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En ung flicka går på en grusväg, på väg hem efter 
att varit vid sjön och hämtat fiskar till middagen. 
Plötsligt ser hon något som ser ut som en ängel 
ovanför för sig och hör en röst som säger till 
henne att hon ska bli havande och föda en son, 
som kommer att bli jordens frälsare. Hon vänder 
sig om för att se om någon person är efter henne 
och talar till henne, hon kan inte tro att det är 
sant. Hon är ju inte gift, hur ska hon kunna föda 
ett barn? Men då säger ängeln ännu en gång till 
henne att hon inte ska vara rädd, hennes blivande 
make Josef kommer helt att ta på sig faderskapet 
och bli en bra fader till barnet. Flickan funderar 
en liten stund, men känner att hon måste säga ja 
till detta stora under som ska ske med henne. 
Flickan är Jungfru Maria, hon vågade säga ja helt 
oväntat och utan förberedelse när ängeln Gabriel 
sökte henne. 
Det är viktigt och ett stort ansvar att säga ja när 
Jesus kallar på oss. Att säga ja är som att säga ja till 
själva livet och att ha ett stort mod att tala om att 
vi är frälsta av Gud.
När detta skrivs är påsken överstånden och vi har 
pingsten och Kristi himmelsfärd framför oss. 
Jag vill avsluta min ledare med en fin vers:
Den lilla människomyran höjde armen mot himlen
Och skrek och ropade: Jag tror ej på Gud,
Och många andra myror följde den
Och trodde inte heller. Men Gud han bara LOG,
Och strök myran över håret
Han visste att de skulle säga ja till livet.

Christina Ahlgren

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN

Om du gärna skulle vilja tro på Gud, men 
inte riktigt är där; börja då att be! Be om att 
Guds kärleks-eld ska tändas i ditt hjärta. Be 
uppriktigt och ihärdigt, då kommer du att 
märka en längtan som du inte visste att du 
hade. Den längtan är din själs törst.
Våra själar törstar efter den himmelska 
kärleken, om vi bara vågar öppna dörren till 
vår längtan. 
Men är det bara att börja be? 
För att be måste du ge bönen utrymme. Du 
måste lägga undan det övriga som upptar och 
distraherar vår medvetenhet.
Du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. 
När du insett att du längtar och att Gud är 
en oändlig skatt, då vänder du ditt hjärta till 
Gud. Då vill din själ ha mera. 
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på 
jorden så som i himlen.
Du öppnar din dörr för Guds kärlek. Då vill 
din själ att du ska be oftare, därför att din 
längtan är en fråga efter mera, du vill fyllas på 
av kärlek, din andliga törst och hunger har på 
allvar vaknat.  Då är du i bönens land.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Men vi människor är ett speciellt släkte. Vi 
har lätt för att såra varandra. Om jag har sårat 
eller skadat någon och ångrar detta av hela 
mitt hjärta, då kan jag be den personen om 
förlåtelse. Det är också bön. 
Och förlåt oss våra skulder,
Jag ber Gud om förlåtelse för den skada jag 
åstadkommit. Om skadan är djup kan bön för 
mig själv och andra, läka sår och lösa upp de 
mest omöjliga knutar. 
Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld 
till oss.

Om du inte förmår att be för en person som 
har skadat dig, så kan du ändå be till Gud om 
att Gud förlåter den personen. På det sättet 
kan du frige den människan som har sårat dig. 
Då friger du också dig själv.
När du sedan i din omgivning ser människor 
som lider eller plågas kommer du att vilja 
hjälpa, då är bön en väg. Den bönen kallas 
förbön. Att be för medmänniskor är ett sätt 
att ge ut av Guds kärlek. Den person du ber 
för kommer att uppfyllas av glädje och bli 
förundrad. Bön är som ringar på vattnet. Den 
du ber för väcks i sin längtan och vill ge ut av 
den kärlek som strömmar in i dennes själ.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda 
oss från det onda.
Låt oss aldrig frestas att gå en annan väg än 
den till dig, Gud.
Ditt är riket, din är makten och äran, 
i evighet.
Att inse Guds omfattande väsen är att erkänna 
en Gud som är obegränsat medveten, helt 
utanför tid och rum, som vet mer om oss än 
vi själva gör.
Om vi människor kunde se på varandra med 
Guds kärleksfulla blick, istället för att värdera 
varandra utifrån alla möjliga mallar, så skulle 
vi få se vilka fantastiska gåvor vi i själva verket 
är för varandra.
Som ni märker är bön alltså ett omfattande 
ämne. I grunden handlar bön om hängiven 
kärlek, till Gud, till oss själva och till varandra. 
När vi ber till Gud berörs vi i djupet av våra 
själar. 

Lena Maria Hagensen, 
präst i Othem – Boge församling 

Vår Fader
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När vår familj flyttade till Gotland för 
snart fem år sedan och jag blev före-
ståndare i Pingstkyrkan Visby, fick jag 
en vision om att ön skulle behöva en 
Turistkyrka. Så oändligt många tu-
rister, medan våra resurser är så små 
i kyrkorna på ön. Visionen är egent-
ligen inte mer komplicerad än att det 
är team som är i hamnen och möter 
människor och samtalar om tro med-
an det bjuds på kaffe och bullar. I som-
mar är det fem team som kommer och 
har ansvaret för var sin vecka. Vecka 
26 är det Pingstkyrkan Visby, vecka 
28 är det Borås Kristna Center, vecka 
29 är det City-kyrkan Stockholm, 
vecka 30 är det ett team från Smyrna i 
Göteborg och vecka 31 är det ett team 
från Connect Church i Göteborg som 
kommer. Upplägget för en vecka är att 
teamet är minst tre kvällar i hamnen 
och möter människor. Här på neu-
tral plats finns det en tydlig öppenhet 
för att samtala om de stora frågorna. 
Ibland är det någon som vill ha förbön 
för något speciellt. Några har också ta-
git emot Jesus som frälsare i sina liv 
och då har vi kunnat 

slussa vidare dem in i någon försam-
ling. För den som vill finns det Biblar 
och tidningar att ta med sig hem. 
Spännande är att det visat sig att un-
gefär 40% av de som vi möter är Got-
länningar som turistar på sin egen ö. 
Kom gärna förbi i hamnen, ta en kopp 
och uppmuntra dem som är där och 
tjänar. 

Många goda samtal i Turistkyrkan

Johan Bäckrud
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EFS konferens i Alingsås 3-6 juni

Och det fanns med i predikan vid olika 
tillfällen som 
- Den korsfäste kallar
- Den korsfäste avslöjar
- Den korsfäste triumferar
- Den korsfäste utrustar
Du som vill och kan - gå in på efs.nu 
och se gudstjänsterna och många andra 
samlingar på play.
Vi fick också vara med och avtacka vår 
avgående missionsföreståndare Stefan 
Holmström som slutar till hösten och 
vi välkomnade Kerstin Oderheim som 
ny missionsföreståndare, den första 
kvinnan på den posten i EFS 160-åriga 
historia.
    
 

Temat för årets konferens var Korset - vårt enda hopp

Peder Fohlin

Mer information på webben: www.konferens.efs.nu

Foto: Inger Karlsson
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Margaretha och Bo Temnéus som var med och startade bokcaféet Porten för 40 år 
sedan var på besök den 12 maj och berättade om det initiativ som togs för att starta 
upp verksamheten. Kvällen firades med fullsatt café och många minnen delades.

Bokcaféet Porten 40 år

Här kommer ett par hälsningar från två olika 
prenumeranter. Sänd gärna in något du också! 
Det kan vara något speciellt du tyckte om 
eller kom att tänka på när du läste det senaste 
numret av tidningen. Eller sänd ett foto från 
något speciellt tillfälle och skriv ett par rader 
till det. (Kontaktuppgifter till oss i redaktio-
nen – se sid 2).

Till Gotlands Missionstidning
Jag är så glad att min dotter Maria Yn-
derdahl nu är diakon på Gotland. Särskilt 
också för att hon arbetar som diakon i Boge 
kyrka som är min hemförsamling, det är jag 
väldigt glad för. Maria arbetar i Slite, Boge 
och Othem m fl socknar.
Maria är dotterdotter till Marta och Nils 
Ljungberg som var välkända musiker över 
norra Gotland och senare också i Lutherska 

Missionskyrkan i Visby, där de spelade och 
sjöng. Marta efterträdde Natanael Nilsson 
som organist.

Hälsningar från Greta Siltberg, 
(född Ljungberg) Kramfors

Här kommer en hälsning från Ella Roberts-
son i Säffle. Jag verkade på Gotland under 
två korta perioder 1960-61. Då verkade 
även Arthur Eriksson på Gotland. Emil 
Lindh kom och mötte mig vid hamnen 
för jag behövde vägledning var jag skulle 
bo. Jag fick bo i ett rum i EFS-kyrkan på 
Bredgatan. Nu har ni ju Terra Novakyrkan. 
Jag medverkade vid olika slag av möten, det 
fanns många syföreningar. 
Har nu hunnit bli över 80 år, tiden kan ing-
en stoppa. Jag prenumererar fortfarande på 
Gotlands Missionstidning.

Glimtar från våra läsare
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Jag kunde sitta länge och bara titta på 
den. Samtidigt undra vad som fanns 
bortom den. Att låta ögonen vila på 
den och få distans var rogivande. 
Likaså att ge tankarna möjlighet att 
vara nyfikna och flyga långt. Att låta 
mina ögon nå så långt bort som det 
bara var möjligt var skönt. Tankarna 
gjorde en liknande resa. 
Det var där jag fick mest lugn och ro. 
Det var också där nyfikenheten öpp-
nades. Där vid vårt sommarboende 
mitt i det öppna vidsträckta landska-
pet ute på Faludden i Öja på Sudret. 
Där satt jag och tittade ut över det 
öppna landskapet och ändå bort till 
horisonten. Horisonten, något vi inte 
kan ta på men ändå se. Horisonten, 
den magiska mötesplatsen mellan 
himmel och hav.
Jag undrade vad som fanns bortom 
horisonten. Vad hände där borta 
samtidigt som jag satt där på udden? 
Hur såg haven och landskapen ut där 
borta? Hur såg människornas liv ut? 
Vilka var deras små och stora frågor? 
Hur tolkade de sina livsupplevelser? 
Hur tänkte de sig att Gud är? Om de 
liksom jag trodde på Gud, vilka kon-
sekvenser fick tron i deras liv? Jag be-
stämde mig tidigt för att söka svar på 
i alla fall några av mina frågor. Min 
längtan fick svar bland annat genom 
många års anställningar och studier 
utomlands, internationella uppdrag 

och resor till kyrkor, gemenskaper, 
samhällen, kulturer, landskap m.m. i 
ett stort antal länder. Allt bortom ho-
risonten som jag suttit och tittat på 
som barn.
Stunderna då jag bara satt och tittade 
ut över det öppna landskapet och ho-
risonten har format mig. Jag vill sträva 
efter just öppenhet och vidsträckthet. 
Efter att låta goda tankar få luft under 
vingarna och flyga. Efter att ge tid och 
plats till livets små och stora frågor. 
I kontrast till det öppna är jag både fy-
siskt och mentalt rädd för instängdhet. 
Jag tycker inte om för små rum, kliver 
t.ex. mindre gärna in i en trång hiss. 
I mina olika bostäder under åren har 
jag ofta lyft bort dörrar mellan rum-
men för att skapa större öppenhet. Får 
jag välja plats i ett mötesrum föredrar 
jag en med utsikt genom fönster, så att 
ögonen och tankarna kan resa längre 
bort än väggarna.
Min själ finner ro på samma ställe nu 
som då. Fortfarande sitter jag gärna 
och tittar på horisonten. Tack vare alla 
mina upplevelser i andra länder vet jag 
nu lite mer om vad som finns bortom 
horisonten. Fortfarande finns det mer 
att upptäcka, både på denna sida av 
horisonten och bortom den. 

Anna Ljung
Pastor i Tjelvarkyrkan och 

sjukhuspastor 

Mitt smultronställe
Öppna landskap och horisonten 
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Mina smultronställen på Gotland
• Torsburgens mystik en fullmånenatt, medan 
den täta dimman vandrar upp mot borgen. 
• Högklint, det röda skenet, som träffar havet, 
och gör min väninna exhalterad som ett barn, 
en sen julikväll, samtidigt som ett bröllops-
sällskap tar fotografier.
• Blå lagunen – obs! september! När turistsä-
songen är slut. Också där i fullmånesken,
en vibration från jorden.

Jag vet, bli inte arga på mig, blå lagunen är 
inget smultronställe längre, nu när det är väl-
känt sedan ett par år, och invaderat av glada 
familjer om sommaren. Men mitt första möte 
med denna av människan formade plats, var 
på höstkanten, när jag påbörjat min skrivarut-
bildning i Fårösund. Jag och en nyfunnen vä-
ninna åkte ofta på utflykter, och det var även 
hon som visade mig denna omtalade plats. Vi 
åkte dit en kväll i september, när fortfarande 
den sköna sensommarvärmen låg på, och just 
den kvällen vi var där, var det fullmåne. Man 
nästan kände hur marken under en bultade, 
en rytm från urjorden, som om vi inte var i 
det högteknologiska samhället utan valkyrior 
i det förkristna Sverige. Nu kom jag att tänka 
på att jag ju skriver i en kristen tidning. Mina 
fantasier flyger iväg till alla möjliga tider i his-
torien, vilt och ohejdbart. 

Mitt andra smultronställe, som jag önskar att 
andra får uppleva, är Högklint. Det var slum-
pen att vi åkte dit, ett par vänner på besök och 
jag, när de råkat boka in ett besök till mig, på 
självaste vecka tjugonio. I den heta julivärmen 
och den tillfälligt högpulserande innerstan, 
skulle jag försöka hitta trevliga och vänliga ak-
tiviteter som skulle bli minnen för dem, som 
samlade skatter i himlen. Vi åt på restaurang 
på lördagskvällen och sedan skulle vi bara se 
utsikten från högklint, och äta wienerbröd, 
innan natten kröp nära. Men en person i säll-
skapet blev som ett barn, jag har aldrig sett 
denna person så glad på länge. Solen som lik-

som föll ned i havet, skapade nästan en explo-
sion av rött skimmer, som höll på i en kort 
men intensiv stund. Folk satt på solstolar och 
åt pizza. Barn sprang alldeles för nära kanten 
och jag såg en pappa se skräckslagen ut innan 
han fångade upp sin lilla pojke. Det var en 
fantastisk kväll och vi var många som delade 
denna upplevelse, som var bättre än bio. 

Torsburgen, slutligen, hur ska jag kunna 
beskriva detta vackraste spektakel, denna näs-
tan kusliga stämning, som jag och min vän 
upplevde? Det hade varit marknad i Kräkling-
bo, och vi bestämde oss för att åka förbi Tors-
burgen på vägen hem. Vi åkte när det ännu 
var soligt, men allteftersom promenaden tog 
fart runt borgen, blev det mörkare – samti-
digt som en tjock, ogenomtränglig dimma 
nästan for hotfullt emot oss från skogen som 
omgärdade borgen. Jag tog många foton den 
kvällen, men efter en stund behövde vi röra 
på oss mot bilen. Snart låg mörkret tätt om-
kring oss och dimman letade sig in i alla vrår 
och jag hann tänka: om vi inte hittar stigen 
ned till bilen är det kört, vi får övernatta här, 
eller ringa sos! …så jag sprang sista hundra 
meterna för att försäkra mig om att vi inte 
skulle missa den lilla klykan som ledde ned 
till parkeringen. Då var jag alldeles ensam och 
min vän blev nog lika skräckslagen som jag. 
På väg hem mot Visby sprang rådjur över vä-
gen, och det avslutade den kvällens äventyr, 
med skönhet och en känsla av att vara med i 
en förtrollande saga.
Jag heter Ingrid, är inne på mitt trettiotredje 
år, och är f.n. en skrivande person med förfat-
tarambitioner och ni hittar mig bland böcker-
na på det kristna bokcaféet Porten. Jag är med 
i Svenska kyrkan och döpte mig förra året i 
Vibble kapell under påsknatten. Kontakta 
mig gärna för artiklar, krönikor m.m. 

ingrid.wahlman@gmail.com 
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Foton från Torsburgen 
(tagna av Ingrid Wahlman)
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bibel läsnings
plan

Juli       
1 lördag           1 Pet 5:5-11 
2 söndag    3:e sönd. e. tref.                Förlorad och återfunnen      Luk 15:11-32 
3 måndag           Ps 119:170-176 
4	 tisdag	 	 	 	 	 	 					Luk	15:1-7	
5 onsdag           Luk 15:8-10 
6 torsdag           2 Krön 16:9 
7 fredag           Hes 18:30-32 
8 lördag           Gal 6:1-7 
9	 söndag	 			4:e	söndagen	e.	tref.								Att	inte	döma	 			 					Luk	6:36-42	
10 måndag           Ps 62:2-9 
11	 tisdag	 	 	 	 	 	 					Matt	7:1-5	
12	 onsdag	 	 	 	 	 	 					Matt	7:15-20	
13 torsdag           1 Thess 5:19-22 
14 fredag           Jer 1:4-10 
15 lördag           Rom 16:1-7 
16	 söndag	 			Apostladagen	 									Sänd	mig	 	 					Mark	3:7-19	
17 måndag           Ps 40:6-12 
18	 tisdag	 	 	 	 	 	 					1	Tim	1:12-17	
18 onsdag           1 Pet 2:4-10 
19 torsdag           Kol 1:9-14 
20 fredag           1 Kung 19:19-21 
21 lördag           1 Kor 9:19-26 
22	 söndag	 			6:e	söndagen	e.	tref.								Efterföljelse	 	 					Luk	9:51-62	
23 måndag           Ps 15 
24	 tisdag	 	 	 	 	 	 					1	Pet	1:13-16	
25 onsdag           1 Thess 2:1-8 
26	 torsdag	 	 	 	 	 	 					Matt	5:20-26	
27	 fredag	 	 	 	 	 	 					2	Mos	40:34-38	
28 lördag           Upp 1:9-18 
29	 söndag	 			Kristi	förklarings	dag								Jesus	förhärligad		 					Luk	9:28-36	
30 måndag           Ps 89:12-18 

Augusti	 	 	 	 	 	 	
1	 tisdag	 	 	 	 	 	 					2	Pet	1:16-18	
2 onsdag           2 Kor 3:9-18 
3	 torsdag	 	 	 	 	 	 					Matt	17:1-8	
4 fredag           Jer 7:1-7 
5 lördag           Rom 8:14-17 
6	 söndag	 			8:e	söndagen	e.	tref.								Andlig	klarsyn	 	 					Matt	7:13-14	
7 måndag           Ps 119:30-35 
8	 tisdag	 	 	 	 	 	 					Rom	8:14-17	
9 onsdag           2 Kung 6:15-17 
10 torsdag           1 Joh 4:1-6 
11 fredag           Am 8:4-7 
12 lördag           2 Tim 4:1-7 
13 söndag    9:e söndagen e. tref.       Goda förvaltare       Luk 16:1-13 
14 måndag           Ps 8 
15	 tisdag	 	 	 	 	 	 					Luk	12:42-48	
16 onsdag           1 Pet 4:7-11 
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17 torsdag           Ef 4:20-28 
18 fredag            Jos 24:16-18 
19 lördag          1 Kor 12:4-11 
20 söndag    10:e söndagen e. tref.     Nådens gåvor      Luk 9:46-48 
21 måndag          Ps 28:6-9 
22	 tisdag	 	 	 	 	 	 				Rom	12:3-8	
23 onsdag          1 Pet 4:10-11 
24 torsdag          Ef 4:11-13 
25 fredag          Jes 1:10-17 
26 lördag          Jak 1:22-25 
27	 söndag	 			11:e	söndagen	e.	tref.					Tro	och	liv	 	 				Matt	23:1-12	
28 måndag          Ps 143:6-10 
29	 tisdag	 	 	 	 	 	 				Ords	29:18	
30 onsdag          Jak 1:22-27 
31 torsdag          Jak 2:14-20 

September       
1	 fredag	 	 	 	 	 	 				2	Mos	23:10-12	
2 lördag          Gal 4:31-5:6 
3	 söndag	 			12:e	söndagen	e.	tref.					Friheten	i	Kristus		 				Mark	2:23-28	
4 måndag          Ps 145:13b-18 
5	 tisdag	 	 	 	 	 	 				Matt	11:28-29	
6 onsdag          Gal 5:13-14 
7 torsdag          Ef 3:12 
8 fredag          Jer 38:7-13 
9 lördag          Rom 12:16-21 
10	 söndag	 			13:e	söndagen	e.	tref.					Medmänniskan	 	 				Matt	7:12	
11 måndag          Ps 103:1-6 
12	 tisdag	 	 	 	 	 	 				Mark	12:31	
13 onsdag          1 Joh 4:21 
14 torsdag          Luk 10:29-37 
15 fredag          Am 9:11-15 
16 lördag          1 Kor 1:10-13 
17 söndag    14:e söndagen e. tref.     Enheten i Kristus      Joh 17:18-23 
18 måndag          Ps 95:1-7 
19	 tisdag	 	 	 	 	 	 				2	Kor	13:11	
20	 onsdag	 	 	 	 	 	 				Matt	5:9	
21 torsdag          Ps 133 
22	 fredag	 	 	 	 	 	 				5	Mos	4:29-31	
23 lördag          Fil 4:10-13 
24	 söndag	 			15:e	söndagen	e.	tref.				Ett	är	nödvändigt	 	 				Luk	10:38-42	
25 måndag          Ps 123 
26	 tisdag	 	 	 	 	 	 				Matt	6:31-34	
27 onsdag          Apg 20:32-36 
28 torsdag          Apg 4:32-35 
29	 fredag	 	 	 	 	 	 				1	Mos	28:10-17	
30 lördag          Upp 5:11-14 

Oktober	 	 	 	 	 	 	
1	 söndag	 			Den	helige	Mikaels	dag		Änglarna	 	 				Upp	12:7-12

Bibelläsningsplanen för 2017 är framtagen av Jonas Bergsten på uppdrag av Bibelsällskapet.
Planen följer kyrkoårets tredje årgång. På fredagen introduceras helgens tema som 

kulminerar med evangelietexten på söndagen. Under den efterföljande veckan 
dröjer man sig kvar i temat och läser fler texter från andra årgångar.



12

Sommarkonferens i Tältet i Fole (vid Krampbroboden)

16-20 augusti
Onsdag – Fredag kl 19.30
Lördag – Söndag kl 18.00

Tema: Korset - vårt enda hopp

Medverkan av Ingemar Helmner, 
ungdomar från Strömsnäsbruk, 
Jens Peterson, Christoffer Lahrin m.fl.
Servering alla kvällar
VÄLKOMNA!

Vi är en grupp ungdomar i spridda åldrar från sydvästra Småland med Strömnäsbruk 
som bas. Vi älskar Jesus och vi vill på olika sätt, främst genom sång, göra Jesus känd bland 

folken! I sommar medverkar vi på sommarkonferensen i Fole.
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En kort presentation: 
Mitt namn är Ingemar Helmner, född ut-
anför Askersund i södra Närke. 
Är ordinerad pastor inom SAM (Svenska 
Alliansmissionen) och har under ganska 
många år rest som deras riksevangelist. 
Haft pastorstjänster i bl.a. Citykyrkan 
och Filadelfiakyrkan, Stockholm, samt 
Pingstkyrkan, Skellefteå. Sedan 13 år 
reser jag som fri förkunnare med Nor-
den som arbetsfält. Jag gläds över att ha 
inbjudningar från alla olika kyrkor och 
samfund. Känner mig hemma överallt 
där jag möter ödmjukhet, äkthet och en 
tydlig bekännelse till Jesus. Jag har 
blivit kallad "sångarpastor" eftersom jag 
gärna framför mitt budskap från piano-
pallen. Blandar sång, musik,
berättelser ur livet och förkunnelse. Min 
önskan är att tala enkelt så att även en 
12-åring förstår vad jag säger.
Jag tycker om det tema som EFS har  i år: 
Korset vårt enda hopp. 

Det ska ligga till grund för sångval och 
predikan under veckan på er vackra ö!

Ingemar Helmner

Ingemar Helmner medverkar vid sommarkonferensen

Du skall inte dö!
-   Berättelsen om Börje Flygman. 
I samarbete med Göran Jakobsson

Boken är alldeles nyutkommen och det 
är berättelsen om Lokrumesorken Börje 
Flygman som mot alla odds överlevde 
flera självmordsförsök. Han kom efter 
flera år av missbruk och kriminalitet till 
Bredbygården (genom Ernst Wallins för-
sorg) och fick möta Gud och få en helt 
ny inriktning i livet. Så småningom ledde 
kallelsen till Betelseminariet.
En gripande läsning, det är svårt att 
lägga ifrån sig boken när man börjat läsa. 
Frågorna hopar sig: Hur kunde det gå så 
snett i barndomen? Hur kunde han bli så 
ensam och oönskad? Hur kunde han få 

skulden för allt
 som hände på 
gården? Hur?
Varför? Osv…
Kanske såddes 
ändå ett frö i 
söndagsskolan?
Eller vid konfir-
mationen som
verkligen han 
fick kämpa för 
att få gå till 
eftersom styvfadern starkt ogillade det.
Boken finns att köpa på bokcaféet Porten 
i Visby och i Krampbroboden i Fole.
     

Gunnel Fohlin
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Tisd 4   juli kl 19.30    Fåröfröjd med Emelie Stolpe Marklund
Tisd 11 juli kl 19.30    Per-Åke Södergren sjunger
Tisd 18 juli kl 19.30    Familjen Hellgren sjunger o spelar
Tisd 25 juli kl 19.30    Besättningen från Missionsbåten Shalom
Tisd 1   aug kl 19.30    Saxofonkonsert med Ulf Ström
Tisd 8   aug kl 19.00    (OBS tiden) Grillkväll. Tre kantorer sjunger o spelar på många orglar. 
Gunilla Angelöf, Christoffer Lahrin o Per Farinder. Anmälan på tel 36125.

Fredag 29 september kl 19.00    Skördefest
Kaffeservering alla kvällar, 30 kr.
Inget inträde, kollekt upptas till verksamheten i orgelmuséet.

Orgelmuséet är öppet varje tisdag 4 juli – 8 augusti från klockan 17.
Övriga tider bokas genom Per Farinder tel 51040 eller Evert Danielsson tel 51074.

ALLA VÄLKOMNA!

Fole EFS i samverkan med Wenge Hembygdsförening

Sång- o Musikkvällar i Cedergrens orgelmuseum
Vänge Lutherska Missionshus

Familjen Hellgren uppträder på Gotland

18 juli kl.19.30 Vänge, Cedergrens orgelmuseum
19 juli kl. 20.00 Bara kyrkoruin 
20 juli kl.19.00 Visby, Terra Novakyrkan
21 juli kl.19.00 Västerhejde, Fridhem stallet

"Familjen Hellgren kan spela 37 olika 
instrument, de kan till och med få ljuv 

musik ur en duschslang"

- Hanna Jakobsson - Aftonbladet
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välkomna till

Missionsbåten Elida
3-6 juli Bryggmöten

 i Visby hamn kl. 19.45

Missionsbåten Shalom 
Besöker Visby hamn 25-27 juli
25 juli kl 19.30 Medverkan vid

Orgelmuseet
26-27 juli kl 19 Bryggmöte i Visby hamn

Fole 
Sönd. 2 juli kl. 18 Gudstjänst vid 
Sojdet, Sönd. 16 juli kl. 18 Gudstjänst i 
Fole kyrka, Månd. 24 juli 18 Grillkväll 
med planering hos Fohlins, Sönd. 30 
juli kl 18 Musikandakt i Fole kyrka, 
Månd. 14 aug. kl.18 Tältresning, 16-20 
aug Sommarkonferens i Tältet 
(se annons), Sönd. 10 sept. kl.18 
Mässa, Tisd. 12 sept. kl. 12.30 Lunch
Tisdag och torsdag varje vecka kl 8.00 
Bön i kyrkan
Lokrume Månd. 14 aug. kl. 13 Sam-
ling vid kyrkan för utfärd.
Sanda Tisd. 27 juni kl. 13.30 Som-
marsamling hos Ann-Christin Wallin, 
Lugnet
Visby Terra Novakyrkan 
Tors. 20 juli kl.19 sång och musik med 
familjen Hellgren. I övrigt inga guds-
tjänster under sommaren förrän i slutet 
av augusti, se Domkyrkoförsamlingens 
predikoturer.
Vänge Se annons Cedergrens 
Orgelmuseum

Patrullriks i Mossebo
30 juli - 5 augusti 2017

Hemse Missionskyrka
Söndag den 24 september kl 17 

Ekumeniskt Forum som Gotlands 
Kristna råd anordnar.

Snart är det dags!
Patrullrikslägret i Mossebo (utanför 
Kalmar) går av stapeln första veckan 
i augusti och det blir sammanlagt 35 
scouter, ledare och föräldrar som åker 
till lägret från scoutkårerna i Visby, 
Fole och Lärbro. Förberedelserna hål-
ler på för fullt, patrullkistorna med den 
gemensamma utrustningen är packade 
och klara, lägermärket har kommit och 
skall sys fast på scoutskjortan och alla 
har även fått var sin liten lägerbok med 
all information man behöver inför och 
under lägret. Vi ser fram emot fina dagar 
och härlig gemenskap!
Lägrets tema är HOPP och lägrets mål-
sättning är:
Att barn och ungdomar ska få uppleva 
ett läger som
-  Bygger gemenskap
-  Stärker tro och
-  Ger HOPP genom Jesus Kristus
Be gärna för lägret och följ alltihop på 
www.patrullriks.nu!
  Gunnel Fohlin
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