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Nattvarden är ett heligt skeende

Det här numret kommer att handla om 
nattvardsfirande, med tanke på att Jesus 
instiftade nattvarden på skärtorsdagen. 
Nattvarden är inte bara till minne av Jesus utan 
också ett heligt skeende.  
I nattvarden är Gud närvarande i brödet och 
vinet, som gestaltar Jesu kropp och blod.

Gud förlåter det vi felat och utifrån detta får vi 
ta del av ny kraft som ger oss livet i gemenskap 
med honom. 

Idag firar vi nattvard mycket oftare än man 
gjorde förr, det har gått en ”nattvardsväckelse” 
genom kyrkan på 1900-talet, det har blivit en 
naturlig del av vårt gudstjänstfirande. I det här 
numret berättar olika personer om betydelsen av 
nattvarden, ta del av detta och fundera på vad 
nattvarden betyder för dig.

”När vi delar det bröd som han oss ger… När 
vi dricker det vin som han oss ger….. När vi 
lovsjunger dig och när vi ber, då förnyas vårt liv 
av den kärlek som aldrig dör. O Jesus du är är hos 
oss”. Sv.ps 70

Peder

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

Sensus Studieförbund.



3

Påsken, vår kyrkas största och viktigaste högtid. 
Den högtid som går från mörker till ljus, från 
förtvivlan till hopp, från död till liv. Utan påsken 
hade antagligen inte kristendomen funnits. Inga 
kyrkor, inga präster eller diakoner. För vad hade 
hänt om inte Jesus uppstått från de döda? Vad 
hade hänt om Jesus kropp låg kvar i klippgraven 
när kvinnorna kom dit för att smörja kroppen 
med välluktande kryddor?

Nu är det så att Jesus återuppstod från de döda, 
klippgraven var tom och det är vårt stora hopp. 
Från Jesus sista måltid med lärjungarna då han 
blev förrådd och altaret i vår kyrka avklädes, 

långfredagens sorg och förtvivlan då Jesus tog 
sitt sista andetag. Till påskdagen stora glädje då 
klippgraven som Jesus lagts i är tom och han 
har uppstått. Detta är hela påskdramat och ända 
sedan dess är Jesus Kristus mitt ibland oss. Vi lever 
fortfarande i påsktiden och faktum är att varje 
söndag är en påskdag. Varje söndag får samlas 
i hem och kyrkor för att gemensamt fira att vår 
Herre återuppstod och att Gud nu finns oss nära. 

Jesus är uppstånden – Ja, han är sannerligen 
uppstånden.

Per-Ludvig Andersson

BETRAKTELSEN

Vi lever i påsktiden

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet 

och detta dödliga kläs i odödlighet. Men 

när det förgängliga kläs i oförgänglighet och 

det dödliga i odödlighet, då blir det så som 

skriftordet säger: Döden är uppslukad och 

segern är vunnen. Död, var är din seger? 

Död, var är din udd? Dödens udd är synden, 

och synden har sin kraft i lagen. Gud vare 

tack som ger oss segern genom vår herre Jesus 

Kristus. (1 Kor 15:53-57)
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Svenska kyrkans biskopar gav 2020 ut ett 
biskopsbrev om nattvarden med titeln ”Fira 
nattvard”. I brevet, som är skrivet till präster 
och församlingar i Svenska kyrkan, skriver 
biskoparna: ”Bibeln innehåller många 
berättelser om måltiden som befriar och 
upprättar människan, ger tillbaka det som gått 
förlorat och förändrar genom gemenskapens 
och kärlekens kraft.” (sid. 18) Nattvardens 
måltid är den måltid som den världsvida 
kristna kyrkan firat sedan urkyrkan och som 
varit och är den gudstjänst som burit och bär 
den kristna gemenskapen. 

På skärtorsdagen firar hela den världsvida 
kristna kyrkan instiftandet av nattvarden. 
Nattvarden är det sakramentet, den heliga 
handling och det mysterium, som ger näring åt 
det kristna livet. När Jesus instiftar nattvarden 
(se Matt. 26:26-28, Mark. 14:22-25, Luk. 
22:14-20) gör han det för att vi ska få ta emot 
tre gåvor från Gud: syndernas förlåtelse, evigt 
liv och Jesus Kristus själv. Jesus ger sitt liv, sig 
själv, för att vi ska få leva. Vi läser i Bibeln att 
Herren säger att den som tar emot honom, 
tar emot syndernas förlåtelse och evigt liv (se 
också Joh. 6:54). Det är inga små löften! 

Som präst är nattvardsfirandet en av de mest 
centrala uppgifterna. Att varje söndag få fira 
och ta emot Jesus är fantastiskt. Det är min 
prästerliga uppgift att varje söndag erbjuda 
varje döpt kristen i den församling jag tjänar 
nattvardens sakrament. Men det viktiga är 
inte att det är just jag som leder gudstjänsten, 
utan att jag som troende och bekännande 

kristen tillsammans med alla döpta kristna, 
får ta emot Herren Jesus. Hans kropp och 
blod som utgivits för oss alla. 

Nattvardens kärnord kallas instiftelseorden 
och är hämtade ur 1 Kor. 11:23-25. Orden 
förmedlar det som hände den påsken då Jesus, 
i det övre rummet i Jerusalem, gav oss detta 
tecken och uppdrag att varje gång vi firar 
nattvard, minnas honom. S:t Paulus skriver 
att han själv fått ta emot detta från Herren. 
Så får också vi ta emot liv och kärlek från Gud 
varje gång vi tar emot nattvardens gåvor. 

Att erbjuda liv och kärlek från Gud, vår Herre 
och frälsare, är egentligen det största jag som 
präst kan göra. För nattvarden är just ett 
erbjudande om liv och kärlek. Jesus har givit 
sitt liv i kärlek till mänskligheten för att vi ska 
få evigt liv och vi får i vår tur älska varandra. 
När vi sänds ut från nattvardsgudstjänsten, gör 
vi det med näring från altarets nattvardsbord 
att föra vidare den kärlek vi har fått ta emot. 
Kristus, som vi då bär inom oss och som har 
blivit en del av oss, ger oss drivkraft att älska 
såsom han har älskat oss. 

Ta emot Kristus får vi göra varje söndag. För 
att vår kristna tro ska fördjupas får vi återvända 
för att fylla på vårt andliga ”reservlager” i 
nattvardsgudstjänsten och ge vidare det vi fått 
ta emot till våra medmänniskor: liv och kärlek 
från Gud. 

Ulf Kundler Ridderstedt  
Komminister 

Liv och kärlek - om nattvarden
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Nattvardskärlen, i Terra Novakyrkan, 
inköptes när vi firade vardagsmässor.

Under mina år i Terra Novakyrkan har jag 
haft möjlighet att fira mässa på olika sätt.
Traditionell Högmässa, Söndagsmässa, 
Gospelmässa, Taizemässa, Veckomässa. De 
har haft olika namn och stil men det som 
förenar är delandet av bröd och vin med Jesus 
i centrum. Gemenskapen med de övriga vid 
nattvardsbordet är en viktig del. Jesusorden 
-”Gör det för att komma ihåg mig och 
vad jag gjort för er” - det har genomsyrat 
gudstjänsterna. Det har jag saknat nu i dessa 
Coronatider.

Vilket stort mysterium. Vilken salig omsorg
Jesus blev vår broder, dog för oss på Golgata
Här vid nattvardsbordet möter han oss ännu
Omöjligt att förstå, att det kan vara så".
Sv psalm726

Barbro Lindby

När vi delar det bröd som han oss ger... När vi delar det vin som 
han oss ger, Då förnyas vårt liv av den kärlek som aldrig dör.  

O Jesus du är hos oss. Sv.Ps. 75
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Nattvardens saliggörande gåvor

Ett tillstånd av nåd möter mig i nattvarden 
vid herrens bord. Det är viktigt att tänka på 
att man vänder åter till dopets Gud. Har jag 
fallit ur dopelsenåden? Att få redligt göra upp 
med all min synd i uppriktig bekännelse, be 
herren omvända mig och leda mig på livets 
väg, be Guds ande upplysa mig och leda 
mig in i sanningen. Gud kommer då att 
välsigna min nattvardsgång. Nattvardsgång 
om söndagen blir så välsignad att jag alltmer 
blir en Kristusmänniska som öppnar sig för 
Jesus i tro, som följer med löftena i dopet i 
syndaförlåtelsen och nattvardens gåvor.

 Jesus löfte om hans närvaro i nattvarden gör 
att man längtar efter det mötet med Gud. 
Det är A och O som kristen att gå i kyrkan 
och delta i mässan. Det gäller att med helig 
envishet hålla fast vid att söndagen är veckans 
viktigaste händelse. I högmässan sker ett 
Gudomligt möte mellan Gud och människa, 
i den heliga nattvarden får vi under bröd och 
vinets gestalter ta emot Jesus sanna kropp 
och dyra blod och i tro och förståelse ta emot 
löftena som ges i nattvarden till syndernas 
förlåtelse, liv och salighet.

Lars-Erik Tinnis, Stenkyrka
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Bryta bröd och fira nattvard

Den här sammanställningen grundar sig på minnen från Burs och Levide Filadelfiaförsamlingar 
i en tradition utan samfund och där varje församling var helt suverän, och hur vi idag förhåller 
oss i Pingstförsamlingen Hemse.

Då, på tidigt 1960-tal, talade vi om ”Brödbrytelse”. Det var så det pålystes och så det 
omnämndes. Nu ”firar vi nattvard”. Då som nu användes en gemensam kalk, bägare, och ett 
fat med ett bröd att brytas och alla får del av. Förr bakades en tunn kaka, nu har vi ett platt 
bröd, men förfarandet är det samma och viktigt: ”brödet är ett enda och vi får del av ett och 
samma bröd”. Nattvardsvinet har alltid varit alkoholfritt, och så vitt vi vet har det inte heller 
varit någon diskussion om detta.

De som förrättar och betjänar vid bordet är av församlingen utsedda personer, ofta pastorn och 
det vi kallar äldste. Numera är det gruppen församlingstjänare, där äldste ingår, som leder och 
delar ut.

Vem får ta del? Tidigare var det den som var döpt och tillhörde församlingen, nu inbjuder vi 
alla att ta del ”var och en måste pröva sig själv”. Sen ca 15 år tillåts även barn i sällskap med sin 
vuxen.

Hur ofta? En gång i månaden minst. Just nu, när det inte tillåts, är det nog det vi saknar mest 
i församlingsgemenskapen. 

Vad betyder nattvarden och vad lägger vi in i den?  Skulle säga att vi varken lutar åt 
symboliktesen eller att det är en konkret förvandling av bröd och vin. Inget av detta har betonats 
i undervisningen, det är en stund av respekt och vördnad, men också fest. Betoningen ligger 
i gemenskap – delaktighet – samhörighet – minne – hopp. Och det sträcker sig förbi tid och 
rum. Vi gör det som kristna gjort i 2000 år, vi gör som kristna gör över hela vår jord, och vi ska 
fortsätta göra det till Jesus återkommer. Stundens allvar och stillhet innefattar ofta en särskild 
möjlighet att, tillsammans med en förebedjare få hjälp och stöd i förbön. Numera brukar det 
även innebära tillfälle till ljuständning och att skriva bönelappar. På riktigt gör det till en stund 
när man helt naturligt kan få vara sårbar och mottaglig inför Gud.

Torgny L Pettersson & Gunilla Lidqvist
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bibel läsnings
plan

APRIL      
1 Torsdag  Mark 15:16-20  Skärtorsdag 
2 Fredag  Mark 15:21-41  Långfredagen 
3	 Lördag	 	 Mark	15:42-47	 	Påskaftonen	
4 Söndag  Mark 16:1-14  Påskdagen 
5 Måndag  Mark 16:14-20  Annandag Påsk 
6 Tisdag  Ps 16:6-11  Uppståndelsen i Psaltaren 
7 Onsdag  Ps 18:2-7   
8 Torsdag  Ps 22:23-32   
9 Fredag  Ps 49:16   
10 Lördag  Ps 116:1-19   
11 Söndag  Joh 21:1-14   
12 Måndag  1 Kor 15:1-11  1 Korinthierbrevet – det stora  
13 Tisdag  1 Kor 15:12-19  uppståndelsekapitlet hos Paulus 
14 Onsdag  1 Kor 15:20-28   
15 Torsdag  1 Kor 15:29-34   
16 Fredag  1 Kor 15:35-49   
17 Lördag  1 Kor 15:50-58   
18 Söndag  Hes 34:11-16   
19 Måndag  Ps 23:1-6  Den gode herden 
20 Tisdag  Ps 28:6-8   
21 Onsdag  Ps 80:1-4   
22 Torsdag  Jes 40:9-11   
23 Fredag  Heb 13:20-21   
24 Lördag  1 Pet 2:21-25   
25 Söndag  Joh 16:16-22   
26	 Måndag	 	 Ps	90:10	 	En	kort	tid	
27 Tisdag  Jes 30:18-19   
28	 Onsdag	 	 Matt	4:17	 		
29	 Torsdag	 	 Matt	24:15-28	 		
30 Fredag  Joh 14:15-24   
MAJ      
1 Lördag  2 Kor 6:1-2   
2 Söndag  Hos 11:1-4   
3 Måndag  Dom 2:16-23  ”Ju mer jag kallar på dem, desto mer    
4 Tisdag  2 Krön 24:17-22   går de bort från mig” 
5	 Onsdag	 	 Matt	13:53-58	 		
6	 Torsdag	 	 Matt	21:28-32	 		
7 Fredag  Apg 19:8-10   
8 Lördag  Apg 28:23-28   
9 Söndag  Luk 18:1-8   
10	 Måndag	 	 1	Mos	18:22-33	 	”…för	att	lära	dem	att	alltid	be	och	inte	ge	upp”		
11 Tisdag  Rom 12:12   
12 Onsdag  Ef 6:10-20   
13	 Torsdag	 	 Apg	1:1-11	 	Kristi	Himmelsfärds	dag	
14 Fredag  Kol 4:2-6   
15 Lördag  1 Thess 5:16-22   
16 Söndag  Joh 15:26-16:4   
17 Måndag  Apg 1:1-5      Dagarna före Pingst    
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18 Tisdag  Apg 1:6-11   
19 Onsdag  Apg 1:12-14   
20 Torsdag  Apg 1:15-20   
21 Fredag  Apg 1:21-26   
22	 Lördag	 	 Joel	2:28-29	 	Pingstafton	
23 Söndag  Apg 2:1-11  Pingstdagen 
24 Måndag  Joh 6:44-47  Annandag Pingst 
25 Tisdag  Ps 51:8-14   
26 Onsdag  Hes 36:24-28    
27 Torsdag  Rom 8:1-11   
28 Fredag  Rom 8:12-21   
29 Lördag  Rom 8:22-27                                                                                              
30	 Söndag	 	 Matt	11:25-27	 		
31	 Måndag	 	 Jes	40:12-17	 	”…dolt	detta	för	de	lärda	och	kloka	och	
JUNI     uppenbarat det för dem som är som barn”  
1 Tisdag  Luk 10:21-24   
2 Onsdag  Joh 1:16-18   
3 Torsdag  Joh 10:14-18   
4 Fredag  Joh 14:6-14   
5 Lördag  Rom 11:33-36   
6 Söndag  Rom 6:3-11   
7	 Måndag	 	 Matt	28:16-20	 	Vårt	dop				
8 Tisdag  Apg 2:17-40   
9 Onsdag  1 Kor 10:1-4   
10 Torsdag  Ef 4:1-6   
11 Fredag  Tit 3:4-7   
12 Lördag  1 Pet 3:18-22   
13 Söndag  Luk 14:15-24   
14 Måndag  Apg 10:1-8  Dopet av Cornelius – en milstolpe    
15 Tisdag  Apg 10:9-23  i den kristna historien 
16 Onsdag  Apg 10:23-33   
17 Torsdag  Apg 10:34-43   
18 Fredag  Apg 10:44-48   
19 Lördag  Apg 11:1-18   
20 Söndag  Luk 15:1-7   
21	 Måndag	 	 Luk	15:8-10	 	Förlorad	och	återfunnen				
22 Tisdag  Luk 15:11-24   
23 Onsdag  Luk 15:25-32   
24 Torsdag  Ef 2:1-10   
25 Fredag  Ps 119:169-176   
26 Lördag  Joh 1:1-5  Midsommardagen,  
27 Söndag  Luk 1:5-17  Den Helige Johannes Döparens dag 
28	 Måndag	 	 Gal	1:1-5	 	Vi	läser	Galaterbrevet			
29 Tisdag  Gal 1:6-9   
30 Onsdag  Gal 1:10-12
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Kristus lever!

Din Frälsare lever. O, tänk vilken tröst 
för Dig, som sörjer och gråter! 

Att känna igen hans ljuvliga röst, 
när han dina synder förlåter, 
skall skänka dig glädjen åter.

Din Frälsare lever. Han delar med dig 
den rikedom himlen rymmer. 

Han säger: ”Du får kasta din omsorg på mig, 
din oro och dina bekymmer, 

när dagen mot afton skymmer.”

Din Frälsare lever. Han lämnar ej dig, 
du, som lämnats av dina kära. 

I djupaste mörkret, på brantaste stig 
skall du känna att han är nära. 

Över dödsflodens djup skall han bära.

Hans Hallebo (ur diktboken ”En såningsman 
gick ut för att så”)



13

vi minns
Anna-Lisa Nilsson Ekeby var med i Ekeby 
syförening så länge den var verksam. Vi 
minns henne med tacksamhet för den trogna 
livsgärning hon gjort i sin hembygd.

Barbro Glifberg Endre kom i kontakt med 
Endre syförening när hon flyttade till Endre, 
hon var också verksam som barnledare både i 
Endre och i Terra Novakyrkan, uppgifter som 
hon åtog sig med stor trofasthet.

Anna Stina Finnberg Ganthem kom i 
ungdomen i kontakt med EFS arbete genom 
syföreningen i Endre, senare när hon var 
bosatt i Fole och Ganthem deltog hon också i 
arbetet. Medlem i EFS i Fole och aktiv under 
några år tills hennes svåra sjukdom gjorde att 
krafterna avtog, den sista tiden fick hon god 
omvårdnad på Gotlands sjukhem.

Nancy Jacobsson Gerum var under många 
år en trogen medlem i EFS syförening i 
Gerum och hon var dess siste föreståndare. 
Många är de mötestillfällen som varit i 
Gerum skola och där var hon ju den självklara 
värdinnan, också Ekegården hade en trogen 
understödjare i Nancy.

Vi minns dessa kvinnor med tacksamhet, 
de arbetade med trohet och livsgärning i 
lantbrukets olika sysslor, men också inom 
missionsarbetet och vi önskar dem vilan och 
friden!

Peder
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välkomna till

Fole kyrka Skärtorsdag kl. 18 Mässa, 
Påskafton kl. 23 Påsknattsmässa, 2 maj 
kl. 11 Högmässa.

Fole Missionshus Tisdagar jämna veckor 
kl. 13 Symöten, Torsd. 13 maj kl. 18 
Högmässa, Sönd 20 juni kl 18 Gudstjänst

Fole  Måndagar jämna veckor kl. 18.30 
Scouter

Visby Terra Novkyrkan se 
domkyrkoförsamlingens predikoturer i 
dagstigningarna

Visby EFS stugan Axelsro Tisdagar 
jämna veckor kl. 18.30 Scouter

Visby Torsdagar jämna veckor kl. 14 
Bibelsamtal och bön hos Aina Unemo 
Elefantgränd 2, tel. nr 072-296 68 38 

21-23 maj besök av Ulf Ekängen
Vi kommer eventuellt att få besök av Ulf 
Ekängen som varit missionär i Tanzania. 
Besöket genomförs om vi får andra 
restriktioner för att samlas, så att vi 
kan vara fler än 8 besökare. Se särskild 
annonsering.

Loppmarknad och Auktion 
Lördag den 3 juli vid Fole Präst-
gårdsladugård
Kl. 10 Loppmarknad, kl. 11 Auktion
Med reservation för om restriktionerna 
i besöksantalet kvarstår, se vidare 
annonsering

Prenumerera på Gotlands 

Missionstidning 2021

Vi behöver DIG som prenumerant!

Varje år kommer vår tidning ut 4 gånger, 
och för att vi ska kunna fortsätta med 
det är det väldigt viktigt att vi också har 
prenumeranter som varje år betalar in 
prenumerationsavgiften och i många fall 
även en gåva.  Tack för att du gör det!

Vill du bli ny prenumerant - sätt in 
150 kronor på Bankgiro 270-8279 eller 
till swish 123 552 2065 och ange ny 
prenumeration sam namn och adress.

STORT OCH VARMT TACK!
Redaktionen

Ekonomisk redovisning för Gotlands Missionstining 2020

Intäkter Prenumerationsavgifter 17.800
Gåvor 7.550
Bidrag från missionsföreningarna 14.000
Annonser 4.500
Summa: 43.850

Kostnader Tryckning 30.026
Porto 9.063
Övriga kostnader 754
Summa: 39.843
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EFS och Salts årskonferens
 i Kalmar och online 13–16 maj

Lovsång under ledning av

HOPE for
this NATION

Dans tillsammans 
med gruppen

Move2You
Seminarier, caféer

och MYCKET mer!

Psalmer av Lina 
Sandell med

Maria 
LÖWEN HAM 

Trio

konferens.efs.nu

annahita 
PARSAN

johanna
 BJÖRKMAN

kerstin
ODERHEM

anders-petter 
 SJÖDIN



Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2021

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krampbroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

VÄLKOMMEN TILL PORTEN!
-Det kristna bokcaféet innanför Österport-

Tel: 0498-27 19 23
Swish: 123 430 76 33

KRISTEN och 
GOTLÄNDSK litteratur, musik, 

tavlor, kort m.m. 

@bokcafeet.porten 
facebook.com/bokcafeet.porten

(Det kristna bokcaféet Porten) 
bokcafeet.porten@gmail.com

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krampbroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)


