
Livet vann, dess namn är Jesus
Halleluja!

Han var död, men se han lever
Halleluja!

(Sv Ps 153)
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Temat för det här numret av vår tidning är: 2015 – 
Bibelns år.
Men egentligen är bibeln aktuell alla dagar, alla år, i 
världens alla länder och bland de flesta folken på de-
ras eget språk. Här i vår stad och ut över vår ö samlas 
smågrupper för att läsa bibeln och samtala. Det är en 
stor förmån att få tillhöra en sådan grupp och dela 
tro med varandra.
Du som läser den här tidningen och längtar efter 
gemenskap: Ta kontakt med någon av ledarna och 
kom med i en grupp. Ja kan lova dig att det kommer 
att berika ditt liv.
Det finns en ursprunglig och viktig tradition att 
samlas i smågrupper för att läsa och samtala om 
Guds ord. Så startade EFS i mitten av 1800-talet. 
Då kallades man ”läsare”. Men modellen att samlas 
i hemmen är från Jesu egen tid och kristendomens 
födelse. Det var så som församlingarna växte fram. 
Och det var till sådana grupper som Paulus, Petrus 
och de andra skrev sina brev. T ex ”till församlingen 
som möts i ditt hus”, (Filemon v 2), ”alla dem på 
varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn”, 
(1 Kor 1:2), och ”de heliga som bor i Efesos”, (Ef 
1:1).
Det är underbart att veta att ”där två eller tre är sam-
lade i mitt namn där är jag mitt ibland dem” enligt 
Jesu egna ord i Matt 18:20, och så är det ännu i vår 
tid. Jesus säger även ”Himmel och jord skall förgå, 
men mina ord skall inte förgå” (Mark 13:31).
Samstämt med Svenska Bibelsällskapets generalse-
kreterare Anders Blåberg önskar jag er alla: Lycka till 
med den dagliga läsningen under Bibelns år 2015.
                                                           Aina Unemo
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BETRAKTELSEN

Vi har fastetiden bakom oss och 
fastlagssöndagens tema är ju kärlekens 
väg. När vi studerar texterna för fastetiden 
handlar det ju mycket om Jesu kamp mot 
ondskan, men också om alla under han fick 
vara med och göra.

Jesus säger att han vet vad som skall hända 
under fastan när man tågar in Jerusalem: 
”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som 
profeterna skrivit om Människosonen skall 
gå i uppfyllelse.” (Luk. 18:31)

Sen kommer väldigt händelserika texter 
där Jesus gör flera under, med kraft och 
myndighet förkunnar han evangeliet med 
kraft, botar sjuka, driver ut demoner och 
även brödundret finns med. Vi kan bara 
ana den oerhörda dynamik som fanns runt 
om honom, det måste ha varit oerhört 
omtumlande för lärjungarna och alla som 
mötte honom. 

Det man kan fundera på är den oerhörda 
kraft som utgick från honom, lärjungarna 
som följde honom måste ju ha förstått att 
han verkligen var Guds son. Så kommer 
vi fram till Palmsöndagen och vägen till 
korset!  Sedan vet vi vad som händer, Jesus 
instiftar nattvarden på skärtorsdagen och på 
långfredagen blir han korsfäst.

Men det fantastiska händer på Påskdagen - 
Jesus är uppstånden och lever, det är där vi 
nu också finns. Vi har en levande frälsare 
som vill möta oss på samma sätt idag. Jesu 
försoningsdöd på Golgata handlar om 

syndernas förlåtelse, om gränslös nåd som 
leder till livet, det eviga livet som vi som 
kristna har blivit lovade..

Därför ska vi inte stanna där utan gå vidare. 
Söndagen efter påsk handlar om påskens 
vittnen, det är där som du och jag befinner 
oss. Budskapet om Jesus Kristus måste föras 
vidare, i hans namn skall vi berätta, och där 
har vi också fått den helige Ande som hjälp 
på vägen.

”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är 
Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt 
honom från de döda, skall du bli räddad. (Rom 
10:9)

Bön: 
Livets Gud, du som skänker oss påskens glädje, 
låt oss bevara korsets och uppståndelsens 
evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen 
dör från synden och uppstår till att leva i dig 
för evigt. Genom Jesus Kristus, vår Herre, 
som lever och verkar med dig och den heliga 
anden från evighet till evighet. Amen.

Peder

Kärlekens väg leder till livet

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

Sensus Studieförbund.
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2015 - Bibelår för EFS och Salt 
EFS har i alla tider varit en rörelse med en 
djup kärlek till Guds ord och liksom all kärlek 
är den viktig att vårda och ge tid. 2015 har 
därför fått den hedervärda benämningen 
Bibelåret. I det ligger en längtan efter att vi 
tillsammans som rörelse ska få närma oss 
Bibeln lite extra under det år som ligger 
framför oss.
Vi läser i Heb 4:12 att Guds ord är levande 
och verksamt. Det är i övertygelsen om att 
detta är sant som vi närmar oss Ordet. Inte 
som något dött, inte som något stillastående, 
utan som en källa och en kraft, som en plats 
för Gud att möta oss och verka i våra liv.
Bibelåret vill bidra med verktyg och inspiration 
till ett ökat bibelbruk som får fördjupa livet, 
genomsyra det med ny kraft och glädje och 
utmana och rusta för det Gud vill göra.
Förutom inspirerande reportage, artiklar 
kring bibelstudiemetodik och praktiska tips 
i varje nummer av Budbäraren, kommer 
en bibelläsningsblogg att växa fram dag för 
dag med start 1 februari, men läsningen går 
naturligtvis att hoppa på när som helst och 
ligger kvar för att kunna användas på många 

olika sätt. Bibelläsningsplanens upplägg 
bygger på att det varje vecka ges en inblick 
i en ny bibelbok, med läshänvisningar, 
reflektionsfrågor och bakgrund. Bloggen 
är tänkt att vara en resurs för föreningar, 
cellgrupper och enskilda som kan användas 
i allt från gudstjänster, syföreningar och 
tonårsmöten. Tanken är att vi under året 
får en chans till ett möte med var och en 
av Bibelns 66 böcker. På bloggen kan också 
länkar till bibelstudier (utifrån landet) läggas 
upp. Vi hoppas också att året ska få bli en 
inspirationskälla till alla våra musiker och att 
nya bibelkörer kan få växa fram.
Året kommer också naturligtvis att synas på 
EFS och Salts årskonferens i Umeå 14–17 
maj, men vår förhoppning är att föreningar 
och distrikt hakar på med satsningar på 
bibelstudiehelger och inspirationsdagar och 
att vi kan dela med oss till varandra om vad 
som händer. Hör gärna av er med tips, frågor 
och idéer till hanna.lundqvist@efs.nu.
Så välkommen med in i 2015 – det levande 
ordets år!
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Vad betyder Bibeln för mig?
Bibeln är en ovärderlig skatt. I den talar Gud 
med skrivna ord som jag kan stanna inför,
tänka på och meditera över. Bibelns texter 
liknar inga andra texter. Samma text kan 
återkomma många gånger och man finner bara 
mer och mer. Det är aldrig så att man ”kan” 
texten – det finns alltid nya dimensioner, nya 
djup. ”Guds källa har vatten till fyllest” står 
det i Psalt. 65:10. 
Den helige Ande så att säga ”fyller på” hela 
tiden. Ändå är Bibeln ingen ”lätt” bok att ta 
till sig.
Eller rättare sagt, den innehåller inga ”lätta” 
66 böcker, alla med lite olika karaktär, skrivna 
under ca 1000 år, de äldsta tillkomna för ca 
3000 år sedan. Så gamla och ändå aktuella, 
så att jag kan känna igen mig. Här får jag 
visdom, berättelser, profetior, uppmaningar, 
förebråelser. Framförallt  får jag i Bibeln 
veta att Herren älskar mig och oss alla ända 
in i döden. Detta är kärnan i hela Bibelns 
budskap. Mycket i Bibeln kan vara svårt att 
förstå, men detta ”kärnbudskap” måste finnas 
med som en nyckel i allt. Herren vill inlemma 
oss i sitt eviga rike och redan här på jorden 
föra in oss i det gudomliga skeendet, Bibelns 
fortsättning. 
Bibeln är både ett personligt tilltal till mig och 
samtidigt till alla andra i kyrkan – bådadera 
hör ihop.
Bön och bibel hör ihop. Det börjar alltid 
med profeten Samuels ord ”Tala Herre, Din 
tjänare hör!”
Hur som helst öppnar sig inte Bibeln. 
Förutom lyssnade öron behöver jag ta till mig 
ordet ofta, dag för dag, och jag behöver en 
bibelläsningsplan.  Det kan vara frestande 
att sätta tummen i Bibeln och tro att den ska 
svara på en speciell fråga. Men det blir lätt ett 
sätt att försöka få fram de svar som jag själv 
önskar mig.  Istället är det Guds ord 

som ska styra mig och visa vägen. Det kan 
ta tid.
”Liksom regnet och snön faller från himlen 
och inte vänder tillbaka förrän det har vattnat 
jorden och fått den att grönska och bära 
frukt, så att den ger säd till att så och bröd till 
att äta, så är det med ordet som kommer från 
min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka 
utan att ha verkat vad jag vill och utfört det 
vartill jag sände ut det”, säger Herren i Jesaja 
55:10-11. Det betyder att då Guds ord verkar 
i oss, i mig, är jag med i den process där 
Himlen kommer till jorden.
                                    

 Harriet Westerlund

Foto taget av Henrik Radhe GA
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Vi ställde ett par frågor om bibeln till några vana bibelläsare:

Fråga 1: Vad betyder bibeln för dig?

Fråga 2: Något bibelord som betyder extra mycket i ditt liv?

1. Bibeln är livsviktig för mig, en källa till inspiration och liv. Jag tror att den är 
Guds ord.

2. Psalm 37:5 ”Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra 
det.”

Filipperbrevet 4:6-7
”Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar 
genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt 
förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.”
Svenska Folkbibeln (SFB)

                                                                  Miriam Oskarsdottir

1. Bibeln för mig är Guds skrivna Ord till mig personligen och mina 
vänner. Det talar om vägen till Evigt liv genom Jesus Kristus. Det är 
nu mitt livselixir efter att jag mötte det för 21 år sedan.

2. 1 Kor 1:18, och 1 Tim 1:15. 

                                                                                 Allt gott! 
                                                                                Jens Peterson
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1. Det var inga lätta frågor att svara på! Ska i alla fall försöka
Bibeln betyder så mycket. Bibeln är en vän, ett rättesnöre. Bibeln ger ständigt nya infalls-
vinklar och går inte att någonsin bli färdig med. Plötsligt ser man ett välkänt ställe på ett helt 
annat sätt. Genom Bibeln kan jag umgås med vänner, Jesus, Maria och många andra, en del 
av dem har inte namn. Där finns serafer och änglar. Där får jag löfte om att stå under Den 
Högstes beskydd. Där uppmanas jag att be och att leva i Gud. 
 
2. Det finns många bibelord som jag älskar. T ex Jes. 43:1 Frukta inte ty jag har befriat dig, 
jag har kallat dig vid namn, du är min.

                                                                                                                         Monika May

1.  Bibeln är för mig boken som innehåller mer än alla böcker som finns. 
Skriven under olika århundraden och ändå aktuell idag. Bibeln leder mig i 
min vardag, jag kan inte vara utan den!

2. Det finns tyvärr inte ETT ord som betyder mest. Det kommer alltid fram 
något vid olika tillfällen och jag blir mest berörd av Jesu kärlek som han ger 
mig ändå.

                                                                                              Helga Glenk
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“Bibel och bön” i Pingstkyrkan, Visby

”Vi är inte här för att visa oss duktiga – utan för 
att vi vill växa som lärjungar.” Med de orden 
inleds nästan varje onsdagskväll i Pingstkyrkan 
i Visby. Det är ”Bibel och bön” och vi brukar 
vara mellan 5 och 20 personer som samlas.
     Johan Bäckrud som är pastor i Pingstkyrkan 
brukar börja med att sammanfatta söndagens 
predikan. Sedan är ordet fritt och det brukar 
inte dröja länge förrän samtalet är i gång. 
”Vad betyder den här bibeltexten för mig?” 
”Fungerar det verkligen så?” Vi delar med oss 
av reflektioner och personliga erfarenheter 
och alla frågor och tankar får komma 
fram… Efter en timma är det dags att gå 
över till bön, men ibland har pastor Johan 
svårt att få stopp på oss eftersom vi alla har 

så mycket att säga, så många tankar att dela.
     Bibeln engagerar. När vi möter bibeltexterna 
är det ju egentligen en person vi möter – 
Jesus. Det är därför det är så fantastiskt att 
göra det tillsammans med andra. Tillsammans 
med andra kristna, som också har en relation 
till Jesus, kan vi få syn på nya verkligheter i 
bibeln som vi inte sett förut. Det kan vara 
både utmanade och spännande - men det 
kan få oss att växa. Och det är ju det vi vill.
     

Eva Barck

Några ur Bibelgruppen i Pingstkyrkan
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“Anta Utmaningen” att bli en regelbunden bibelläsare!
En genialiskt enkel idé!

Många av oss kommer ihåg högertrafikom-
läggningen i Sverige klockan 05.00 sönda-
gen den 3 september 1967. Foton finns från 
detta tillfälle, där man ser hur alla på ett givet 
klockslag byter sida, och efter detta så var 
en återgång till det gamla sättet att köra helt 
omöjligt.  

Det hela är fascinerande, tänk att en föränd-
ring gick att genomföra i ett helt folk, i så stor 
skala, på samma gång..

Denna unika händelse har inspirerat oss som 
arbetat med Bibelläsningssatsningen ”Anta 
utmaningen!” Vi tror att det går att göra igen. 
Många kommer överens, man har ett gemen-
samt projekt, som gör en genomgripande 
förändring möjlig.

Nu handlar det förstås inte om högertrafik el-
ler vänstertrafik, men det handlar om något 
som behövs i alla våra kyrkor och samfund, 
något som kan ge glädje, tröst, livsmod, för-
djupad förståelse av samtid och framtid – det 
handlar om att börja läsa sina biblar – igen, 
eller för första gången. Det handlar om att ta 
ut en färdriktning in i framtiden.

”Anta utmaningen” är namnet på denna vi-
sion och vi tror att det kan få stor betydelse 
för enskilda och för kyrkor i vårt land om 
många tillsammans antar utmaningen.

Startdagen blev den 1 januari 2015 men se-
dan dess har antalet som velat anta utma-
ningen att bli regelbundna bibelläsare, bara 
ökat. Just nu när detta skrivs är vi mer än 
3100 personer och nya tillkommer hela ti-
den. Du kan anmäla dig att du också vill anta 
utmaningen via hemsidan: www.antautma-
ningen.se. Det finns pins, klistermärken och 
armband som visar att man antagit utma-
ningen. Roligt när vi ser detta hos varandra 
och vet att där är ännu en person som också 
antagit utmaningen! Regelbundet under året 
kommer både hemsidan och Facebook att ge 
fortlöpande inspiration till att vara uthållig i 
visionen. Olika personer delar där sina erfa-
renheter av att vara bibelläsare. Många ledare 
och profiler i svensk kristenhet har också an-
tagit utmaningen.
Att läsa Bibeln gör något med oss. Det ger oss 
både kunskap, inspiration, andlig vägledning, 
både nya frågor och nya svar framträder när 
vi utsätter oss för det levande gudsordet.

Detta blir spännande! Vi gör det igen.
Med bytet till högertrafik 1967 som lekfull 
inspiration, nu blir vi bibelläsare 2015.

Berit Simonsson, med i ledningsgruppen för 
”Anta Utmaningen”
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bibel läsnings
plan

DAGENS BIBELORD tel. 0470-24100

MARS
Må   23   Daniel 6:11–28
Ti      24   Daniel 7:1–12
On    25   Efesierbrevet 1:15–23
To     26   Efesierbrevet 2:1–10
Fr       27   esaja 56:6–8
Lö      28   Efesierbrevet 2:12–16
Sö      29   Matteus 21:1–11 (Palmsöndagen)

Må   30   Daniel 7:13–28
Ti      31   Daniel 8:1–27

APRIL
On    1   Hebreerbrevet 10:1–7
To     2   Matteus 26:17–30 (Skärtorsdagen)
Fr       3   Matteus 27:32–56 (Långfredagen)
Lö      4   Matteus 28:1–8
Sö      5   Matteus 28:1–20 (Påskdagen)

Må   6    Lukas 24:13–35 (Annandag Påsk)
Ti      7    Daniel 9:1–19
On    8    Daniel 9:20–27
To     9    Romarbrevet 5:1–11
Fr      10  Jesaja 43:10–13
Lö      11  Första Korinthierbrevet 15:1–11
Sö      12  Johannes 21:1–14 (2 i påsktiden)

Må   13   Daniel 10:1–19
Ti      14   Daniel 10:20–11:9
On    15   Lukas 8:4–8, 11–15
To     16   Matteus 9:35–38
Fr       17   Hesekiel 34:11–16
Lö      18   Första Petrusbrevet 2:22–25
Sö      19   Johannes 10:1–10 (3 i påsktiden)

Må   20  Daniel 11:10–26
Ti      21   Daniel 11:27–45
On    22   Daniel 12:1–13
To     23   Första Johannesbrevet 4:17–21
Fr       24   Jesaja 54:7–10
Lö      25   Hebreerbrevet 13:12–16
Sö      26   Johannes 16:16–22 (4 i påsktiden)

Må   27   Första Kungaboken 1:5–21
Ti      28   Första Kungaboken 1:22–31
On    29   Matteus 18:21–34
To     30   Första Johannes 3:18–24

MAJ
Fr       1   Hosea 11:1–4
Lö      2   Första Johannesbrevet 4:10–16
Sö      3   Johannes 16:5–11 (5 i påsktiden)

Må   4   Första Kungaboken 1:32–40
Ti      5   Första Kungaboken 1:41–53
On    6   Första Timotheosbrevet 2:1–7
To     7   Första Korinthierbrevet 12:4–11
Fr       8   Första Moseboken 18:26–32
Lö      9   Efesierbrevet 3:14–21
Sö     10  Lukas 18:1–8 (Bönsöndagen)

Må   11   Första Kungaboken 2:1–12
Ti      12   Första Kungaboken 2:13–25
On    13   Hebreerbrevet 10:19–25
To     14   Markus 16:19–20 (Kristi himmels-
färdsdag)
Fr       15   Sakarja 14:6–9
Lö      16   Romarbrevet 8:16–18
Sö      17   Johannes 15:26–16:4 (söndagen 
före pingst)

SEPTSEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti SEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti 30 Andra Sam.boken 12:1-15a

OKTOBER
On 1 Andra Sam.boken 12:15b-31
To 2 Apostlagärningarna 7:44-50
Fr 3 Första Moseboken 28:10-17
Lö 4 Uppenbarelseboken 5:11-14
Sö 5 Johannes 1:47-51 
Må 6 Andra Sam.boken 13:1-17
Ti 7 Andra Sam.boken 13:18-37
On 8 Andra Sam.boken 13:38-14:20
To 9 Första Timotheosbrevet 2:1-5
Fr 10 Salomos vishet 7:15-22
Lö 11 Kolosserbrevet 3:16-17
Sö 12 Lukas 19:37-40 
Må 13 Andra Sam.boken 14:21-33
Ti 14 Andra Sam.boken 15:1-12
On 15 Hebreerbrevet 3:5-13
To 16 Johannesevangeliet 6:41-45
Fr 17 Ordspråksboken 8:32-36
Lö 18 Apostlagärningarna 5:27-29
Sö	 19	 Matt	13:44-46	
Må 20 Andra Sam.boken 15:13-30
Ti 21 Andra Sam.boken 15:31-16:14
On 22 Johannesevangeliet 1:1-13
To 23 Efesierbrevet 1:15-23
Fr 24 Josua 2:1-15
Lö 25 Hebreerbrevet 11:29-33
Sö 26 Mark 2:1-12 
Må 27 Andra Sam.boken 16:15-17:5
Ti 28 Femte Moseboken 34:1-5
On 29 Hebreerbrevet 12:22-24
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bibel läsnings
plan

Bibelläsningsplanen är hämtad från Svenska Bibelsällskapet och sammanställd av  
Rune Forsbeck. ©Svenska Bibelsällskapet(www.bibeln.se)

Må   18 Första Kungaboken 2:26–35
Ti      19 Första Kungaboken 2:36–46
On    20	 Matteus	5:38–48
To     21 Psaltaren 91:1–16
Fr      22 Första Moseboken 11:1–9
Lö      23 Apostlagärningarna 2:1–11
Sö      24 Johannes 14:25–29 (Pingstdagen)

Må   25 Johannes 6:44–47 (Annandag Pingst)
Ti      26 Första Kungaboken 3:1–15
On    27 Lukas 18:18–27
To     28 Romarbrevet 8:28–39
Fr      29 Femte Moseboken 6:4–9
Lö      30 Apostlagärningarna 2:24–35
Sö      31 Matteus 11:25–27 (Heliga trefaldig-
hets dag)

JUNI
Må   1 Första Kungaboken 3:16–28
Ti      2 Första Kungaboken 4:21–34
On    3 Johannes 5:1–9

To     4 Johannes 5:10–18
Fr      5 Hesekiel 36:25–28
Lö      6 Romarbrevet 6:3–11
Sö      7 Johannes 3:1–8 (1 e. tref.)

Må   8 Första Kungaboken 5:1–9
Ti      9  Första Kungaboken 5:10–18
On    10 Lukas 10:2–6
To     11  Psaltaren 19:9–11
Fr      12 Sakarja 3:1–7
Lö      13  Uppenbarelseboken 19:5–9
Sö      14 Lukas 14:15–24 (2 e. tref.)

Må   15 Första Kungaboken 6:1–10
Ti      16 Första Kungaboken 6:11–22
On    17 Romarbrevet 10:9–13
To     18 Galaterbrevet 3:26–29
Fr      19 Jesaja 49:1–2
Lö      20 Johannes 1:1–5  (Midsommard)
Sö      21 Lukas 1:5–17 (Joh. döp. dag)

Det är lördag morgon. Klockan är 9 och 
några medlemmar i Tjelvarkyrkan samlas 
till morgonbön. 
Så har vi gjort rätt länge nu. Det var vår 
pastor Ruben Johansson som började. Han 
delade med sig av sitt engagemang och sin 
kunskap i bibeln som alltid gav något nytt 
och matnyttigt.
Sen han flyttade i höstas har vi själva fortsatt 
med att söka kunskap om bibelordets hem-
vist i tid och rum, samt i samtal med 

varandra delat det vi tror är budskapet till 
oss idag.
Vi samlas varannan lördag och bibelordet är 
morgondagens texter. Men allra först har vi 
en morgonandakt och mot slutet en enkel 
frukost.
Det är en stund av gemenskap, lärande och 
bön - i all enkelhet, men givande.

Carin Nyström

Lördagmorgon i Tjelvarkyrkan



12

Anna-Lisa Bendelin, Lokrume

I början av februari når oss budet att Anna-
Lisa Bendelin slutat sin stund på jorden. Tre 
veckor tidigare var hon med när Lokrume 
Gamla syförening hade sin grötfest i försam-
lingshemmet. Även om Anna-Lisa har varit 
lite trött det senaste året så kunde vi inte ana 
att Herren ville kalla hem henne så snart. 

Anna-Lisa kom i kontakt med EFS verksam-
het i barndomsåren i hemmet samt i sön-
dagsskolan och i juniorföreningen i Hejnum. 
Vid giftermålet i Lokrume fortsatte den 
kontakten främst genom Lokrume Gamla 
Syförening. Anna-Lisa deltog i syförenings-
arbetet genom åren och 1996 blev hon före-
ståndare för syföreningen, en post som hon 
ännu innehade. Sången och musiken var 
Anna-Lisas stora intresse, det var hon som 
ledde sången vid samlingarna. Anna-Lisa 
var också med i kyrkans kör under många 
år. Hon var dessutom en mycket trogen kyr-
kobesökare, där hennes plats i kyrkan sällan 
var tom. Förutom arbetet med hem och fa-
milj vid den stora gården Stenby kom hon 

också att engagera sig i flera andra förening-
ar. Anna-Lisa var sagotanten på biblioteket i 
Lokrume och hon ledde också sångstunder 
på Tingsbrogården vid midsommarfiran-
de och vid andra tillfällen. Anna-Lisa var 
också med i EFS missionsförening i Fole. 
En mycket aktiv kvinna, som betytt mycket 
för sin familj, kyrkan och föreningslivet har 
nu förenats med sin älskade Lars. Vi minns 
dig med tacksamhet, sin plats är tom men 
tack för den du var och vad du gjorde i 
kärlek till dina medmänniskor. Vila i frid!

Hela vägen går han med mig, vad kan jag väl 
önska mer

Kan jag tvivla på hans godhet när jag här 
hans ledning ser?

Himmelsk frid gudomlig trygghet uti honom 
har min själ,

ty jag vet vad än mig möter, gör dock Jesus 
allting väl. ( Sv.Ps 252)

 
Vännerna i Lokrume Gamla syfören-
ing och EFS i Fole genom Peder Fohlin

vi minns
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I slutet av förra året fick vi bud att Ingrid 
Berggren Anga avlidit på Roma äldreboen-
de. Ingrid var aktiv i Anga Lutherska syför-
ening, medlem i Gotlands Missionsförening 
och senare i EFS i Fole. Hon tillhörde dem 
som inte gjorde så stort väsen av sig. Ingrid 
var en trogen syföreningsmedlem i olika 
syföreningar och en trogen kyrkobesökare.

Birgitta Halvarsson Visby 
Birgitta var född i Hejdeby och kom i 
kontakt med EFS verksamhet där i ung-
domen, efter en hel del år på fastlandet 
så återkom hon till Gotland och blev 
då en aktiv medlem i Hejdeby Luther-
ska syförening så länge den var verksam.

Ida Klintlöf Visby 
I den höga åldern av 101 år har Ida fått 
avsluta sin jordevandring, de sista åren 
bodde hon på äldreboendet Fältgatan. 
Ida var bördig från Lokrume och var un-
der sin levnad aktiv i olika syföreningar 
i Lokrume och Väskinde. Efter flytten 
till Visby så följde hon återigen med till 
symöten i Lokrume. Ida var en mycket 
duktig brodös och kom att brodera myck-
et, många dukar påminner om hennes 

skicklighet. Vi minns också hennes posi-
tiva livssyn och den glädje hon utstrålade.

Gunnel Karlsson Endre har efter några 
sjukdomsår fått bryta upp från detta liv. 
Gunnel kom under ett 20-tal att år leda 
syföreningen i Endre, hon var den sam-
lande kraften. Hennes uttryck var: Även 
om jag inte broderar så mycket så vill jag 
arbeta för missionen! Det hade hon fått 
med sig ifrån hemmet i Bro där både mor 
och mormor hade gjort starkt intryck på 
henne, särkilt mormor pratade hon mycket 
om. Det var hennes tro och livsgärning 
som lade grunden för Gunnels engage-
mang. Vi minns hennes varma omtanke 
om missionen och de svaga i samhället. 

Så får vi minnas dessa kvinnor som på 
olika sätt gjort en insats för missions-
arbetet här på vår ö, men också genom 
olika organisationer för missionen i an-
dra länder. Vi kan i dag bara säga tack 
för allt vad de fått betyda på olika sätt.

Peder

vi minns

EFS & Salts årskonferens, Umeå 14-17 maj 2015
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Ur Karl-Olof Lindhs levnadshistoria
Vi hoppar nu några år framåt i tiden, när-
mare bestämt till mars 1965, då Karl-Olof 
efter tjänst som pastor i Norrbotten några 
år och sen en tjänst på riksplanet inom EFS 
söker tjänst i Stångakretsen på Gotland.

Pastor i sin hembygd? Ja kallelsen hade 
kommit. Jag hade fått tid att fundera och 
rådfråga både Gud och Brita. Svaret blev ja. 
Det handlade om en tjänst inom Stångakret-
sen på sydöstra Gotland. Och pappa Emil 
var ju distriktsföreståndare på Gotland så 
han skulle ju hjälpa mig om jag behövde.
Flyttningen gick av stapeln i skiftet febru-
ari-mars. Det gällde att tömma lägenhe-
ten för efter oss skulle Siv o Tage Öhlund 
med barn flytta in där vi bott. Och vilken 
glädje för vännerna i Krylbo, de skulle 
nu få hjälp i sånggruppen och Tage var 
den som skulle ta över ordförandeposten.
Vår färd gick mot Kungsängen i Stockholm, 
vi var bjudna på mat hos familjen Elsa och 
Kurt Mossberg. God mat och trevlig prat-
stund innan vi for vidare. Först till Johanne-
lund där jag skulle lämna ett par skidor till 
min bror Nisse. Sen var det dags för färd mot 
Nynäshamn för att hinna till hamnen innan 
färjan skulle avgå. Men vilket oväder som 
bröt ut! Full snöstorm och väldigt svårt att 
se var vägen fanns. Så började motorn hacka 
och bilen stannade. Jag talade med både Gud 
och bilen och efter en stund började bilen 
gå igen. Framkomna till Nynäshamn syntes 
ingen Gotlandsfärja. Jag frågade om den var 
försenad och fick till svar att den låg insnö-
ad i Visby hamn. Min undran blev då vad 
vi skulle göra. Svaret blev att vi skulle köra 
hem igen. Omöjligt sa jag, vi kommer ända 
från Dalarna och är på flyttning till Gotland. 
Ja sa mannen jag pratade med, det finns ett 
hotell där uppe i backen och där finns det sä-
kert rum för er. Och rum fanns det där Brita, 

Lars-Gunnar, Peter och jag fick tag i ett.
Tidigt en morgon syntes färjan komma in. 
Snabbt upp ur sängarna, klä på oss och in 
i bilen för att ta oss ner till hamnen. Bilen 
hostade till och tog oss ända ner till färjan 
- sen var det stopp! Jag bad några hamn-
arbetare att knuffa bilen ombord, och det 
gick bra. Framkomna till Visby var det 
bara att ringa till Wennerdahls bilverkstad 
och be om bogsering. Jo en bärgnings-
bil kom. Vilken entré för nya pastorsfa-
miljen! På fakturan som jag har kvar står 
det: Demontering av cylinderblock för 
sotning av motor, kostnaden var 124:19.
Vi hade landat på Got(t)land, som tydli-
gen också var ett billigt land. Då jag köpte 
denna min första Saab uppe i Krylbo hade 
den registreringsnummer W 6666. Inför 
flyttningen från Dalarna ringde jag som jag 
skulle till Länsstyrelsen på Gotland för att få 
ett nytt registreringsnummer. Jag minns så 
väl att jag sa till henne jag pratade med att 
jag kommer till Gotland med landets sexi-
gaste bil och undrar om det finns något sex-
igt registreringsnummer ledigt på Gotland. 
Hon skrattade och gav mig numret I 6666.

Syföreningssamling
Stiftskvinnorådet inbjuder till samling

Onsdagen den 15 april kl. 13.00

Dagen börjar med mässa i Domkyrkan
Därefter samling i församlingshuset

Jens Peterson Fole medverkar

Alla välkomna!
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välkomna till
SEPTSEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti SEPTEMBER
Må 29 Andra Sam.boken 11:14-27
Ti 30 Andra Sam.boken 12:1-15a

OKTOBER
On 1 Andra Sam.boken 12:15b-31
To 2 Apostlagärningarna 7:44-50
Fr 3 Första Moseboken 28:10-17
Lö 4 Uppenbarelseboken 5:11-14
Sö 5 Johannes 1:47-51 
Må 6 Andra Sam.boken 13:1-17
Ti 7 Andra Sam.boken 13:18-37
On 8 Andra Sam.boken 13:38-14:20
To 9 Första Timotheosbrevet 2:1-5
Fr 10 Salomos vishet 7:15-22
Lö 11 Kolosserbrevet 3:16-17
Sö 12 Lukas 19:37-40 
Må 13 Andra Sam.boken 14:21-33
Ti 14 Andra Sam.boken 15:1-12
On 15 Hebreerbrevet 3:5-13
To 16 Johannesevangeliet 6:41-45
Fr 17 Ordspråksboken 8:32-36
Lö 18 Apostlagärningarna 5:27-29
Sö	 19	 Matt	13:44-46	
Må 20 Andra Sam.boken 15:13-30
Ti 21 Andra Sam.boken 15:31-16:14
On 22 Johannesevangeliet 1:1-13
To 23 Efesierbrevet 1:15-23
Fr 24 Josua 2:1-15

Fole 
Lörd. 18 april kl. 18 Kvällsmat, 
kl 19 Temakväll
Sönd. 3 maj kl. 18 Sånggudstjänst, 
Lörd. 9 maj kl. 18 Kvällsmat, kl.19 Temakväll.
Luncher Tisd. 14 april, 12 maj, 9 juni 
kl. 12.30 
Trivselkvällar 
Tisdagar kl 19 jämna veckor
Bibelsamtal Torsdagar kl 19 Jämna veckor

Hejde
Lörd. 25 april kl. 10 Arbetsdag,
Lörd. 2 maj kl. 19 Vårfest och
Syföreningsauktion
Tisdagar kl. 13 Jämna veckor Inspirations café

Näs kyrka 
Sönd. 31 maj kl. 19
Gudstjänst, kaffe i skolan

Sanda Stationshuset 
Tisd. 14 april kl. 13.30 Gemenskapsträff

Visby Terra Nova kyrkan
Söndagar kl. 11 eller 18 Gudstjänst, 
Tisdagar udda veckor 12.15 Sopplunch 
kl. 13.00 Öppet hus.
Lördag 28 mars kl 11-14 Vårmarknad

Se även Visby domkyrkoförsamlings 
predikoturer.

Syföreningssamling
Stiftskvinnorådet inbjuder till samling

Onsdagen den 15 april kl. 13.00

Dagen börjar med mässa i Domkyrkan
Därefter samling i församlingshuset

Jens Peterson Fole medverkar

Alla välkomna!

Prenumeration på Gotlands 
Missionstidning 2015

Med den här tidningen bifogas ett 
inbetalningskort på prenumerations-

avgiften för år 2015. 
Den rekommenderade avgiften är 
150 kr per år och den inbetalas till 

bankgiro 270-8279.

Tack för ditt stöd! 
Det är ett viktigt bidrag till
tidningens fortsatta överlevnad.

Gotlands Missionstidning som ju är 
Gotlands äldsta tidning
utkommer med fyra nummer per år.
Skulle du vilja ha fler exemplar av 
tidningen (att dela ut till vänner och 
bekanta) så finns gratisexemplar att 
hämta på följande platser: TerraNova-
kyrkan, Bokcaféet Porten samt Fole och 
Hejde Missionshus. Det går också bra att 
kontakta någon av oss i redaktionen.

Gotlands Missionstidning finns ju nu-
mera också på internet: www.efsgotland.
com 

Redaktionen

Ekonomisk redovisning för
Gotlands Missionstidning 2014

Intäkter   Prenumerationsavgifter    21.840
    Gåvor            6.250
   Bidrag fr. missionsfören.  16.000
    Annonser            6.000
    Ränta          76
    Summa:        50.166
    
Kostnader  Tryckning           38.000
    Porto             9.676
    Övriga kostnader            750
    Summa:                             48.426



SKYLT & REKLAM| VISBY | 2015




