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Gotlands Missionstidning – 
Våren 2016
En lång höst och vinter är på väg mot en ny vår. 
Visst låter det underbart. Jag har kämpat mig 
igenom denna vinter med fraktur på lårben och 
flera frakturer i höger hand, vilket har lett till att 
jag inte har kunnat varken använda min dator 
eller arbeta. Jag har ju arbetat på ”övertid” och 
funderat på om det är värt att fortsätta med det 
eller pensionera mig. Gud gav mig svaret, men 
måste det ske på ett så drastiskt sätt?

Äntligen kan jag hjälpa till med vår tidning, 
det är så roligt när den lilla redaktionen sitter 
tillsammans och funderar ut vad nästa nummer 
ska innehålla. Peder, Gunnel jag och Aina hade ett 
sånt möte nu i veckan. Vad kom vi fram till? Vi 
vill ha med om EFS missionsarbete, en betraktelse 
naturligtvis, sen en fortsättning på ”Bibeln 2015”, 
där Jens följer oss med undervisningen.

En stor händelse kommer att ske under året då 
vår tidning, Gotlands Missionstidning fyller 150 
år och därmed är Gotlands äldsta tidning. Är det 
inte helt otroligt att den har kunnat leva kvar, men 
det är naturligtvis med Guds hjälp. Detta kommer 
att uppmärksammas i senare nummer.

Jag vill till sist önska alla läsare en fin stund med 
vår tidning och att vi alltid ska lyssna till vad Gud 
vill tala om för oss.

Christina Ahlgren
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BETRAKTELSEN

Vi går mot ljusare tider. Mörkret viker och 
värmen kommer. Livet som stelnat väcks 
och vi får åter uppleva en ny vår. Det är ett 
underverk som sker och det är lika ljuvligt 
varje gång vi får uppleva det. Under den här 
delen av kyrkoåret vandrar vi mot ljuset. Vi 
får uppleva fastans eklut, vi får följa med Jesus 
under hans sista tid hos oss, höra hans ord om 
att han ska vandra upp till Jerusalem. Där ska 
han pinas av de skriftlärde, översteprästerna 
och de äldste. Han kommer att dödas men 
återuppstå på den tredje dagen. Vi känner med 
Petrus som blir förskräckt och protesterar.

Jesus rider in i Jerusalem på det lilla gråa 
åsnefölet, som symboliserar att Jesus är med 
oss också i den grå vardagen. Folket omfamnar 
honom, lägger ut palmkvistar och sina 
mantlar på vägen, ropar och sjunger ut sitt 
Hosianna, välsignad vare han som kommer i 
Herrens namn. Hosianna i höjden!

Själv gråter Jesus över Jerusalem när han 
blickar in i framtiden och ser allt elände som 
kommer att vederfaras hans folk eftersom de 
inte förstod att tiden var inne för Guds besök. 
Han vill samla dem liksom hönan samlar sina 
telningar under sina vingar för att skydda 
dem från all fara. I bön lägger han fram det 
för Gud men säger samtidigt … ske din vilja!

Översteprästerna och folkets äldste rådslår hur 
man ska kunna gripa Jesus. Man beslutar att 
med trettio silverpenningar muta Judas som 
med sin dödskyss markerar vem Jesus är. Han 
tillfångatas, döms till döden och överlämnas 
till Pilatus som representerar den romerska 
ockupationsmakten. Han verkställer domen 
och låter Jesus dö på ett kors han själv under 
plågor fått bära upp till Golgata. 

Efter tre dagar är den begravda kroppen borta. 
Trots soldater som vaktat graven dag som natt 
är Jesus inte kvar. Precis som han förutspått, 
har han på den tredje dagen uppstått från 
döden. Detta är påskens glada budskap. Jesus 
har för vår skull offrat sig.  Av nåd får vi ta del 
av denna Jesu seger över djävul, synd och död.

”Som en härlig gudomskälla, rik och mäktig, 
djup och stor, är den kärlek nåd och sanning 
som i Jesu hjärta bor, … under över alla under! 
Allt förlät han mig en gång. Om hans underbara 
godhet glad jag sjunger nu min sång, … när en 
gång i livets morgon till den gyllne port jag når, 
då för Jesu stora kärlek ock för mig den öppen 
står. Han har öppnat pärleporten så att jag kan 
komma in. Genom blodet har han frälst mig och 
bevarat mig som sin.” Psalm 235

GLAD PÅSK! 

                                Per Nylén, präst i Visby

Påsken 2016
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Den här fjärde träffen fortsätter vi med temat 
”Jesus Kristus”, och som förra gången avser vi 
även den här gången Guds Ord i form av män-
niskan Jesus Kristus. 
Förra gången nämnde vi att människan har sin 
sanna identitet i Gud. Att hon är skapad av 
honom, till en relation med honom, men ty-
värr även skild från honom på grund av synd. 
Vi nämnde även att denna skilsmässa blockerar 
människan från att ha en rätt kunskap om Gud, 
och som följd, även en rätt självbild av sig själv. 
Men samtidigt berörde vi även Kristus som ”ei-
kon theou” (Guds avbild)1 , med syftet att just ge 
Fadern ett ”synligt ansikte” (avbild). Detta är en 
viktig punkt, för den innebär samtidigt att även 
alla andra människor är just en ”avbild av Gud”, 
och en sådan självförståelse är viktig för att kun-
na hitta tillbaka till en ursprunglig identitet hos 
Gud.  
Kristi mänskliga natur
Att Jesu Fader har uppenbarat sig för oss genom 
Kristus är ett tydligt bevis på att Gud vill vara 
med oss människor. Att han har ett genuint in-
tresse för var och en av oss personligen, och att 
han vill att relationen till honom ska bli helad. 
Men för att relationen ska bli helad så behöver 
vi förstå hur Guds frälsning är menad att gå till. 
Och det blir tydligt när vi växer i insikt om varför 
Jesus dog på ett kors för våra synder. Vi ska nu 
titta vidare på det.
För att kunna gripa tag om frälsningen i tro (dra 
i snöret så ”lampan tänds”)², så behöver vi förstå 
vad Fadern använder för att frälsa. Detta leder 
oss fram till något som bibeln kallar för syndof-
fer. I både Nya och Gamla Testamentet så förso-
nas synd genom att ett offer görs som neutrali-
serar syndens verkan. Detta kallas för syndoffer. 
Syndoffrets funktion är att utsättas för allt som 
synden har kapacitet till att göra, så att synden 
därigenom ska ha spelat ut sin roll och vara helt 
verkningslös.

”Syndoffer” förekommer på olika sätt genom 
hela bibeln. Tydligaste exemplet är i Moseböck-
erna när det hebreiska folket vandrar från Egyp-
ten ut i öknen. I öknen får de ta emot en form 
av gudstjänst där en ”syndofferskult” ingår. Kulten 
består av att prästerna ska offra djur för män-
niskors synder (syndoffer). Och kulten innebar 
generellt att djuren behövde dödas för att försona 
synderna. Men Gamla Testamentets offer var nå-
got som kallas för ”ställföreträdande”. Det bety-
der att de var offer ”i någon annans ställe”, de var 
offer istället för ett framtida offer som ännu inte 
hade blivit känt. 
Med detta som förebild vandrar även Jesus ut 
i öknen, och där förbereds han till att gå in i 
tjänsten att redogöra för Guds rike. Skillnaden 
mellan djurofferskulten i Gamla testamentet och 
Jesu tjänst är dock att Jesus inte offrar några djur, 
utan istället sig själv. Kristus var det offer som 
skulle bli känt, och han offrade sin egen kropp 
som ett syndoffer på korset för människors alla 
synder3.  Men, för att kunna göra ett sådant offer 
måste han också vara en människa själv. Precis 
exakt likadan som du och jag. 
Följande är några passande bibelord för temat, 
där vi kan se detta.  
Romarbrevet 1:1-4.
1Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apos-
tel och avskild för Guds evangelium, ²som han har 
utlovat genom sina profeter i de heliga Skrifterna. 
3Evangeliet handlar om hans Son, som till sin 
mänskliga natur är född av Davids ätt 4och 
som genom helighetens Ande med kraft har bevisats 
vara Guds Son efter uppståndelsen från de döda: 
Jesus Kristus, vår Herre.  
Romarbrevet 5:15
…..15Men syndafallet kan inte jämföras med nå- 
den. För om de många dog genom en endas fall, så 
har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till 
de många genom en enda människas nåd, 

EFS temakväll nummer 4, Tema   Bibeln 2015”
Vad säger bibeln om Jesu Kristi mänskliga natur? 

” .

1 Eikon är det grekiska ord som vi använder för ”ikon”, och betyder bild/avbild. Theou är genitiv av theos som betyder Guds, 
således ”Guds avbild”.  
² ”Lampan som tänds”: Liknelse som var med temakväll 3. 
3 Det är detta som är det Nya Testamentet. Ett ”människooffer” för människors synder istället för Gamla Testamentets 
”djuroffer”. 
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Jesu Kristi nåd.
1 Timoteus brev 2:5-6.
…...5Gud är en, och en är medlare mellan Gud 
och människor: människan Kristus Jesus, 6som gav 
sig själv till lösen för alla. Detta vittnesbörd skulle 
frambäras när tiden var inne,….
Romarbrevet 8:3-4
…. 3Det som var omöjligt för lagen, svag som den 
var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud 
genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det 
yttre lik en syndig människa. I hans kropp för-
dömde Gud synden. 4 Så skulle lagens rättfärdiga 
krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan 
efter Anden. 
I de här texterna ser vi hur Jesu mänskliga sida 
framställs. ”människan Jesus Kristus”, i den första 
texten, ”till sin mänskliga natur är född av Davids 
ätt” i den andra, ”en enda människas nåd” i den 
tredje, och, ”lik en syndig människa” i den fjärde. 
Trots att Jesus mycket tydligt framställs som 
Gud, vilket vi tittade på förra gången, är han en-
ligt nya Testamentet även 100% människa. Och 
detta är det unika med honom, 100% Gud, och 
100% människa, på samma gång! 
Nu hör det till syndoffrets beskaffenhet att om 
Kristus ska kunna utföra ett sådant offer för nå-
gon människa, behöver han först bli exakt lik den 
han skall förlossa (människa). Vidare måste han 
även göra det som krävs för den som skall förlos-
sas. Syndoffret bygger nämligen på att det finns 
en fullt ut 100 procentig identifikation mellan 
den som försonar och den som ska försonas. 
Detta betyder att Kristus måste var 100% män-
niska, han måste dö på grund av synd (precis 
som alla människor dör på grund av synd), och 
sedan låta sig uppväckas från döden (precis som 
det beskrivs i Nya Testamentet att alla människor 
ska bli uppväckta från döden)4,  för att det är 
så som den här delen av Guds frälsningsplan är 
konstruerad. 
I den första av texterna idag kan vi läsa att Kris-
tus ”till sin mänskliga natur är född av Da-
vids ätt”, alltså född av en kvinna/Maria (precis 
som alla människor är). Men vi kan även läsa att 

han var ”Guds son”, och ”till det yttre lik en syn-
dig människa”. Detta betyder att han var 100% 
människa, men inte ”släckt/mörk” inombords på 
grund av synden (som övriga mäniskor är). Dock 
blev han ”släckt/mörk” en kort tid när ”Gud sän-
de sin egen Son som syndoffer” på korset till att lida 
och dö på grund av synden. Detta är den 100 
procentiga identifikationen mellan Kristus och 
människors synd. Han var en 100% människa, 
och han gjorde ett 100 procentigt syndoffer, för 
att kunna försona allt hos oss människor från 
synden. Och detta är det tydligaste utslaget av 
Guds kärlek till oss, syndoffret. Detta har Kristus 
gjort för att vi ska kunna födas på nytt, uppleva 
Guds rike här på jorden, ärva liv i evigheten med 
Gud, och inte gå förlorade.  
I den sista texten kan vi se syndoffrets funktion. 
Det står, ”I hans kropp fördömde Gud synden”. 
Observera nu att även fördömelsen ”sträckte 
sig så långt” som synden har makt att klara av. 
Det vill säga ända till döds för Jesus. Men, att 
Guds plan var att omintetgöra döden genom att 
uppväcka till liv från just döden! På det viset har 
Gud ”fintat” och besegrat syndens värsta verktyg 
– döden. 
När vi ”tar emot” syndoffret i tro på dess funk-
tion/kraft så fördöms även synden i våra krop-
par. Personligen och som grupp (församlingen). 
Syndoffret leder oss till döds med Kristus, för att 
vi ska kunna bli uppväckta med honom. Och 
detta är den viktiga pusselbiten för vår nya iden-
titet I Kristus – i honom har vi enbart liv att se 
fram emot, för synden och dess död är besegrad. 
När vi förstår det här och lever i enlighet med det 
så renar Guds rättfärdighet våra hjärtan inifrån så 
vi kan ”skåda Kristus” och förstå Fadern. Då har 
Ordet börjat leva och verka för oss. 
Men, återigen, denna möjlighet hade inte kun-
nat erbjudas till dig och mig om inte Kristus varit 
100% människa och offrat sitt kött och sitt blod 
för vår skull.
Nästa gång ska vi ta upp vad bibeln/Ordet säger 
om människan. Om hennes situation/position 
inför Gud.

Jens Peterson

4 Uppväckas för att dömas av Kristus på Herrens dag. Se till exempel 2 Kor 5:10. Se även kyrkans ”Trosbekännelse”.
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Den 15 mars 1866 landsteg tre personer 
från Sverige i Eritrea - Carlsson, Kjellberg 
och Lange. Detta var begynnelsen till svensk 
mission utomlands. Landstigningen skedde i 
Massaua i Eritrea och målet var att komma 
till Gallafolket (Oromo) i Etiopien och väs-
tra Wollega.  Det skulle dröja några decennier 
tills detta skulle bli förverkligat. Missions-
historien är kantad av många nederlag, sjuk-
dom och många tårar. Men hela tiden kom 
nya människor och 1921 byggdes den första 
Lutherska kyrkan i Addis Abeba, 1958 blev 
Mekane Yesus kyrkan en egen luthersk kyrka 
med 20.000 medlemmar och idag är man 7,3 
miljoner medlemmar. Det som började i ring-
het fick bli och är till stor välsignelse idag i 
Etiopien.

Svenskar har betytt mycket för Etiopiens 
utveckling och efter andra världskriget har 
många Svenska företag varit med och arbe-
tat för landets utveckling. Detta är också en 
frukt av missionärernas goda kontakter med 
kejsaren och regeringar från slutet av 1940- 
talet fram till att landet blev kommunistiskt 
1974-1991. Idag när landet är under stark 
utveckling finns också svenskar med i olika fa-
ser, EFS mission och svenska företag betyder 
oerhört mycket för landets utveckling från ett 
av världens fattigaste länder till en av Afrikas 
starkaste växande ekonomier. Vi kan verkligen 
tala om välsignelse på flera områden.

Gotland har också fått vara med och sända 
missionärer till Etiopien, den första var Gusti 
Steinvall från Silte, hon var född 1884. 1910 
kom hon till Bellesa där hon tillsammans med 
sin man Frans Josef Lindfors fick börja arbeta. 
Lyckan blev kortvarig och efter två månader 
så avled Frans. Gusti ingick 1919 äktenskap 
med läkaren Erik Daniel Söderström och dem 
kom till Nakamte, ett arbete som de utförde 
sida vid sida fram till att Italienarna drev ut 

dem i mitten av 1930-talet, de kunde dock 
återvända till Nakamte 1943  och 1944 blev 
maken sjuk och dog. 1945 reste Gusti hem 
till Sverige och besökte bland annat Gotland, 
meningen var att hon 1946 skulle resa ut igen, 
men hon blev hastigt sjuk och avled i Uppsala. 
Emil Lind skriver i Gotlands Missionsfören-
ings jubileumsbok 1962 följande: ”Ett ovan-
ligt rikt livsverk i missionens tjänst här nere 
har därmed avslutats”.

En annan gotlänning som fick jobba i Etio-
pien var Fredrik Almqvist, född 1936 och 
hans fru Margaretha som berättar i några 
glimtar om deras tid i Etiopien. Fredrik skri-
ver själv i 100-årsboken ”Med glädje och bävan 
vill vi i våra liv försöka att tillämpa aposteln 
Pauli ord. Leva vi så leva vi för Herren, dö vi så 
dö vi för Herren: Evad vi leva eller dö så höra vi 
Herren till.”

EFS planerar att ge ut en jubileumsbok om 
EFS mission 150 år, den släpps på årskonfe-
rensen.

Peder

EFS utlandsmission 150 år
1866 - 2016

Gusti Steinvall
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Etiopien svälter

EFS har tillsammans med Mekane Yesus kyrkan startat en insam-
ling för de svältande i Etiopien. Omkring 20 miljoner av Etiopiens 
knappt 100 miljoner människor har inte tillräckligt med mat på 
grund av uteblivna regn och torka.

Kyrkan delar ut näringsrik mat till tusentals människor.
Ditt stöd behövs.

EFS bankgiro 900-9903 kan användas - ange text ”Etiopien sväl-
ter”

Tack för din gåva!
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Blev ombedd att skriva ner något minne från 
Fredriks och min tid i Etiopien. Det är länge 
sedan nu och ibland kan jag nästan inte tro att 
vi varit där och upplevt så många fantastiska 
saker. Tänker bara skriva lite om våra första 
5 år.

Ett av de första minnen jag har från Nedjo 
där vi var de första åren är besöket hos en 
medicinman. (Det vi kanske lite slarvigt 
kallar trollkarl.) Med tuffa Missionären 
Ingrid Hellman vid ratten körde vi till Bodji. 
Medicinmannen hade nyss blivit Kristen. Vi 
fick vara med om att han gjorde sig av med 
det som hade tillhört den forna tiden i Hans 
liv. Bland grejerna fanns en trumma som 
lastades in i vår bil av någon anledning. Har 
för mig att Fredrik tog hand om den.

Att arbeta lite på kliniken i Nedjo med den 
härliga sjuksköterskan Lydia Larsson var 
också som ett stort äventyr. Inte hade jag i 
min utbildning lärt mig att amputera ben, 
vårda någon med rabies eller förlösa. Som tur 
var skötte jag mest narkosen när det behövdes. 

Det jag ju inte heller varit med om var att  
söva med eter och ibland bara i ljuset av en 
liten ljuslykta. Lydia Hon tycktes kunna allt.

Resorna på  superleriga vägar - alla punkor 
etc är ju också  sådant man inte kan glömma. 
Fredrik blev ju riktigt duktig på att laga bilar 
med tiden. Och alla härliga människor vi 
träffade och deras gästfrihet. 

Men det häftigaste minnet var en annan resa. 
En kväll satt jag på bädden och sjöng ”Stolt 
man skall minnas att svensk jag var...” Kanske 
var det för att lugna nerverna lite inför det vi 
skulle göra dagen efter. Några etiopier och 
vi skulle rida ner till Shankalladalen vid blå 
Nilen. Någon bilväg fanns ju inte så det var 
ritt på mulåsnor som gällde. Varmt och 
spännande. Jag hade provat på någon kort

åsneritt för att vaccinera i någon by, men detta 
var något annat. Efter nån timme kom vi till 
en liten flod. Min badtokige man skulle förstås 
bada. Säkert ganska skönt. Men eftersom han 
badade så tyckte en av killarna som var med 
att han också kunde göra det. Problemet var 
bara att han ju inte kunde simma. Fredrik fick 
vara livräddare. Puh!

När sluttningen var för brant fick vi lov att 
gå och det kändes ordentligt i benen efter 
en stund. Men, vi kom fram, och mottogs 
med glädje. Andra dagen vaccinerade jag de 
allra flesta även byns Medicinman fick jag 
veta. Tittade på en del sår, och sjuka barn. 
Kvinnorna kollade av mitt långa raka hår. De 
hade inte sett en vit förut. Och de undrade 
om jag inte kunde ta med nån dotter som 
kunde gifta sig med en svensk man.

Fredrik talade med de som var lärare i den 
skola som Missionen startat där och hade väl 
också någon andakt.

Andra natten vaknade vi i vårt tält av en 
massa liv. Vi kikade försiktigt ut och såg att 
Medicinmannen hade någon sorts dans och 
annat med en grupp män. Minns inte om 
kvinnor var med. Hem kom vi - trötta men 
välbehållna.

Den välfyllda kyrkan i Nedjo - gudstjänsterna 
där. Allt kvinnoarbete. Missionsarbetet 
fungerar mina vänner!

Kära missionsvänner 

Margaretha och Fredrik Almqvist
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Margaretha Almqvist 

      Välkomna till Södertälje! 

EFS i Mittsveriges årsmöte / distriktskonferens
På Hagabergs folkhögskola lördagen den 9 april. 
Hör av dig till Peder om du vill åka med!

EFS Jubileumskonferens 
EFS och Salts årskonferens 5-8 maj i Södertälje

Under 2016 firar EFS internationella mission 150 år och det kommer självklart att 
märkas på flera sätt under konferensen. Mer information finns i Budbäraren och på 
hemsidan. www.efs.nu

Eftersom det är konferens i vårt distrikt så skall vi på Gotland också hjälpa till, du kan 
vara mötesvärd eller hjälpa till med andra praktiska arbetsuppgifter t.ex. bakning av 
bullar och småkakor -
Hör av dig till Peder Fohlin som är samordnare för Gotland. 

      Tel: 076-218 78 07 eller 361 25
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      Mars
29  Tisdag        Jon 1:1‐3
30  Onsdag        Jon 1:4‐9
31  Torsdag         Jon 1:10‐16

April
1   Fredag         Jon 2:1‐7
2  Lördag         Jon 2:8‐11
3	 	Söndag	 							Joh	21:15‐19																			Andra	söndagen	i	påsktiden,	Påskens	vittnen
4  Måndag         1 Kor 15:1‐11
5  Tisdag         Mark 16:9‐20
6  Onsdag        1 Joh 2:1‐11
7  Torsdag         1 Joh 2:12‐17
8  Fredag         Joh 15:1‐11
9	 	Lördag		 							1	Pet	1:13‐17
10	 	Söndag		 							Joh	10:11‐16																			Tredje	söndagen	i	påsktiden,	Den	gode	Herden
11  Måndag         Jon 3:1‐10
12   Tisdag         Jon 4:1‐5
13  Onsdag         Jon 4:6‐11
14		 	Torsdag		 							Pred	1:1‐6
15	 	Fredag		 							Pred	1:7‐11
16	 	Lördag		 							Pred	1:12‐18
17	 	Söndag		 							Joh	14:1‐14																					Fjärde	söndagen	i	påsktiden,	Vägen	till	livet
18	 	Måndag	 							1	Pet	1:18‐25
19  Tisdag         Kol 1:9‐14
20  Onsdag         Kol 1:15‐23
21	 	Torsdag		 							Matt	3:1‐12
22	 	Fredag		 							Matt	4:1‐11
23  Lördag         Kol 2:6‐15
24	 	Söndag		 							Joh	15:10‐17																			Femte	söndagen	i	påsktiden,	Att	växa	i	tro
25		 	Måndag		 							Pred	2:1‐8
26		 	Tisdag		 							Pred	2:9‐14
27		 	Onsdag		 							Pred	2:15‐19
28		 	Torsdag		 							Pred	2:20‐26
29		 	Fredag		 							Pred	3:1‐8
30	 	Lördag	 							Pred	3:9‐15

Maj
1		 	Söndag		 							Luk	11:1‐13																					Bönsöndagen,	Bönen
2   Måndag         2 Thess 1:4‐12
3   Tisdag         2 Thess 3:6‐13
4	 	Onsdag	 							Matt	22:34‐40
5		 	Torsdag	 							Luk	24:49‐53																			Kristi	himmelsfärds	dag,	Herre	över	allting
6   Fredag         Kol 3:12‐17
7		 	Lördag		 							Ef	2:11‐19
8	 	Söndag		 							Joh	16:23‐33																			Söndagen	före	pingst,	Hjälparen	kommer
9		 	Måndag		 							Pred	3:16‐22
10	 	Tisdag		 							Pred	4:1‐8
11		 	Onsdag		 							Pred	4:9‐17
12		 	Torsdag		 							Pred	5:1‐8
13		 	Fredag	 							Pred	5:9‐16
14	 	Lördag		 							Pred	5:17‐19
15		 	Söndag		 							Joh	14:15‐21																	Pingstdagen,	Den	heliga	Anden

bibel läsnings
plan



11

      

bibel läsnings
plan

16		 	Måndag		 							Joh	3:31‐36																			Annandag	pingst,	Andens	vind	över	världen
17   Tisdag        Apg 4:13‐22
18   Onsdag         1 Tim 1:12‐17
19   Torsdag         Tim 2:1‐7
20   Fredag         Joh 4:19‐26
21	 	Lördag		 							Matt	12:22‐30
22		 	Söndag		 							Matt	28:16‐20														Heliga	Trefaldighets	dag	Gud	‐	Fader,	Son	och	Ande
23	 	Måndag		 							Pred	6:1‐6
24		 	Tisdag		 							Pred	6:7‐11
25		 	Onsdag		 							Pred	7:1‐7
26		 	Torsdag		 							Pred	7:8‐12
27		 	Fredag	 							Pred	7:13‐16
28		 	Lördag	 							Pred	7:17‐23
29		 	Söndag	 							Joh	1:29‐34																			Första	söndagen	efter	trefaldighet,	Vårt	dop
30   Måndag         1 Tim 3:1‐7
31   Tisdag         1 Tim 4:12‐16

Juni
1		 	Onsdag		 							Matt	1:18‐25
2		 	Torsdag		 							Matt	3:13‐17
3  Fredag         1 Tim 4:6‐11
4   Lördag         1 Joh 5:11‐15
5	 	Söndag	 							Joh	1:35‐46																				Andra	söndagen	efter	trefaldighet,	Kallelsen	till	Guds	rike
6		 	Måndag		 							Pred	7:24‐26
7		 	Tisdag		 							Pred	7:27‐30
8		 	Onsdag		 							Pred	8:1‐5
9		 	Torsdag		 							Pred	8:6‐8
10		 	Fredag		 							Pred	8:9‐14
11	 	Lördag		 							Pred	8:15‐17
12	 	Söndag		 							Luk	15:8‐10																			Tredje	söndagen	efter	trefaldighet,	Förlorad	och	återfunnen
13		 	Måndag	 							Gal	1:1‐9
14		 	Tisdag		 							Gal	2:16‐21
15		 	Onsdag		 							Hebr	4:14‐16
16		 	Torsdag		 							Matt	13:44‐52
17		 	Fredag		 							Matt	13:53‐58
18		 	Lördag		 							Matt	14:1‐12
19		 	Söndag		 							Joh	8:1‐11																					Fjärde	söndagen	efter	trefaldighet,		Att	inte	döma
20		 	Måndag		 							Pred	9:1‐3
21		 	Tisdag		 							Pred	9:4‐6
22		 	Onsdag		 							Pred	9:7‐10
23		 	Torsdag	 							Pred	9:11‐12
24	 	Fredag		 							Pred	9:13‐18
24		 	Lördag		 							Matt	6:25‐30																	Midsommardagen,	Skapelsen
26		 	Söndag		 							Luk	1:57‐66																			Den	helige	Johannes	Döparens	dag,	Den	Högstes	profet

Bibelläsningssällskapets bibelläsningsplan 2016. Framtagen av Svenska Bibelsällskapet ©
Årets bibelläsningsplan har tagits fram av Olof Brandt och Anders Blåberg från Bibelsällskapet.

 I samband med helger och högtider följs kyrkoårets texter. I övrigt finns en balans mellan Gamla och Nya 
testamentet - varannan vecka - och en strävan att få läsa några bibelböcker i följd.
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vi minns
Nils Råmonth Visby.  
Nils kom som nyutexaminerad präst 
till Lutherska Missionskyrkan i Visby i 
början av 50-talet. Efter tjänstgöringen 
där hade han olika tjänster på Got-
land. En lång tid var han kyrkoherde i 
Havdhem och kom på så vis att fort-
sätta kontakten med EFS , där fanns 
flera EFS-föreningar och så Ekegården. 
Han var under en del år engagerad i 
konfirmandlägren på Ekegården. Efter 
åren i Havdhem bosatte han sig i Visby. 
Kontakten med EFS höll han genom 
Gotlands Missionstidning, i den med-
verkade han också med många artiklar 
under årens lopp. Vi tackar Gud för 
Nils och vad han fått betyda i arbetet 
för Guds rike.

Gerd Olofsson Visby (tidigare Viklau) 
Gerd kom från sudret och blev bosatt 
med sin familj i Viklau. Där var hon 
en trogen medlem i Lutherska syför-
eningen. Hon var också medlem i 
Gotlands Missionsförening och när den 
upphörde flyttade hon sitt medlemskap 
till Missionsföreningen i Fole. Även 
om krafterna avtog så var hon mån om 
missionens arbete. Vi tackar Gud för 
hennes missionsgärning. 

Peder

Jesus lever!

Jesus lever! Sjung och var glad 
och dela den glädje du känner! 
Gör som Maria, skynda åstad 
och berätta för alla hans vänner.
 En gråtande Petrus behöver tröst, 
Tomas, i tvivlet fången,
kan kanske bli ur sin boja löst, 
om han får höra den sången.

Det finns så många, som gråter 
idag 
i mörka och stängda rum. 
Det enda som gör en syndare glad 
är Guds evangelium;  
”Din synd är utplånad, 
riktigt betald, 
skuldbrevet sönderrivet. 
Du som av syndens dödsgift
 är kvald 
du kan bli räddad till livet.”

Från boken Som skyar över hav  
av Hans Hallebo 
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Växtkraftsdag 2 i Vibble gård.
Vi har varit samlade till dag två under temat växtkraft med Ingrid Lundström som inspiratör 
från EFS riks. Vi var drygt 20 deltagare från Fole, Hejde, Terra Nova, Stenkumla och Es-
kelhem. Sylve Klinth sammanfattade vår dag med följande dikt. Den 24 september blir det 
Växtkraftsdag 3 i Fole Missionshus.

Terra Novagruppen har grupparbete, fr v Barbro Lindby, Anita Hedlund, Christina Nimmer-
falk, Ingrid Lerman (skymd) och Aina Unemo. Bakom står Ingrid Lundström i samspråk med 
Gullevi Dahlby.

Växtkraft
Vi möttes i Vibble idag,

för att nu ta nya tag,
som skall utveckla tron

och måhända få fler över bron.

Bron till kyrkans rum
vill vi öppna många, många tum

Då skall många komma hit
om vi ger dem en vänlig invit.

Vägen till kyrkan är ej lång,
men för många är dörren väldigt trång.

De har så mycket att göra
och då kommer allt annat kyrkligt att upphöra.

Vi får se hur det skall gå
om vi blir fler eller få,

som till kyrkan hittar hit
vi får ta det bit för bit.

                          Sylve Klinth
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Prenumeration på 
Gotlands Missionstidning 2016

Med detta nummer medföljer ett 
inbetalningskort på en frivillig prenu-
merationsavgift för år 2016. Avgiften 
inbetalas till bankgiro 270-8279.

Den rekommenderade prenumera-
tionsavgiften är 150 kr per år.

Tack för ditt stöd!

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

Gotlands Missionstidning 150 år
Vår tidning utkommer med sin 150:e 
årgång 2016. Själva tidningen är dock 
några år äldre men kom ut lite sporadiskt 
under 1860-talet. Vi återkommer med 
detta i nästa nummer som blir ett 
jubileumsnummer.

Nu vill vi ha din hjälp - du som är 
prenumerant, kanske har du något minne 
från tidigare om tidningen, dela det gärna 
med tidningens läsare. Det kan handla 
både om tidningens innehåll, vem som 
prenumererade, hur den distribuerades 
eller vem som hade hand om det.

Så skriv, ring eller maila till oss. Kanske 
du har något foto också.

Välkommen att höra av dig innan den 10 
maj.

Gunnel och Peder Fohlin
Fole Kisslings 515

621 75 Visby
0498-36125

kisslings@telia.com

Ekonomisk redovisning för Gotlands Missionstidning 2015

Prenumerationsavgifter.........................................................................................................................................21.700
Gåvor..........................................................................................................................................................................................8.400
Bidrag fr. missionsfören....................................................................................................................................... 16.000
Annonser................................................................................................................................................................................6.000 
Ränta......................................................................................................................................................................................................3
                                                                                                    Summa: 52.103
     

Tryckning............................................................................................................................................................................36.660
Porto............................................................................................................................................................................................9.586
Övriga kostnader.................................................................................................................................................................800
                                                                                                    Summa: 47.046

Intäkter 

Kostnader  
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välkomna till
Fole Missionshus  
Lörd. 2 april kl. 18 Temakväll ”Nya sätt att 
vara kyrka” Tisd. 12 april kl. 12.30 lunch, 
Sön. 17 april kl. 18 Mässa,  Tisd. 10 maj kl. 
12.30 Lunch, Sönd. 29 maj kl. 18 Mässa, 
Sönd. 12 juni kl. 18 Mässa, Tisd. 14 juni kl. 
12.30 Lunch
Trivselkvällar tisdagar jämna veckor kl 19 
Bibelsamtal och bön torsdagar kl. 19 jämna 
veckor, i regel i prästgården
Havdhem församlingshem  
Tisd. 26 april kl. 13.30 Gemenskapsträff 
”Besök i Addis Abeba”
Hejde  
Tisd. Usdda veckor kl. 13.30 
Inspirationscafé,                            
Näs kyrka  
Sönd 15 maj kl. 19 Gudstjänst, kaffe i skolan
Stämbandet sjunger.

Sanda  

Månd. 18 april kl. 13.30 Gemenskapsträff 
”Besök i Addis Abeba”
Visby Terra Novakyrkan  
Söndagar Gudstjänst, se predikoturer i 
dagstidningarna. Tisdagar udda veckor
kl. 12.00 Sopplunch, kl. 13.00 Öppet hus.
Lördag 16 april kl. 10-16 Vårmarknad.

Stiftskvinnorådet inbjuder
till samlingar

Väskinde kyrka 
Månd. 4 april kl. 13.00
Klinte hamnkyrkan 
Onsd. 6 april kl. 13.00
Samlingarna börjar med mässa, sen kaffe och 
föredrag.




