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Gotlands Missionstidning 
Sommaren 2014
Maj månad närmar sig slutet. Konfirmationerna är 
över för denna gång. Nu inväntar vi åter sommaren. 
Denna årstid som ska innehålla så mycket för oss, 
värme, bad, semester, tältmöten, därmed många 
möten både nya och gamla.

Som vanligt kommer ett sommarnummer av GMT 
som innehåller så mycket. Detta nummer är inget 
undantag, vi inom redaktionen har försökt att 
komma på sådant som vi själva skulle vilja läsa om 
och få förslag på olika utflykter.

Smultronställen är ett återkommande reportage 
inför sommaren, vi har ju så många otroligt vackra 
platser på denna ö som fortfarande är oupptäckta. 
Läs om smultronställena och se om DU har varit på 
denna plats, försök annars att göra en liten utflykt.

S:ta Clara kyrka vid centralen i Stockholm är en 
oerhört välbesökt kyrka av alla samhällsklasser 
och alla är välkomna dit. Jag har själv varit där 
på gudstjänst en vanlig vardag, det var en otrolig 
upplevelse, det kändes att Guds Ande svävade där 
inne. Jag kan också rekommendera deras café med 
hembakta kakor och gott kaffe. De är värda all 
reklam de kan få.

Ekegården kommer att ha några samlingar under 
sommaren. Passa på och åk och besök denna vackra 
plats.

I förra numret annonserades om en gemenskapsdag 
för EFS Gotland den 29 juni, jag vill påminna om 
den så att Ni inte glömmer att anmäla Er.

Ja, det är mycket att läsa om i detta nummer och jag 
vill bara önska god läsning och en jättefin sommar.

   Christina Ahlgren
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BETRAKTELSEN

Hej alla vänner! Vi går nu mot sommaren 
och solen lyser härligt. Dagarna har börjat 
bli riktigt långa och nätternas mörker möter 
man mest vid sen kvällstid. Samtidigt så sker 
det saker i naturen, vi kan alla se och höra att 
växter och djur är helt fulla av liv – det växer 
så det knakar!  På samma gång närmar vi oss 
återigen pingsten, kyrkans födelsedagstid, då 
Gud gav sitt övernaturliga liv, ljus och kraft 
som gåva till församlingen genom sin Helige 
Ande. Ett ljus och en kraft som fick kyrkan 
i Nya Testamentet att närmast explodera och 
sedan kraftigt växa till – så det knakade. Vid 
den här tiden på året bär alltså både naturen 
och kyrkoåret fram en påminnelse till oss 
om Herren som säger att han är ett ljus som 
lyser i mörkret, och att ljuset är så kraftigt att 
mörkret inte har övervunnit det (Joh 1:1-5).

Den kommande söndagen är den femte 
i påsktiden, och dess rubrik är ”att växa i 
tro”. Texterna handlar om att lita på Kristus 
som sin personlige, och som församlingens 
beskyddare. Vidare om att öva sig i att ledas av 
Guds Ande och att betjäna varandra i kärlek. 
Och här förefaller formulan finnas för att inte 
endast naturen skall vara ljus och växa till 
under vår och sommar, utan att det även skall 
vara ljus och tillväxt i Herrens församling. Om 
vi som tillhör Kristus och är hans kropp söker 
Guds Ande i bönen och i bibelns Ord, om 

vi tar hand om varandra och alla människor 
med kärlek, och om vi delar med oss av Jesus 
till vår omgivning och pekar på honom. Då 
tror och hoppas i alla fall jag på tillväxt från 
himmelens Gud.

Nu har jag och min familj har fått lov att 
bo hos er på denna vackra ö i nästan exakt 
3,5 månader, och det är klart, en sak har 
jag noterat. Det är alldeles för många 
bänkar i kyrkan som står tomma när vi firar 
Gudstjänst. En tillväxt är väl mer önskvärd. 
Men jag tror samtidigt som Paulus, att några 
av oss planterar och några av oss vattnar, men 
att det är Gud som står för växten (1 Kor 3:6-
7). Således, låt oss göra som Jesus sa, sök först 
Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få 
allt det andra också….. (Matt 6:33).   

Jens Peterson, komminister i Väskinde 
församling.

Fole Prästgård, fredagen efter fjärde 
söndagen i påsktiden 16 maj.
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Minnen från söndagsskolan i Endre
Elin Lindgren i Endre (född 1912 och död 2010) var under många år söndagsskollärarinna 
i Endre, senare var hon även med i Kyrkans barntimmar. Vi får här ta del av hennes ned-
skrivna minnen från den tiden. Vi har fått detta av Elins dotter Kerstin Larsson)

Jag går tillbaka till början av 1950-talet. Då hade 
vår småskolelärarinna, fröken Valgren, söndags-
skola tills hon pensionerades. Efter henne kom 
en ung nygift fröken som inte hade tid med sön-
dagsskolan. Då blev jag tillfrågad av kyrkoherde 
Envall om jag ville ta hand om söndagsskolan. 
Jag var betänksam, för jag hade ju ingen utbild-
ning på sånt, men jag tycker mycket om barn och 
när barnen ville gå i söndagsskola var det ju för 
sorgligt om ingen kunde ta hand om den. Så jag 
började och det har jag aldrig ångrat för det har 
betytt så mycket för mig genom åren.
Vi började med att vara i skolan men efter några 
gånger fungerade det inte med nycklar och sånt, 
vi blev både in- och utlåsta. Efter familjeråd be-
slöt jag att ha söndagsskolan hemma hos oss. Vi 
hade ingen stor sal, men med pallar och stolar 
tätt ihop gick det bra. Tänk att man inte kunde 
sitta på golvet då som nu.
En dag kom en liten knatte med en fin idé. Han 
sa: - Tant Elin, när du får så mycket fint främ-
mande så ska du väl bjuda på något. Det var helt 
rätt, när man får cirka 15 rara ungar till främ-
mande så måste man bjuda på något. Det fick 
bli en karamell och jag tror att många vuxna 
Endrebor minns det. Oftast blev det geléhallon 
för dom var billiga. (Man gick inte till kyrkokas-
san och fick betalt för godis.) Det gick några år 
och så blev vår bygdegård färdig, då flyttade vi 
söndagsskolan dit. Ska jag vara ärlig så var det 
rätt skönt.
Söndagsskolan började samma tid som högmäs-
san i kyrkan, vi hörde kyrkklockorna när vi bör-
jade. Vi brukade följa årets texter, vi läste dagens 
evangelium, vi sjöng mycket, jag berättade ur nå-
gon bra bok, vi tog upp kollekt och vi läste Fader 
Vår och välsignelsen.
År 1960 blev det ny pastoratsindelning, vi kom 
att tillhöra Roma Pastorat. 1965 kom Sven-Erik 
Pernler som präst till Barlingbo, han kom med 
nya stora vyer om barnverksamhet och skulle 
själv ta hand om den. Han tyckte nog att jag 

hade förstört barnens tro i min gamla söndags-
skola. Det blev nu inget av med allt det nya för 
efter ett år flyttade han.
Sen tog det slut med barnverksamhet fram till 
år 1972, då startade vår präst Valter Wiklund 
och Inger Enström, Stenstu, Kyrkans Barntim-
mar. Dom bad mig att hjälpa till, mest med att 
sjunga. Vi började blygsamt med en grupp barn 
från Endre och Barlingbo. Det växte snart ut så 
Ingers fritid räckte inte till, hon blev då anställd i 
Roma Pastorat på en halvtidstjänst i barnarbetet. 
Hon gjorde ett storartat arbete och vi hade ett 
tag omkring 90 barn. En grupp i Endre på mån-
dagar, två grupper i Roma på tisdagar och där 
var barn från både Roma, Björke, Follingbo och 
Akebäck. På onsdagar en grupp i Barlingbo och 
på fredagar en grupp i Hejdeby. I Endre hjälpte 
jag till och i de andra grupperna hade hon oftast 
hjälp av någon mamma som stannade kvar och 
var med. Vi fick så fin kontakt med alla föräld-
rar som alltid var bussiga och hjälpsamma. Alla 
fyraåringar från hela pastoratet fick brev med 
inbjudan till Kyrkans Barntimmar och de flesta 
kom med, de var med tills de började skolan. 
Vi hade också mindre barn och då fick mamma 
stanna kvar. Vi hade mycket leksaker, vi hade en 
sandlåda, vi sjöng, vi tog upp kollekt till barn i 
Indien, vi klippte, klistrade, målade och åt frukt 
som barnen haft med sig.
Sist hade vi en andaktsstund då Inger följde kyr-
koåret och berättade om Jesus, vi tände ett ljus 
och alla blev stilla och läste: 
- Våra händer är knäppta, våra fötter är stilla, våra 
huvuden är böjda, Gud hör vår bön. Gud som ha-
ver…..  
Till sist sjöng vi Tryggare kan ingen vara. Så hop-
pas vi med Guds hjälp att vårt arbete i Kyrkans 
barntimmar ska ge våra barn trygghet och glädje.
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Scouthajk vid EFS-stugan på 
Axelsro 23-25 maj. Härligt 
väder - högsommarvärme!
Ca 50 scouter i olika åldrar 
tillsammans med sina ledare 
hade gemensam hajk där 
det bland annat ingick en 
pilgrimsvandring.
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Istället för att binda mig vid en livsmedelsaffär 
i Visby följde ett par intressanta år på 
Hagabergs Folkhögskola i Södertälje. Det 
var den skolan som vi gotlänningar i första 
hand sökte in på. För min del hade jag ju 
gått konfirmandkursen där 1948 så jag var ju 
ganska bekant med skolan. Knut Landgren var 
rektor, hans fru Karin samt Anton Pettersson 
och Anna-Lisa Larsson var de lärare vi hade. 
Boendet för oss pojkar var på Stenvillan. Det 
var tur att den var robust, för vi pojkar kunde 
ju leva om. 
Min rumskamrat under två år var Lennart 
Hedberg från Nyköping. Vilken musiker han 
var!

Arthur Eriksson från Värmland fanns också 
på skolan, han var ju bror till predikant Axel 
Eriksson i Stånga. På Hagaberg sa man att 
Karl-Olof och Arthur var skolans största busar 
och det stämde nog. Med Karin Landgren 
hade vi ett ämne som hette ”Cellen och 
människokroppen”, ett ganska ointressant 
ämne tyckte vi pojkar. En lektion räckte 
Arthur upp sin hand. Vad vill Eriksson undrar 
Karin Landgren. Jo jag vill gå ur cellen och 
människokroppen, säger Arthur. Ett skratt 
från oss pojkar. Man kan inte gå ur cellen och 
sin människokropp, säger Karin Landgren Så 
Eriksson får nog bli kvar i den. Och så blev 
det. 

En praktisk timme hade vi varje dag. Vi fick 
hjälpa till med olika göromål på skolan. Bilder 
i mitt album berättar en hel del. Flickor som 

skakar mattor, städar och hjälper till i köket. 
Vi pojkar kånkar och bär. Och vem minns inte 
den intensiva lövkrattningen. I Östergötland 
var man duktiga på att skänka till Hagaberg. 
På hösten kom alltid en lastbil med mjöl, 
socker, havregryn, potatis m m. Vi fick lagra 
det mesta i den s k Bagarboden. 

Då man gick i tvåan var det roligt på 
Stenvillan, vi tvåor uppvaktade ettorna med 
luciatåg. Vi svepte in oss i var sitt lakan. 
Lucian fick ett kluvet björkträ fastbundet på 
huvudet med ett snöre under hakan. Uppe på 
vedträet hade vi borrat hål och satt dit fyra ljus 
som vi tände. Sjungande Sakta Lucia gick vi 
sen från rum till rum där ettorna låg och sov. 
Då de vaknade sträckte Lucia fram handen 
med en påse karameller och sa ”smaklig Lucia 
morgon”. Då den sömnige satte sig upp och 
stack handen i påsen passade jag på att mjöla 
in denne i huvudet med en näve potatismjöl! 
Särskilt roligt var det då jag fick mjöla in den 
mest krullhårige av alla, Göran från Göteborg. 
Han skrek till och sprang i rasande fart ut i 
tvättrummet och hade i vatten i håret. Då han 
kom till frukost med håret stående rakt upp, 
var det roligt att fråga honom vad han gjort 
med håret. Kommande år var det deras tur att 
sköta luciafirandet.

Flickorna bodde på Nyvillan. Dit var det 
förbjudet för oss pojkar att gå utan särskilt 
uppdrag. Lyckades man, i synnerhet på 
kvällstid, var det en bragd. Någon av lärarna 
gick alltid en kvällsrunda för att kolla att alla 

Ur Karl-Olof Lindhs levnadshistoria
Hagaberg 1950-1952

Vi fortsätter här med utdrag från Karl-Olof Linds skrivelse, hoppas att ni läsare 
tycker som vi i redaktionen - att det är intressant och läsvärt! (Även om vi nu lyckas 
med att skriva om ett luciafirande i sommarnumret!)
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var inne. Då Anton Pettersson rundat baksidan 
av Nyvillan lyckades jag med två hopknutna 
lakan ta mig ut genom fönstret från våning 
två och ner på backen under flickornas jubel. 
Rektor Landgren brukade säga att flickorna 
var som sockerbitar för flugorna då det gällde 
oss pojkar.

Av lärarna tyckte jag bäst om Sigfrid Hoas. 
Svenska språkläran lärde han ut på ett suveränt 
bra sätt genom sina historier. Där fastnade 
satsbyggnaderna mycket lätt. 
Jag minns än vilken geografisk spridning det 
var bland oss elever. Ibland slår jag upp de 
två poesiböcker jag har. Man skickade rumt 

dem och varje elev skrev inte bara sitt namn 
och sin adress utan en hel del minnesord. 
Jag fick äta upp att jag hade varit rolig eller 
busig. Många kom från norra Sverige, en del 
träffade jag senare i livet. Jag minns också 
alla de trevliga hemaftnar vi hade uppe på 
Storstugan. Vi kunde sitta fyra och fyra i de 
mysiga fönsternischerna.

Ett glatt gäng ungdomar från Gotland som tillsammans med Christina Lindén och 
Peder Fohlin var i Hässleholm på EFS konferens 29 maj - 1 juni.
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En plats som jag blev förälskad i direkt, vid 
första besöket, är stenstranden vid Valars 
fyr, strax söder om Burgsviks hamn. Här 
slipas sandstenshällarna av vattenbrynet, 
årtusendens vågskvalp. Det är inte så lätt att 
hitta hit. Snår och väldiga gropar av halvt 
igenväxta gamla stenbrott skymmer stranden, 
ända tills man är helt nära. Detta var centrum 
i flera århundradens storindustri, när det 
formades dopfuntar, utsmyckningar till slott 
och storgårdar, en oändlig massa slipsten, och 
mycket annat, som forslades när och fjärran. 
Men följer du stigarna så kommer du fram! 
Sprickorna i sandstenen bildar nätta små 
avsatser och här och där har sjok stora som 
bordsskivor kommit loss och vi kan balansera 
på vickande skivor. Bland de mindre stenarna 
hittar jag en alldeles utmärkt fotfil, lagom stor 
för handen och med en plan yta att gnugga 
mot hälen – det finns nog inget bättre redskap 
att få mjuka fötter. Alldeles gratis! Men detta 
är en hemlighet som jag bara berättar för dig. 
(Vid stenmuseet längre söderut säljs sådana 
fotfilar – infattade i en kork-hållare som gör 

dem lätta att hantera.) Och sen hittar jag en 
lite kupad, mjukt hjärtformad, som är perfekt 
till tvålkopp. Det är frestande att bygga 
torn av de små blocken, men det är inte att 
rekommendera, för det förändrar vågornas 
spel över stranden, och det njutbara riskerar 
att spolas bort.
Ett besök vid Valar sen eftermiddag eller tidig 
kväll, ett dopp, med västersolens milda värme 
ännu kännbar, och kanske en liten brasa och 
något ätbart vid någon av de enkla grillplatser 
som finns uppemot stenbrotten, – det lugnar 
alla sinnen. Den mix av naturens egen 
arkitektur och människors hårda slit med 
den naturresurs som i miljoner år legat strax 
under ytan; öppenheten mot himmel och hav 
där vi vilar mot klippan – hård och full av 
motstånd och samtidigt mjuk och varm som 
en smekning; allt talar om skapelsens storhet, 
om Skaparens uthållighet och om ett hem för 
människan i Universum.

Rut Stenlund

Smultronstället
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Jag har de senaste åren fått förmånen att resa 
från Gotland till andra platser i Sverige och 
även utomlands. Gotland är verkligen ett gott 
land för mig och många dagar om året arbe-
tar jag hemifrån. Ö-liv är berikande och för 
mig har det blivit särskilt rikt att även få åka 
till Wales. Där har jag fått vistas i tre år i rad 
under våren och jag fått stanna upp i stillhet, 
bön och tystnad för att söka Gud. Där finns 
han i ett ögonblick, en blomma som lyser, en 
fågel som sjunger sin lovsång och mitt hjärta 
som berörs av Guds kärlek. Jag fått en insikt 
som jag bär med mig varje dag, att inte klam-
pa på, inte stressa, inte röra mig för fort. Det 
kan hända, men då får jag stanna upp! Det 
kan hända plötsligt mitt i Stockholms betong-
djungel, på väg med tåget till ett sammanträde 
eller hemma i min egen trädgård. Då händer 
det att mitt i allt står en liten späd blomma 
som lyser och gläder mitt hjärta, en fågelsång 
stiger fram ur det andra bruset som finns runt 
om mig och det sjunger inne min själ. ”Fast 
utan ord den bilden ger mig bud, det finns 
en Gud.”

När jag kom hem 2012 från den första retrea-
ten stod en blomma i gruset på prästgårdspla-
nen i Eskelhem. Mitt i gruset hade den blivit 
kvar sedan rabatten hade lagts igen och det 
blev en grusplan. Den lilla blomman predi-
kade om Guds vilja till växt inom oss, hans 
vilja att vi skall få gro, blomma och lysa med 
våra liv trots stenarna runt omkring. Guds 
kärleks sol strålade runt blomman. Gud som i 
sin kärlek låter solen gå upp för både onda och 
goda. Hela min kropp fröjdades av hur Gud 
predikade genom en enkel blomma i gruset, 
ett litet ögonblick i vardagen, ett ögonblick av 
fröjd!
Du som har en stunds semester, ta en timme 
i tystnad och öppna din öron, dina ögon och 
ditt hjärta inför Gud. Gud kommer då att visa 
dig sin skönhet mitt i skriet av sjöfågel, havs-
brus och en liten blomma. Pröva och se och 
du skall finna ditt smultronställe!
     

Mikael Lindholm

Ögonblickets fröjder!
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bibel läsnings
plan

DAGENS BIBELORD tel. 0470-24100

JUNI
Må 23 Första Sam.boken 25:14-22
Ti 24 Första Sam.boken 25:23-35
On 25 Hebreerbrevet 3:7-15
To 26 Jakobsbrevet 2:1-5
Fr 27 Domarboken 6:7-16
Lö 28 Första Kor.brevet 1:26-31
Sö 29  Markusev. 2:13-17  
  (2 e. Tref.)
Må 30 Första Sam.boken  
  25:36-26:6

JULI
Ti 1 Första Sam.boken 26:7-10
On 2 Lukasevangeliet 19:1-10
To 3 Lukasevangeliet 15:1-7
Fr 4 Jesaja 66:12-14
Lö 5 Första Petrusbrevet 5:5-11
Sö 6 Lukasev. 15:11-32  
  (3 e. Tref.)
Må 7 Första Sam.boken  
  26:21-27:12
Ti 8 Första Sam.boken 28:1-14
On 9 Romarbrevet 14:1-12
To 10 Romarbrevet 2:1-11
Fr 11 Hesekiel 18:30-32
Lö 12 Galaterbrevet 6:1-7
Sö 13 Lukasev. 6:36-42 (4 e. Tref.)
Må 14 Första Sam.boken 28:15-25
Ti 15 Första Sam.boken 29
On 16 Hebreerbrevet 3:1-6
To 17 Efesierbrevet 2:14-22
Fr 18 Jeremia 1:4-10
Lö 19 Romarbrevet 16:1-7
Sö 20 Markusev. 3:7-19  
  (Apostladagen)
Må 21 Första Sam.boken 30:1-17
Ti 22 Första Sam.boken 30:18-31
On 23 Hebreerbrevet 6:10-12

To 24 Efesierbrevet 5:1-7
Fr 25 Första Kungaboken  
  19:19-21
Lö 26 Första Korinthierbrevet  
  9:19-26
Sö 27 Lukasev. 9:51-62 (6 e. Tref.)
Må 28 Första Sam.boken 31
Ti 29 Andra Sam.boken 1:1-16
On 30 Andra Korinthierbrevet 4:1-6
To 31 Första Petrusbrevet 1:18-23

AUGUSTI
Fr 1 Andra Moseboken 40:34-38
Lö 2 Uppenbarelseboken 1:9-18
Sö 3 Lukasev. 9:28-36  
	 	 (Kristi	förklarings	dag)
Må 4 Andra Sam.boken 1:17-27
Ti 5 Andra Sam.boken 2:1-16
On 6 Första Korinthierbrevet 2:1-5
To 7 Första Korinthierbrevet  
  2:6-10
Fr 8 Jeremia 7:1-7
Lö 9 Romarbrevet 8:14-17
Sö	 10	 Matteusev.	7:13-14	 
  (8 e. Tref.)
Må 11 Andra Sam.boken 2:17-32
Ti 12 Andra Sam.boken 3:1-16
On 13 Första Korinthierbrevet  
  2:11-16
To 14 Första Petrusbrevet 4:7-11
Fr 15 Amos 8:4-7
Lö 16 Andra Timotheosbrevet  
  4:1-7
Sö 17 Lukasev. 16:1-13 (9 e. Tref.)
Må 18 Andra Sam.boken 3:17-27
Ti 19 Andra Sam.boken 3:28-39
On 20 Psaltaren 63:1-12
To 21 Efesierbrevet 4:7-13
Fr 22 Josua 24:16-18
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bibel läsnings
plan

Lö 23 Första Korinthierbrevet  
  12:4-11
Sö 24 Lukasev. 9:46-48  
  (10 e. Tref.)
Må 25 Andra Sam.boken 4
Ti 26 Andra Sam.boken 5:1-16
On	 27	 Matteusevangeliet	15:1-11
To 28 Kolosserbrevet 2:6-15
Fr 29 Jesaja 1:10-17
Lö 30 Jakobsbrevet 1:22-25
Sö	 31	 Matteusev.	23:1-12	
  (11 e. Tref.)

SEPTEMBER
Må 1 Andra Sam.boken 5:17-6:8
Ti 2 Andra Sam.boken 6:9-23
On 3 Johannesevangeliet 8:31-36
To 4 Andra Korinthierbrevet  
  3:12-18
Fr 5 Andra Moseboken 23:10-12
Lö 6 Galaterbrevet 4:31-5:6
Sö 7 Markusev. 2:23-28  
  (12 e. Tref.)
Må 8 Andra Sam.boken 
  7:1-16 

Ti 9 Andra Sam.boken 7:17-29
On 10 Romarbrevet 13:8-10
To	 11	 Matteusevangeliet	
  22:34-40
Fr 12 Jeremia 38:7-13
Lö 13 Romarbrevet 12:16-21
Sö	 14	 Matteusev.	7:12	
  (13 e. Tref.)
Må 15 Andra Sam.boken 8
Ti 16 Andra Sam.boken 9
On 17 Femte Moseboken 6:4-9
To 18 Jakobsbrevet 2:19
Fr 19 Amos 9:11-15
Lö 20 Första Korinthierbrevet  
  1:10-13
Sö 21 Johannesev. 17:18-2  
  (14 e. Tref.)
Må 22 Andra Sam. 10:1-14
Ti 23 Andra Sam. 10:15-11:13
On	 24	 Matteusevangeliet	6:25-34
To 25 Romarbrevet 14:17-19
Fr 26 Femte Moseboken 4:29-31
Lö 27 Filipperbrevet 4:10-13
Sö  28 Lukasev. 10:38-42 
  (15 e. Tref.)

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

Liksom ett träd i sol och regn
så låt min själ i Andens hägn

få växa alla dagar
den sommar som av nåd jag får.

Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.

Behåll mig till ditt paradis
och låt mig på de trognas vis

i dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen,
i trohet sann, i kärlek ren,

så vill jag mer ej önska.

(Sv Ps 200, v 7-8)
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Onsdag 13 aug – Söndag 17 aug i Fole

Onsdag – Söndag kl. 19.30 
Tältmöten vid Krampbro i Fole med, sång, predikan och förbön.

Kaffeservering alla kvällar.

Söndag 17 aug.  kl. 10.00 Mässa i Fole kyrka

Undervisning i kristen tro

Torsdag 14 aug – Lördag 16 aug i Fole Missionshus
Kl. 8.30 Nattvardsgudstjänst

Kl. 9.00 Fika
Kl. 9.15 – 11.00 Undervisning, lovsång och förbön.

Medverkan av teamet från S:ta Clara kyrka i Stockholm, Jens Peter-
son komminister i Väskinde, Christoffer Lahrin kantor m.fl.

Alla Välkomna!
EFS missionsförening i Fole, Väskinde församling, Sensus

Är livet inte mer? Finns det mer att få?
 
Vi förstår utifrån Bibelns budskap och egna erfarenheter att Gud är så god. 
Han är full av nåd och har verkligen bevisat sin kärlek till oss alla. 
“Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa 
oss alla, varför skall han inte skänka oss allt med honom?”
Vi har så många löften från Bibeln att upptäcka och ta fasta på för att 
kunna leva utan en massa oro och bekymmer. 
Detta är någonting vi gärna önskar och som vi alla får dela med oss av till 
varandra.
Kom morgnar och kvällar och upptäck mer av det överflödande liv Jesus 
säger att han kommit för ge till oss. 
Kom under temat Älskad, Rustad, Sänd

 
Nils Lidskog

Bibeldagar med undervisning och tältmöten med 
temat ”Älskad, rustad, sänd”
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Besök från S:ta Clara Kyrka i Stockholm. Per Svensson musiker och vaktmästare, 
Nils Lidskog präst, Eva Dagourai volontär, Conny Thelaus evangelist. ( Ej med på 
bild Marianne Lidskog diakoniassistent.)

BöneMittsverige
Grundtanken är en idé från EFS Västerbotten 
som jag tagit till EFS Mittsverige och byggt 
vidare på.

Jag tror att vi inte kan be för mycket och tänk 
om vi kunde beskriva hela EFS Mittsverige 
som ett nätverk av bön där två föreningar 
ber för varandra och båda även ber för vårt 
distriktsgemensamma arbete!

Organisationen skall vara så enkel som det 
bara går. Det är bönen som skall vara i fokus:

• Den EFS förening som går in i detta lovar 
att be för den andra föreningen och vårt ge-
mensamma arbete, men när, var och hur be-
stämmer föreningen själv.
• En kontaktperson i vardera föreningen för 
kontakt och att få förbönsämnen.

• Förbönen gäller den andra föreningen och 
vårt gemensamma arbete. Ta gärna hemsidan 
och särskilt där mål och handlingsplan till 
hjälp för att se vad som är på gång i vårt di-
striktsgemensamma arbete.

T ex Fole EFS ber för Hedemora EFS och 
de ber för Fole.
Visst finns det fler missionsföreningar som vill 
vara med?
Finns det tankar/frågor? Hör av dig till 
Margareta Westin Olsson 0738/56 94 21

Ora et labora! Låt oss be och arbeta!
/Margareta

Du som vill ha Fole EFS veckobrev och böne-
ämnen på din mail skicka din mailadress till 
peder.fohlin@telia.com
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Välkomna till Cedergrens orgelmuseum i Vänge Lutherska 
Missionshus

Tisd. 1 juli 19.30 Konsert med Scaramella
Tisd. 8 juli kl. 19.30 Musikkväll med Mellinska kapellet under ledning av Jan-
Erik Ahlström
Tisd. 15 juli kl. 19.30 Sonja Åkesson i dikt och ton med Liv Stenström och 
Andreas Marmbrant
Tisd. 22 juli kl. 19.30 Lina Sandell afton med Ruth Jelmbark o Josefin Ulmfelt 
Klädesholmen
Tisd. 29 juli kl. 19.30 Sång- och musikkväll med Björn och Bengt Olsson. Vi 
börjar med grillning, Anmälan tel. 36125 Pris  50.-, lotterier
Tisd. 5 augusti kl. 19.30 Musikkväll med Sudrets spelmanslag under Karin 
Bromös ledning

Kaffeservering alla kvällar, kollekt upptas till verksamheten.

Alla tisdagar är orgelmuseet öppet från kl. 17.00
Övriga tider bokas genom Per Farinder 070-3488559 eller  
Evert Danielsson 510 74

Fredag 3 oktober kl. 18.00 Skördefest, gåvor mottages tacksamt

Alla välkomna! Fole EFS, Wenge Hembygdsförening, Sensus

Medeltidsensemblen  Scaramella medverkar i Cedergrens orgelmuseum 1 juli. En 
av deltagarna, Lena Randakl är släkting till orgelbyggare Alfred Cedergren
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välkomna till

Fole Lörd. 28 juni kl 10-14 Foledagen, 
marknad vid kyrkan, Lörd. 5 juli kl. 10-
14 Loppmarknad vid Krampbro till 
förmån för Lailas Lettlandshjälp. Torsd. 
4 sept. 19.30 Bibelsamtal och bön, Tisd. 
9 sept. 12.30 Lunch, Sönd. 14 sept. kl. 18 
Gudstjänst

Norrlanda Bygdegård Onsd. 16 juli 
kl 19 Syföreningsauktion, Viva Norr 
sjunger

Sanda Syföreningens sommarsamling
hos Ellen Wallin måndag 23 juni kl 13.

Gemenskapsdag 
Söndag 29 juni

Kl. 10.00  Gudstjänst i Fröjel kyrka
Kl. 11.30 Lunch 
Därefter rundtur med guidning i Sanda 
och Västergarn, eftermiddagskaffe i 
Sanda. Dagen avslutas med besök vid 
Tjuls i Eskelhem.

Buss från Visby busstation kl. 8.00, 
Krampbro Fole kl. 8.20, Ekeby kyrka 8.30, 
Dalhem affär 8.40, Högbro 8.45, Stånga 
busstation 9.00 Hemse Torget kl. 9.10
Därefter över Levide till Fröjel. 

Pris för mat, kaffe, guidning, och buss: 
220 kr.

Anmälan senast 25 juni 
till Stina Larsson Grötlingbo tel. 486028 
eller Peder Fohlin tel.36125

Ekegården Eke

Onsdag 9 juli kl. 19 Sångkväll med 
Gotlandssånger, Karin Nilsson och 
Barbro Bolander-Bodell.
Lördag 19 juli kl. 13.30 Kaffekalas 
med sång av Stämbandet, Gåvo- och 
syföreningsauktion, Gåvor och bakning 
mottages tacksamt ring Stina 486028
Onsdag 30 juli kl. 19 Sångkväll. Se 
predikoturer i dagstidnigen. Alla kulturarrangemang som 

genomförsinom EFS på Gotland sker i 
samarbete med Sensus Studieförbund.




