behöva vara med om detta? Vad menar Gud? 
Tycker han att vi inte har skött om hans skapelse och 
att vi måste skärpa till oss? Han vill att vi ska “vakna” 
och tillsammans se till att de generationer som kom-
mer efter oss ska kunna lyssna till fågelsången, se 
solen lysa på himmelen och lukta på blommorna på 
ängarna. Det enda vi säkert vet är att Gud är kärlek, 
han dömer oss inte, han vill med sin stora kärlek till 
oss bara påpeka för oss vad han önskar att vi ska göra. 

Snart, mycket snart kommer vi att fira hans sons 
födelse. Vi kommer att samlas i gemenskap och känna 
hur fint det är att få vara tillsammans. Vi går till våra 
kyrkor och lovsjunger om att Jesus är född. Gud gav 
oss det bästa av allt, sin enda son som kommer med 
frid till jorden och vill att all oro och strid på vår jord 
ska ta slut. 
Jesus Kristus, hoppets stjärna, livets hjärta som slår 
för oss. 
Hans kärlek är vår längtan, vår frihet och vår framtid. 
Var inte rädd, i hans namn är den redan vår och den 
hälsar oss med sin gryning. 
I Jesu Namn.
Med tillönskan om en fin julhelg och tro på framti-
den. Tvivla aldrig, Han hjälper oss.

Christina Ahlgren

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

Sensus Studieförbund.
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Denna jul är inte som vanligt. Högtiden som 
förknippas med närhet, värme och gemenskap 
präglas av ovisshet och distansering.

Förvisso lever julen sällan upp till våra 
förväntningar – sårade relationer och självpåtagna 
krav kan alltför lätt krossa drömbubblan – men 
onekligen är det extra påtagligt i år: allt är inte 
som det ska.

Vi har tvingats vänja oss vid ändrade planer. Ett 
av livets grundvillkor, nämligen morgondagens 
ovisshet, har blivit vår följeslagare igen. 
Våra kroppars sårbarhet har blivit en del av 
nyhetsrapporteringen. Tillvarons skörhet, som vi 
i just vår del av världen haft råd att förtränga, gör 
sig påmint med råge och ränta.

Och mitt i allt det blir det jul. Mitt i kaoset ligger 
det lilla barnet.

Också den första julen var kantad av kaos. 
Jesus föds inte in i trygghet och bekvämlighet. 
Förlossningen sker under provisoriska 
omständigheter, mitt under en besvärlig resa. 
Hemlandet är delvis präglat av ockupation och 
kärva levnadsförhållanden. Sina första månader 
lever Jesus som flykting, en erfarenhet miljoner 
människor delar idag.

Julen är inte bara den himmelska skönhetens 
fest, den är också vår jordiska sårbarhets fest. Det 
är änglasång och ett enkelt stall, hemlöshet och 
kungagåvor. Det är både-och. 

”Sann Gud och mänska sann.” Julpsalmen 
upprepar en av kyrkans fundamentala bekännelser, 
nämligen att Jesus förenar och försonar både-
och med varandra. Våra kroppsliga behov 
och skavanker är inte den ”rena andlighetens” 
motsatser. Vi är en helhet. Vår kropp, våra 
känslor, erfarenheter och tankar är vår kontaktyta 
med Gud. Att leva med Gud innebär inte att bli 
supermänniska, utan mera människa, närmare 
honom.

Sjukdomen får därmed ta plats i min Gudsrelation. 
Oron får ta plats. Ensamheten. Precis som 
glädjeyran över klapparna, värmen under Adams 
julsång eller paltkoman efter för mycket Jansons. 
Julen är både skönhet och skörhet, högt och lågt, 
och har varit så från första början.

Denna jul är inte som vanligt. Men mitt i kaoset 
ligger det lilla barnet. Och vi bjuds in, mitt i en 
pandemi, att upptäcka Evangeliet: Guds närhet 
gäller inte någon trygg drömbubbla, utan just vår 
sårbara verklighet.

Med Er på väg till krubban,

BETRAKTELSEN

En sårbar jul

Benjamin Ulbricht,
Vamlingbo
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Min barndoms jular vid Forsa i Hejde var så 
där magiska som bara julen kan vara. I det 
gamla bondesamhället, som jag är en del av, 
gick hela hösten ut på att förbereda den kom-
mande julen. När det blir jul, då ska vi…..
Förberedelserna innebar slakt, brygd av got-
landsdricka, bak av gotlandslimpa, 10 sorters 
kakor, städa, damma, torka och göra fint. Allt 
skulle hinnas med, för när julen kom då skulle 
vi njuta, vara tillsammans och äta riktigt god 
julmat. Vi följde de traditioner som ryms i 
denna lilla enkla barnvisa.

När första ljuset brinner står julens dörr på glänt, 
och alla barnen glädjas att fira få advent. 
När andra ljuset brinner är snart lucia här, 
hon bjuder oss på kaffe och bud om julen bär.
När tredje ljuset brinner vi juleklappar syr. 
Och mamma bakar kakor och har ett fasligt styr. 
När fjärde ljuset brinner vi hämtar julegran,
och alla barnen räknar dan före dan före dopparedan.

Bästa julen var när hela familjen med den 
stora släkten var samlad. Visst minns jag hur 
vi många släktingar vid lunchtid var samlade 
hos faster Hedvig och farbror Yngve. Borden 
dignade av underbara rätter och gemenskapen 
var stark. Vid kaffedags for vi, mamma Maj-
Gun, pappa Herbert, syskonen Staffan, Bodil 
och jag vidare till mormor och morfar vid 
Ventinge för kaffe med kakor och utdelning 
av julklappar. Därefter hem till Forsa gård för 
att mjölka korna och utfordra djuren. Kvällen 
var sen laddad med gröt, julklappar, julevang-
eliet och psalmsång. Farmor spelade på den 
gamla orgeln och vi sjöng alla för full hals. De 

tända ljusen vid orgeln fladdrade i takt med 
att farmor ivrigt trampade på. Farfars läsning 
av julevangeliet följde och orsakade alltid ren 
magi! Det var en helig stund i samklang med 
de julklappar som också fanns. 

Åren går och livet förändras. Vi, maken Ber-
til och jag, med våra barn Daniel och Maria 
har också firat många jular vid Forsa. En jul 
blev särskilt minnesrik. Farmor hade sen länge 
gått ur tiden. Farfar började se dåligt, försökte 
läsa julevangeliet som brukligt men stannade 
upp mitt i sin läsning. Han tittade upp på oss, 
fäste sen ögonen på Daniel och sa: Nu får du 
ta över denna läsning Daniel. Mina ögon ly-
der mig inte längre. Så la han psalmboken i 
Daniels knä och läsningen fortsatte av barn-
barnsbarnet Daniel. 

”Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten 
följa släktens gång. Aldrig förstummas tonen 
från himlen i själens glada pilgrimssång”. 
Psalm 297

Julminne

Gudrun Rooth,
Ängelholm
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Detta hände för 63 - 64 år sedan i mitten av 
december. Vilken spännande tid tyckte jag 
som barn, men även idag! Min faster Aina 
hade kommit hem till oss i Nordhagen. Hen-
nes, pappas och mitt barndomshem i Asker-
sund. Vi skulle ut i skogen och plocka lummer 
tyckte hon, för att pynta fint till jul. Vi gick in 
i skogen bakom huset där lummern växte, då 
kommer plötsligt Tomten mellan stammarna! 
Klädd i luva och en röd rock. Jag fullständigt 
flög upp i Ainas famn, överraskad och rädd 
när man bara är 4 – 5 år. Han vinkade och 
önskade God Jul, så där som riktiga tomtar 
ska göra. Sedan försvann han småspringande i 
mossan mellan träden. 

Dagen efter var det söndagskolfest i Lutherska 
missionshuset (i Askersund före jul och inte 
i mellandagarna) med sång, berättelse om Je-
sus som föddes i ett stall, kollektpeng till den 
mörke pojken på söndagskolbössan och pas-
tor Olle bad över gåvorna. Därefter sjöng vi: I 
Jesu namn till bords vi gå, kaffe till de vuxna 
och saft till oss andra. De större barnen sa att 
Tomten skulle komma, spännande, men jag 

blev nog mest rädd, fast jag hade mött honom 
dagen innan. Så kom han! Men han var inte 
klädd som den jag och Aina hade mött? Vi 
barn och söndagsskollärarna fick påse med 
apelsin, litet russinpaket, någon kola och en 
ask TuttiFrutti. 

Betydelsen av att ha fått gå i Söndagsskolan, 
varit med i PG (pojkgruppen) och Juniorerna, 
där jag har fått höra om Jesus, har hjälpt mig 
att ha fokus på, vad som är viktigt här i livet 
och som ger mig trygghet och visshet om att 
Pärleporten står öppen för mig, och det bästa 
utav allt är den även står öppen för dig, om du 
tackar ja till inbjudan. 

Ps. Den röda rocken som tomten hade i sko-
gen, hittade jag i brygghuset några år senare. 
Det var Ainas avlagda morronrock som pappa 
Jan hade tagit på sig. Tomten finns i sagan, 
men Jesus är på riktigt! 

Julhälsning från Erling Johansson

Minnen i juletid
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När jag fick uppdraget att berätta om ett jul-
minne för denna tidnings läsare, så gick kon-
stigt nog mina tankar omedelbart till en hän-
delse jag upplevde under en sommar i Israel. 
En liten flicka och hennes farmor och farfar 
hade åkt till Israel för att hälsa på flickans 
pappa. Han var i landet en kortare tid för att 
fullfölja ett utlandsuppdrag.  De passade på 
att besöka olika intressanta platser i bibelns 
land. Vandra runt i Jerusalem, bada i Döda 
Havet, se och uppleva söndagsskolelandet. 
Landet och platserna som det berättas om i 
bibeln finns på riktigt och kan upplevas idag. 

Den kanske viktigaste platsen för familjen att 
besöka och då speciellt för den lilla dottern 
var Betlehem. Staden som hela julevangeliet 
handlar om. Platsen som Maria och Josef 
kom till för att skattskriva sig och där Jesus 
föddes i stallet. Denna stora händelse som 
änglarna kom till staden för att berätta om. 
Det var mitt i natten och änglarna kom till 
herdarna, de som var först med att få vet-
skap om att Gud uppenbarat sig bland män-
niskorna genom att Hans son föddes hit till 
vår värld. Idag är det vanligt att media anger 
vem av dom som är först med att berätta om 
en händelse. När denna stora händelse – Jesu 
födelse – skulle berättas för människorna var 
det änglarna som var först och herdarna var de 
som först fick informationen. Alla andra sov 
väl, men herdarna var vakna och fick uppma-
ningen att gå och se det alldeles speciella som 
just hade hänt.

När den lilla flickan kom till Födelsekyrkan 
i Betlehem såg hon en jättestor kyrkobygg-
nad som egentligen inte är så vacker, men när 
hon kom ner i den lilla kryptan under altaret 

i den jättestora kyrkan och man berättade för 
henne att här är platsen där Jesus föddes, då 
blev berättelsen hon hört hemifrån på riktigt. 
Tänk att vi idag kan få se den platsen där Je-
sus föddes – det är något som det lilla barnet 
såväl som varje människa kan få vara med om. 
Nåja, detta år med pandemin är det inte möj-
ligt att ta sig dit, men framöver kanske det blir 
möjligt igen.

Du kanske undrar – hur kan man veta att det 
var just där som stallet låg, stallet där Jesus 
föddes. Ja, det kan man inte garantera, men 
det är ytterst troligt. Födelsekyrkan började 
byggas redan på 300-talet och förmodligen 
levde minnet om platsen kvar i den muntliga 
traditionen.

Vid ett tillfälle för många år sedan fick jag 
möjligheten att sitta på sluttningen av Salig-
prisningarnas berg och lyssna på en munk 
som hette Bargil Pixner. Det han undervisade 
om var att landskapet och platserna i Israel var 
som Bibelns femte evangelium. Alla bibelns 
berättelser blir mer levande och närmare hjär-
tat när man får stå där på plats och lyssna till 
budskapet och undervisningen. Nu ska vi fira 
jul igen, fira Jesu födelsedag. Då kan vi inte 
vara på plats i Betlehem, men kanske kan vi 
det ändå, med hjälp av all digital teknik som 
finns idag.
En välsignad Jesu födelsedag önskar jag dig.

Text och foto: Gertrud Lindby

Ett julminne
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När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå. 

Guds Son i nattens timmar 
där vilar uppå strå. 

Guds Son i nattens timmar 
där vilar uppå strå

En souvenirbutiks skyltfönster i Betlehem
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Recept i juletid

I år kommer julrecepten från Anna och Fanny Bergenström, mor och dotter som har gett 
ut ett flertal receptböcker och som är sommarboende i Vallstena.

Kära läsare, i år är inte heller julen sig riktigt lik. Men naturligtvis vill vi fira helgen ändå, även 
om den som sagt blir lite annorlunda. I vår familj blir det några fruktkakor.
Och inte minst den smakrika jullimpan med pomeransskal, fänkål och lite till. Med de här 
recepten vill vi önska er alla en fridfull och god jul. Varma hälsningar

Anna och Fanny
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Vårt mustiga julbröd
Ett härligt bröd som är perfekt till dopp i grytan eller till julosten.
Jag bakar alltid för hand, använder du maskin så ta ungefär 1 dl mindre rågsikt.
 
Till 2 runda limpor:
½ paket (25 g) jäst
½ msk salt
1 ½ dl mörk sirap
1 flaska (33 cl)  
  alkoholfritt mörkt öl
2 dl vatten
1 dl rapsolja
1 liter (ca 550 g) rågsikt
1 msk stött pomeransskal
1 msk stött fänkål
½ tsk malda kryddnejlikor
4-4 ½ dl (240-270g) vetemjöl
gärna 1 dl russin
(kaffe att pensla med)

Nins fruktkaka 
Att baka en fruktkaka kan vara ganska krångligt. Men det här är ett enkelt och superbra recept! Hela 
smeten rörs ihop i en och samma kastrull, som man använt till att smälta smöret. Kakan är ovanligt 
god och dessutom hållbar som få. Jag bukar baka flera och ge bort som julklapp.

Till en stor kaka: 
250 g smör
1⁄2 dl apelsinmarmelad (engelsk typ) 
2 dl strösocker
3 ägg, ett i taget!
4 dl vetemjöl (inget bakpulver)
3 dl russin + 100 g sötmandel

Smula ner jästen i en degbunke. Strö över salt och lägg i sirapen. 
Häll på öl och rör om. Låt stå i ca 5 minuter. 

Häll i vatten, olja, rågsikt och kryddor. Rör ihop degen och 
arbeta sist in vetemjölet samt gärna russin. Knåda degen väl och 
lägg den att jäsa i den urdiskade bunken. Täck degen och jäs den 
i kylskåpet över natten.

Slå upp degen på bakbordet. Knåda den väl och baka ut två 
runda bröd. Lägg dem på plåt klädd med bakplåtspapper. Lägg 
över en tunn duk och jäs bröden i 30-40 minuter. 

Värm under tiden ugnen till 200°. Pensla bröden med kallt 
kaffe eller vatten. 

Grädda i 35-40 minuter på andra falsen nerifrån.
Linda in de varma bröden väl i handdukar och låt dem svalna så.

Smält smöret på svag värme i en rymlig rostfri kastrull. Klicka 
i marmeladen och rör om. Ställ åt sidan så att det svalnar lite. 
Smörj och bröa under tiden en rak bakform som rymmer cirka 2 
liter. Värm ugnen till 150°. 

Rör ner sockret i smörkastrullen och knäck sedan ner ett ägg 
i taget. Rör om kraftigt mellan varje ägg. Vänd ner mjölet som 
först blandats väl med russin och hela oskållade mandlar. Blanda 
smeten ordentligt, det får inte bli några »mjölfickor«. Lägg den 
tunga smeten i den smorda formen. 

Grädda kakan ganska långt ner i ugnen i en och en halv  
timme. Stjälp upp kakan men låt den gärna kallna under for-
men. Slå sedan in den i ett bakplåtspapper och sist i aluminium-
folie (jag brukar ta den breda sorten, grillfolie). Sätt gärna på ett 
rött sidenband om du ska ge bort kakan. Den behöver minst 2 
dagar för att mogna till rätt smak och konsistens.
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bibel läsnings
plan

Januari     
1 Fredag  Luk 2:21 Nyårsdagen
2 Lördag  Ps 121:1-8  
3	 Söndag	 	 Heb	3:1-6	 Söndagen	efter	Nyår
4 Måndag  Mark 1:1-8  
5 Tisdag  Mark 1:9-13  
6	 Onsdag	 	 Matt	2:1-12	 Trettondagen
7	 Torsdag	 	 Mark	1:14-20	 	
8 Fredag  Mark 1:21-28  
9 Lördag  Mark 1:29-34  
10	 Söndag	 	 Matt	3:13-17	 1	e	trettondagen
11 Måndag  Mark 1:35-45  
12 Tisdag  Mark 2:1-12  
13 Onsdag  Mark 2:13-17  
14	 Torsdag	 	 Mark	2:18-28	 	
15 Fredag  Mark 3:1-6  
16 Lördag  Mark 3:7-12  
17	 Söndag	 	 2	Mos	33:18-23	 2	e	trettondagen
18 Måndag  Mark 3:13-19  
19	 Tisdag	 	 Mark	3:20-30	 	
20	 Onsdag	 	 Mark	3:31-35	 	
21	 Torsdag	 	 Mark	4:1-9	 	
22	 Fredag	 	 Mark	4:10-20	 	
23 Lördag  Mark 4:21-25  
24	 Söndag	 	 Rom	1:16-17	 3	e	trettondagen
25 Måndag  Mark 4:26-34  
26 Tisdag  Mark 4:35-41  
27	 Onsdag	 	 Mark	5:1-20	 	
28	 Torsdag	 	 Mark	5:21-43	 	
29 Fredag  Mark 6:1-6a  
30	 Lördag	 	 Mark	6:6b-13	 	
31	 Söndag	 	 Jer	9:23-24	 Septuagesima
Februari     
1 Måndag  Mark 6:14-29  
2	 Tisdag	 	 Mark	6:30-44	 	
3 Onsdag  Mark 6:45-52  
4	 Torsdag	 	 Mark	6:53-56	 	
5 Fredag  Mark 7:1-23  
6	 Lördag	 	 Mark	7:24-30	 	
7	 Söndag	 	 Luk	2:22-40	 Kyndelsmässodagen
8 Måndag  Mark 7:31-37  
9 Tisdag  Mark 8:1-13  
10	 Onsdag	 	 Mark	8:14-21	 	
11	 Torsdag	 	 Mark	8:22-26	 	
12 Fredag  Mark 8:27-33  
13 Lördag  Mark 8:34-9:1  
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14	 Söndag	 	 Luk	18:31-43	 Fastlagssöndagen
15 Måndag  Mark 9:2-13  
16 Tisdag  Mark 9:14-29  
17	 Onsdag	 	 Mark	9:30-37	 	
18	 Torsdag	 	 Mark	9:38-41	 	
19	 Fredag	 	 Mark	9:42-50	 	
20	 Lördag	 	 Mark	10:1-12	 	
21	 Söndag	 	 Heb	4:14-16	 1	i	fastan
22	 Måndag	 	 Mark	10:13-16	 	
23	 Tisdag	 	 Mark	10:17-31	 	
24	 Onsdag	 	 Mark	10:32-45	 	
25	 Torsdag	 	 Mark	10:46-52	 	
26 Fredag  Mark 11:1-11  
27 Lördag  Mark 11:12-14  
28	 Söndag	 	 1	Mos	32:22-31	 2	i	fastan
Mars     
1 Måndag  Mark 11:15-19  
2	 Tisdag	 	 Mark	11:20-25	 	
3 Onsdag  Mark 11:27-33  
4	 Torsdag	 	 Mark	12:1-12	 	
5 Fredag  Mark 12:13-17  
6 Lördag  Mark 12:18-27  
7	 Söndag	 	 1	Sam	17:40-50	 3	i	fastan
8 Måndag  Mark 12:28-34  
9	 Tisdag	 	 Mark	12:35-40	 	
10	 Onsdag	 	 Mark	12:41-44	 	
11	 Torsdag	 	 Mark	13:1-13	 	
12 Fredag  Mark 13:14-23  
13 Lördag  Mark 13:24-27  
14	 Söndag	 	 Joh	6:1-15	 Midfastosöndagen
15 Måndag  Mark 13:28-31  
16 Tisdag  Mark 13:32-37  
17 Onsdag  Mark 14:1-2  
18	 Torsdag	 	 Mark	14:3-9	 	
19	 Fredag	 	 Mark	14:10-11	 	
20	 Lördag	 	 Mark	14:12-16	 	
21	 Söndag	 	 Luk	1:26-38	 Jungfru	Marie	bebådelsedag
22 Måndag  Mark 14:17-21  
23 Tisdag  Mark 14:22-25  
24 Onsdag  Mark 14:26-31  
25	 Torsdag	 	 Mark	14:32-42	 	
26 Fredag  Mark 14:43-52  
27 Lördag  Mark 14:53-65  
28	 Söndag	 	 2	Mos	13:6-10	 Palmsöndagen
29 Måndag  Mark 14:66-72  
30	 Tisdag	 	 Mark	15:1-5	 	
31 Onsdag  Mark 15:6-15  
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Bibelläsningsplanen 2021 knyter an till ny översättning
Svenska Bibelsällskapet har fattat beslut 
att översätta hela Nya testamentet till 
2026. Bibelläsningsplanen för 2021 kom-
mer innehålla några av de bibelböcker som 
redan översatts på nytt. Det handlar först 
och främst om Markusevangeliet. Eftersom 
Svenska kyrkans evangeliebok följer Markus-
serien under påskhelgen 2021, passar det bra 
att året inleds med texter ur just Markus- 
evangeliet. Även Första Johannesbrevet hör 
till de böcker som klätts i ny språkdräkt och 
som finns med i planen. Dessutom ingår 
Galaterbrevet, som översattes inför Bibelsäll-
skapets 200-årsjubileum 2015.

Bibelläsningsplanen är framtagen av Ingemar 
Svennebring, präst från Jönköping. Den är 
upplagd efter kyrkoåret, så att texter för sön- 
och helgdagar hämtas från Svenska kyrkans 
evangeliebok. Under vardagarna inbjuds 
läsaren till bibelställen som på något sätt 
anknyter till söndagens budskap eller så läses 
en bibelbok i sin helhet. I vissa fall går det då 
att läsa i ny översättning.

Utöver Markusevangeliet och Första Johan-
nesbrevet finns också Filipperbrevet i ny 
översättning. Dessa kommer att vara tillgäng-
liga på www.bibeln.se från årsskiftet.

Planen för 2021 skiljer sig från bibelläs-
ningsplanen för 2020, som var ett samarbete 
med framför allt det skotska bibelsällskapet. 
Den planen var ordnad enligt vissa teman 
och innehöll betydligt kortare avsnitt, som 
lämpade sig för inläsning i en särskild app. 
Under 2021 handlar det om längre avsnitt 
vilket gör att användaren kan hinna läsa ett 
antal hela bibelböcker under året.

Anders Göranzon
Generalsekreterare

Svenska Bibelsällskapet
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Två annorlunda bönböcker
Nu i dessa tider då vi inte kan träffas lika ofta för 
gemensam bön i kyrkan, förnyas förhoppningsvis 
vårt personliga enskilda böneliv. Till min hjälp 
har jag två böcker skrivna av biskoparna Karin 
Johannesson och Martin Modeus, nämligen På 
kammaren och Finna bönen som redan finns. 
Med Martin Modeus har du förmodligen redan 
bett i högmässans allmänna förbön. Han har 
nämligen skrivit en stor bok med en förbön för 
varje sön- och helgdag. 
   Båda vill att vi ska läsa deras bok under ett 
helt år med ett kapitel i veckan. Båda ger oss en 
uppgift att 
öva oss på 
under den 
kommande 
veckan. På 
kammaren 
är personlig 
och utgår 
från Karin 
Johannessons 
erfarenheter. 
Efter varje 
kapitel finns 
en anvisning 
hur man kan 
se och lyssna 
till hennes 
betraktelse 
på internet. På kammaren passar bäst för enskild 
läsning. Finna bönen som redan finns kan 
man gärna samtala om i grupp. Modeus avslutar 
nämligen varje kapitel med ett par reflektionsupp-
uppgifter, som jag gärna skulle vilja diskutera med 
några och höra vad de har för uppfattning. 
  Bägge betonar den spontana bönen i vardagslivet 
och ger oss gång på gång utmaningar att se Guds 
rike i vår närhet. I första kapitlet upplyser oss 
Modeus om att alla människor ber 20000 gånger 
per dygn Det är nämligen så ofta vi andas. Varje 
utandning är en överlåtelse till Gud. Gud ger mig 
liv och varje inandning blir ett tack till Gud. 

   Johannesson var på besök i ett kloster i USA för 
att fördjupa sitt böneliv och blev först besviken 
och undrade hur. Priorn tog henne med ut på stan 
och plötsligt sade han "Let's take a moment" och 
så var de inne i bön en kort stund. I en festande 
folkmassa och i trafikkaos kunde de också ta en 
kort stund för bön. Johannesson uppmanar oss att 
göra detsamma och avslutar med bibelordet. Jesus 
säger: " När du ber gå då in i din kammare, stäng 
dörren och be sedan till din fader i det fördolda." 
   Modeus tar också upp vårt trosliv i sina betrak-
telser på ett mer teoretiskt sätt. Bl a frågar han 

varför vi 
styrks mer av 
mirakel som 
går emot 
naturlagarna 
än under 
som sker 
hela tiden 
enligt na-
turlagarna. 
Varför tackar 
vi mer för 
ett ben som 
blivit helat 
än för att 
vi varje dag 
har ben att 
gå på. En 

övning består i att se vardagens självklarheter som 
gudsgåvor. Smörgåsen på bordet, löven på trädet, 
duggregnet är Guds gåvor. Bönen är hoppets 
språk. Det är en väldig skillnad mellan optimism 
och hopp. Bönen är hoppets modersmål. Man ber 
större än sin tro. 

Dessa två böcker finns på Det kristna bokcaféet 
Porten i Visby, numera öppet fredag eftermiddag 
och lördag. Detta kan ändras från vecka till vecka. 

Kerstin Falk
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välkomna till

Det är i dagsläget svårt att veta om 
gudstjänster och andra samlingar går att 
genomföra som planerat. Vi hänvisar 
till predikoturer i dagstidningarna på 
fredagar. 

Följande årsmöten är inplanerade:

Fole EFS
Lördag den 20 februari kl. 18.00
 
Hejde EFS
Lördag 13 mars kl 13.30

Sanda, Södra Gotland  & Visby EFS
Planeras senare

Missionsbärare
Vår kallelse är att gå ut i hela världen 
med de goda nyheterna om Jesus 
Kristus i ord och handling. Du kan nu 
bli Missionsbärare och därmed en del av 
det stora uppdraget. Bär EFS mission i 
daglig bön och i regelbundet givande. Då 
bidrar du till att tusentals människor får 
möta evangeliet varje vecka!

Att vara Missionsbärare innebär att 
du regelbundet ber för EFS mission, i 
Sverige och internationellt, och att du 
varje månad ger ett valfritt belopp via 
autogiro.

Som missionsbärare får du:

•Regelbunden återkoppling som visar 
vad dina gåvor har gått till.

•EFS missionstidning Budbäraren, 
samtliga 10 nummer per år.

•Ett tackbrev från 
missionsföreståndaren en gång per år.

•Erbjudanden om att följa med på 
resor till våra missionsländer.

Anmälan
Du anmäler dig genom hemsidan 
efs.nu/missionsbarare eller genom 
din missionsförening. Möjligheten 
att ge till specifika projekt finns 
fortfarande, men det ingår inte i 
missionsbärarprogrammet.

Ge gärna en julgåva till EFS Mission!
Bankgiro: 900-9903
Swish: 900-99 03
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