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Välkommen till vårens nummer av Gotlands 
Missionstidning! Det är ett nummer med 
blandat innehåll. Lite av ett tema är Israel. 
Staten Israel bildades 1948 så det är ju jämnt 
70 år sen. Vi får även en inblick i Open Doors 
arbete i olika länder. Att det finns kristna som 
blir förföljda för sin tro är väl något man hört om 
länge, men samtidigt kan man inte förstå och ta 
in det riktigt. Det som kristna människor i vissa 
länder kan bli utsatta för är närmast obegripligt 
för oss i Sverige.
Vi lämnar nu mörkret och vintern bakom oss, 
framöver är det ljuset och våren som gäller! En 
trevlig sysselsättning och avkoppling mörka 
vinterkvällar är att lägga pussel. Jag har lagt ett 
par 500-bitars pussel under de senaste veckorna. 
Det är ett plockande och ett provande av bitar 
innan alla kommit på rätt plats. Långa stunder 
har jag varit helt och fullt övertygad om att ”det 
saknas en bit”, det finns verkligen ingen bit som 
passar på just här den här platsen i pusslet. Men, 
men.......på något underligt sätt så fanns den ju 
där ändå till slut, den såg dock inte ut så som jag 
hade tänkt mig den.
Visst kan det vara så i livet också? Väldigt 
mycket blir inte så som vi har tänkt oss och 
vi kan möta många saker som vi alls inte hade 
kunnat förutse. Vi ser inte hela pusslet heller, vi 
kan inte det. Men vi får vara som pusselbitar i 
Guds stora pussel.
Tänk att få vara en pusselbit i Guds stora pussel 
det finns en plats där jag passar in
den har Han bestämt åt mej. 
För varje mänska finns en plats,
ja alla måste vara med 
om pusslet ska bli så helt och så fint
som Gud har tänkt. (text Gun-Britt Holgersson)
En riktigt glad påsk och en skön vår tillönskas 
alla läsare!  

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

Sensus Studieförbund.

Gunnel Fohlin
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BETRAKTELSEN

Påsken är ett mysterium, en eggande 
gudshemlighet. Den spränger gränser - 
inte bara dödens, utan på ett sätt också 
förståndets. Hur kan den som varit död 
vara levande? Hur kan det efter svek, sår 
och mörker finnas en fortsättning? 
”Varför söker ni den levande bland de 
döda?” frågas kvinnorna vid graven. 
Frågan kan tyckas närmast ironisk denna 
första påskdag; var annars skulle de söka 
efter den gravlagda Jesus? Men graven 
är tom. Och i den tomma graven föds 
uppståndelsens budskap. ”Han är inte 
här, han har uppstått.”
Gud skapade ur tomma intet. Materia 
tillkom ur det som inte var materia 
innan. Astrofysikens rön om de första 
sekunderna efter universums uppkomst 

– Big Bang, då varken rum, tid eller 
materia fanns, bara ofattbar energi - är 
i sig som en metafor, en vacker bild av 
detta obegripliga som vi möter i Bibelns 
första verser. Under tretton miljarder 
år formades vår värld, och ur det livlösa 
skapades liv. Än idag skapas detta liv: 
sekund för sekund, blad för blad, barn för 
barn. 
Faktumet att det finns någon människa 
över huvud taget är minst lika obegriplig 
som budskapet att Människosonen har 
uppstått. Guds skaparkraft, manifesterad 
i tillvaron som sådan, är ett mysterium. 
Jesu uppståndelse, tron på hans levande 
närvaro, är ett mysterium. Båda mysterier 
är obegripliga på något plan. Båda är 
sanna på flera plan. 
Kvinnorna fick en fråga vid den tomma 
graven. Även vi får en fråga: vågar vi 
hoppas på att liv kan uppstå ur det som 
verkar död? Vågar vi gå våra inre gravar 
till mötes, trots de tunga stenarna som 
finns i vägen? Vågar vi tro att Gud kan 
skapa något levande även i vårt mörker - 
ut ur tomma intet? 
Påsken uppmuntrar oss att besöka våra 
gravar i gryningen. Att inte undvika det 
svåra och sårbara. För i det som verkar 
tomt och livlös kan något obegripligt ske. 
Det kan förvandlas, helas, helgas. 
Till liv, och liv i överflöd. Glad påsk.

Benjamin Ulbricht
präst i Hoburgs församling

Påsken: skaparkraft och sårbarhet
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Vi arbetar i över 60 länder för att hjälpa 
kristna som lever under våld och förtryck.
Vi levererar biblar och annan kristen lit-
teratur, tränar kyrkoledare, ger mikrolån, 
arrangerar läs- och skrivkurser, ger trau-
marådgivning, juridisk hjälp och nöd-
hjälp.
Sedan starten 1955 har vi hjälpt kristna 
som förföljs för sin tro med biblar, un-
dervisningsmaterial, utbildning, hjälp till 
självhjälp genom bland annat mikrolån, 
nödhjälp, traumarådgivning och juridiskt 
stöd.
Vårt uppdrag är också att upplysa och 
motivera kyrkan i Sverige att hjälpa krist-
na som lever under förföljelse, men även 
lära sig av den förföljda kyrkan vad det 
innebär att vara en Jesu efterföljare.
Open Doors är politiskt oberoende och 
inte bunden till något samfund eller för-
ening. Vi arbetar ekumeniskt med ett om-
fattande arbete i över 60 länder.
År 1955 reste broder Andrew till Polen. 
Där upptäckte han att den kristna kyrkan 
bakom järnridån var i desperat behov av 
Guds ord, och biblar var mycket svåra att 
få tag på. Broder Andrew fyllde en resväs-
ka med kristen litteratur som han smugg-
lade in bakom järnridån. 

Det blev starten på Open Doors arbete.

År 1993 lanserades World Watch List för 
första gången. Nu är det Open Doors år-
liga lista över de 50 länder där förföljelsen 
är som störst. Den är ett dokument där vi 
ser var vår hjälp behövs bäst.
År 1999 påbörjades Open Doors arbete i 
Nordkorea genom att 10 000 koreanska 
biblar fördes in i landet.

Open Doors ger varje månad ut sin må-
nadstidning med fördjupande reportage, 
nyheter och personliga vittnesbörd. Man 
kan kostnadsfritt prenumerera på den och 
då ingår även vår bönekalender med dag-
liga böneämnen direkt från fältet.
Open Doors har 15 presentatörer ut-
spridda över hela Sverige som håller kost-
nadsfria informationsmöten.
För Gotland kontakta, kennethp@od.org
På Open Doors hemsida www.open-do-
ors.se finns aktuell information om vad 
som händer världens förföljda kristna, där 
finns en webshop, möjlighet att engagera 
sig och mycket mer. 

Kenneth Pettersson

Open Doors 
är en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna 
över hela världen.
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Källa: World Watch Monitor
Översättare: Helena W 

17-åring död efter misshandel
Pakistan    den 22 september 2017 
Kristen student dödas av sin klasskompis andra dagen i skolan. 
Dådet inträffade den 30 augusti och enligt pakistanska medier bidrog personalens 
oförmåga att agera till studentens död.

Det var andra dagen i gymnasieskolan 
MC Model High School i Vehari, Punjab, 
som Sharoon Masih, 17, attackerades och 
dödades av en klasskamrat.
Pakistanska medier har uppmärksammat 
fallet, och kritiserar skolpersonalen för 
deras oförmåga att agera ska ha bidragit 
till Masihs död.
Två dagar tidigare ska gärningsmannen 
ha hindrat Sharron Masih från att dricka 
vatten, enligt brottsoffrets mor.
Pakistan ligger som nummer fyra på 
World Watch List 2017, som är Open 
Doors lista över de 50 länder där förföl-
jelsen mot kristna är som värst. Det är 
vanligt att kristna bemöts med förakt från 
sin omgivning, eftersom många kristna 
kommer från ett så kallat "orörbart" kast, 
som gör att vissa muslimer vägrar att äta 
och dricka tillsammans med dem. 
– Sharoon satt längst bak i klassrummet. 
När han reste sig och gick förbi skolbän-
karna räckte gärningsmannen ut benet 
för att blockera vägen för honom, när han 
försökte komma förbi började personen 
misshandla Sharoon, säger en av polisut-
redarna till Word Watch Monitor.
– När en person försökte gå emellan bör-
jade gärningsmannen misshandla honom 
också, säger utredaren.
Gärningsmannen nekar till anklagelserna.
– Men hela klassen vittnar om att han 

fortsatte
slå Sharoon
även när
han låg på
marken,  
och spar-
kade på
honom       
tills han 
förlorade 
medvetan-
det, säger
utredaren. Händelserna ska ha ägt rum 
under en lektion i Islamska studier, och 
läraren ska ha varit ute ur klassrummet 
när dådet inträffade. Enligt polisen verkar 
det inte finnas kopplingar till någon dis-
pyt mellan islam och kristen tro, även om 
utredarna fortsätter undersöka det spåret.
Sharoon drog sig för att gå till skolan 
den dagen, då han upplevde att de andra 
eleverna motarbetade honom på grund 
av hans kristna tro. Dagen innan ska han 
även ha blivit slagen av läraren då han inte 
haft rätt skoluniform på sig.
– Han gick inte direkt till skolan utan gick 
och köpte skoluniformen. Jag hade sagt 
till honom att jag skulle följa med honom 
för att prata med lärarna och eleverna, 
men innan jag han träffa läraren hade han 
dödats, säger Sharoons pappa Ilyasab Ma-
sihs, till World Watch Monitor.
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Den var natten till den 18 augusti som de 
fyra kristna männen dödades. Vid nioti-
den på kvällen tvingades en av männen, 
Changawa Muthemba, 40, ut från sitt 
hem i Kasala Kairu av en grupp beväp-
nade män. De gick sedan vidare till hans 
svåger Joseph Kasena, 42, där en granne, 
Kadenge Katana, 17, också råkade befin-
na sig.

De tre männen hotades med machete 
och beordrades att recitera den islamska 
trosbekännelsen, shahada. När ingen av 
männen gjorde det bands de och höggs 
därefter till döds.

Därefter tog sig gärningsmännen hem till 
Joseph Kasenas äldre bror Charo, 50, och 
dödade honom.

Tidigare samma dag ska några från lokal-

befolkningen ha träffat ett antal somaliska 
herdar, som hotat dem.

– Men det var inte det som orsakade at-
tacken, utan det var tillfället som gav at-
tacken. Al-Shabab visste att dessa män var 
kristna och att Joseph var församlingsle-
dare, säger en person från området.

Josephs hustru Caroline blev vittne till 
dådet, och är allvarligt chockad. Joseph 
var en av de äldste i sin församling, och 
jobbade med kommunalt jordbruk samt 
som kock på ett hotell i området. Han 
var även nattvakt hos en utländsk familj. 
Hans hustru driver en liten kiosk.

Familjen till den 17-årige pojken, som 
tillhör en lokal katolsk kyrka, är förkros-
sade efter mordet, uppger personen, som 
vill vara anonym.

Kristna dödade efter vägran att recitera koranen
Kenya    den 29 augusti 2017

Tre kristna kenyaner har dödats av al-Shabab, efter att de vägrat recitera den 
islamska trosbekännelsen. En fjärde person, med utvecklingsstörning, dödades 
också.

Mannen på bilden har ingen koppling till artikeln. 
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Sympatisörer och anhängare till al-Sha-
bab är djupt integrerade i de lokala sam-
hällena i vid Kenyas kust nära Somalia, 
där den islamistiska rörelsen har sitt ur-
sprung.
– De rör sig fritt och är ofta i konflikt 
med kenyanska jordbrukare, då deras djur 
äter av jordbrukarnas grödor. De boende 

klagar på att polisen inte gör något, utan 
snarare gynnar herdarna, säger personen.

Förra månaden halshöggs nio kenyaner av 
anhängare till al-Shabab – några av dem 
var kristna. Dådet inträffade i Padaguo i 
västra Lamu. Ett vittne uppger för Wash-
ington Post att förövarna "riktade in sig 
på icke-muslimska män".

Källa: World Watch Monitor
Översättare: Helena W 

Jag stod en tidig timma
invid en öppen grav, 
och solens ljusa strimma 
en sällsam glans den gav.

Jag där Maria mötte.
Från Magdala hon var, 
men Mästaren hon sökte 
fanns ej i graven kvar.

I dunklet utav tårar 
hon såg en okänd man,
och undrande hon frågar: 
Min Herre var är han?

Då hoppet återvänder.
Nu ser hon, det är Han 
och sträcker sina händer 
mot honom genast fram.

En röst då henne hejdar:
Du mig ej röra får, 
men säg till mina bröder 
att jag till Fadern går.

I påskens morgonstunder 
Maria låt oss då 
med bud om detta under 
så glatt tillsammans gå.

Påskmorgon

Helga Olsson (ur diktsamlingen Buketten)
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KG Larsson besöker Gotland
KG Larsson är född i Skåne och har varit 
förkunnare inom EFS i över 40 år.  Under 
70-talet hade han sin tjänst i Piteåbygden 
där han kom i svallvågorna av den stora 
väckelsen. En atmosfär och ton som kom-
mit att prägla honom hela livet. 
1978 kom kallelsen till EFS-kyrkan i 
Örnsköldsvik som förkunnare.  Här kom 
han att stanna i 25 år som förkunnare 
innan kallelsen kom från Alingsås och 
han flyttade dit som förkunnare i EFS-
kyrkan där.
2008 kom så kallelsen från Pingstförsam-
lingen i Örnsköldsvik som föreståndare, 
en uppgift han hade tills ett år efter pen-
sionen.
Under hela hans verksamma tid har Israel 
varit en viktig pusselbit vilket har resulte-
rat i mer än 120 resor dit, vilket 
tillsammans med Göran Duveskog inne-
bär att han är den svensk som hittills be-
sökt Israel flest gånger. 
Idag är KG pensionär men reser som för-
kunnare i stort sett varje vecka i olika för-
samlingar i Norden.
Under hela sin långa predikotjänst har 
KG Larsson skaffat sig ett grundmurat 
förtroende som en synnerligen bibeltro-
gen förkunnare. Dessutom har han också 
profilerat sig som mycket kunnig i det 
profetiska Ordet med Israel i fokus. 
KG Larsson kan som få nå sina åhörare 
med ett bibelcentrerat och andligt och in-
tellektuellt budskap. Det handlar om äkta 
predikokonst i ordets allra bästa mening. 
På senare år har KG Larsson börjat skri-
va böcker. Tills idag har han gett ut fem 
böcker.

Den första boken är en samling krönikor 
som fanns införda i ortspressen för ett an
tal år sedan. 
Den andra boken är en bibelförklaring till 
det profetiska skeendet med Israel, med 
titeln ISRAEL – landet som berör.
Året därpå kom den tredje boken ut som 
är en bibelförklarande bok till de tio hem-
ligheter som Paulus säger sig förvalta.
Fjolårets bok med titeln: Om att finna LI-
VET i livet är en vägledande bok i kristen 
tro där KG ger argument till de hetaste 
frågorna idag i kristen tro.
Årets bok fick namnet Israel och den röda 
kvigan. Den är en uppföljning av förra 
boken om Israel och behandlar det profe-
tiska skeende som vi upplever idag.
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27-28-29 april
Israel och det profetiska skeendet

Fred kl 19.00 Bön och lovsångkväll. 
”Behöver vi Israel idag?”  Kaffeservering
 
Lörd kl 14.30 Kaffe 
Lörd kl 15.00 ”Därför är Israel viktigt för oss”
Lörd kl 16.30 Kvällsmat (30kr) 
Lörd kl 18.00 ”Israel och den röda kvigan”  Kaffeserv. 
  
Sönd kl 11.00 ”Att växa i tron”  Gudstjänst i Lokrume kyrka 
Sönd kl 14.00 ”Israels grannländer och Israel”  Kaffeserv.
  
Välkomna!                     Fole EFS / Sensus 

Israel-helg i Fole Missionshus med KG Larsson 

vi minns
Marianne Bergström Sanda 

En trogen medlem i Sanda EFS och 
dess syförening fick efter några års 
sjukdom sluta sitt jordeliv, hon fyllde 
90 år under fjolåret. Marianne hade 
en stark känsla för sin hembygd och 
arbetade mycket i det tysta. Vi minns 
henne med glädje och tackar Gud för 
vad hon betytt i EFS och dess arbete.

Peder
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Vänskapsförbundet Sverige-Israel står upp för en rättvis 
bild av Israel.
Under cirka 15 års tid, fram till andra 
världskrigets slut 1945, mördades mer 
än fem miljoner judar i Europa av den 
nazistiska terrorstaten Tyskland. Det var 
vanliga oskyldiga människor som döda-
des. Det är en närmast ofattbara tragedi 
som vi alla européer på något viss måste 
förhålla oss till. När engelsmännen läm-
nade Palestinaprotektoratet 1948 bildade 
de judar som levde i området staten Isra-
el. Efter omröstning ratificerade FN den. 
Till Israel hade överlevande judar från 
Europa flyttat och nu ville man skapa en 
egen fullt demokratisk stat, där judar fritt 
skulle kunna leva utan hot och förföljelse, 
en fristad efter århundraden av förföljel-
ser.
Förening bildades 1953
1953 bildades i Sverige Samfundet Sveri-
ge-Israel för att visa vänskap och förstå-
else för landet.  Både kända och okända 
svenskar, judar och kristna, anslöt sig di-
rekt.  Till att börja med hade Israel väst-
världens sympati. Det grundade sig sä-
kert i en kollektiv skuld, att de just inget 
hade gjort för att förhindra massmorden 
i dödslägren, men också säkert i en öns-
kan att det skulle gå bra för det nystartade 
kämpande landet, som kom att attackeras 
av sina arabiska grannar i fyra krig.  
Ännu ingen fred
Efter ett krig brukar fred stiftas, där par-
terna på något vis blir överens. Efter det 
s k sexdagarskriget 1967 blev det ingen 
fred, och idag, femtio år senare, saknas 
den fortfarande. Israel har fått fred med 
Jordanien och Egypten, men inte med 
palestinierna, den arabiska folkgrupp som 
bor på Västbanken och i Gazaområdet, 
till stor del ledda av terrororganisationen 

Hamas. Israel hade vid kriget intagit hela 
området fram till Jordanfloden, Gaza 
samt inte minst Jerusalem, den gamla sta-
den.  I väntan på freden har man behållit 
Västbanken och Jerusalem, men lämnat 
Gaza. Israel har hamnat i en svår situation 
då landet ändå har ansvar för dessa områ-
den. De levererar hela tiden livsmedel till 
Gaza och sköter områdenas vattenförsörj-
ning. I samband den uteblivna freden har 
vissa klandrande grupper gjort Israel till 
en skurk.  
Vänskapsförbundet Sverige-Israel i
Almedalen
En nedsvärtning och nedvärdering sker 
hela tiden och tyvärr har många skri-
benter i svensk press kommit att delta i 
detta. Föreningen har nu bytt namn till 
Vänskapsförbundet Sverige-Israel, just för 
att visa vår vänskap. Vi har en lokalavdel-
ning av förbundet här på Gotland med 
verksamhet mycket lagd på information 
om Israel.  Vi träffas och lär oss mer och 
försöker informera vidare. 
Det brukar tråkigt nog sägas att Sverige är 
Europas mest Israelnegativa land.  Vi är 
många som känner det som en självklar-
het att stå upp för Israel mot alla påhopp 
som hela tiden kommer. I sommar kom-
mer Gotlandsföreningen att vara värd 
för förbundet, som skall ha vara på plats 
med en monter under Almedalsveckan. 
Målet är givetvis saklig information som 
motkraft mot alla påhopp. Israels ambas-
sadör, Ilan Ben Dov, liksom Förbundets 
ordförande EU-delegaten Lars Adaktus-
son kommer att hjälpa till. Kom och prata 
med oss! 

Kerstin Jonmyren, ordförande
Vänskapsförbundet Sverige-Israel, Gotland
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FÖR MYCKET PRYLAR? 
 
Då ska du passa på att skänka till Fole EFS som
anordnar LOPPMARKNAD & AUKTION i sommar!

LÖRDAG 30 JUNI
VID PRÄSTGÅRDSLADUGÅRDEN FOLE
10.00 LOPPMARKNAD   -   11.00 AUKTION

För att lämna saker ring Peder Fohlin: 0762-18 78 07

Många saker fanns till salu vid förra loppmarknaden i juli 2016
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bibel läsnings
plan

April   
1  Luk 24:1-12  (Påskdagen)
2  Luk 24:13-35, 1 Kor 15:3-7 (Annandag påsk) Emmausvandrarna
3  1 Mos 22:1-19 
4  3 Mos 16:7-10, 20-23 
5  4 Mos 21:4-9, Joh 3:12-18 
6  5 Mos 21:23, Gal 3:13-25 
7  Jes 53:1-22 
8	 	 Joh	21:1-14	 	 (2	i	påsktiden)
9  Heb 1:1-4, 8:1-6  Tabernaklet
10  Heb 9:1-14 
11  2 Mos 25:1-22 
12  2 Mos 25:23-40 
13  5 Mos 31:23-30 
14  Josua 1:1-18, 18:1 
15	 	 Joh	10:1-10,	Ps	23	 	 (3	i	påsktiden)
16  1 Sam 6:12-23 
17  1 Krön 22:1-16  Första templet
18  1 Kung 3:5-15 
19  Pred 1:12-2:17 
20  Pred 12:9-14, Ords 1:1-7 
21  Höga visan 2:1-8 
22	 	 Joh	16:16-22	 	 (4	i	påsktiden)
23  2 Krön 10:1-19  Delade riket
24  1 Kung 17:16-29 
25  2 Kung 2:1-14 
26  2 Kung 14:23-27, Jona 1:1-3 
27  2 Krön 26:3-5, 27:1-2, 28:1-4 
28  Amos 1:1-10 
29	 	 Joh	16:5-11	 	 (5	i	påsktiden)
30  Hosea 1:1-10 

Maj   
1  Jesaja 1:1-9 
2  Mika 1:1-16 
3  2 Kung 21:1-18, 2 Krön 33:1 
4  Nah 1:1-15 
5  Jeremia 1:1-19 
6  Luk 18:1-8   (Bönsöndagen)
7  Jer 31:1-14 
8  Jer 31:31-37 
9  Luk 24:44-53 
10	 	 Mark	16:19-20	 	 (Kristi	himmelsfärds	dag)
11	 	 Apg	1:1-11		 	 Apostlagärningarna
12	 	 Apg	1:12-14,	Matt	13:53-56,	Gal	1:19,	1	Kor	9:5	
13	 	 Joh	15:26-16:4	 	 (Söndagen	före	pingst)
14  Jak 1:2-8 
15  Apg 1:15-26 
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16  Ps 69:1-13 
17  Ps 109:1-8 
18  2 Krön 5:12-6:2; 6:12-21 
19	 	 Apg	2:1-13		 	 (Pingstafton)
20	 	 Joh	14:25-29	 (Pingstdagen,	sammanfaller	i	år	med	judiska	högtiden	Shavout)
21  Joh 6:44-47  (Annandag pingst)
22  Apg 2:14-39 
23  Apg 2:40-47 
24  Apg 3:1-10, Dan 6:10 
25  Apg 3:11-26 
26  Apg 4:1-12 
27	 	 Matt	11:25-27	 	 (Heliga	trefaldighets	dag)
28  Apg 4:13-31 
29  Apg 4:32-5:11 
30  Apg 5:12-26 
31  Apg 5:27-42 

Juni   
1  Apg 6:1-15 
2	 	 Apg	7:1-8	 	 	 Stefanos	tal
3	 	 Joh	3:1-8	 	 	 (1	e	trefaldighet)
4	 	 1	Mos	12:1-9	 	 Gud	ger	löftet	till	Abraham
5  1 Mos 15:1-21 
6  1 Mos 16:1-16 
7  1 Mos 17:1-14 
8	 	 Apg	7:9-16			 	 Josef	-	en	förebild	på	Messias
9  1 Mos 37:1-11 
10	 	 Luk	14:15-24	 	 (2	e	trefaldighet)
11  1 Mos 37:12-36 
12	 	 1	Mos	38:1-18,	Matt	1:3	
13  1 Mos 39:1-20 
14	 	 Apg	7:17-34	 	 Befrielsen	genom	Mose
15  2 Mos 1:1-22 
16  2 Mos 2:1-10 
17	 	 Luk	15:1-7		 	 (3	e	trefaldighet)
18  2 Mos 2:11-25 
19  2 Mos 3:1-12 
20  2 Mos 3:13-22 
21  Apg 7:35-41  Ökenvandringen
22  2 Mos 12:31-42 
23  Joh 1:1-5   (Midsommardagen)
24  Luk 1:5-17   (Den helige Johannes döpares dag)
25  2 Mos 14:1-14 
26  2 Mos 32:1-18 
27  2 Mos 32:19-35 
28  Apg 7:42-50 
29  Amos 5:1-3, 18-27 
30  Apg 7:51-60 

Bibelläsningsplanen för 2018 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.
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Ekonomisk redovisning för Gotlands Missionstidning 2017

Prenumerationsavgifter.........................................................................................................................................16.950
Gåvor..........................................................................................................................................................................................5.650 
Bidrag fr. missionsfören....................................................................................................................................... 16.000
Annonser................................................................................................................................................................................6.000
                                                                                                    Summa: 44.600
     

Tryckning............................................................................................................................................................................35.222
Porto............................................................................................................................................................................................9.144 
Övriga kostnader..............................................................................................................................................................1008 
                                                                                                    Summa: 45.374

Intäkter 

Kostnader  

Prenumerera på Gotlands Missionstidning 2018

DU är skillnaden!

Vi behöver DIG.

Varje år kommer vår fina tidning ut 4 gånger, 
och för att vi ska kunna fortsätta med det är det

MYCKET VIKTIGT att vi också har prenumeranter. 
SNÄLLA DU som inte redan är prenumerant - sätt in 150:-

på Bg 270-8279 eller använd swish 1232288843.

INNERLIGT TACK!

Redaktionen

"Den korsmärkta församlingen"

Pastor Owe Lindeskär och Ecke Bergman besöker 
Gotland

Fole Missionshus lördag 19 maj kl 19.00
Pingstkyrkan Visby söndag 20 maj kl 10.30

Välkomna!
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välkomna till
Fole Påskdagen kl. 15.00 Gudstjänst 
i Fole kyrka, Tisd. 10 april kl. 12.30 
Lunch, Fred. 27 april – Sönd. 29 april 
Israelhelg (se särskild annons sid 9) 
Tisd. 8 maj kl. 12.30 Lunch, 
Lörd. 19 maj kl. 19.00 Temakväll 
”Den korsmärkta församlingen” 
(se annons), Tisd. 12 juni kl. 12.30 
Lunch, Sönd. 17 juni kl. 18.00 Mässa
Månd. jämna veckor 18.30 Scouter, 
Tisd. Jämna veckor kl 19.00 Syför-
eningens trivselkvällar, Torsd. jämna 
veckor kl 19.00 Bibelsamtal och bön, 
Tisd. och torsd. kl. 8.00 Bön 
Hejde Lörd. 14 april kl. 18.00 Vårauk-
tion, gåvor mottages tacksamt. Kaffe, 
lotterier.
Sanda och Södra Gotland se prediko-
turer i dagstidningarna
Visby Terra Novakyrkan Söndagar i 
regel kl. 18.00 Gudstjänst, Tisd. varan-
nan vecka kl. 12 Sopplunch, kl. 13.15 
Dagens gäst.
Se även svenskakyrkan.se/visby
Visby Torsdagar jämna veckor  kl. 
14.00 Bibelsamtal hos Aina Unemo 
Visby Rackarbacken Nationaldagen 
6 juni kl. 15.00 Ekumenisk Natio-
naldagsbön, medtag sittunderlag och 
kaffekorg. 

Luleå 
10-13 maj, 2018

EFS och Salts 
årskonferens 

Temat för EFS årskonferens 2018 
är »Bryt ny mark«. Den 10–13 
maj samlas rörelsen i Luleå för att 
påminnas om sitt ursprung och 
blicka framåt. En hel del nyheter 
dyker upp i årets program.
Konferensens projektledare, Monica 
Arndt, har stora förväntningar på årets 
samlingar. - Jag tror att det kommer att 
bli något alldeles extra, att Gud vill göra 
något med oss under konferensen.
Årets tema, »Bryt ny mark«, är ett citat 
från Hosea 10:12 där profeten uppmanar 
Israel att ta nya steg. Monica tänker att 
temat handlar om EFS som rörelse, men 
också om den enskilde kristnes liv där ny 
mark kan vara att ta steg i tro och lita på 
Gud. 
– EFS som rörelse har en tradition av att 
vara en pionjärrörelse, både nationellt och 
internationellt. Det är ett arv som vi vill 
ska fortsätta att utmana oss att ta djärva 
initiativ för evangeliets skull, 
säger Monica.
Missionsföreståndare Kerstin Odenhem, 
som är en av årets talare, tänker i liknande 
banor. -EFS är i sitt DNA en pionjärrö-
relse. Det ligger i vårt uppdrag som mis-
sionsrörelse att inte stanna upp utan att 
gå vidare, att se på nya möjligheter och 
utmaningar. Att bryta ny mark i en mis-
sionsrörelse är att hela tiden fundera på 
hur vi når ut med berättelsen om Jesus i 
dag.
För Salts generalsekreterare Johanna 
Björkman, som även hon kommer att tala 
vid årets konferens, handlar årets tema på 
ett personligt plan om att utmana sin be-
kvämlighet.
– Det sätter igång en reflektion om vad 
Gud mer har lagt ner i mig som jag ännu 
inte upptäckt.



Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2018

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 
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