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Hösten närmar sig, det känns onekligen lite 
motigt att tänka på den. Vi vill gärna leva kvar 
i sommarens värme och solljus, blommor och 
fågelsång. Och efter en lite konstig sommar med 
upp-o-ner-väder så fick vi några varma och härliga 
veckor i augusti. Plötsligt har man glömt bort allt 
annat.
Några ögonblicksbilder från min sommar vill jag 
dela med dig:
En kväll i juni vid stranden i Tjäldervik i Boge. 
Ett stort gäng scouter och ledare har samlats till 
lägerbål. Vi blickar ut över vattnet och njuter av 
den vackra bilden. Alla scouter är på plats och 
tälten har kommit på plats, bord har byggts och 
alla andra praktiska saker har fixats. Härligt! 
”Vilken härlig dag – tack gode Gud för livet” 
sjunger vi tillsammans.
Nästa ögonblick blir från missionshuset i Vänge, 
mitt ibland alla orglar har familjen Hellgren radat 
upp alla sina olika instrument – och det är många! 
Denna otroligt musikaliska familj gästar Gotland 
och har en fantastisk konsert, omväxlande, rolig 
och njutbar!
Fram i slutet av sommaren är det så dags för 
vår sommarkonferens/tältmöten. Vi har Carl-
Erik Sahlberg som huvudtalare och mitt i en av 
samlingarna får jag nästan nypa mig själv i armen 
och tänka: Är detta verklighet? Här på Gotland, 
ett fullsatt tält, människor från flera olika samfund 
och en fantastisk lovsång till Gud!

På dig min Gud förtröstar jag
När oro skymmer min morgondag
För jag vet du är trofast emot mig
När svårigheter omger mig
Så är jag ändå trygg hos dig
För jag vet att du aldrig lämnar mig…

Sången betyder mycket för många – i detta 
nummer är det några som delar med sig av sina 
upplevelser. Sjung av hjärtat du med!
    Gunnel Fohlin
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BETRAKTELSEN

När jag själv börjar be, utgår jag nästan alltid 
utifrån Jesu undervisning i bergspredikan: 
”Be, så skall ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så 
ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och 
den som söker han finner och för den som bultar 
skall dörren öppnas. Finns det någon bland er 
som ger sin son en sten när han ber om bröd eller 
ger honom en orm när han ber om fisk. Om nu 
redan ni, som är onda, förstår att ge era barn 
goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det 
som är gott åt dem, som ber honom?” 
(Matt 7:7-11)

Här lär jag mig två saker av Jesus som är 
oerhört värdefulla att ha med sig INNAN jag 
börjar be. Ja, annars – kanske starka ord – är 
det nästan ingen idé att jag ber.
Det första är, att Gud är god. Det låter som 
något vi hört 111 gånger – och likväl är det 
sant. Inte bara orden liknar varandra – ”Gud 
är god”,  ”God is good” och ”Gott ist gut” osv. 
Orden hör ihop och det säger något mycket 
centralt om Guds karaktär.” Om nu redan 
ni, som är onda, förstår att ge era barn goda 
gåvor, skall då inte er fader i himlen ge DET 
SOM ÄR GOTT åt dem, som ber honom?”
Självklart – och självklart inte. Jag har mött 
inte så få kristna, som när de börjar be är 
väldigt osäkra på, om Gud verkligen är god 
och vill dem gott. Han kanske är ond på dem 
idag, kanske på dåligt humör, kanske inte har 
glömt vad de gjorde eller inte gjorde i förrgår. 

Gud kanske först måste bevekas och bli vän 
med mig.
Har man den attityden, ska man nog inte 
räkna med så många bönesvar. Nej, Gud är 
god – men Satan, fienden, är ond. Gud vill 
ge bönesvar, fienden vill stjäla eller förhindra 
bönesvar. Om en kristen börjar anklaga Gud 
för uteblivet bönesvar, när han istället borde 
börja ”anklaga” fienden, då är ju ”bönebössan” 
riktad åt alldeles fel håll.
Efter en högmässa för nu ganska många år 
sen kom en gammal kristinna fram till mig 
och berättade, att hon haft en dröm, där hon 
sett hur det stod skrivet över mitt liv: ”Du är 
benådad!” Wow! Jag kunde nästan inte stå – så 
stort! Fast – det säger Gud om varenda en av 
oss! Du är benådad!
När jag börjar be har jag därför aldrig Gud 
som en fiende, som först måste bevekas. Jag 
har istället Gud i ryggen inför problemberget, 
som i bön skall attackeras. Gud är inte mot 
mig – han är för mig. Gud är genomgod, men 
fienden är genomond. Han vill ta, Gud vill ge. 
Det är oerhört viktigt att veta och ta in i sitt 
inre, innan jag börjar be.

               Carl-Erik Sahlberg

Detta är första kapitlet i boken Effektiv Bön som 
är utgiven på förlaget Semnos. Både denna bok 
och flera andra böcker av Carl-Erik finns att 
köpa på förlaget. (www.semnos.com)

Gud är god!
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EFS temakvällar  
Tema ”                    .

Under 2015 har EFS valt att ha temat ”Bi-
beln”. Därför har Fole EFS planerat in 9 extra 
bibelkvällar under året kring temat. Tanken är 
att från några utvalda bibeltexter lyfta fram de 
teman som en grundförståelse av bibeln kräver. 
Alltså en sorts ”snitslad bana” som ”låser upp” 
de ämnen som utgör kärnan i bibelns budskap. 
Kvällarna har (1) ett övergripande tema: ”Vad 
säger bibeln om…”, vilket (2) kombineras med 
ett enskilt underliggande tema för varje gång. 5 
stycken har varit under våren och publiceras här 
i tidningen efter hand. 

Vad säger bibeln om ”Skriften”?

Den här träffen ska ägnas åt temat Skriften, 
eller Den Heliga Skrift som också kyrkans bibel 
kallas. Med detta avses den skrivna text som 
finns i vår bibel och som vi generellt kallar för 
Guds Ord. Vårt syfte är att notera vad Skriften 
säger om sig själv, vilken roll skriften själv säger 
sig ha för den/de troende. Det här syns vara en 
naturlig utgångspunkt för vårt ämne, främst 
naturligtvis utifrån EFS tema 2015 ”Bibeln”, 
men även utifrån att det oftast är det skrivna 
Gudsordet som den troende spenderar mest tid 
med vid sidan av bönen. 
Ett passande bibelord för ett sådant här syfte är 
2 Timoteus brev 3:14-17 (men se gärna även 
Hebreerbrevet 4:12, med flera), läs gärna detta 
innan du innan du läser vidare.
Detta bibelställe är intressant för oss ur två 
perspektiv. Det första är att vi kan se vilken syn 
aposteln Paulus har generellt på bibelns texter. 
1 och 2 Tim är skrivna mycket sent i hans liv, 
han är gammal och har som följd kunnat samla 
på sig en gedigen erfarenhet av skriften under 
sin mission. En viktig detalj är dock, att Paulus 
avser säkert hela GT eftersom GT var komplett, 
men vad gäller NT-text är detta är mycket svårt 
att fastställa. Det andra är att Paulus skriver 
till en av de viktigaste personerna i hans tjänst 
(och övriga liv), hans lärjunge Timoteus. De 
två breven i NT från Paulus till Timoteus har 

karaktären av en ”mentors andliga testamente” 
till sin lärjunge. Utifrån dessa två aspekter bör vi 
kunna förvänta ett noggrant fokus från Paulus, 
att han uttrycker sig omsorgsfullt och tydligt 
här gällande bibelns texter. 

Vers 14: Du däremot, håll fast vid det som du har 
lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka 
du har lärt det.

Det första vi behöver beakta från vers 14 är att 
det finns något att lära. Även till den grad att 
Timoteus har behövt bli övertygad i viss mån. 
Det grekiska ord som är översatt med övertygad 
kan till och med bära en nyans av överbevisning 
i sin innebörd. Det här talar till oss om vilket 
förhållningsätt vi behöver inta till texten. Vi bör 
räkna med att påverkas och kanske ändra upp-
fattningar i takt med att vi erfar dess budskap. 
En välkänd rekommendation vid andlig vägled-
ning är att ha ett öppet och ödmjukt sinnelag, 
och det gäller även vid läsning av skriften. Att 
detta är viktigt blir strax tydligt när vi noterar 
vad det är för sorts text vi står inför. Vidare upp-
manas vi även till att hålla fast vid den kunskap 
och de insikter som vi får genom läsningen.  

Vers 15: Och du känner från barndomen de heliga 
Skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir 
frälst genom tron i Kristus Jesus. 

Här specificerar och betonar nu Paulus vad 
han vill säga. Versen inleder ett vanligt reto-
riskt grepp från antiken, (1) inledning med 
en kärnfull redogörelse om vad man vill säga, 
sedan (2) en uppföljning där man utvecklar sina 
detaljer. Ett sådant grepp brukar författaren för 
att betona sin intention, och visa att han noga 
har tänkt igenom vad han säger. Det vi behöver 
notera är uttrycken ”de heliga skrifterna”, och 
”som kan göra dig vis så du blir frälst genom tron 
i Kristus Jesus”. Paulus omdöme om texterna i 
bibeln är alltså att de är Heliga, och att de har 
ett budskap som kan göra människan frälst 
genom tro i Kristus Jesus. Om vi nu beaktar detta 
uttalande i förhållande till Nya Testamentets 
utgångsläge, som i grunden handlar om männis-
kans räddning till evigt liv genom Kristus, 

Bibeln 2015”
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så blir den skrivna bibeltext som vi studerar 
bland det allra viktigaste vi har. I NT (i synner-
het hos Paulus) framställs nämligen det eviga 
livet som den troendes prioritet nummer 1, 
och inför oss finns nu de texter som vittnar om 
denna prioritet.

Vers 16: Hela Skriften är utandad av Gud och 
nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till 
upprättelse, och till fostran i rättfärdighet,

Nu utvecklar Paulus sin inledning med detaljer, 
och det är nu som det börjar bli extra intres-
sant för oss. Det första som är viktigt är Paulus 
förklaring över varför han kallar texten för 
helig. Han beskriver den som ”Gudandad”, 
eller ”utandad av Gud”. Det grekiska ordet i 
texten theópneustos som vi ofta översätter med 
”inspirerad” översätts ordagrant till svenska med 
”gudandad/ andad/utandad av Gud”. Innebörden 
är att texten blivit skriven av människor utifrån 
deras kunskap om Guds rättfärdighet. Denna 
rättfärdighet har förmedlats till dem genom en 
specifik påverkan av Guds Ande, och därför 
anses textens innehåll vara det som Anden vill 
förmedla. Som en följd av detta blir då även lä-
saren ställd inför Andens förmedlande av Guds 
Rättfärdighet, och dess intention att beröra på 
ett speciellt sätt (Se även Rom 1:16-17). Detta 
betyder inte att den skrivna texten i sig (eller 
”boken” bibeln) är samma sak som Anden från 
Gud. Inte heller att texten har någon sorts 
speciell kraft i sig själv, då rör vi oss mot ockulta 
tankar och magi, varning! Texten är endast ett 
skapat ting, ett verktyg för att kunna kommuni-
cera mellan författare och läsare, den har inget 
specifikt liv i sig själv. Det är istället budskapet 
som texten talar om som innehåller Andens liv 
från Gud. Detta budskap är Ordet från Gud, 
som inte nödvändigtvis måste vara skrivet, det 
kan även vara talat, genom predikan/
undervisning, eller sjunget, genom lovsång/
psalmer, eller uppenbarat, genom profetia/syner 
mm. Vi kan således kalla texten för ett skapat 
ting utan liv i sig, men texten är enligt Paulus 
ett heligt skapat ting beroende på de budskap 
som texten vittnar om. Därav namnet Den 
Heliga Skrift.

Vers 16-17: .....till tillrättavisning, till upprättelse, 
och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmän-
niskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje 
god gärning.  

Här fortsätter Paulus med flera detaljer. Speci-
fikt redogör han för hur den påverkan fungerar 
som gör att han kallar skriften för ”Helig”. En 
förvandling/formning av den troendes person-
lighet i fyra led till fostran i ”rättfärdighet”, 1 
undervisning, 2 tillrättavisning, 3 upprättelse, 
och 4 fostran. Vidare säger han att man kan 
bruka skriften som ett verktyg för att uppnå 
denna förvandling/formning av personligheten. 
”Skriften” är alltså ett verktyg givet till oss för 
att förmedla Guds rättfärdighet, och - observera 
nu specifikt syftet! Målet med förmedlingen är 
att den troende ska erhålla en vishet (v.15), så 
att ”gudsmänniskan skall bli fullt färdig”, och 
”väl rustad för varje god gärning” (v.17), så att 
han/hon blir frälst genom tron i Kristus Jesus 
(v.15). 
Bibelns texter är alltså mycket viktiga för oss, de 
bär budskapet om Guds rättfärdighet vars syfte 
är att hjälpa människor till evigt liv hos Gud. 
Guds rättfärdighet är i sammanhanget själva 
kraften från Kristi död för synden, och hans 
uppståndelse från döden till liv (Se återigen 
Rom 1:16-17).
”Skriften” är den skrivna formen av Guds Ord, 
och den vittnar för oss om Guds rättfärdighet. 
Genom sin rättfärdighet vill Gud visa sin kärlek 
till oss, med syftet att vi ska renas från synd 
till sanning och finna vår identitet I Kristus. 
Detta gör oss inte speciella, eller till någon sorts 
övermänniskor, det är inte kärlekens mål. Målet 
är att vi genom kraften ifrån Kristi uppståndelse 
ska bli äkta/sanna, förstå vårt sanna jag, finna 
vår unika natur genom att erfara vad Guds 
kärlek gjort för oss i Kristus på korset. Och 
den text vi har framför oss vittnar om just detta 
budskap. 
     

Jens Peterson
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 Att stålborsta missionshuset i När tog jag 
på mig. Så fick jag ner en praktikant från 
Johannelund. Det var Lennart Jacobs, så 
småningom rektor på Hagabergs folkhögskola. 
Hans föräldrar hade för många år sen varit 
pastorsfamilj i Hablingbo. Gott om barn fanns 
det i den familjen. (Många, många år senare 
fick jag en kallelse att efterträda Nils Jacobs i 
Lidköping, då han skulle bli pensionär.)
Det är klart att Lennart skulle få prova på att 
hantera en stålborste, men mycket annat fick 
han också vara med om. Agnes Ekberg, den 
kända skånedamen reste en hel del på biblisk 
mark och fotograferade. Med Inga-Britt 
Sehlbergs hjälp satte de sedan samman en del 
bildprogram som vi ute i distrikten kunde få 
använda. Under mina år på Gotland använde 
jag rätt många av dessa program. Särskilt 
minns jag programmet  ”Där stenarna talar”.
EFS första musikteam var från Skåne. De 
hade tagit namnet Eko-temaet. De ville vara 
ett eko från himlen. Jag lyckade få teamet till 
Gotland. I Stånga missionshus brukade det 
inte vara fullsatt, men nu blev det så. Och ute 
på skolor, på Soldathemmet i Visby och några 
syföreningssamlingar hann vi med. Särskilt 
minns jag samlingen i Hamra bygdegård. 
Då jag kom dit stod redan kyrkoherde 
Johannes Siltberg i kapprummet och tog 
emot damernas ytterkläder. Inte vanligt att 
en kyrkoherde gör så, men vi var ju i hans 
pastorat. Thure Lundin (t f adjunkt) fanns 
också på plats. Sen jag hälsat välkommen och 
presenterat teamet satte de igång med sin sång 
och musik. Jag önskar ni alla fått vara med 
och se den lite rultige Thure stå och klappa 
takten med händerna. Även fötterna hjälpte 

till. Den gode kyrkoherden höll för öronen, 
men sa efteråt att budskapet var bra.
I Stånga startade några ungdomar det som 
kallades Stånga-teamet. En dag blev jag 
uppringd och ombedd att på höstkanten 
ta ungdomarna med och åka upp till Slite 
marknad och medverka bland många andra. 
Vi kom dit, allt hade blivit försenat. Men 
vänta så ropar vi upp er då turen kommer 
till er. Och turen kom. Vi var på väg in 
och någon skulle presentera oss: ”Då vill vi 
hälsa Jokkmokks-Jocke och hans musiker 
välkomna….!” lät det i högtalarna.
Applåderna dånade. Aldrig förr har jag 
blivit presenterad som Jokkmokks-Jokke. 
Jag tackade så hjärtligt för applåderna men 
förklarade att jag hette Karl-Olof Lindh och 
var EFS-pastor på sydöstra Gotland och med 
mig hade jag Stånga-teamet, en nybildad 
sång- och musikgrupp och dem får ni gärna 
applådera.

Ur Karl-Olof Lindhs levnadshistoria
Vi avslutar nu vår serie om Karl-Olof och hans minnen. Karl-Olof flyttade från 
Gotland till Älvsbyn i Norrbotten 1968, men har senare besökt Gotland många 
gånger, bl a som reseledare för olika bussresor. Karl-Olof och hans fru Brita är idag 
bosatta i Skellefteå.
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Höstens skördefester och missionsauktioner 
är något att minnas. Vid skördefesterna 
fanns ju mängder av skänkta skördealster. 
Då kunde man verkligen tacka Gud för allt 
som växt och mognat och som nu kunnat 
skördas. Brita minns hur man under rasterna 
serverade konserverad frukt med vispgrädde, 
det bästa hon visste. Att ropa in av de många 
äppel- och päronsorterna var roligt. Själv 
minns jag stenkyrkeäpplet som det bästa 
vinteräpplet. Då syföreningarna något senare 
på året hade sina försäljningar visade det sig 
vad de trogna damerna åstadkommit under 
alla symöten. Hembakade bullar och limpor 
fanns också med. Till en sådan auktion 
nere i Öja hade jag bett Kjell Andersson 
komma. Han var skåning och pastor inom 
EFS i Visby. Han skulle predika före rasten. 
Han kom i god tid och vi stod och pratade.
Plötsligt fylls dörröppningen av en man iförd 
mopedklädsel.  Jag skakar hand med honom. 
Det var kyrkoherde Johannes Siltberg som 
kom. Då undrar Kjell och viskar till mig 
med en undran om vilken luffare det var. Jag 
presenterade herrarna för varandra. Det här är 
EFS pastor Kjell Andersson med tjänstgöring 
i Gotlands huvudstad Visby och det här är 
kyrkoherde Johannes Siltberg här i området. 
Då själva auktionen sedan började så ropade 
Johannes in massor av hembakade bullar och 
ett flertal hembakade limpor. För Kjell fick 
jag förklara att Siltberg hade en fru som aldrig 
bakade varken bullar eller matbröd, men att 

han ofta kom och ropade in sådant på EFS 
auktioner.

Juli månad 1965 var det så dags för min fader 
och distriktsföreståndaren Emil Lindh att gå i 
pension. Redan under senvintern frågade jag 
inre missionens föreståndare Edvin Svensson 
vem som skulle efterträda honom. Skall Emil 
gå i pension, det visste jag inte sa Edvin, 
men vi får fundera hur vi skall ordna det. Så 
småningom får jag ett besked att jag skall vara 
t f distriktsföreståndare. Inför min flyttning 
till Älvsbyn på nyåret 1968 tog det fart i 
Stockholm. De beslutade att Gotlands skulle 
bli ett distrikt tillsammans med Småland. Så 
tokigt! Gotland skulle förlora sin arbetsledare. 
Hur tänkte man? Nu hade man gjort det man 
borde akta sig för – reta upp gotlänningarna. 
Vi samlades till protestmöte. Så ändrades 
beslutet och vi skulle få tillhöra Stockholms 
distrikt. Bra! Visbypastorn Gösta Josefsson 
skulle tillträda disktriktsföreståndartjänsten 
där och han både kände och hade hjärta 
för Gotland. Och gotlänningarna kände 
förtroende för honom. 

Åren på Gotland hade varit jobbiga – men 
intressanta. Jag hade ju också under de åren 
fått avsätta ungefär 10 % av min arbetstid för 
att hjälpa till på riksplanet med en del kurs- 
och lägerverksamhet. Men jag tackar Gud för 
den tid jag fick vara i hans tjänst på Gotland. 
Tiden på Gotland blev alldeles för kort.

Bön för Gotland

Söndag 27 september
Vi har förbön för Gotland i de olika gudstjänsterna
Möjlighet finns att lämna skrivna böneämnen som vi sedan ber för
vid den …..
Ekumeniska förbönsgudstjänsten i Dalhem kyrka kl 17.00
Därefter Gotlands Kristna Råds Forum i Dalhems församlingshem,
kaffeservering

Alla Välkomna !
Gotlands Kristna Råd
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Jag har blivit ombedd att presentera några 
älsklingspsalmer. Hur ska jag kunna det? När 
jag sjunger en psalm ger just denna psalm ord 
för min tro och för Guds tilltal till mig och 
för min lovsång och bön till Gud. Varje ord är 
betydelsebärande. Att kunna något utantill har jag 
aldrig varit bra på. Emellertid är det en psalm som 
ofta återkommer i mitt huvud när jag lagt mig 
eller vaknat, nämligen sv ps 45 med text av Lina 
Sandell. Jesus för världen givit sitt liv.

En annan viljeinriktning för min tro uttrycks i 
”Fast vid Jesus håller jag till min sista levnadsdag” 
sv ps 266, L Linderot 1811. Hur gör jag detta? 
För mig är söndagens högmässa mycket viktig. 
Där ropar jag ”Kristus förbarma dig!” I evangeliet 
hör jag Jesus tala till mig genom sitt Ord och 
sina handlingar. I trosbekännelsen får jag 
lovsjunga Gud. Bäst tycker jag om den nicenska 
trosbekännelsen. I nattvarden möts vi. Jesus delar 
måltiden med oss. 

En söndag i augusti 2011 slog jag upp 
psalmboken före högmässan och fann en psalm 
skriven av Desmond Tutu. Å, kan vi få sjunga den 
här psalmen bad jag kantorn och prästen. Det var 
en liten kyrka så kommunikationen fungerade. 
Den talade till oss i det fruktansvärda som hänt 
på Utöya. Den psalmen behöver vi ha inom oss i 
vår ständiga bönegemenskap med alla våra kristna 
syskon i Syrien och Irak, Egypten och Nigeria. I 
allt det lidande de och våra medmänniskor utöver 
hela vår jord får utstå. Sv ps 782 

Godhet har makt över ondskan,
kärlek nedkämpar hat,
ljuset upplyser mörkret,
livet segrar till slut.

Segern är vår, segern vi får
genom hans kärlek.

I vinterns mörka dagar behöver vi också tröst 
på ett personligt plan. Den kan komma från 
Harry Martinsons vinterpsalm som vi av någon 
anledning ofta får sjunga på sommaren och aldrig 
på vintern. Det verkar som om prästerna och 
kantorerna inte har analyserat psalmen. 
Sv ps 202
De blomster som i marken bor
kan själen aldrig glömma
Hur skönt att djupt bland gläntors flor 
se solens fingrar sömma 
en vacker klädnad till den säng 
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd 
hopsömmas våd för våd 

En sommarpsalm jag sjunga må i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå 
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd 
att djupt i minnet skåda Gud, 
i evig sommarskrud. 

Lägg märke till ”kan själen aldrig glömma” och ”i 
själens vinterdagar” ”mana”! 

Till sist en aftonbön 324 i 1937 års psalmbok.
(240 i 1986 års psalmbok)
”Uti din nåd , o Fader blid
befaller jag i allan tid
min arma själ och vad jag har,
Anamma allt i ditt förvar.
     

Kerstin Falk

Psalmer som talat till mig
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Det är inte lätt när jag får frågan om att skriva om 
vilka psalmer jag tycker allra mest om. Jag känner 
att det alldeles beror på årstid, känslotillstånd 
och ibland i vilken kyrka jag befinner mig på 
gudstjänst.
Psaltarpsalm 656, står nog mitt hjärta allra 
närmast.
”Visa mig Herre, din väg.” Jag ber tillsammans 
med många andra att Gud ska visa barmhärtighet 
och leda mig i sanningen och på sina stigar. Härlig 
psalm.
Den andra psalmen har nummer 565, 
”Gå varsamt, min kristen”
Den talar om för oss att vi ska vara varsamma om 
livet och våra medmänniskor. Vi ska vara beredda 
den dag som vi blir kallade att komma hem till
Gud.

En psalm som jag sjunger för mig själv många 
gånger tyst under dagen är psalm 778. ”I min 
Gud har jag funnit styrka”.  Han är min styrka 
och hjälper mig när allt känns svårt. Han håller 
sin väg öppen inte bara för mig och dig utan för 
alla människor i hela världen, det är en otrolig 
styrka att veta det.
Till sist psalm 398, ”Vi reser ett tecken”. Vi får 
tillsammans dela nattvardens bord med Herren. 
Han ger oss sin kropp och sitt blod och framför 
allt sin frälsning till alla.
Det var några av mina favoritpsalmer, men 
ni förstår ju att det finns många, många fler 
som jag har sjungit under min uppväxt, på 
skolavslutningar och i kyrkan under alla högtider.
     

Christina Ahlgren

Mina bästa psalmer

Vision för Gotland

När man åker gotlandsbåten har man tid att 
tänka och reflektera. Här några tankar:

Sedan tidigt i våras har jag haft en bild inom 
mig, hur jag ser på oss som kristna. Om vi skall 
tro statistiken så är vi ganska många som kallar 
oss kristna här på Gotland. Men hur många av 
oss är ”brinnande kristna”? Vi kan som kristna 
liknas vid grillkol som när de får tändvätska 
flammar upp och brinner en stund, är vi ett 
ensamt kol så falnar elden ganska snabbt, är 
vi några tillsammans glöder vi en stund och 
är vi många så blir det en ordentlig glödbädd. 
Vi behöver komma tillsammans för att fira 
gudstjänster, lovsjunga och be tillsammans 

samt ta emot syndernas förlåtelse och dela 
glädjen i tron. Allt detta är viktigt för att vi 
skall bli levande kristna.
Låt oss därför samlas till bön och lovsång, läsa 
vår bibel, ta del av evangelierna. Läs gärna 
apostlagärningarna. Samme Jesus som levde 
för 2000 år sen är levande idag. Under och 
tecken som är mirakel sker runt om i vår 
värld idag. Vi måste stå upp för Jesus, Guds 
son, världens Frälsare. Jesus sa: Jag är vägen, 
sanningen och livet!
Visionen för vår ö stavas: Låt oss förenas i bön! 
Där kan vi alla få vara med, gammal som ung. 
Låt den helige ande vara din tändvätska och 
håll fyr i din eld.
     

Peder Fohlin 
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Tro som övervinner världen
Det var temat för vår sommarkonferens i 
Fole. Onsdagskvällen talade Jakob Tronét 
över temat ”Vågar jag?” Han valde att tala 
om Maria som vågade ta emot Guds kallelse 
och föda världens Frälsare – utan Maria 
ingen Kristus.
Torsdagen predikade Johan Bäckrud om tron 
utifrån Hebr. 11, om vi vågar vara trons 
gestalter och vad vi kan lära av dem.
Fredag och lördag började med en 
morgonmässa i missionshuset. En fin stund 
som Jens delade med oss, efter den så tog 
Carl-Erik Sahlberg oss med in i bibelns värld. 
På fredagskvällen stod Sverige-Afrika 

i fokus. Vi fick glimtar från Carl-Erik, som 
ju är bosatt o Tanzania, hur väckelsen går 
fram i olika sammanhang i Afrika, kyrkan 
växer hela tiden. Nästa kväll var det bön 
och diakoni som stod i fokus. Framgången 
i S:ta Clara kyrka stavas just detta: Bön och 
diakoni. Söndag förmiddag firades mässa i 
Fole kyrka och på kvällen så var temat: Det 
bästa framför! Vi får blicka framåt, lyssna in 
vad Gud har i beredskap och vi får ställa oss 
till hans förfogande. Även när vi blir gamla 
och skröpliga har vi det bästa framför och det 
är evigheten hemma hos Gud.
   
  Peder Fohlin

Några av de medverkande vid tältmöterna. 
Fr.v. Peder Fohlin, Carl-Erik Sahlberg, Jens Peterson, Christoffer Lahrin.
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vi minns
Monica Klintstad Visby har avlidit efter 
en kortare sjukdomstid. Hon besökte olika 
samlingar i Visby och många gånger var hon 
i Terra Novakyrkan. Gotlands Missionstid-
ning hade i henne en trogen prenumerant. 
Vi tackar Gud för vad hon fått betyda för 
sin familj och de olika sammanhang där hon 
engagerade sig.

Margit Hedin Hemse – Silte 
Hon var sin hemsocken trogen och verkade i 
hemmet vid Bjerges tills krafterna avtog och 
det blev äldreboende i Hemse. Margit kom 
tidigt i kontakt med EFS arbete och utlands-
missionen var särskilt i hennes omtanke. 
Hon hade en släkting som tjänstgjorde som 
missionär i Etiopien och på så sätt ville hon 
vara med och stödja EFS mission med rikliga 
gåvor. Margit svarade i många år för att det 
blev sparbössetömning till missionen i Silte. 
Margit kom också att tillhöra EFS missions-
förening först i Hablingbo och sedan i den 
sammanslagna på Södra Gotland. Margit var 
också prenumerantsamlare för Gotlands Mis-
sionstidning och det gjorde att tidningen fick 
stor spridning i socknen. Hon var den siste 
på Gotland som hade den uppgiften, längre 
tillbaks fanns den i varje socken men numera 
är det ju inbetalning genom giro som gäller. 
Vi minns henne med tacksamhet för den gär-
ning hon utfört och för hennes omtanke om 
missionens arbete.

Gunborg ”Lillan” Gustafsson Halla
fick hembud den 23 juli. Även om krafterna 
avtagit så kom det oväntat. Gunborg växte 
upp vid Högbro i Halla och där bodde hon 
också de sista åren. 1960 gifte hon sig med 
Hans som bodde vid Hartviks i Ganthem 
och där kom hon att tillsammans med ho-
nom utföra sin livsgärning. 
Gunborg arbetade förutom i hemmet som 
telefonist först i Roma och sedan vid Läns-
styrelsen i Visby. Sitt stora engagemang hade 
hon inom kyrkan i Ganthem, söndagsskola 
och syförening. I hemmet i Halla och genom 
Hans kom hon också i kontakt med EFS 
arbete på Gotland, de tillhörde först Got-
lands Missionsförening och sedan EFS i Fole 
där hon en tid var med i styrelsen. I EFS 
syföreningsutskott och Ekegården var hon 
också engagerad.
Gunborg var en föreningsmänniska och 
tillhörde Tempelriddarna, IOGT, Visir och 
Gideoniterna m. fl. organisationer. Vi minns 
hennes glada och vänliga sätt. Hon fattas oss, 
men, det är endast avsked för en tid som vi 
tagit, återseendet hemma hos Gud väntar på 
oss som är kristna. I hennes dödsannons stod 
orden ”Kristi kors vårt enda hopp” och det får 
vi ta till oss vi som är kvar på jorden.
  
Det enda som bär när allting annat vacklar det 
är Guds nåd och Guds barmhärtighet. 
All jordisk berömmelse och glans den slocknar 
när sist jag står hos Gud i härlighet.

(Lydia Lithell)

 Peder
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bibel läsnings
plan

DAGENS BIBELORD tel. 0470-24100

September
Må     28    Första Kungaboken 21:1–10
Ti        29    Första Kungaboken 21:11–19
On      30    Romarbrevet 11:17–24

Oktober
To       1    Psaltaren 9:2–5 
Fr        2        Daniel 6:16–22
Lö       3    Uppenbarelseboken 12:7–12
Sö       4    Lukas 10:17–20 (Den helige 

Mikaels dag)
Må     5    Första Kungaboken 21:20–29
Ti        6    Första Kungaboken 22:1–9
On      7    Jakobsbrevet 2:14–23
To       8        Första Korinthierbrevet 10:14–17
Fr        9        Första Krönikeboken 29:10–14
Lö       10       Första Thessalonikerbrevet 5:16–24
Sö       11       Lukas 17:11–19 (Tacksägelsedagen)
Må     12       Första Kungaboken 22:10–14
Ti        13       Första Kungaboken 22:15–25
On      14       Psaltaren 118:22–29
To       15       Första Petrusbrevet 2:4–10
Fr        16      Rut 2:8–12
Lö       17       Apostlagärningarna 9:36–43
Sö       18      Markus 3:31–35 (20 e. trefaldighet)
Må     19       Första Kungaboken 22:26–33
Ti        20       Första Kungaboken 22:34–40
On      21       Filipperbrevet 1:9–11
To       22       Psaltaren 94:18–19, 22
Fr        23       Jeremia 29:4–7
Lö       24       Romarbrevet 13:7–10
Sö       25       Matteus 22:15–22 (21 e. trefaldighet)
Må     26       Amos 8:11
Ti        27       Ordspråksboken 3:5–8
On      28       Hebreerbrevet 13:5–8
To       29       Romarbrevet 15:1–3
Fr        30      Uppenbarelseboken 7:9–17
Lö       31       Matteus 5:1–12 (Alla helgons dag)

November
Sö      1         Lukas 12:4–7 (sön. e.alla helgons dag)
Må     2        Psaltaren 62:6–9
Ti        3        Femte Moseboken 4:29–31
On     4         Lukas 15:11–24
To      5 Lukas 15:25–32
Fr       6 Första Moseboken 50:15–21
Lö      7 Andra Thessalonikerbrevet 3:1–5
Sö      8 Matteus 18:15–20 (23 e. trefaldighet)
Må    9 Josua 1:6–9
Ti       10 Psaltaren 73:21–28
On     11 Jeremia 29:11–13
To      12 Jakobsbrevet 1:22–27
Fr       13 Sefanja 3:8–13
Lö      14 Uppenbarelseboken 3:10–13
Sö      15 Matteus 25:1–13 (sönd 

före domsöndagen)
Må    16 Predikaren 3:1–8
Ti       17 Predikaren 3:9–15
On     18 Galaterbrevet 5:22–26
To      19 Galaterbrevet 6:1–10
Fr       20 Jesaja 65:17–19
Lö      21 Andra Petrusbrevet 3:8–13
Sö      22 Matteus 25:31–46 (Domssöndagen)
Må    23 Ester 2:15–18
Ti       24 Ester 3:8–15
On     25 Efesierbrevet 1:3–8
To      26 Romarbrevet 12:1–2
Fr       27 Sakarja 9:9–10
Lö      28 Uppenbarelseboken 3:20–22
Sö      29 Johannes 18:36–37 (1 i advent)
Må    30 Ester 4:1–8

December
Ti       1 Ester 4:9–17
On     2 Andra Timotheosbrevet 4:6–8
To      3 Markus 4:35–41
Fr       4 Jesaja 35:1–10
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bibel läsnings
plan

Lö      5 Jakobsbrevet 5:7–11
Sö      6 Matteus 13:31–34 (2 i advent)
Må    7 Ester 5:1–8
Ti       8 Apostlagärningarna 3:1–10
On     9 Apostlagärningarna 3:11–16
To      10 Apostlagärningarna 3:17–22
Fr       11 Malaki 4:4–6
Lö      12 Andra Petrusbrevet 1:19–21

Sö      13 Matteus 11:12–19 (3 i advent)
Må    14 Ester 5:9–14
Ti     15 Ester 6:1–14
On   16 Psaltaren 145:17–21
To    17 Markus 2:3–12
Fr     18 Sefanja 3:14–17
Lö    19 Filipperbrevet 4:4–7
Sö    20 Lukas 1:30–35 (4 i advent)

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2015  
Framtagen av Svenska Bibelsällskapet © 

Texturval av Johanna Widell. 

vi minns
Rune och Roland Andersson, Eke

Sista helgen i maj fick vi budet att Rune 
och Roland hastigt hade avlidit genom en  
tragisk olyckshändelse, båda två var starkt 
förknippade med Eke socken och den kristna 
verksamheten i bygden. 
Ekegården inköptes genom förmedling av 
Runes far Karl H Andersson och på så sätt 
kom Rune också att finnas med i verksamhe-
ten där. Både Rune och Roland har deltagit 
i mycket verksamhet på Ekegården under de 

drygt 50 år som gården var i EFS ägo. Rune 
var också medlem i Ekegårdsföreningen och 
vi minns alla de gånger han praktiskt ställde 
upp för Ekegården, bl a med snöskottning 
om vintrarna. Hans omsorg och omtanke 
om Ekegården var stor. Vi delar sorgen och 
saknaden med Britta och Inger och deras 
familjer och minns med tacksamhet det verk 
dem utfört i Guds rike på Södra Gotland.

Peder
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Sommarbilder från scouterna

Moa och Andrea på scoutlägret i Boge i somras. 

Carl duschar Markus en av sina scouter vid stranden där han hade gjort i 
ordning en gryta med varmvatten – rena lyxen på ett scoutläger.

Anna, Alice Nathalie o Hilda säljer varmkorv i Fole på Foledagen.
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välkomna till
Fole
Scouter måndagar jämna veckor kl. 18.30
Syföreningens trivselkvällar tisdagar jämna 
veckor kl. 19
Bibelsamtal och bön torsdagar jämna veckor 
kl. 19
Bibelkvällar lördagar 3 okt, 28 nov, 12 dec, kl 
18 Kvällsmat, kl. 19 Bibelkväll
Luncher tisdagar 13 okt, 10 nov, 8 dec, kl. 
12.30
Vill du ha veckoprogram med verksamhet 
och böneämnen skickade per e-post kontakta 
peder.fohlin@telia.com 

Terra Novakyrkan

Gudstjänster i regel varje söndag kl. 11.00
Öppet hus med dagens gäst tisdagar  
kl. 13.00 udda veckor.
Barn och ungdomsverksamhet - 
se Domkyrkoförsamlingens hemsida.

Kristina Eriksson Bjurholm besöker 
följande samlingar

Fred.  2 okt kl. 14.30 Roma äldreboende
       kl. 19 Vänge Missionshus, skördefest
Lörd. 3 okt kl. 13.30 Sanda Stationshus,   
                                     Gemenskapsträff
       kl. 18 Fole Missionshus,  Bibelkväll
Sönd. 4 okt kl. 13.00 Hejde kyrka,
                                              Gudstjänst
       kl. 18 Bäl kyrka, Gudstjänst
Månd. 5 okt kl. 13.30 Endre Bygdegård, 
                                     Gemenskapsträff

Irene och Roberth Johansson Aneby
besöker Gotland
”Med sång och humor i bagaget” 

Fred. 23 okt kl. 13,30 Havdhems   
  församlingshem, Gemenskapsträff
Lörd. 24 okt kl. 19 Katthammarsvik 
                                     Elimkapellet
Sönd. 25 okt kl. 14 Vall, Saron
              kl. 18 Fole Missionshus
Månd. 26 okt kl. 13.30 Lokrume 
församlingshem, Gemenskapsträff
Tisd. 27 okt kl. 13.00 Visborgskyrkan, 
                            Gemenskapsträff.

Visby stifts Kvinnoråd inbjuder till höstens
INSPIRATIONSDAG
Fredag 2 oktober kl 13.00 i Tjelvarkyrkan Visby
Gunnar Jonasson, Lars Sjösvärd och Magnus Ihreskog kommer att berätta om psalmer som 
betytt något speciellt för dem

Kaffeservering, lottförsäljning
Peder Fohlin säljer handarbetsmaterial.

ALLA VÄLKOMNA!
Anmälan senast 28 sep till Sonja Karlsson 53028 eller Inger Rohnström 290585

Hösten auktioner och försäljning

Vänge Missionshus 
Fred. 2 okt kl. 19 Skördefest
Sanda Stationshus
Torsd.26 nov kl. 19 Syföreningsauktion
Fole Missionshus 
Fred. 4 dec kl. 19 Syföreningsauktion




