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Det är fullbordat
Jesus Kristus - för vår skull har Du mött döden på 
korset. Men det var bara hans kropp som dödades, 
han gjordes levande i Anden.
Han dog för våra synder för att leda mänskligheten 
till Gud. Hur kände Maria i sitt hjärta, när hennes 
enfödde son först tvingades bära korset och bli 
skändad av människorna som stod längs vägen och 
sedan upphängd på korset?
I Johannesevangeliet 19 står det ”Men vid Jesu kors 
stod hans mor och hennes syster, Maria. När Jesus 
såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han 
älskade sade han till sin mor: Kvinna, där är din son. 
Sedan sa han till lärjungen: där är din mor. Från den 
stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste 
att nu var allt fullbordat.”
Vi får varje dag vakna till Herrens nåd och veta att 
han alltid är med oss. Han har också våra vägar 
utstakade åt oss.
Jag trodde, att när jag blev pensionär skulle jag få göra 
saker på dagarna, som jag inte hunnit med under 
mitt aktiva yrkesliv. Men Gud hade andra tankar 
om mig. Han ledde mig till ett äldreboende med 
många som har tappat sin verklighetsuppfattning. 
Varje dag jag får gå dit är en stor nåd för mig, 
arbetet ger mig så oändligt mycket. Jag tackar Gud 
i min aftonbön för att jag fortfarande kan vara till 
nytta.
I detta nummer av vår tidning får vi läsa om, att 
Tjelvarkyrkan i Visby fyller 30 år. Ingvar Björkqvist 
som var en av eldsjälarna till att kyrkan flyttades 
till Tjelvarvägen har skrivit om detta. Mycket 
spännande. 
Som vanligt presenteras några smultronställen.
Terra Novakyrkan kommer glädjande att hålla 
andakter i sommar - varje söndag kl. 18.00
Mycket, mycket mer kommer vi att få läsa.
Redaktionen önskar en välsignad sommar!

                  Christina Ahlgren

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

Sensus Studieförbund.



3

BETRAKTELSEN
Tid för påkristning!
Det var Elisabeth Sandlund, känd kristen 
skribent, som för några år sen myntade 
uttrycket: Tid för påkristning! Hon hade en 
tämligen nyfunnen tro och kom inte från 
kristen bakgrund. Som nyfrälst reagerade hon 
på att så många klagade över en pågående 
avkristning i vårt samhälle. Hennes känsla var 
att det andliga sökandet i tiden istället talar 
om en möjlighet för kristendomens återkomst, 
en andlig väckelse.

I över tusen år har evangeliet predikats i vårt 
land. Det budskap som, enligt profeten, inte 
skall återvända fåfängt. Under de senaste 
femtio åren har dock det kristna inflytandet 
avtagit markant. Kyrkan har blivit tystlåten 
och inåtvänd, och dess förkunnare hörs 
sällan i mediebruset. Respekten för kristna 
värderingar har klingat av i debatten och 
tron har förpassats till den privata zonen, 
något som inte hör hemma i det offentliga 
rummet. Vårt samhälle har blivit allt mera 
sekulariserat och byggt kring materiella ting. 
Men samtidigt hör vi rapporter som visar på 
en helt motsatt utveckling under ytan. Ett 
djupt andligt sökande. En längtan i folksjälen. 
En tomhet som måste fyllas. Det räcker med 
att besöka en mässa för nyandlighet för att se 
den verkligheten! Tusentals svenskar köar hos 
häxor och healers, schamaner och satanister på 
jakt efterandliga upplevelser. Personligen är jag 
övertygad om att Gud har ett svar på vår tids 
sökande. 

Tid för påkristning! Om kristenheten 
verkligen trodde att det var möjligt kanske vi 
borde prioritera och sats lite annorlunda. På 
många platser står t ex kyrkorna på rad och 
representerar olika riktningar och samfund. 
Alla slår vakt om sin särart och bevakar sitt 
lilla revir, även om framgångarna har uteblivit 
under flera årtionden. Om vi trodde att det var 
dags för en ny reformation – kristendomens 

återkomst – kanske steg nummer ett var att vi 
försökte nollställa all kyrklig verksamhet i ett 
ärligt och ödmjukt försök att börja från början 
igen för att ge Guds rike en ny chans. Tänk 
om alla kristna ledare i stad efter stad på allvar, 
och i djup förkrosselse, började samlas till bön 
om en ny vision inför en ny tid. Tillsammans 
började drömma om, och arbeta för, ett 
djupgående, revolutionerande genombrott 
för Guds rike. En påkristning, där alla som av 
hjärtat bekänner Jesus som Herre lägger hjärta 
till hjärta i ett mäktigt kristet allemanstag för 
att välkomna Jesus till vårt land! Alla vilsna 
sökare i tiden vore värda det!

Om vi trodde att det var tid för påkristning 
borde fokus ligga på att träna och fostra 
fram folktalare, evangelister med glöd, 
frimodighet och gåva att presentera Jesus 
rakt in i vår tids nyandliga nätverk och 
ungdomskulturer! Ekonomiska medel skulle 
till största delen användas till evangelisation. 
Hur är det möjligt att stora kyrkor lägger 
ner sitt radio- och tv-arbete? Varför satsar 
man inte offensivt och utåtriktat? Varför får 
renovering av kyrkolokaler kosta nästan vad 
som helst medan det sällan finns pengar till 
att föra ut evangeliet i stora, genomtänkta 
evangelisationssatsningar?

Under och tecken hör samman med 
proklamerandet av Guds rike! Så var det i den 
första kristna församlingen. Då man talade till 
dem som ännu inte kände Jesus bekräftades 
budskapet med starka under och mirakler 
som skapade tro. Jag tror inte det är meningen 
att kristenheten ska ha ”mirakelkonferenser” 
med fokus på dem som redan är kristna, det 
är ute på gator och torg vi behöver se dessa 
gärningar! Vår tids sökande måste mötas med 
kraft, skriver John Stott.

Ingemar Helmner
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30-årsjubileum i Tjelvarkyrkan
Visby Missionsförsamling bildades 1885 och 
hade sin verksamhet i Helgeandskyrkan i nor-
ra innerstaden i Visby.

1965 köptes intilliggande fastighet av Visby 
fabriks- och hantverksförening, huset skulle 
användas för ungdomsverksamheten och fick 
namnet SMU-gården.

Flera upprustningar och ombyggnader hade 
gjorts på kyrkobyggnaden genom åren men 
det uppstod så småningom samtal om någon 
radikal åtgärd för att få mer ändamålsenliga 
lokaler och bättre parkeringsmöjligheter. 

1976 valdes en fastighets/lokalkommitté, som 
började arbeta med frågan.

Till slut blev det två huvudalternativ som 
ställdes mot varandra: 1) omfattande renove-
ring och tillbyggnad av kyrkobyggnaden eller 
2) nybyggnation utanför ringmuren.

Den 14 mars 1982 fattades ett principbeslut 
om att bygga ny kyrka utanför murarna. Inte 
förrän 1 juni 1986 fattade församlingen det 
avgörande beslutet att bygga ny kyrka på tom-
ten vid Tjelvarvägen där kommunen haft sin 
depåträdgård.

Därefter följde alla formalia med tomtköp, 
(området skulle först stadsplaneläggas), för-

samlingens önskemål om lokalerna, vem 
skulle rita, vem skulle bygga m.m. På något 
sätt ordnade sig det mesta efter våra önskemål 
men månaderna gick och ivern att komma 
igång växte.

Arkitekt Lars Malmo i Stockholm fick upp-
draget att rita kyrkobyggnaden, och Nordiska 
Trähus anlitades för att tillverka de olika de-
larna för bygget.

Olika lokala firmor och företag tillkallades ef-
ter behov under byggtiden.

Första spadtaget togs 2 juni 1988, 2 år och en 
dag efter beslutet.

Många av församlingens medlemmar och 
vänner gjorde stora arbetsinsatser under bygg-
tiden, vilket mottogs med stor glädje. Hela 
byggtiden präglades av positiv framtidsanda.

Cirka ett år efter byggstart invigdes Missions-
kyrkan, numera Tjelvarkyrkan, d.v.s. 20 maj 
1989.

30-årsjubiléet firades den 25-26 maj 2019 
med festligheter och högtidsgudstjänst.  

Ingvar Björkqvist
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vi minns

Flera av våra medlemmar och understödjare 
har under våren fått lämna jordelivet.

Iris Karlsson Visby, tidigare Dalhem 
På 50-talet flyttade Iris till Dalhem och kom 
då i kontakt med Dalhems Lutherska syför-
ening som hon med stort engagemang och 
arbete kom att arbeta i tills den upphörde 
för ett antal år sedan. Få kvinnor har haft en 
sådan energi med handarbete, många är de 
dukar, tavlor, bonader, strumpor och sängö-
verkast som hon förfärdigat för missionens 
räkning, men också till barn och barnbarn. 
Hon sydde också modeller för skylt till 
Krampbroboden. Längre fram när hon sålt 
huset i Dalhem och flyttat till Visby var hon 
också med i Terra Novakyrkans syförening 
och i sin hemsockens syförening i Atlingbo. 
Vi minns henne som den energiska kvinna 
hon var, med ett stort mått av generositet och 
omtanke om alla. De sista åren fick hon till-
bringa på Gotlands Sjukhem.

Ingrid Romin Hemse, tidigare Fide
I den höga åldern av 100 år har en av våra 
trogna understödjare avlidit. Ingrid var 
verksam i Fide och förestod Fide Lutherska 
syförening i många år, en vital kvinna och 
verksam bland annat för missionen. Hennes 
rättframma sätt och glädje präglade hennes 
liv. 

Doris Westberg, Visby var född och upp-
vuxen i Hejdeby där hon kom i kontakt med 
EFS verksamhet och under en del år enga-
gerade sig i syföreningsarbetet i Lutherska 
syföreningen.

Torborg Grankvist, Stånga var en trogen 
besökare i EFS missionshus i Stånga, hon 
deltog också vid flera EFS-konferensresor 
under åren.

Märta Johansson Visby, tidigare Fole
När hon flyttat till Fole kom hon att enga-
gera sig i syföreningsarbetet under många år. 
Hennes stora intresse och kunskap för hand-
arbete fick utlopp i många alster för missio-
nens räkning: När den kyrkliga syföreningen 
och EFS-syföreningen slogs samman fort-
satte hennes engagemang så länge krafterna 
stod bi. 

Vi noterar också att två av våra prenume-
ranter Eva Cramér Silte, och Lennart 
Brunnkvist Klintehamn har avlidit.

Så får vi med tacksamhet minnas dessa som 
på olika sätt betytt mycket för arbetet i syför-
eningarna och för missionsuppdraget, vi får 
minnas dem i tacksamhet och glädje!

Peder
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Ny scoutkonsulent för EFS på Gotland

Bibelutdelning på Gotland

Jag är den nya scoutkonsulenten för EFS 
på Gotland, mitt namn är Petter, jag är 35 
år och har varit scout och scoutledare i 25 
år. Uppvuxen i det lilla samhället Hult på 
småländska höglandet. 2009-2010 jobbade 
jag här på ön med ungdomar i behov av be-
handling pga droger och andra missbruk. 

Tidigare har jag annars jobbat mycket med 
barn och ungdomar på behandlingshem och 
i skola och fritids både som behandlingsas-
sistent och fritidsledare. Men har även job-
bat tre år inom försvarsmakten som lärare i 
ammunition och minröjning. 

Jag har alltid haft ett brinnande intresse för 
skog och natur. Det har varit många nätter 
och helger i skog och mark. Med stort in-
tresse för jakt och fiske och då främst jakt 
på vildsvin. Överlevnad är även nåt jag har 
brunnit för, dels har jag gått olika kurser och 
även erbjudit scouter, skolklasser och arbets-
lag lite enkel utbildning.

När det gäller mina mål och visioner med 
scout så tycker jag det är viktigt att barnen 
får inflytande över sin verksamhet. Jag tycker 
även att det är viktigt att utmana barnen så 
dom växer i det dom gör och även om det är 
lite jobbigt eller skrämmande brukar dom gå 
ur det så mycket starkare. 

Jag tänker även att 
samarbeten och ut-
byten med andra 
kårer o förbund är 
viktigt. Jag har tidi-
gare anordnat större 
tävlingar och upp-
levelser och hoppas 
på att få till det här 
med. Det här var lite 
om mig och vad jag 

gjort. Tveka inte att ta kontakt med mig om 
ni har frågor eller funderingar. Vore verkli-
gen kul om vi kunde växa och få fler scouter 
och ledare.    
                                              Petter Ottosson

Gideoniterna planerar bibelutdelning på Gotland och på söndagen den 8 september 
blir det offentliga gudstjänster med presentation av Gideoniternas arbete och namnby-
tet till ”Goda Nyheter”

Välkommen till följande gudstjänster
Söndag den 8 september
Visby Pingstkyrkan kl. 10.30
Visby Frälsningsarmén kl. 11.00
Visby Tjelvarkyrkan kl. 11.00
Visby Terra Novakyrkan kl. 18.00
 
Under veckan den 9-13 september sker utdelning av biblar på hela Gotland till många 
olika områden.

Vi ber för de team som kommer att arbeta under dessa dagar!
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Vi kommer gärna på besök till dig/er församling. Ni kan ha frågor som handlar om 
samarbetet eller har någon idé som ni vill förverkliga – kanske vi kan hjälpa till.

Kanske du vill ha e-lista? Hör av er – så bestämmer vi tid för besöket.
Du når oss - Monica: 0733-83 95 00 och Lotta 0709- 22 82 54. 

lotta.lundberg-ericsson@sensus.se

Vill du besöka oss och titta på våra referensböcker/noter? Ring gärna först 
och kolla att vi är inne! Eller posta brev till oss så är adressen: 

Sensus, Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby.

Har du frågor, funderingar eller idéer – tveka inte – hör av dig!

Lotta Lundberg-Ericsson - ny 
verksamhetsutvecklare

Lotta Lundberg-Ericsson blir ny verksamhetsut-
vecklare då Britt Andersson har gått i pension.

Lotta blir Sensus kontaktperson för landsbygdsför-
samlingar, EFS på Gotland, Pilgrim och en hel del 
annat.

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

Sensus Studieförbund.
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Mitt smultronställe - sommarstället i Fagersanna
När du känner dig betryckt, tänk då på nå-
gon vacker plats, som fyller dig med glädje! 

För mig är denna plats verandan på sommar-
stället i Fagersanna, där jag tillbringat som-
rarna i hela mitt liv. Luften är klar, vilket ger 
lättnad. Lungorna fylls med frisk luft. Från 
trädgården känns doften av blommor. Särskilt 
tänker jag på schersmin, som genomström-
mar kvällen. 

Utsikten från verandan över sjön Örlen är un-
derskön. Fram till 2000-talet inramades den 
av två ståtliga lönnar. Den ena var så ihålig, 
att vi var tvungna att såga ned den och den 
andra föll i stormen Per. Särskilt den senare 
hade en karaktäristisk nästan fyrkantig form. 

I verandans öppningar hänger blommor i två 
uppochnedvända gamla soppskålslock med 
hål slagna för snoddar. Där har vi planterat 
blå lobelia och röd petunia. Jag tycker om ve-
randan, för där är svalt och skönt och skugga. 
Jag har ett starkt minne av när jag satt där 
som tioåring och slukade Selma Lagerlöfs 
Nils Holgerssons underbara resa, som jag fått 
i examenspresent av pappa och mamma. 

På verandan äter vi för det mesta middag vid 
sextiden på kvällen. På verandan samlas vi 
med familj och vänner. På verandan rensar vi 

svamp, som pappa plockade och som nu min 
dotter har plockat. Tänk när hon kommer 
hem med dagens fynd av kantareller! 

På sjön upptäcker vi roddbåtar, varifrån 
människor fiskar eller motorbåtar som sätter 
fart. Någon enstaka gång en segelbåt. Många 
roar sig med att åka vattenskidor eller att surfa 
efter en snabb motorbåt. Vid en viss tid i au-
gusti kan ett helt läger med kanoter och kana-
densare paddla förbi. 
 
På kvällen kan man bara sitta och njuta av sol-
nedgången, olika för varje kväll och gissa vil-
ken väderlek det kommer att bli dagen därpå. 
När åskan går kan man inifrån storstugan se 
blixtarna och räkna på hur långt bort de syns 
ifrån. En gång såg vi storsjöodjuret. Det var 
väl vinden som vände så att de höga vågorna 
slog emot varandra från alla håll och vred sig 
åt sidan.  

 Blickar jag ut i trädgården upptäcker jag klar-
bärsträd, äppelträd, krusbärsbuskar, röda och 
svarta vinbär och hallon. 

 "Ack när så mycket skönt sig i naturen röjer 
hur måste då inte själva källan vara, den evigt 
klara"  
     

Kerstin Falk
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Två smultronställen på Gotland
Oj, när man bor på Gotland så finns det så 
mycket att se och uppleva. 

Att strandvandra längs 
vår fina ö är ingen dum 
idé. Man kan t ex ställa 
bilen/cykeln (det går 
t.o.m. att ta stadsbus-
sen som har en hållplats 
vid gamla Snäckhuset) 
vid parkeringen längst 
ut mot Snäckviken 
och sen följa stranden 
norrut förbi Snäckcam-
pingen och sen följa en 
upptrampad stig ända 
bort mot Själsö.

Man passerar ett fågel-
reservat, följer stigen 
norrut och kommer så 
småningom till ateljén 
som tillhör konstnärs-
hemmet Brucebo. Kan 
man anpassa vand-
ringen så att man kom-
mer med en guidad 
tur inomhus så väntar 

en fantastisk upplevelse att få se tavlor och 
skulpturer (annars kan man skymta några av 
konstverken utifrån).

Efter det kan man lämpligen gå upp på Själsö-
vägen och gå den lilla biten till Själsö bageri, 
öppet sommartid, och njuta deras mackor 
eller andra bakverk och en fantastisk utsikt 
över Själsö hamn och havet. Sen kan man gå 
ytterligare 2-3 hundra meter norrut och på 
vänster sida följa bäckens flöde mot havet på 
en handikappvänlig trallväg. När man njutit 
av atmosfären i Själsö hamn kan det vara dags 
att gå samma stig tillbaka till bilen.

Kortvariant: Åk till Själsö bageri, fika där och 
har du förmågan att orka gå ca 500 meter kan 
just trallvägen längs ån 2-300 meter norrut 
bjuda på en härlig upplevelse.

 

Vandra längs Dalhemsån. Eldsjälar håller 
stigen öppen och det finns en härlig grill och 
picknikplats en km bort. Då har du passerat 
en bro och går vägen tillbaka. En alldeles spe-
ciell tid är när kabbelekorna blommar längs 
åkanten i försommartid. Men stillheten, sko-
gen, vattnet och växtligheten är en upplevelse 
alla årstider.

Var: Åk förbi Stationsområdet i Dalhem och 
nästan där missionshuset ligger svänger man 
av till vänster innan bron. Parkera vid bygg-
nader som tillhör vattenverket. Gå över den 
lilla träbron och så har du stigen till vänster.
  

Anna Englund
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bibel läsnings
plan

Juli   
1 Upp 1:1-11    
2 Upp 1:12-15, Dan 7:9-14   
3 Upp 1:16, Heb 4:12-16    
4 Upp 1:17-20     
5 Upp 2:1-7, 1 Tim 1:3, Apg 20:16-17, 31 
6 Upp 2:8-11
7 Luk 15:8-10  3:e söndagen e. trefaldighet Förlorad och återfunnen
8 Upp 2:12-17
9 Upp 2:18-29
10 Upp 3:1-6 
11 Upp 3:7-13     
12 Upp 3:14-22, Jes 55:1 
13 1 Pet 1:1-10 
14 Joh 8:1-11   4:e söndagen e. trefaldighet Att inte döma  
15 1 Kor 5:9-13, 11:31
16	 Matt	7:15-23	
17 Rom 16:17-20, 1 Tess 5:19-22
18	 Matt	18:15-20
19 Upp 4:1-11  
20 Hes 10:1-17 
21	 Matt	16:13-20	 	 Apostladagen	 	 Sänd mig   
22 Jes 6:1-8  
23 Upp 5:1-14 
24 Jer 32:1-15
25 1 Mos 49:9-10, Jes 11:1-10 
26 Upp 6:1-17
27 Upp 7:1-17
28	 Matt	16:24-27	 	 6:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Efterföljelse
29 Upp 8:1-13
30 Upp 9:1-12
31 Upp 9:13-21 

Augusti	 	 	
1 Upp 10:1-3, Hos 11:10   
2 Upp 10:4, Jes 40:12-17, Joh 12:28-29 
3 Upp 10:5-11    
4	 Mark	9:1-13	 	 Kristi	förklarings	dag	 	 Jesus förhärligad  
5 Upp 11:1, Hes 40:3, Sak 2:1-2  
6 Upp 11:2-4, Dan 7:25, 5 Mos 19:15
7 Sak 4:1-10
8 Upp 11:5-6, Jer 5:14, 1 Kung 17:1, 2 Mos 7:19 
9 Upp 11:7-14
10	 Jer	9:11,	2	Krön	36:19,	Matt	24:2	
11	 Matt	7:22-29	 	 8:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Andlig klarsyn
12 Esra 1:1-11     
13 Esra 3:1-7
14 Esra 3:8-13
15 Esra 4:1-10
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16 Esra 4:11-24
17 Esra 5:1-6   
18 Luk 12:42-48  9:e söndagen e. trefaldighet Goda förvaltare
19 Esra 5:7-17   
20 Esra 6:1-15
21 Esra 6:16-22
22 Esra 7:1-10  
23 Esra 7:11-26
24 Esra 7:27-8:14   
25	 Matt	18:18-22	 	 10:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Nådens gåvor
26 Rom 12:3-8  
27 1 Pet 4:10-11, Ef 4:11
28 1 Kor 12:1-11, 14:39-40
29 1 Kor 12:7-11, 28-31
30 1 Kor 12:12-14, 25-26  
31 1 Kor 12:15-24

September   
1	 Matt	21:28-31	 	 11:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Tro och liv
2 3 Mos 1:1-8     De judiska högtiderna
3 3 Mos 1:9-14   
4 3 Mos 1:15-21
5 3 Mos 1:22-36
6 3 Mos 1:37-44    
7 Kol 2:16-17 
8 Luk 13:10-17  12:e söndagen e. trefaldighet Frihet i Kristus
9 3 Mos 16:1-7, 29-34     Yom Kippur
10 Joh 7:1-2, Mos 23:34   
11 Joh 7:3-13   
12 Joh 7:14-24
13 Jes 44:3, 55:1, 58:11, Sak 14:8
14 Joh 7:25-39     Sukkot
15	 Matt	5:38-48	 	 13:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Medmänniskan
16 Joh 7:40-53  
17 Joh 8:12-20   
18 Joh 8:21-30
19 Joh 8:31-41
20 Joh 8:42-47
21 Joh 48-59   
22 Luk 22:24-27  14:e söndagen e. trefaldighet Enheten i Kristus
23 1 Kor 1:1-10 
24 Ef 4:1-16  
25 Amos 9:1-10
26 Amos 8:11-15
27 Upp 11:15-19
28 Upp 12:1-6, Ps 2:9
29 Upp 12:7-12  Den helige Mikaels dag Änglarna
30 Upp 12:7-9, Job 1:6-11, Sak 3:1-2 
  

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2019

Copyright Svenska Bibelsällskapet
Planen är framtagen av Jonas Bergsten
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Medverkan av ungdomar från ”Pannkakskyrkan” under namnet ”Sverigetouren 
Gotland - 19”. De medverkar med sång, predikan och vittnesbörd.

Tema ”Först måste evangeliet förkunnas för alla folk”

Onsdag – Fredag kl.19.30 
Lördag kl. 18.00 
Söndag kl. 11.00

Häng på en vecka till orten Fole precis utanför Visby för att tillsammans med 
EFS och andra församlingar på orten nå ut till människor i byn och i Visby 
och bjuda in till en sommarkonferens som vi som team 
kommer att ha ansvar för. Under veckan kommer 
vi både att få tid till att ta emot, fördjupa oss i 
identiteten som Guds älskade barn, men också 
ge ut och utrustas i en utåtriktad Jesus-livsstil. 
Drömmen är förvandlade liv. Både vi som åker 
med, kristna på orten och människor på byn. 
Vi vill med betjänande handlingar, genom att 
erbjuda förbön, Pannkakskyrka och profetiska 
ord sprida Guds närvaro och kärlek. 

Sommarkonferens i EFS-tältet 14-18 augusti
vid Krampbro i Fole
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Pilgrimsvandring
"vindarna från väster" - en pilgrimsvandring i keltiska kyrkans fotspår

Cedergrens Orgelmuseum, Vänge 

Lördag 28 september

09.00    start vid S:t Olofsholm
12.00  bön i Othem kyrka
12.30  lunch i Othem församlingshem
13.30  fortsatt vandring
 kaffepaus 
17.00  mässa i Hejnum kyrka 

Vandringsledare: Christina och Lars-Olof Nimmerfalk
Andakter och sång: Per-Eive Berndtsson och Maria Smeds

Kostnad inklusive mat och kaffe: 200kr
Arrangör: Svenska Kyrkan, EFS och Sensus

Anmälan till Peder Fohlin 076-2187807, kisslings@telia.com

Söndag 29 september 

11.00  Mässa i Bro kyrka, Per-Eive Berndtsson och Maria Smeds

Sommarprogram
Tisdag 2 juli kl. 19.30 - Sång och musik, medv. meddelas senare

Tisdag 9 juli kl. 19.30 - Alfred Cedergren orgelbyggare, en kväll med Per Farinder

Tisdag 16 juli kl. 19.30 - Rune Olofsson berättar minnen från sitt liv som präst och vi 

sjunger psalmer tillsammans

Tisdag 23 juli kl. 19.30 - Karin Bromö och Sudrets Spelmanslag

Tisdag 30 juli kl. 19.30 - Sång och musik med Olof Stenström och Kristina Broberg

Tisdag 6 augusti kl. 19.00 - Grillkväll, Sång och musik med Erik Ell, Anmälan: 36125

Kollekt och servering alla kvällar
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välkomna till
Fole  14-18 augusti, Sommarkon-
ferens i tältet, se annons. Tisd. 10 
sep kl  12.30 Lunch, Sönd. 15 sep 
kl 18.00 Gudstjänst, Tisd. 8 okt kl 
12.30 Lunch

Visby Terra Novakyrkan Söndagar 
kl. 18.00 Gudstjänst

Prinsessan Eugenie - en livsberättelse 
om kristen tro som kraft till samhälls-
engagemang

När: Onsdagen den 3 juli kl 15.00

Plats: Villan på Fridhem
Högklintsvägen 54 

Arrangör: Sensus och Fridhem

Stiftsadjunkt Bimbi Ollberg håller 
föredrag om frikyrkans utveckling på 
Gotland. 

När: Onsdagen den 24 juli kl. 19.00 

Plats: Sanda stationshus 

Kaffeservering. Entré 50 kr. 

Arrangör: Sanda hembygdsförenings 
Gullingrupp

I Slite Betel söndagen den 29 september kl. 17.00

”Gud bygger sin församling- och vi får vara med!”

Föredrag av Per-Eive Berndtsson, präst i Kornhill i Halmstad
Samtal, servering, Gotlands Kristna Råds årsmöte

 
Alla Välkomna!

Fridhem -
Helena Emilsson föreläser

Kyrka - fri kyrka - frikyrka 
eller missionshus? 

Gotlands Kristna Råds Forum
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Missionsbåten Elida besöker Gotland under 

Almedalsveckan 1-7 juli

Bryggmöten i Visby hamn klockan 20.00 varje kväll

Bönesamlingar och öppet skepp under dagarna

Alla välkomna!

Missionsbåten Shalom besöker Visby 25-26 juli

Möten i Visby hamn klockan 19.00 varje kväll

Vill du se hela tidningen i färg?
Gå in på www.efsgotland.com



Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2019

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Krampbroboden Fole


