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Sköna maj välkommen till vår bygd igen!
Tänk vad det är skönt när solen tittar fram och 
det blir så där härligt varmt i solen. Vi vet att vi 
har en härlig tid framför oss och det behöver vi 
verkligen efter detta förfärliga år med Corona-
smittan som dragit som en farsot över världen. 
Jag tror att alla människor på ett eller annat sätt 
har påverkats av denna smitta. Det har ju framför 
allt märks på det äldreboende jag brukar arbeta 
på. Jag har försökt att sätta mig in i att inte få gå 
ut eller att få se andra människor än dem jag bor 
med på samma avdelning. Även om personalen 
har försökt att göra så mycket som möjligt för att 
de boende ska ha det gott och trevligt. Vad gör vi 
då? Jo vi knäpper våra händer och vänder oss till 
Gud i bön. Jag läste en liten notis “Väckelsens eld 
brann på en plats, en kväll var det ett väldigt bö-
nebrus. Många bad högt i munnen på varandra. 
Plötsligt ljöd en röst över de andra: Det är väl 
svårt för dig Gud att skilja på oss i detta oväsen, 
men nu är det min granne som ber.”

Det här med bön är ju viktigt i alla religioner, 
men det är väldigt olika med syftet, nyttan eller 
sättet som religionsutövningen sker. 

Jag tänker på Emil, i Astrid Lindgrens bok. Han 
bad i snickarboden som han hänvisades till av sin 
far “Käre gud, gör så att jag slutar med mina hyss. 
Beder vänligen Emil Svensson, Katthult Lönne-
berga.” När det gäller bön till Gud behövs inga 
förklaringar eller presentation. Han vet innan vår 
bön är slut vad vi önskar av honom. Han känner 
oss så väl. Jag vill avsluta bönen med: Gud, ge oss 
tålamod och kraft att orka med denna epidemi. 
Amen.

I detta sommarnummer kommer vi att presentera 
några olika smultronställen, vi kommer att få läsa 
om ett 90-årigt perspektiv och vi kommer också 
att få vara med om en kyrkvandring. Jag hoppas 
att ni kära läsare som vi i redaktionen kommer att 
tycka att det är ett utmärkt nummer.

Trevlig sommar önskar vi er alla med bön om att 
ni ska få hålla er friska.

  Christina Ahlgren
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"När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut 
vet ni att sommaren är nära"
(Mark 13:28)

Tänk vilken underbar liknelse av Herren Jesus; 
att hans återkomst är som när en sommardag 
plötsligt bryter igenom. Precis som vi har 
längtat efter den jordiska sommaren, kan vi 
ännu mycket mer längta efter den himmelska 
sommaren.

”Ack, är det redan här så skönt på denna jord, så 
härligt grönt, hur skall det då ej bliva i himmelen, 
där Gud berett vad ingen här i världen sett och 
ord ej kan beskriva" (sv.ps. 200:5)  

Längtan är ju ofta förknippat med våra 
drömmar. Har ni tänkt på att bibeln är full 
av människors drömmar? Och att man tar 
drömmarna på allvar som budskap från Gud. 
Därför vågar jag vara djärv nog att berätta om 
en dröm som jag hade en gång. Det var en sån 
där tydlig och annorlunda dröm – en dröm 
med färg, doft och smak. I drömmen var jag i 
himmelen - ja, faktiskt, jag var i himlen. 
Men allt var väldigt annorlunda än vad jag tänkt 
mig. Det var ett öppet grönt savannliknande 
landskap; insprängt av små oaser. Där fanns 
inga hus eller byggnader. Intill varje oas fanns 
en källa med kallt friskt vatten. Och där i oasen, 
under trädens grönska halvlåg människor och 
åt frukost ur medhavda korgar. Allt andades 
frid, lycka och salighet.

Ja, det är en dröm jag aldrig glömt och som jag 
tänker på i ”själens vinterdagar”. 

Nu när jag på äldre dar börjar tänka tillbaka 
på min prästtid, så dyker det upp från minnets 
djup, bilder av en jordisk lund och källa – jag 
tänker på Hångers källa - alla gudstjänster, 
dop och vigslar jag haft där. Och jag tänker på 
min släkting, Israel Kolmodin, som skrev den 
underbara sommarpsalmen ”Den blomstertid 
nu kommer”.

Åk dit i sommar, drick av källans kristallklara 
vatten, och du får en försmak av den himmelska 
paradissommaren; för i morgon är det sommar.                                                                                                                            

Bengt Sturevik

BETRAKTELSEN

Sommaren är nära!

"Här en källa rinner" 
Burg källdu, Fårö

Foto: Helén Sunnehav
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När man fyller 60 år så kan man fundera på 
vad man egentligen hunnit med i livet. Jag 
passerade 60 för några år sedan och insåg att 
ännu var mycket ogjort. En av tankarna som 
kom var över hur många gotländska kyrkor 
jag egentligen hade besökt. Beslut togs om att 
försöka besöka alla kyrkor. Jag började från 
scratch. Villkoret för att ett besök ska räknas 
är att det sker i samband med en annonserad 
aktivitet i kyrkan. Det kan vara en högmässa, 
musikgudstjänst el dyl. Från 2017 till dags 
dato har jag hunnit med 62 kyrkor. Ska jag 
skriva om några av kyrkorna så börjar jag så 
klart med min hembygds kyrka, Roma. En 
fantastiskt fin kyrka som väl förtjänar ett be-

sök. Kyrkans pampiga predikstol har en sär-
skild historia. Den skänktes 1737 av dåvaran-
de landshövding Johan Didrik Grönhagen. 
Landshövdingen hade sitt residens på Roma 
Kungsgård. Där gick han ganska hårt åt den 
då nerlagda klosterkyrkan. I Kungsgårdens 
byggnader ser vi än idag fönster och dörr-
portaler som tagits från kyrkan. Han drog sig 
inte heller för att använda klosterkyrkan som 
ladugård, vilket Carl von Linné uppmärksam-
made vid sitt besök. Epitetet blev ”Sveriges 
präktigaste fähus”. Men varför bekostade han 
predikstolen i Roma kyrka? Kan han ha blivit 
ångerfull över vad han gjort med klosterkyr-
kan? Var det ett sätt att sona det vanhelgande 
han gjort av den forna klosterbyggnaden? Det 
kan man fundera över. Roma kyrka är också 
i högsta grad knuten till Svenskbybornas 
historia, bl a genom klockstapeln med kyrk-
klockorna från Gammalsvenskbyn i Ukraina. 
Att besöka Svenskbygården intill och ta del av 
svenskbybornas spännande historia är en upp-
levelse i sig. 

Föredrar men det enkla och sparsmakade läm-
par sig ett besök i Guldrupe kyrka. En vacker 
kyrka i all sin enkelhet. Ingen överdådighet. 
Ett enkelt altarbord, ingen altartavla eller 
krucifix. Vill man någon gång vila ögonen på 
något annat än prästen under predikan kan 
man betrakta träskulpturen av S:t Olof som 
står till höger om mittgången. Predikstolen på 
motsatt sida. När det gäller kyrkans yttre så 
kan man fundera över varför kyrkväggar och 
torn saknar puts. Var det för att spara pengar 
man avstod från detta, eller var det en insikt 
om vilka problem putsen för med sig? Hur 
många kyrkor har inte haft problem med det? 
Jag tycker kyrkan är vacker som den är! 
Den tredje kyrkan jag tänkte nämna här är 
Träkumla. En förhållandevis liten kyrka, men 
med en intressant historia. 

Besök Gotlands kyrkor!

Roma kyrka    Foto: Mats Englund
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Kyrkporten är tung att öppna men kyrkans insida 
gör mödan värd att öppna den. Under 1800-talet 
var kyrkan så förfallen att det t o m ledde fram till 
ett beslut om att lämna den åt sitt öde. Torn och 
tak rasade in så småningom. Gotland hade fått yt-
terligare en kyrkoruin. Men i början av 1900-talet 
väcktes frågan om man ändå inte skulle försöka 
återställa ruinen till den kyrka som den en gång 
varit. 1917 genomfördes en omfattande restaure-
ring och ruinen fick nytt liv när den återställdes 
till en fungerande kyrka. En förvandling av näst-
intill bibliska dimensioner. 

Det som är slaget i ruiner kan få nytt liv och bli 
återupprättat, och därmed komma in i den funk-
tion som var tanken från början.

 Mats Englund, kyrkobesökare
Guldrupe kyrka    Foto: Mats Englund

Sara Edström Foto: Jacob Arvidsson
EFS Budbäraren

EFS Mittsverige får ny 
distriktsföreståndare i höst!

Mia Ström har slutat sin tjänst och bli-
vit Sverigechef för EFS, vi tackar Mia 
för hennes tid och önskar lycka till i 
den nya uppgiften. 
Ny distriktsföreståndare blir Sara  
Edström Uppsala som för närvarande 
jobbar som församlingsherde i Gamla 
Uppsala församling. Vi önskar henne 
välkommen och återkommer med  
presentation i höstnumret.
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Vägen är mödan värd

Jag heter Marek Jönsson, boende i Björke 
med min sambo Kerstin och engagerad i 
Svenska kyrkan sen kanske 20 år tillbaka via 
Björke församling. Så småningom blev jag 
efter pastoratssammanslagningen sekreterare i 
Romaklosters Pastorats kyrkoråd och är även 
ersättare i Samfälligheten Gotlands Kyrkors 
kyrkonämnd för medeltredingen samt har en 
del andra uppdrag.

Är pensionär sen 8 år och lever ett aktivt liv på 
många plan med bland annat en del motion 
främst cykel, (simning som ligger nere då vi 
inte har nåt badhus för tillfället!) samt skidor 
om tillfälle ges.

Cyklingen fungerade rätt bra i vintras men 
blev en bit in i januari ersatt under några 
veckor av skidor vid VOK-stugan. Under en 
kaffepaus i solskenet en dag i februari kom 
idén om att cykla runt till våra 23 kyrkor i 

pastoratet upp i huvudet. När snön försvunnit 
åkte jag och Kerstin en liten runda med bilen 
längs den tilltänkta cykelvägen noterade tider 
och avstånd mm. Det blev respektingivande 
170 km, men jag hade bestämt mig. Beskrev 
mitt äventyr i Kyrkbladet om nån annan ville 
cykla hela eller delar av sträckan. Det bestäm-
des att Kristi Himmelsfärdsdagen den 13 maj 
klockan 13 skulle jag starta vid Träffpunkt 
Roma där vi har vår pastorsexpedition, i rikt-
ning mot Björke kyrka. 

De första milen till ungefär Endre hade jag 
sällskap av min sambo samt vår ordförande 
med hustru, Gunnar och Barbro Lindby. 
Barbro lämnade jag vid Norrbys i Hejdeby. 
Eftermiddagskaffet tog vi på muren runt Fol-
lingbo kyrka och det var ett välsignat väder, 
soligt varmt och lagom vind. Färgerna under 
hela resan gick i olika gula och gröna nyanser 
och vid de olika kyrkstoppen hördes en hel 
del fågelsång. Träffade självklart en del gamla 
bekanta, bland annat före detta betodlare som 
jag haft kontakt med via mitt mångåriga arbe-
te på Roma Sockerbruk. Från Hejdeby och till 
slutmålet Baraberget där lammen betade blev 
det istället en bit nedanför Bara ödekyrka som 
jag och Kerstin ordnade vårt nattläger i ett 
sprillans nytt tält, det är inte att rekommen-
dera men det gick och korvarna blev snabbt 
grillade och vid 21-tiden kröp vi till kojs till 
vårt livs kallaste natt.  

Vid ettiden bröt vi ihop och flyttade in i bil-
värmen där vi hjälpligt sov till 06.30 med 
uppstigning, frukost (med gott starkt svart 
kaffe som livade upp) hopplockning och av-
färd, Kerstin hemåt i bil och jag vidare i ett 
stilla regn som varade nån timme. 

Barbro och Gunnar Lindby tilsammans med Marek 
utanför Björke kyrka.
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Var inne i flera av kyrkorna jag passerade, 
skrev en hälsning i gästboken och sjöng nån 
av mina psalmfavoriter ( nr 11-45-190-248-
249 och 297).  Hade aldrig varit inne i Ekeby 
förut och tycker att den är väldigt ljus och 
vacker! Via Hörsne, Dalhem och Ganthem, 
där jag pratade lite med några av våra vakt-
mästare, hamnade jag i Anga Prästänge där 
jag vilade och åt andra-frukost. Det är ju för 
det mesta lagom avstånd mellan kyrkorna och 
tornen står som kompassnålar att sikta på. När 
de dök upp så fick jag ofta som lite extra en-
ergi. Vägen ut mot Östergarn upplevdes som 
tyngst men jag var ju allt längre från hemmet 
och den känslan blev som en omvänd hand, 
framför allt efter Gammelgarn. Jag tog av vid 
Glose  förbi Torsburgen och kom fram vid 
Tings i Kräklingbo. Enda malören uppstod 
när jag närmade mig Ala där Kerstin skulle 
möta emot med nylagat kaffe.  Jag hade som 
mål att cykla på samma vägbit så lite som 
möjligt och tänkte lite galet och tog av mot 
Bjärges. Kyrktornet blev mer och mer avlägset 
snett bakom mej. 

Till slut hamnade jag på en liten inäga mitt 
i skogen och lusten att vända var inte lock-
ande, det gjorde däremot Ala kyrka Kerstin 
och kaffe, så efter lite funderande kring kartan 
så släpade jag cykeln rakt in i skogen och kom 
så småningom ut på Ljugarns-vägen i närhe-
ten av en renoverad kalkugn och blev ganska 
försenad till det väntande kaffet, men det var 
ganska välgörande att gå de cirka 2 kilome-
terna genom skogen. Vi behövde inte ringa i 
kyrkklockan då vi inte låste in oss själva och 
här sjöng jag passande nog ps. 251. Under 
kaffepausen bestämde vi trots tidigare beslut 
att strunta i tältningen i Tjaukle. 

Då jag kände lite tidspress blev Buttle passe-
rad i flygande fläng och det gick snabbt till 
Guldrupe. Vidare mot Vänge var det tjurigt i 
motvinden och därför stallade jag in ”stålhäs-
ten” hos Lena vid Nickarve och blev hämtad 
av Kerstin. Tillbaka på lördag morgon med 
min bil och fortsatte via Vänge, Viklau där 
en kyrkogårdsbesökare hörde min sång (ps. 
190). Sjonhem ner vid Bjärby och hjortarna 
till Halla genom Roma och upp till Kloster-
ruinen där Kerstin tog emot mig 11.30. Jag 
känner mig stolt över mitt ”stolleprov” och 
det var en stor del av kroppen som fick utstå 
cyklandet.

Sen åkte vi tillbaka för en picknicklunch i 
klostrets ”matsal” och så småningom blev det 
en trevlig friluftsgudstjänst med Malin Martis 
och Janne Ahlström.

Rubriken ”Vägen är mödan värd” är några 
kloka ord av Karin Boye och i mitt fall stäm-
mer det så att nästa år hoppas jag göra om det, 
men kommer då att köra rundan från andra 
hållet, men det BLIR INGET tältande.

Marek Jönsson       
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Jag har blivit tillfrågad om jag kan berätta för 
er som läser Gotlands Missionstidning om ett 
smultronställe som jag har. Det har inte varit 
så lätt att välja en plats. Vanligtvis tycker jag 
om att resa och upptäcka nya platser. Under 
flera år har jag haft förmånen att fått vara 
nattvandrare på Cypern och delat ut vatten 
till ungdomar på nätterna. Jag tänker ofta på 
de härliga dygnen med det varma vädret och 
de fina badvikarna som vi cyklade till. Cypern 
är gärna en plats jag återvänder till.

Sedan pandemin startade har den vakna tiden 
mest ägnats åt mitt arbete som diakon i Sten-
kumla församling eller hemma i mitt hus och 

trädgård i Västerhejde. Inga resor till varma 
länder har det blivit. Så min bästa plats just 
nu är den egna trädgården där Magnolian och 
det Japanska körsbärsträdet blommar och kir-
skålen frodas. Borta bra, men hemma bäst.

Jag vill ta med dig på en promenad i mitt när-
område, i skogen nära Vibble där jag vandrat 
mycket det senaste året. Om du kommer från 
Visby med bil kan du parkera mellan Vibble 
gård och mataffären. Gå över vägen vid trafik-
ljuset, håll till höger och gå ner första vägen 
till vänster till skogen. Där finns det många 
stigar med hundnamn som leder dig till en 
brye och ett vattenhjul. Se dig om bland  
träden för där finns det många olika saker att 
titta på t ex en stor tiger som ligger i ett träd. 
Vill du ta en längre vandring så följ grusvägen 
till vänster och du kommer till ett motions-
spår och där får du gå i en lövsal. Stigar och 
vägar kan ta dig till P18 änget, eller Säcken 
som det tidigare kallades för. Vill du hellre få 
havsluft åker du 3 km söder om Vibble och 
kör ner till Ygne. Därifrån kan du få en trevlig 
promenad längs klintkanten mot Högklint. 
På vägen tillbaka har du utsikt över Korpklint. 

Här på Gotland har vi så många fina platser 
att besöka så vi är bortskämda. Men på senare 
tid har jag lärt mig att uppskatta platser mer 
och mer i mitt närområde. Under sommaren 
kommer jag anordna vandringar för klimat-
rättvisa. Välkommen att vandra med! 

Christina Nimmerfalk 

Smultronställen långt borta och nära
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Att pilgrimsvandra, att vara på väg med kropp och själ, är ett uråldrigt sätt att be, leva och re-
flektera. Gotlands vidder erbjuder många möjligheter till pilgrimsvandring, där du ger dig tid 
att förundras och fundera, samtidigt som dina fötter bär genom välgörande vacker natur. På 
ön finns ett flertal markerade leder, vissa också med reflektions- och bönestationer längs vägen. 
Alltifrån korta utflykter till flerdagsturer är möjligt. 

Sommaren 2021 bjuder församlingar från olika kyrkofamiljer in till ett gemensamt pilgrims-
program. Vandringarna har olika karaktär och sker över hela ön. Du är varmt välkommen att 
delta,  samlingstid är alltid kl 10:00.

Mer info kommer, kolla gärna hemsidan  
under sommaren. 
Stenkumla församling inbjuder också till 
pilgrimsvandring med klimattema, första 
fredagen i månaden från juni till oktober, 
kl 10-15. För info, kontakta Tina  
Nimmerfalk -073-091 93 28.

För mer information, kartor och inspira-
tion om pilgrimsvandringar på Gotland 
och Sverige - besök: www.svenskakyrkan.
se/visbystift eller scanna QR-koden.

Ha en välsignad sommar!
Benjamin Ulbricht, Stiftsadjunkt för pilgrimsfrågor

3 juli
Vandring runt St Olofsholm, ca 12 km. Börjar 
med mässa i kapellet vid St. Olofsholm. Medtag 
matsäck. 

10 juli
Vandring i Hamra/Vändburg. Samling vid Hamra 
kyrka. Cirka 4 timmar, med flera kulturella inslag, 
inkl. ca 8 km vandring. Medtag matsäck. 

17 juli
Guidad pilgrimsvandring mellan Visbys ruiner, 
cirka två timmar. Samling vid Kristi lekamen 
kyrka. Avslutas med bjudfika. 

24 juli
Familjevänlig pilgrimsvandring, cirka 1 km, vid 
Snäckan i Klintehamn. Tillgång till lekplats,  
kyrka och picknikbord. 

31 juli
Vandring Klinte-Fröjel, cirka 8 km. Samling vid 
Klinte församlingshem. 

7 augusti
Pilgrimsvandring med frälsarkransen, från Roma 
till Dalhem, ca 7 km.  

Samling på parkeringen vid Roma Kungsgård, 
närmast kulturcentrum. Avslutas med färd på 
Gotlandståget. Medtag matsäck eller köp längs 
vägen (café passeras vid lunch). 

14 augusti
Pilgrimsvandring under medeltidsveckan, från 
Stora Hästnäs till Bro kyrka. Cirka 12 km. 

Pilgrimsvandra i sommar
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En dag i maj fick jag förfrågan från två olika 
håll om jag inte kunde skriva något om mina 
tankar och om livet i coronatider. Med tvek-
samhet skall jag försöka sammanfatta ett liv 
från 1930-talet till 2020-talet. 

Att bearbeta minnen är naturligt när man blir 
gammal och ensam. Jag har en livsväg som 
bärs av en hel rad med ord på b. Det är bönen, 
både min egen och andras. Under hela mitt 
liv var jag buren av pappas böner. Han bad på 
knä, varje morgon för sina sju barn. Bibeln var 
hans och är även mitt rättesnöre genom livet. 

Kapell, missionshus och kyrkor kan med 
ett ord benämnas som bönhus. Var jag än 
bott i vårt avlånga land, så har jag sökt mig 
till ortens bönhus. Det har varit Fanna- 

hyddan i Enköping, Betlehemskapellet i  
Kalmar, Baptistkyrkan i Slite, Frälsnings- 
armén och Hole Bönhus i Malung m fl.

Böcker är ett annat ”b-ord” som betyder 
mycket, särskilt nu i coronatider. Just nu  
läser jag en bok av Ingrid Carlberg: ” Det står 
ett rum här och väntar på dig”. Berättelsen 
om Raoul Wallenberg. Den väcker minnen 
från 1930-talet. Jag har ju upplevt tider med  
ransoneringskort, mörkläggning och kristider. 
Det som förvånar är att maktspelet i världen 
är så lika att det när som helst kan hända att 
en världshärskare kommer som Antikrist. Att 
jämföra 1930-talets depression och krig med 
2020-talets coronavirus är rätt långsökt men 
bibelns budskap är detsamma: Vi ska inte vara 
rädda och vi ska vara observanta och vakna i 
den tid vi lever i.

För min del ser jag att Guds beskydd har  
varit med mig hela vägen. Jag kan berätta lite: 
Redan som 5-åring gick jag min väg rakt 
fram. Jag hade fått en stor brun 5-öring av 
pappa när han hade varit hemma på lunch. 
Med den i handen skulle jag gå till Höglunds 
speceriaffär och köpa godis. Jag bodde på  
Visborgsgatan 36, alldeles nära Högans kvarn. 
Jag gick rakt fram och missade trappan till  
höger innanför Skansporten. Jag fortsatte att 
gå rakt fram längs hela S:t Hansgatan ända 
till nedanför Stora Torget där Malmgrens låg 
på den tiden. Märta, som varit hembiträde 
hos oss, kände igen mig och sa: ”Lilla Aina, 
vad gör du här?” ”Jag skall gå till Höglunds.” 
Hon tog mig i handen och följde mig hem. På  
vägen gick vi in till Höglunds och handlade 
för min 5-öring.

En 90-årings perspektiv i coronatider
Av Aina Unemo
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Vårt hem med sju syskon var en samlings-
plats för Hällarnas alla barn. Vi barn ordnade 
själva med julgransplundring, skidåkning och 
kälkbackståg i Palissaderna. På sommaren 
klättrade vi nedför berget och badade vid Fri-
stad eller i Märgelgraven. Sön- och helgdagar 
präglades av stillhet, söndagsskola och guds-
tjänst. Nyårsafton var speciell. Mamma bjöd 
på ovanliga rätter och absolut ingen julmat. 

Pappa fyllde båten Sylvester med frukt. Hela 
släkten samlades traditionsenligt till nyårs-
vaka med sång, musik, diktläsning och lekar. 
Välkomstbibelordet var Luk. 13:1-9.

Mitt 40-tal präglades av skolgång. Först små-
skolan på S:t Hans och sedan två år på Sol-
bergaskolan. Som väl var kom jag därifrån 
till Flickskolan, det blev min bästa skoltid.  
En kusin hade tagit realen och skulle bli 
folkskollärare. Det smittade av sig. Jag gick 
preparandkurs och tenterade in på småskol-
lärarlinjen i Strängnäs. Pappa följde med mig 
och såg till att jag fick bostad och matställe. 
Som 17-åring flyttade jag alltså hemifrån 
och tog sen min lärarexamen samma år som 

mina jämnåriga tog 
studenten. Semina-
rietiden var spän-
nande. Hela livet 
har jag levt i Guds 
nåd och beskydd.  
På söndagarna gick 
jag till Missionskyr-
kan och det gjorde 
även min bästa vän 
Birgitta, hon var 
förlovad med en 
blivande predikant. 

En lördagskväll i september 1949 åkte jag tåg 
från Stockholm till Strängnäs. På det fullsatta 
tåget kom jag att sitta mitt emot en snygg ung 
man, som gick på tekniska gymnasiet i Öre-
bro. Han ville ha min adress. Det blev brev-
växling och senare ett 30-årigt äktenskap.

Min första lärartjänst fick jag i Slite, däref-
ter Taxinge Näsby skola i Mariefred. Under 
de tolv åren i Enköping var jag gift, fick två 
flickor och utbildade mig till talpedagog. När 
vi flyttade till Kalmar trodde jag att där skulle 
vi bli kvar, bygga hus m m, men bara efter nå-
got år fick min man ett frestande erbjudande 
om ett bra jobb i Malung. Efter en tid blev 
han dock sjuk och fick blödande magsår. Han 
måste sluta arbeta. Vår fasta punkt i tillvaron 
var huset i Visby som vi hade köpt 1964. Här 
bor jag nu kvar ensam och har många minnen 
från den tid som varit.

Vi flyttade alltså till Visby 1973 och ma-
gasinerade vårt hem i tre olika förråd. Hela 
70-talet var en svår tid, vi var trångbodda och 
kände oss besvikna, bekymrade och bedragna. 
Midsommar 1983 blev en vändpunkt i mitt 
liv. Då var jag nyskild, jag reste till Ralings-
åskonferensen i Skåne och fick där uppleva 
förbön, tungotal och en helt ny gemenskap 
bland främmande människor. Sen har jag av 
och till varit med i karismatiska sammanhang. 
Det har varit i EFS-seriemöte, på Frälsnings-
armén, i hem- och bönegrupper, på konferen-
ser och resor. Jag har träffat Ulf Ekman och 
Linda Graf Bergling på stora karismatiska 
möten i Stockholm och varit på en böneresa 
till Jerusalem med Kjell Sjöberg.

  Fortsättning nästa sidaBild på ransoneringskort
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Vart tionde år ges Passionsspelen i Oberam-
mergau, 1980 var jag där. Jag har gjort tre re-
sor till Israel. Efter min pappas uppmuntran 
gjorde jag och min syster en jordenruntresa 
med två missionärer som guider. Jag har sett 
körsbärsträden blomma i Japan, varit på ett 
bibelcentrum i Hongkong som smugglade 
in biblar till Kina, jag har simmat och tagit 
koraller med hem från Thailand, jag har sett 
tulpanerna blomma i Holland och berörts av 
”De fattigas trädgård” i Manila. 

Jag har besökt de flesta av Europas huvudstä-
der, firat påsk i Assisi och i Jerusalem sökte jag 
upp graven tidigt på påskdagsmorgonen, men 
trädgården var låst. Jag har gått i de judiska 
kvarteren i Krakov, sett ghettot i Warszawa 
och tyska förintelseläger. Till Moskva, S:t Pe-
tersburg och Prag har jag rest med blivande 
förskollärare. I Prag sökte jag upp ett böne-
ställe efter anvisningar i ”Ljus i Öster”. 

Jag har bl a sett Monet trädgård och konst i 
Paris. I Wien har jag varit på Schönbrunn, i 
Italien blev jag berörd av Florens. I London 
har jag druckit te på Liberty, i York har jag 
bott i engelsk familj och studerat vid univer-
sitetet för behörighet att undervisa i engelska. 
Vid resor ”i Pauli fotspår” minns jag bäst Ly-
dias böneställe i Grekland och teatern i Efesos.

Det är inte bara resor som berikat mitt liv, 
mycket tid har jag lagt på att läsa in en fil 
kand, bereda mig för undervisning i särskolan 
och förskollärarutbildningen. Mina resor och 
andliga upplevelser har jag bearbetat genom 
olje- och akvarellmålning och bildvävning. 
Jag har haft fyra utställningar på bokcaféet, 
Frälsningsarmén och i Terra Novakyrkan. 

Ofta i samband med firandet av jämna fö-
delsedagar. Efter pensioneringen 1996 har 
jag levt ett ideellt aktivt liv. Bokcaféet har fått 
mycket av min tid, likaså regelbundna andak-
ter i hem- och studiegrupper. Jag har undervi-
sat utlandsfödda i svenska, ägnat mig åt hant-
verk och trädgårdsarbete på kolonilotten och 
varit aktiv både i Frälsningsarmén och Terra 
Novakyrkan.

Med ytterligare några ”b-ord” vill jag beskriva 
jag hur jag bor och vad som berör mig. Jag 
börjar med att jag bor bra i bara två rum och 
har det som behövs. Allt är bekvämt och be-
kymmersfritt. Bra betjäning av hemtjänsten, 
besök av bekanta, tjänsten ”Boken kommer”, 
barn, barnbarn, barnbarnsbarn och bönegrup-
pen. Börjar varje morgon med en bibelläsning 
och bön och är själv buren av andras böner. I 
min lilla trädgård blommar olika blommor och 
buskar i omgångar och i kopparbaljan bubblar 
fontänen.

Under det senaste året har coronaviruset för-
vandlat världen. Vi blir alla påverkade av den 
information som ges varje dag, inte minst rap-
porten om hur många som har avlidit. När jag 
fick reda på att min bästa vän från barndomen 
hade dött på julafton efter en veckas sjukdom 
blev hotet så påtagligt. Vanligast är att mina 
jämnåriga dör av ålder. Nu blev vi en särskilt 
utsatt grupp som skulle isoleras. Man måste 
hålla avstånd, inga kyrkobesök och inga pen-
sionärsträffar. 

Pandemin har förändrat vårt tänkande. Allt är 
inte längre så förutsägbart. Vad är det så som 
är viktigast i livet? På min bonad i köket står 
det: MIN BÄSTA TID ÄR NU. 
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Ja ”Var dag är en sällsam gåva, en skimrande 
möjlighet. Var dag är en skänk från ovan, o 
mänska besinna det!” 

Bibelläsningen, bönen och lovsången bär mig. 
Våra dagar är bestämda, vi bör inte bekymra 
oss. Bibelordet består det är en bergfast grund.

Bergfast grund har jag i mitt liv, 
Bergfast grund, behöver aldrig vackla mer
Bergfast grund, håller hela vägen hem
På klippan bygger jag mitt liv

Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom
Han skall göra det, han skall giva dig vad ditt 
hjärta begär   (Psaltaren 37)

Bara ett begär jag i min bön, att få vara ett 
Guds barn. Bibelordet ger mig bekräftelse.

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus, för 
att hjälpa dig i nöden är han där.
Ser du efter skall du finna att där står han, fört 
att lätta alla bördor som du bär.

Jag behöver dig Helige Ande, för att möta en ny 
morgondag. Jag behöver dig Helige Ande i mig 
själv är jag oändligt svag.

Blott en dag ett ögonblick i sänder….  
(Sv Ps 249)

Bred dina vida vingar o Jesus över mig…    
(Sv Ps 190)

Min framtidsdag är ljus och lång… 
(Sv Ps 302)

Bibelns sista ord: ”Ja jag kommer snart. 
Amen, kom, Herre Jesus. Nåd från Herren 
Jesus åt alla.”

 
 

Aina Unemo
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Vill du inte eller kan du inte gå så långt men 
ändå vill komma ut i naturen så tipsar vi om 
en vandring längs Dalhemsån. Då du börjar 
din vandring, vet du att du är tillbaka vid bi-
len efter 2,2 kilometer. Det är lätt att ta sig 
fram, leden sköts av Dalhems sockenförening 
och de gör det med den äran. Många bitar av 
stigen är grusbelagda, när vi var där sist skulle 
en man med rollator just ge sig iväg runt ån, 
får man bara lite hjälp med rollatorn vid några 
trappor, så går det säkert bra.

Efter 1,1 km kommer man fram till Häst-
sund, har man kaffekorg eller grillkorven med 
sig är det lämpligt att packa upp den där. En 
stor grillplats finns anlagd och det är gott om 
bord och  bänkar, många får plats utan att 
trängas. Där går också den vackra bron över 
ån, gå över och följ ån tillbaka på andra sidan.
På våren går man i ett hav av blå, vita och gula 
sippor, svalört och violer. Nere vid vattenbry-
net växer stora knippen med kabbeleka och 
snart blommar näckrosorna. Det är vackert 
vid ån alla årstider, det går att vandra där året 
runt. 

Är man uppmärksam, kan man få se både troll 
och änglar längs med leden, ditställda av nå-
gon med leklusten kvar. Många skyltar med 
roliga namn träffar man också på. Vad sägs 
om Heimkeik, Pettas spång, Lambgyl eller 
Grindans krök?

Kommer du norrifrån, åk genom hela samhäl-
let tills du ser bron över vägen, sväng vänster 
innan bron. Det finns ingen skylt vid vägen. 
Leden börjar och slutar vid en gammal vat-
tenkvarn, Siltegårds vattenkvarn, byggd på 
20-talet, men inte i bruk längre.

Gunvor och Rune Malmros, Sanda

En vandring längs Dalhemsån
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vi minns

Astrid Nilsson Fardhem har avlidit och vi minns hennes arbete 
och omtanke om missionen både här hemma och utomlands. 
Astrid var en trogen gudstjänstbesökare i olika sammanhang. 
Hon var också medlem i Hejde EFS missionsförening. 
Vi tackar Gud för hennes långa livsgärning.

Peder

Kabbeleka Dalhemsån
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bibel läsnings
plan

JULI      
1 Torsdag  Gal 1:13-24   Vi läser Galaterbrevet   
2 Fredag  Gal 2:1-10    
3 Lördag  Gal 2:11-14   
4 Söndag  1 Tim 1:12-17   Apostladagen  
5 Måndag  Gal 2:15-21  
6 Tisdag  Gal 3:1-6   
7 Onsdag  Gal 3:14-17   
8 Torsdag  Gal 3:15-18   
9 Fredag  Gal 3:19-25   
10 Lördag  Gal 3:26-29   
11 Söndag  1 Pet 1:13-16   6 e trefaldighet   
12 Måndag  Gal 4:1-7   
13 Tisdag  Gal 4:8-11  
14 Onsdag  Gal 4:12-20   
15 Torsdag  Gal 4:21-27   
16 Fredag  Gal 4:28-5:1   
17 Lördag  Gal 5:2-12   
18	 Söndag	 	 Matt	17:1-8	 		 Kristi	förklarings	dag	 	 	
19 Måndag  Gal 5:13-15   
20 Tisdag  Gal 5:16-18   
21 Onsdag  Gal 5:19-21   
22 Torsdag  Gal 5:22-26   
23 Fredag  Gal 6:1-10   
24 Lördag  Gal 6:11-18   
25	 Söndag	 	 Mik	3:5-8	 		 8	e	trefaldighet	 	 	
26	 Måndag	 	 Ps	119:30-35	 		 Andlig	klarsyn
27 Tisdag  Joh 8:12   
28 Onsdag  Joh 12:46   
29	 Torsdag	 	 2	Kor	3:12-18	 		
30	 Fredag	 	 Kol	1:9-20
31 Lördag  Upp 3:14-22
   
AUGUSTI      
1	 Söndag	 	 Matt	25:14-30	 		 9	e	trefaldighet
2 Måndag  Jer 2:7-9          Förvaltare av Guds nåd
3	 Tisdag	 	 Luk	16:1-13	 		
4 Onsdag  Rom 12:6-8   
5 Torsdag  Rom 15:14-16   
6	 Fredag	 	 1	Kor	4:1-5	 		
7 Lördag  1 Pet 4:7-11   
8	 Söndag	 	 1	Kor	12:12-26	 		 10	e	trefaldighet
9	 Måndag	 	 1	Mos	12:1-3	 		 En	kropp,	många	lemmar
10 Tisdag  1 Mos 22:15-18   
11 Onsdag  Rom 12:3-8    
12	 Torsdag	 	 1	Kor	10:16-17	 		
13 Fredag  Ef 2:14-22   
14	 Lördag	 	 Kol	1:15-20																																																																																												
15 Söndag  Jes 2:12-17   11 e trefaldighet   
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JULI      
1 Torsdag  Gal 1:13-24   Vi läser Galaterbrevet   
2 Fredag  Gal 2:1-10    
3 Lördag  Gal 2:11-14   
4 Söndag  1 Tim 1:12-17   Apostladagen  
5 Måndag  Gal 2:15-21  
6 Tisdag  Gal 3:1-6   
7 Onsdag  Gal 3:14-17   
8 Torsdag  Gal 3:15-18   
9 Fredag  Gal 3:19-25   
10 Lördag  Gal 3:26-29   
11 Söndag  1 Pet 1:13-16   6 e trefaldighet   
12 Måndag  Gal 4:1-7   
13 Tisdag  Gal 4:8-11  
14 Onsdag  Gal 4:12-20   
15 Torsdag  Gal 4:21-27   
16 Fredag  Gal 4:28-5:1   
17 Lördag  Gal 5:2-12   
18	 Söndag	 	 Matt	17:1-8	 		 Kristi	förklarings	dag	 	 	
19 Måndag  Gal 5:13-15   
20 Tisdag  Gal 5:16-18   
21 Onsdag  Gal 5:19-21   
22 Torsdag  Gal 5:22-26   
23 Fredag  Gal 6:1-10   
24 Lördag  Gal 6:11-18   
25	 Söndag	 	 Mik	3:5-8	 		 8	e	trefaldighet	 	 	
26	 Måndag	 	 Ps	119:30-35	 		 Andlig	klarsyn
27 Tisdag  Joh 8:12   
28 Onsdag  Joh 12:46   
29	 Torsdag	 	 2	Kor	3:12-18	 		
30	 Fredag	 	 Kol	1:9-20
31 Lördag  Upp 3:14-22
   
AUGUSTI      
1	 Söndag	 	 Matt	25:14-30	 		 9	e	trefaldighet
2 Måndag  Jer 2:7-9          Förvaltare av Guds nåd
3	 Tisdag	 	 Luk	16:1-13	 		
4 Onsdag  Rom 12:6-8   
5 Torsdag  Rom 15:14-16   
6	 Fredag	 	 1	Kor	4:1-5	 		
7 Lördag  1 Pet 4:7-11   
8	 Söndag	 	 1	Kor	12:12-26	 		 10	e	trefaldighet
9	 Måndag	 	 1	Mos	12:1-3	 		 En	kropp,	många	lemmar
10 Tisdag  1 Mos 22:15-18   
11 Onsdag  Rom 12:3-8    
12	 Torsdag	 	 1	Kor	10:16-17	 		
13 Fredag  Ef 2:14-22   
14	 Lördag	 	 Kol	1:15-20																																																																																												
15 Söndag  Jes 2:12-17   11 e trefaldighet   

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2021
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Planen är framtagen av Ingemar Svennebring

16 Måndag  1 Mos 6:9-22   Herren Sebaot har bestämt en dag
17 Tisdag  Ps 2:1-12
18  Onsdag  Ps 111:1-10
19 Torsdag  Rom 8:28-30
20  Fredag  Rom 8:31-39
21 Lördag  1 Thess 5:1-11
22	 Söndag	 	 Mark	7:31-37	 		 12	e	trefaldighet
23	 Måndag	 	 2	Krön	6:36-42	 		 Effata	=	Öppna	dig
24	 Tisdag	 	 2	Krön	7:11-16
25 Onsdag  Ps 51:17-19
26 Torsdag  Apg 26:9-18
27 Fredag  Apg 26:19-23
28	 Lördag	 	 2	Kor	6:11-7:1
29	 Söndag	 	 Luk	10:23-37	 		 13	e	trefaldighet
30 Måndag  1 Joh 1:1-4   Vi läser Johannesbreven
31 Tisdag  1 Joh 1:5-10

SEPTEMBER       
1 Onsdag  1 Joh 2:1-2   
2 Torsdag  1 Joh 2:3-6   
3 Fredag  1 Joh 2:7-11   
4 Lördag  1 Joh 2:12-17   
5 Söndag  Hes 37:15-22   14 e trefaldighet  
 
6 Måndag  1 Joh 2:18-21      
7 Tisdag  1 Joh 2:22-27   
8 Onsdag  1 Joh 2:28-29   
9 Torsdag  1 Joh 3:1-3   
10 Fredag  1 Joh 3:4-6   
11 Lördag  1 Joh 3:7-10   
12	 Söndag	 	 Matt	6:31-34	 		 15	e	trefaldighet	 	
13 Måndag  1 Joh 3:11-12      
14 Tisdag  1 Joh 3:13-17   
15 Onsdag  1 Joh 3:18-24   
16 Torsdag  1 Joh 4:1-6   
17 Fredag  1 Joh 4:7-10   
18 Lördag  1 Joh 4:11-16   
19	 Söndag	 	 2	Kor	4:7-14	 		 16	e	trefaldighet	 	
20 Måndag  1 Joh 4:16-21      
21 Tisdag  1 Joh 5:1-5   
22 Onsdag  1 Joh 5:6-12   
23 Torsdag  1 Joh 5:13-17   
24 Fredag  1 Joh 5:18-21   
25 Lördag  2 Joh 1:1-3   
26	 Söndag	 	 2	Mos	32:1-4,	30-35	 		 17	e	trefaldighet
27 Måndag  2 Joh 1:4-6  
28 Tisdag  2 Joh 1:7-13   
29 Onsdag  3 Joh 1:1-4
30 Torsdag  3 Joh 1:5-8
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Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom  EFS på Gotland sker i samarbete med   

Sensus Studieförbund.

Cedergrens Orgelmuseum, Vänge

Visionen 100 städer

Tisdag 6 juli kl. 19.30 – Per Farinder, önskepsalmer
Tisdag 13 juli kl. 19.30  - Olof Stenström och Kristina Broberg, Sånger från Gotland
Tisdag 20 juli kl. 19.30  - Bengt Sturevik och Helen Sunnehav - Läsarsånger i ord och ton
Tisdag 27 juli kl. 19.30 - Felicia Sjögren och Johnny Johnny, musikprogram
Tisdag 3 augusti kl. 19.30  - Familjen Hellgren - Musikaliskt fyrverkeri
Tisdag 10 augusti kl. 19.30 - Åke Strömbom Stånga sjunger och spelar. 

Servering alla kvällar - Cedergrens Orgelmuseum är öppet varje tisdag från kl. 17.00
Övriga tider kontakta Per Farinder 070- 348 85 89 eller Evert Danielsson 070 – 274 15 90

Alla välkomna!

Cedergrens Orgelkommitté, Fole EFS, Wenge Hembygdsförening, Sensus

Be och dela evangeliet. En vinner en.
12 maj – 20 augusti 2021
Läs mer på www.100stader.nu

Böndagen för Visby och Gotland blir den 2 juli, då ber  
man för oss i hela Sverige, om du vill vara med och ta  

ansvar för någon särskild tid, kontakta eva.bark@telia.com
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välkomna till

Fole  Sönd. 18 juli, kl. 14 Gudstjänst 
vid sojdet, Sönd. 1 aug. kl. 10 Guds-
tjänst i kyrkan, Sönd. 15 aug kl. 10 
Gudstjänst i kyrkan, Torsd. 19 aug 
kl. 18 Kyrkogårdsvandring,  Fre-sön 
27-29 augusti Sommarkonferens i 
missionshuset, Sönd. 12 sept. kl. 18 
Gudstjänst i kyrkan.

Visby Terra Novakyrkan se Visby 
Domkyrkoförsamlings annonsering

Sommarkonferens i 
Fole Missionshus

Fredag – Söndag
27 – 29 augusti  Kl. 19 varje kväll

Sångarparet Gunilla och Johan 
Sigvardsson Vetlanda medverkar
Talare blir prästen och läraren 
Tommy Hargemark, Uppsala

Kaffeservering alla kvällar

EFS Fole     Sensus 

Sommarmöten i Elim Katthammarsvik

Lördag 24 juli kl. 19 och Söndag 25 juli kl. 11
Pastorn och författaren Britta Hermansson medverkar.

Sommarkapellet spelar och sjunger!

Välkomna!

LOPPMARKNAD &
AUKTION I FOLE
LÖRDAG 3 JULI
Vid prästgårdsladugården i Fole
10.00 Loppmarknad - 11.00 Auktion

All behållning går till EFS Missionsförening i Fole
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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
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