
Människa gläd dig!Människa gläd dig!
Frälsarn är kommenFrälsarn är kommen

frid över jorden Herren bjödfrid över jorden Herren bjöd
 (Sv Ps 297 v 3) (Sv Ps 297 v 3)

155 årg. * Julen 2021 ~ Vintern 2022

Foto: Stig Andersson



2

Gotlands Missionstidning 
Organ för EFS på Gotland 

Redaktion: Stig Andersson, Gunnel Fohlin, 
Aina Unemo, Christina Ahlgren, Barbro 
Lindby.

Ansvarig utgivare: Peder Fohlin,
Fole Kisslings 515, 621 75 Visby, tel. 361 25 

Ansvarig för adressreg: Carina Lindby,  
Fole Stora Tollby 630C, 621 75 Visby,  
073-141 5767 

Prenumerationspris 150:-
Annonspris 5:-per spaltmm
Bankgiro 270-8279 
Mailadress: gunnel.fohlin@telia.com
Hemsida: www.efsgotland.com

Adresser 
EFS missionsföreningar på Gotland
 
Fole: Ordf. Peder Fohlin tel. 361 25  
Bankgiro 828-1107 

Hejde: Ordf. Hans Paulin tel. 24 31 12
Plusgiro 488 91 73-3 

Sanda: Ordf. Peder Fohlin tel. 361 25 

Södra Gotland: Ordf. Peder Fohlin
tel. 361 25· Bankgiro 507-5940

Terra Novakyrkan Visby: Tel. 20 68 75, 
20 68 72, 20 68 70
Ordf. Gunnar Lindby tel 26 15 48
Plusgiro 18 60 11-3 
Hemsida: www.terranovakyrkan.se

EFS Scoutkonsulent 
Petter Ottosson tel. 072 973 31 56

EFS Mittsverige exp.: Luntmakarg. 84,  
1 tr 113 51 Stockholm, tel. 08-441 85 20 

Sensus studieförbund  
Lotta Lundberg Ericsson, tel: 0709-22 82 54 
Monika Sjögren, tel: 0733-83 95 00

Gotlands Missionstidning  
Jul 2021 ~ Vinter 2022

Nu är det över, det som vi pratat om, arbetat så hårt 
för. Vad talar jag om? Jo naturligtvis vårt kyrkoval. Ett 
viktigt val för oss alla som är engagerade inom kyrkan. 
Hösten har kommit med allt vad det innebär, träden 
ändrar sina färger och lyser emot oss i alla bruna, rost-
bruna och gröna färger. Vi får koppla av i våra soffor 
och läsa vår lilla tidning.

I detta nummer av tidningen kommer vi att som 
vanligt inför jul visa recept på kakor som vi minns 
bakades när vi var små. Vi lämnar även boktips inför 
julen. Sånger som betyder mycket för oss, och na-
turligtvis hälsningar. Jag tror och hoppas att det blir 
spännande läsning. 

I skrivande stund är det tre månader kvar till julafton. 
Nej, säger en del, det går alldeles för fort, ja men tänk 
att om det går fort kommer våren desto snabbare till 
oss. 

Jag tycker mycket om julen, tycker om att möta vän-
ner och släktingar, som vi ska kunna göra i år, efter att 
allt öppnats efter pandemin. Jag tycker om att gå till 
kyrkan, sjunga och lyssna på sånger som har funnits 
med hela livet. Sitta i stillheten och prata med Gud. 
Jag känner hans närhet mest när jag är i kyrkan.
Jag vill avsluta med en bön från Bönboken: 

HERRE, till himlen sträcker sig din nåd 
din trofasthet ända till skyarna 

Din rättfärdighet är som väldiga berg 
din rättvisa som de djupaste hav 

HERRE du hjälper både människor och djur 
Din nåd är dyrbar, o Gud i dina vingars skugga

 finner människor tillflykt. 
De får njuta överflödet i ditt hus, 

i din glädjes strömmar stillas deras törst. 
Ty hos Dig är livets källa i Ditt ljus ser vi ljus     

Amen 
Christina Ahlgren
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Och återigen är det en välsignad tid här på 
jorden, då Gud vandrar mitt ibland oss alla som 
en av oss, som sann människa och sann Gud. En 
sann gåva för varje människa som blir förälder 
att få möta ett nytt liv, en glädje jag själv har fått 
uppleva två gånger då jag blev pappa för andra 
gången i våras. Medan Gud gör entré bland oss i 
all enkelhet och tystnad, i ett enkelt stall utan en 
enda barnmorska i närheten. Dessa barnmorskor, 
som är varje nybliven förälders största hjälte och 
trygghet. Istället väljer Gud att tassa nästan lite 
på tå eller smyga med sin ankomst genom Jesus 
födelse. Gud gör inga Facebook eller Instagram 
uppdateringar ifrån BB eller stallet, det sker 
istället i total tystnad. En judisk rabbin ska ha 
sagt vid något tillfälle att det är som om Gud 
vill leka kurragömma med oss. Så om vi har tur 
kanske vi hittar frälsaren. Jesus, för judarna en av 
de mest framstående rabbinerna, för muslimerna 
den störste profeten före Mohammed och för oss 
kristna är Jesus sann Gud och sann Människa, 
Guds son. Lätt förbryllande, men ändå viktigt 
att komma ihåg. Vi kristna äger inte, eller har 
inte patent på Jesus som person. För Gud blev 
nämligen människa för att människan skulle 
bli gudomliggjord, och genom dopet är vi alla 
förenade med Gud, vi utgör alla en och samma 
familj med Jesus som ett av många syskon och 
Maria som vår moder. Gud är störst, och således 
större än våra religioner. 

Gud har utvalt oss, liksom han utvalde Maria 
att vara Guds moder, och Maria och Josef fick 
aldrig det vanliga familjeliv som de kanske hade 
sett framemot. Istället föder Maria sitt barn och 

Josefs ställs på kanten, något som blev en stor 
utmaning för Josef. Men efter ängelns möte 
med Josef, så förstår han sin roll och sitt ansvar 
i denna familj som på inget sätt kan liknas med 
den perfekta kärnfamiljen. Josef är nog världens 
mest omtalade, plastfarsa, låtsaspappa, bonusfar. 

Josef kan vara en förebild för alla föräldrar med 
barn i sin familj, som inte är deras egna biologiska 
barn. Och många föräldrar idag bär med stolthet 
epitetet låtsasmamma, bonuspappa, plastfarsa, 
eller extramamma, och det är viktigt att se att det 
faktiskt finns bibliska personer som bär samma 
epitet med samma stolthet som många gör idag. 
Och det är särskilt viktigt med tanke på hur ofta 
kyrkan har framställt den heliga familjen som 
den perfekta idealfamiljen. Istället så handlar det 
om att Guds son, Jesus Kristus, sann Gud och 
sann människa, föds in i världens mest omtalade 
stjärnfamilj; Den heliga familjen! 

För Gud är större 
och mysteriet 
större än vi kan 
förstå, så låt oss 
likt herdarna 
istället prisa och 
lova Gud för vad 
vi har fått höra 
och se, för allt var 
så som det sagts 
oss.

Så, Guds frid vare 
med er alla!   

BETRAKTELSEN

Ett barn är fött...

Tobias Nellvik
Foto: Anna Sundström
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Tidig juldagsmorgon. Den sista juldagsmor-
gonen på sextiotalet. Pappa Sigurd har just 
väckt mig. Vi ska i väg på julotta, han och 
jag. I hela huset är det bara vi som är vakna. 
Vi tassar omkring i köket och plockar fram 
en del av julmaten. Säger inte så mycket till 
varandra i det där mellanrummet mellan  
sovande och vaket tillstånd. Vi ska åka ända till 
Storborgaren, en by i övre Anundsjö. Det tar 
minst en timme att ta sig dit på snirkliga små-
vägar, så vi måste ta god tid på oss. Pappa ska  
predika och jag ska sjunga. Har knappt  
kommit över målbrottet, men kraven är inte 
så stora. Det är gnistrande kallt när vi ger oss 
i väg i pappas folkvagn. Avgaserna bolmar  
bakom oss och sakta smyger lite värme in i ku-
pén. Så pass att en del av rutorna så småning-
om blir isfria. Vi passerar Mellansel, Sörme-
sunda, Bredbyn, Norrflärke, Kubbe. Överallt 
brinner marschaller och facklor. Mest kring 
Anundsjö medeltida kyrka. Där har man  
redan börjat fira julotta nummer ett (på den 
tiden hölls två ottor). Enligt gammal tradition 
har man kört dit från omkringliggande byar 
med häst och släde och ställt facklor i snön. 
Julkortsvackert och stämningsfullt är det. 

Men vi ska vidare längre in i Anundsjö,  
genom de djupa skogarna. Lyktorna sveper i 
kurvorna över snötyngda granar. Så öppnar 
sig skogen och vi kommer fram till Storborga-
ren. Det lyser i ett och annat fönster i husen. 
Folk håller på att göra sig färdiga för julottan. 

Den ska hållas i den gamla byskolan. Där 
har man eldat i kaminen. Värmen tar  
välkomnande emot oss när vi kliver in i  
skolsalen. Pappa med sin bruna prediko- 
portfölj i näven och jag med min gitarr.  
En tolvsträngad. På fodralet har jag klistrat  
en dekal: ”Även den som har det bra behöver 
Jesus”. Vad sjöng man på julottan i Storborga-
ren? Var hälsad sköna morgonstund? Kanske, 
men inte säkert. Den hörde liksom kyrkan till. 
Men säkert sjöngs ”Fröjdas vart sinne, julen är 
inne”. Den sjöngs alltid under min uppväxt. 
Också på tredjedagjul i bönhuset hemma i 
Gottne. Då var det missionsauktion och man 
hade på sig tröjan man fått i julklapp. Pappa 
var rolig auktionsropare som tog på sig hem-
sydda förkläden som skulle gå under klubban. 
”Fickorna kan man ha spik i”, brukade han 
säga. Det hörde liksom till. Han var ju snicka-
re också, förutom att han var predikant.

Men nu var det julotta i Storborgaren och 
vi sjöng ”Fröjdas vart sinne”. Då kände man 
att det var jul! Efter julottan blev vi bjudna 
på kaffe och julkakor hemma hos nån av  
byborna. När vi sedan rullade hemåt hade det 
ljusnat, facklorna hade slocknat vid Anundsjö 
kyrka och tröttheten kom krypande. Skönt 
att lägga sig en stund när vi kom hem. Vissa i 
familjen hade inte ens vaknat än. Sen väntade 
de nya pennorna jag hade fått i julklapp…

Fride Gustafsson

Fröjdas vart sinne
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Varje år till jul bakade min mor Vera alltid hjorthornsbröd, namnet har de fått av att det är 
hjorthornssalt i degen. Hon hade ett mått som såg ut som en julgran och ett av barnbarnen 
önskade alltid att det skulle finnas ”hjortronsbröd”. Så han fick alltid en särskild burk så länge 
hon bakade. En gammaldags enkel kaka som det blir många av.

Peder Fohlin

Hjorthornsbröd
175° i 8-9 minuter

425 g smör
4 st ägg
4 dl socker
15 dl vetemjöl
2 tsk hjorthornssalt

Knåda samman degen och låt den vila över natten. Kavla ut degen 
til l 5 mm tjocklek, tag ut med mått, pensla med ägg och doppa i 
pärlsocker.

ca 100 st
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En deckare kan vara underhållande att läsa 
i jul. Vi, som är hemma i kyrklig miljö, kan 
känna igen oss i Marianne Cedervalls krimi-
nalromaner. Den senaste "Fri från skulden" 
utspelar sig från askonsdag till palmsöndag  i 
ett hopdiktat samhälle vid dalafjällen i Väs-
terås stift. Deckaren prästen Samuel Wil-
liams samarbetar med kriminalkommissarie 
Maja-Sofia Rantatalo, i vilken han är förtjust 
samtidigt som han är förlovad och väntar 
barn med diakonen Marit från Västerås. För 
att tänka igenom sin situation deltar han i en 
retreat på det ekumeniska klostret, Luthers 
döttrar, i vars närhet ett mord sker. Vi får föl-
ja med såväl i nunnornas böneliv som i för-
samlingens gudstjänstliv, med liturgi, psalm-
sång och kyrkkaffe. Bokens tes sammanfattas 
inledningsvis med svensk psalm 454:2.

"Och vad som förr min ära
och min stolthet var blev skam, 

men vad jag borde bära
det bar du själv , Guds lamm.

Nu allt du mig förlåter.
Jag fri från skulden går, 

och livet vänder åter.
Med dig jag leva får" 

Marilynne Robinsson har skrivit en ro-
manserie om två pastorsfamiljer i samhället 
Gilead,  i USA: Gilead , Lila, Hemma och 
Jack. En pastor i den presbyterianska kyrkan 
och en i den kongregationalistiska,  bägge 
reformerta samfund, brukar träffas och för-

bereda predikningar. Det är, efter vad jag 
kommer ihåg, den enda gången jag läst pre-
dikoförberedelser i en roman! Jack handlar 
om " det svarta fåret" i en av dessa familjer. 
Marilynne Robinson blev uppmanad av lä-
sarna att skriva en bok om Jack. Hon svarade 
att Jack måste ge sig till känna,  innan hon 
gjorde detta. Hon älskar verkligen Jack. Vi 
får följa hans inre liv präglat av uppväxten. 
Han blir förälskad i en afroamerikansk lära-
rinna , dotter till 
en metodistpas-
tor. Kärleken är 
besvarad men 
hennes familj 
vill verkligen 
inte att hon ska 
ha en relation 
till en vit man 
, som från och 
till är utelig-
gare eller bor  på 
ett billigt pen-

Julklappstips
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sionat. De träffas i hemlighet på märkliga 
ställen och rör knappast vid varandra. Jag 
tycker om att läsa om denna djupa kärlek 
och respekt på avstånd. Vi får ta del av de-
ras samtal om barndomsminnen. "Disku-
terade ni predestinationen mycket kring 
matbordet? " frågar Jack. "Nej, det gjorde 
vi inte, för vi var metodister"  Jacks pappa 
är mycket förtvivlad,  för han fruktar att 
sonen är förutbestämd för förtappelse.   
Läsaren får i Jacks tankar följa hur deprime-
rad Jack  blir av detta. 

Utanför Maria Küchens lägenhet har rörläg-
gare träffat på ett mycket gammalt skelett, 
som undersöks av arkeologer. Detta fastnar 

hon för och skriver om sina reflektioner i 
boken "Jord och gudar". Hon fascineras 
och fantiserar om vilka personer som under 
historiens lopp levt där hennes hus nu står. 
Maria Küchen visar den döde sin pietet ge-
nom att tända gravljus och sätta en lilja i en 
gammal syltburk vid utgrävningen. 

Vi får ta del av Maria Küchens kunskap och 
erfarenhet och kastas mellan nutid och histo-
ria i staden Lund och dess omgivning. Själv 
kan jag föreställa mig allt hända i Visby i 
stället. Jag lär mig mycket nytt om jordbruk, 
jord och sand, om bakning, leprasjukdom  m 
m, m m. Jag har aldrig läst en liknande bok. 
Det blir som om Maria Küchen undervisar 
mig på ett personligt och kärleksfullt sätt. 

Böckerna kan du köpa i Det kristna bokca-
féet Porten Visby. 

Kerstin Falk 

Bokcaféet Porten i Visby
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I skrivande stund har det gått drygt två måna-
der sedan jag tillträdde tjänsten som distrikts-
föreståndare för EFS Mittsverige. Det är med 
stor glädje och nyfikenhet som jag nu fått 
börja lära känna vårt vidsträckta distrikt och 
se det stora och varma engagemang som finns 
i både små och stora sammanhang. Även om 
jag inte är uppvuxen inom EFS känns ändå 
EFS väldigt bekant eftersom jag växte upp i en 
ekumenisk miljö strax utanför Örnsköldsvik 
där EFS-bönhuset var en av många platser där 
min frikyrkligt präglade familj gärna deltog i 
gudstjänster. 

För mig blev Svenska kyrkan den andliga hem-
visten och jag visste tidigt att det var präst jag 
ville bli. Studietiden tillbringade jag i Uppsala 
och jag prästvigdes där för arton år sedan. Jag 
har därefter haft förmånen att tjänstgöra som 
präst både på den uppländska landsbygden, i 
sjukhuskyrkan och i ett par stadsförsamlingar 
inne i Uppsala. De senaste tre åren har jag 
varit församlingsherde i Gamla Uppsala där 
samarbetskyrkan Lötenkyrkan är en av för-
samlingens tre kyrkor. Det är i Lötenkyrkan 
som jag fått lära känna EFS ännu bättre och 
jag har alltmer förstått hur mycket EFS har att 
bidra med in i Svenska kyrkan. Att arbeta med 
relationerna mellan EFS och resten av Svenska 
kyrkan är därför en av mina hjärtefrågor. 

Som distriktsföreståndare är min förhopp-
ning att jag ska kunna vara ett stöd för de 
olika föreningarna och att jag på olika sätt ska 
kunna skapa goda förutsättningar för växt och 
fördjupning. Jag ser mycket fram emot att få 
komma till er på Gotland så snart tillfälle ges.

Med önskan om en välsignad advents- och 
jultid till er alla!

Sara Edström

Kära vänner inom EFS på Gotland

Skänk en julgåva till 

EFS Mission - Bg 900-9903

Swish 900 9903



9

Julnattens mysterium

Längst in i vintern
finns sommaren gömd 

– som en längtan
ett löfte

ja, men mer än så

Längst in i vinterns
tröghet

finns sommaren 
– ett oupphörligt ljus

liksom natten
på ett hemlighetsfullt sätt

ger dagen skydd

liksom fostret
i sitt fullständiga beroende

välsignar modern

© Kristina S Furberg
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Edgar och Kerstin Bäcksund bodde på Got-
land under åren 1954 - 1957. Edgar arbeta-
de som predikant för EFS missionsförening 
i Klintehamn.  Paret fick tre barn; Kristina, 
Birgitta och Elisabeth.

Där var det igen. Det där mystiska rasslande 
lätet från vinden som fick det att krypa i krop-
pen på mig. Jag ville inte vara rädd. Gud är 
med mig tänkte jag, men ändå…
   Här var jag nu, en nyinflyttad predikantfru, 
25 år gammal med min lilla Kristina och med 
min man Edgar som även denna kväll var 
borta på möte i en av byarna.
   När ljudet hördes igen, tryckte jag min 
dotter närmare mig. Vem var på vinden? Det 
kunde väl inte vara den där som alla pratade 
om? Nej absolut inte sa jag till mig själv. 
Varför skulle den som nyss begått ett mord i 
grannbyn komma hem till mig? Varför inte, 
viskade en annan liten röst i mig. Polisen har 
ju inte tagit fast den skyldige än. 
   Jag såg mig omkring i vår hyreslägenhet. En 
lärarbostad i Västergarn, det hade låtit trevligt 
innan vi flyttade in, men här fanns bara ute-
dass, vattnet fick värmas på järnspisen och det 
som just nu kändes värst, ingen telefon.    
   Nu var det tyst uppe på vinden, var det ett 
bra tecken eller…?
   Min dotter hade somnat i min famn och jag 
bäddade ner henne för natten. Så satte jag mig 
i soffan och försökte slappna av. 
   Då hördes ett knarrande ljud i tamburen 
och en dörr som öppnades. Mitt hjärta stan-
nade för en sekund. 
   Men det var bara min käraste Edgar som 
äntligen var hemma. Och när jag berättat om 
de mystiska ljuden hämtade han en ficklampa 
och klättrade upp för stegen till vinden. 

   ”Ser du något” viskade jag, för jag ville inte 
väcka Kristina.
   ”Nej, jag tror inte…vänta där är det något. 
Snabbt stängde han luckan till vinden och 
klättrade ner. ”Jag såg ett par ögon, de lyste i 
mörkret.”
När han såg min oroliga blick sa han lugnan-
de; ”Det var nog bara ett djur ska du se, säkert 
ett litet ett.” 
   Vi gick och la oss och somnade efter vår 
aftonbön.
   På natten väcktes vi av ett rasslande ljud. En 
tegelsten kom farande ner i den öppna spisen. 
   ”Skulle verkligen ett väldigt litet djur kasta 
ner tegelstenar på oss”, sa jag med darrande 
stämma och drog täcket tätare omkring mig.
   Morgonen var oktobergrå när vi satte oss ner 
vid köksbordet för att äta frukost. Då fick jag 
se en liten figur som klättrade uppför stegen 
ute på gården. Stegen till vinden.
   Det var en ekorre. Bara en alldeles vanlig 
ekorre som flyttat in på vår vind.
   Jag kände hur jag slappnade av och kunde 
njuta av den nya dagen.

Ett ovälkommet besök

Edgar och Kerstin Bäcksund
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”Skulle verkligen ett väldigt litet djur kasta 
ner tegelstenar på oss”, sa jag med darrande 
stämma och drog täcket tätare omkring mig.
   Morgonen var oktobergrå när vi satte oss 
ner vid köksbordet för att äta frukost. Då 
fick jag se en liten figur som klättrade uppför 
stegen ute på gården. Stegen till vinden.
   Det var en ekorre. Bara en alldeles vanlig 
ekorre som flyttat in på vår vind.
   Jag kände hur jag slappnade av och kunde 
njuta av den nya dagen.

En rökig afton med julefrid
I träljustaken brann de fyra adventsljusen, 
julgranen var klädd med stjärnan i topp och 
barrdoften blandades med såpadoft från de 
nyskurade golven. Ja, jag hade fått städa extra 
mycket eftersom sotaren varit här och sotat 
både i vår lägenhet och kaminen i missions-
huset.  
   Allt var klart för vår första jul i Klintehamn 
där vi bott snart ett år. Det låg till och med 
snö på marken för att fullborda julstämning-
en jag kände. Det hade känts skönt att lämna 
Västergarn och flytta in i vårt nya hem, som 
var hopbyggt med EFS missionshus. 
   Vår lilla Kristina hade hunnit bli stora-
syster. Inte till en sårk (namn för pojkar på 
Gotland), utan till en tös som fått namnet 
Birgitta. Hon hade fötts hemma i kammaren 
under den väldigt heta sommaren 1955.
   Nu skulle jag bara skynda mig iväg till 
posten för att hämta ut paket som mina 
föräldrar skickat och som äntligen kommit 
fram. Fast det var själva julafton visste jag att 
posten var öppen någon timme till.  
   ”Det ryker”, sa Edgar som kommit in till 
mig i köket.
   ”Var då?” sa jag och tittade ut genom fönst-
ret.
   ”Inne i missionshuset.” Det bara bolmar in 

hur jag än försöker få ordning på kaminen. 
Jag följde med honom ut till den stora salen 
och där virvlade sotmolnen omkring.
   ”Men klockan 17.00 ska det ju vara julbön 
här”, sa jag och försökte att inte andas in den 
rökiga luften. ”Vi måste lösa det här.” 
   Edgar försökte åter få kaminen i ordning, 
men röken fortsatte att spridas runt och la sig 
i tunna lager på bänkar och golv. Vad skulle 
vi ta oss till? Om vi kunnat ringa en fastig-
hetsskötare, men nu var det jag och Edgar 
som tagit på oss jobbet som vaktmästare. 
   ”Ska vi ringa och se om vi kan få tag i en 
sotare”? sa jag tveksamt. ”Fast ingen vill väl 
komma hit på själva julafton.”
   ”Jag går och ringer, sa Edgar. Be en bön att 
någon kan tänka sig att komma.”
   Och tack och lov. Andra familjer brukar 
bli glada om tomten kommer på julafton, 
medan vi blev så glada att få besök av en 
sotare. Han upptäckte att vid förra sotningen 
hade rören satts tillbaka fel på kaminen. 
Snart brann elden precis som den skulle och 
ingen sotig rök spred sig längre i lokalen. 
Men hur där såg ut. Skulle vi verkligen hinna 
få rent till julbönen började? Fram med skur-
trasor, hinkar med varmt såpvatten och upp 
med alla fönster.
   Vi som skulle ha en så mysig första jul, 
tänkte jag och torkade av de sotiga träbän-
karna. Äta lite gott, öppna klappar och … 
   Å, nej. Jag hade inte hunnit hämta ut 
paketen från posten. Det var 1 1/2 år sedan 
jag träffat mina föräldrar som bodde över 
hundra mil från Klintehamn och jag behövde 
få känna att de fanns med på ett litet hörn 
denna jul. Men kunde jag lämna all städ-
ning? Och var posten fortfarande öppen?
   ”Spring iväg du”, sa Edgar. ”Jag fortsätter 
städa och har koll på Birgitta.”

Forts. nästa sida
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   Snabbt drog jag på ytterkläder och med Kris-
tina i vagnen ilade vi iväg till posten. Med 
andan i halsen lämnade jag fram avin och 
fick ut mitt paket. Så tillbaka till missionshu-
set och fortsätta städningen.
   Klockan 17.00 var lokalen nystädad och 
klar, det doftade såpa istället för rök och 
Edgar berättade sen att det blev en fin julbön 
med Jesusbarnet i centrum.
   Själv stannade jag hemma med mina 
flickor för att pusta ut och försöka skapa 
julstämning till min egen lilla familj.  När 
Edgar kom hem kunde vi få njuta av tomte-
gröt, julevangeliet och julklappar från min 
kära familj i Norrbotten.

Berättat av Kerstin Bäcksund för 
Birgitta och Elisabeth BäcksundBirgitta och Kristina julafton 1955

Det strålar en stjärna förunderligt blid,

i öster på himlen hon står.

Hon lyst över världenes oro och strid

i nära två tusende år.

När dagen blir mörk och när snön faller vit,

då skrider hon närmre, då kommer hon hit

och då vet man, att snart är det jul.

Ty julen är härlig för stora och små,

är glädje och ljuvaste frid,

är klappar och julgran och ringdans också,

är lycka oändligen blid,

är ljus, alla ögon då stråla som bäst,

och stjärnorna tindra som mest

och där ljuset är, där är det jul.

Jeanna Oterdahl
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Carl-Eric Sahlberg avled den 17 november. Vi minns honom med tacksamhet och 
publicerar därför hans 9 punkts nyckel för en växande församling.

1. Den kyrka växer, som är öppen för alla

2. Den kyrka växer, som bryr sig om människor i nöd

3. Den kyrka växer, som har en kärleksfull gemenskap

4. Den kyrka växer, som sätter Jesus i centrum

5. Den kyrka växer, som lever ett rent liv

6. Den kyrka växer, som vågar lida för sin övertygelses skull

7. Den kyrka växer, som söker Gud i bön

8. Den kyrka växer, som använder lekmännen

9. Den kyrka växer, som är beroende av den helige Andes kraft
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bibel läsnings
plan

Januari     
1 Lördag Jes 49:13-16 Nyårsdagen
2	 Söndag	 Mark	11:15-19	 Söndagen	efter	nyår
3 Måndag Heb 13:5-8 
4 Tisdag Ps 121:1-8 
5 Onsdag 2 Kor 4:3-6 
6	 Torsdag	 Luk	1:1-25	 Trettondedag	jul
7 Fredag Luk 1:26-38 
8 Lördag Luk 1:39-56 
9	 Söndag	 1	Joh	5:6-12	 1	e	trettondedagen
10 Måndag Luk 1:57-66 
11 Tisdag Luk 1:67-80 
12 Onsdag Luk 2:1-21 
13 Torsdag Luk 2:22-40 
14 Fredag Luk 2:41-52 
15 Lördag Luk 3:1-20 
16	 Söndag	 Upp	22:16-17	 2	e	trettondedagen
17 Måndag Luk 3:21-22 
18 Tisdag Joh 17:1-8 Böneveckan för kristen enhet
19 Onsdag Joh 17:9-13 
20 Torsdag Joh 17:14-26 
21 Fredag Ef 4:1-6 
22 Lördag Ef 4:7-16 
23	 Söndag	 Ps	36:6-10	 3	e	trett	(Bibelns	dag)
24 Måndag 1 Kor 12:12-20 
25 Tisdag 1 Kor 12:21-31 
26 Onsdag Luk 3:23-38 
27 Torsdag Luk 4:1-15 
28 Fredag Luk 4:16-30 
29 Lördag Luk 4:31-44 
30	 Söndag	 Joh	5:1-9	 4	e	trettondedagen
31 Måndag Luk 5:1-16   

Februari
1 Tisdag Luk 5:17-26 
2 Onsdag Luk 5:27-39 
3 Torsdag Luk 6:1-11 
4 Fredag Luk 6:12-19 
5 Lördag Luk 6:20-36 
6	 Söndag	 1	Tim	6:13-16	 Kyndelsmässodagen
7 Måndag Luk 6:37-49 
8 Tisdag Luk 7:1-17 
9 Onsdag Luk 7:18-35 
10 Torsdag Luk 7:36-50 
11 Fredag Luk 8:1-15 
12 Lördag Luk 8:16-25 
13 Söndag Ps 25:4-11 Septuagesima
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Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2022
Copyright Svenska Bibelsällskapet

Planen är framtagen av Anders Göranzon

14 Måndag Luk 8:26-39 
15 Tisdag Luk 8:40-56 
16 Onsdag Luk 9:1-17 
17 Torsdag Luk 9:18-36 
18 Fredag Luk 9:37-48 
19 Lördag Luk 9:49-62 
20 Söndag Rom 10:13-17 Sexagesima
21 Måndag Luk 10:1-20 
22 Tisdag Luk 10:21-42 
23 Onsdag Luk 11:1-13 
24 Torsdag Luk 11:14-28 
25 Fredag Luk 11:29-36 
26 Lördag Luk 11:37-54 
27	 Söndag	 Est	4:12-17	 Fastlagssöndagen
28 Måndag Luk 12:1-12 

Mars
1 Tisdag Luk 12:13-21 
2 Onsdag Mark 2:18-20 Askonsdagen
3 Torsdag Luk 12:22-34 
4 Fredag Luk 12:35-48 
5 Lördag Luk 12:49-59 
6 Söndag 1 Mos 4:3-7 1 i fastan
7 Måndag Luk 13:1-19 
8 Tisdag Luk 13:20-21 
9 Onsdag Luk 13:22-30 
10 Torsdag Luk 13:31-35 
11 Fredag Luk 14:1-14 
12 Lördag Luk 14:15-35 
13 Söndag 1 Kor 10:12-13 2 i fastan
14 Måndag Luk 15:1-7 
15 Tisdag Luk 15:8-10 
16 Onsdag Luk 15:11-24 
17 Torsdag Luk 15:25-32 
18 Fredag Luk 16:19-31 
19 Lördag Luk 17:1-19 
20 Söndag Mark 5:24-34 3 i fastan
21 Måndag Luk 17:20-37 
22 Tisdag Luk 18:1-14 
23 Onsdag Luk 18:15-30 
24 Torsdag Luk 18:31-43 
25 Fredag Ords 9:1-6 
26 Lördag 1 Pet 2:1-3 
27 Söndag Mik 5:2-4 Jungfru Marie Beb.
28 Måndag Luk 19:1-10 
29 Tisdag Luk 19:11-27 
30 Onsdag Luk 19:28-40 
31 Torsdag Luk 19:41-48 
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Bibelsällskapets Bibelläsningsplan 2022
Att Svenska Bibelsällskapet översätter hela 
Nya testamentet till år 2026 syns i årets 
bibelläsningsplan. Under första kvartalet läser 
vi Lukasevangeliet i sin helhet. Den som vill 
kan då läsa kapitel 9–19 i Bibelsällskapets 
provöversättning från 2015. Även Filip-
perbrevet finns med i planen och finns i ny 
översättning gjord av bibelsällskapet. 
 Dessa texter går att läsa digitalt på 
bibelsällskapet.se. Redan nu finns de i bok-
form: När tiden var inne … och Här börjar 
evangeliet finns att köpa via bibelbutiken.
se. En ny översättning kastar nytt ljus över 
bibeltexter och ger Guds Ande möjlighet att 
tala till oss på nya sätt.

Årets bibelläsningsplan är framtagen av  
Anders Göranzon, Bibelsällskapets general-
sekreterare. Den är upplagd efter kyrkoårets 
dagar med en text utifrån Svenska kyrkans 
evangeliebok. Under vardagarna inbjuds 
läsaren till bibelställen som på något sätt 
anknyter till söndagens budskap. Under vissa 
delar läses en bibelbok i sin helhet.

©Svenska Bibelsällskapet

Den här vackra julkrubban har vi fått som gåva till Fole Missionshus i år.  
Den är tillverkad av Stina Ekström som nyligen har avlidit. Hon var född och uppväxt i Fole.
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vi minns

Ulla Pettersson, Visby tidigare Endre 
har hastigt avlidit. Ulla var en föreningsmänniska, sedan ungdomen var hon en-
gagerad först i hemsocknen Barlingbo, sedan i många olika föreningar i Endre, men 
också i Gothem där hon bodde några år innan hon flyttade till lägenhet i Visby. 
I syföreningen var hon under ett antal år föreståndare och kassör, hennes många 
handarbeten har vi sålt på auktionerna och en specialitet var hennes frivoliteter. 
Ulla var också med i EFS missionsförening i Fole.

Vi minns dessa kvinnor med tacksamhet, de har 
gjort en stor insats för missionen och dess arbete. 
Sorgen och saknaden delar vi med deras anhöriga 
och många vänner i bygden.  
Vi önskar dem vilan och friden.

”Sist när jag ställa får 
uppåt min färd 

och jag har bakom mig 
jordlivets värld, 

viskar det än i mig. 
Närmare Gud till dig, 
närmare Gud till dig,

närmare dig"

Sv.ps 271 v. 5

   Peder

Peder 

Daga Karlsson, Endre. 
Daga gick med i Endre syförening när hon blev pensionär och var de sista åren 
föreståndare för syföreningen. Daga älskade att handarbeta och förfärdigade många 
alster till auktionerna. En annan gåva hon hade var sången. De sista åren kämpade 
hon med sjukdom som till slut bröt ner henne, vi minns hennes glada väsen i sy-
föreningen och kyrkan där hon var engagerad.
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välkomna till
Fole Missionshus 
Julafton kl 21.30 Julbön i Fole kyrka 
Nyårsafton kl 15.00 Nyårsbön 
Trettondagen kl 18.00 Högmässa 
Söndag 16 jan. kl 10.00 Högmässa, Grötlunch 
Gentlemannakören medverkar 
Söndag 6 febr. kl 10.00 Högmässa 
Söndag 20 febr. kl 18.00 Högmässa 
Söndag 6 mars kl 10.00 Högmässa 
Söndag 20 mars kl 18.00 Högmässa 
Tisdag 29 mars kl 18.00 Passionsandakt

Måndagar udda veckor kl. 18.00 Spårarscouter, 
jämna veckor  kl. 18.30 Upptäckar- och 
Äventyrsscouter
Tisdagar jämna veckor kl. 13.00 Symöte
Onsdagar kl. 18.00 Veckomässa, enkelt fika, 
samtalsgrupp
Tisdagar 14 dec. 11 jan. 15 febr. 15 mars kl. 
12.30 Lunch
Tisdagar 1 febr, 1 mars, 5 april kl. 19 
Luffarslöjd 

Lokrume Sockenhus 
Sista måndagen i månaden kl. 13 Symöte

Visby TerraNovakyrkan
Söndagar kl. 18 Gudstjänst
Tisdagar udda veckor kl. 11.00 Öppet hus

Scoutstugan Axelsro
Tisdagar udda veckor kl. 18.30 Scouter

Bibelsamtal och bön i Visby
Hos Aina Unemo Elefantgränd 2 
Torsdagar jämna veckor
Vi utgår från kommande söndags texter och 
tema. Välkomna!

Ekumeniska böneveckan för Kristen enhet 
18-25 januari
Det kommer att hållas en del gudstjänster  
med temat ”En stjärna i öster – vi kommer 
för att tillbe Kristus.” Se predikoturer under 
ekumeniskt

Ekumenisk gudstjänst i Vall Saron
Tisdag den 25 januari kl. 18
Gotlands Kristna råd tillsammans med Monika 
May, Stina Jordeskog. Servering
Alla välkomna!

Sverigebönen 
Bön via zoom Torsdag 16 dec. kl. 19
Kontakta Eva Barck 070-527 73 99 för länk

EFS årsmöten
Fole Lördag 26 februari kl. 14 

Hejde Lördag 12 mars kl 13.30 
Terra Novakyrkan Söndag 13 februari kl. 16

Sanda och Södra Gotland planeras senare

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

Sensus Studieförbund.
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