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Allt vad Skaparns hand har gjort
är förunderligt och stort,

och hans makt och härlighet
varar i all evighet.

(Sv Ps nr 6 v 2)
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När detta skrivs börjar sommaren gå mot sitt 
slut. Det har varit en fin tid med sol, regn och 
värmebölja. Släkt och vänner har som vanligt 
kommit på besök. Man har fått fler minnen och 
upplevelser att vårda.

En sommarsöndag var kyrkans tema Kristi 
förklaringsdag. Den händelsen, när Jesus visar 
sin härlighet, fick endast tre av hans lärjungar 
uppleva. Och dessutom fick dom inte berätta 
om den förrän efter Jesu död och uppståndelse. 
Upplevelsen var så stark att de föll till marken. 
De såg Jesus i hans gudomliga härlighet. Det som 
var förborgat under Jesu tre verksamhetsår här på 
jorden, uppenbarades i hans uppståndelse från de 
döda. Och det får vi ta del av! Det andliga livet är 
mycket större än det materiella. Och vi kan bara 
ana den härligheten.

Petrus, Jakob och Johannes berättade med 
stor glädje om upplevelsen på berget efter Jesu 
uppståndelse och delade med sig av den som en 
dyrbar skatt. Vetskapen om och tron på Kristi 
uppståndelse är förutsättningen för kristna 
andliga upplevelser. Jesus säger i ett annat 
sammanhang: ”Har jag inte sagt dig att om du 
tror, skall du få se Guds härlighet”.

Låt oss be om tro så att vi får uppleva Guds 
härlighet. Och vår uppgift som kristna är att dela 
med oss av vår tro. Därför är våra gudstjänster 
och möten viktiga. 

I sommar har det varit mässa i Terra Novakyrkan 
varje söndagskväll klockan 18. Troligen kommer 
den gudstjänsttiden att fortsätta i höst. Och 
veckornas bibelsamtal och bön kan vara 
nådestunder att vara rädd om. Kyrkan är inte 
organisationen eller byggnaden utan de kristnas 
tro och gemenskap.

                  Aina Unemo

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN
Pilgrimsvandring på Gotland
När folket på en gård på Gotland under den 
tidiga kristna tiden blivit kristna, reste man 
upp ett högt gårdskors*, för att tala om för 
sin omvärld att på denna gård tillbad man 
numera Kristus. När flera gårdar kristnats 
gick man samman och byggde en kyrka. På 
en del äldre gotländska gårdar står fortfarande 
gårdskors kvar (även om träet är utbytt några 
gånger) som påminner oss om hur Kristus 
kommer och förändrar såväl Gotlands som 
Sveriges historia. Korsen är så kallade ”keltiska 
kors” och dessa har stora likheter med de så 
kallade triumfkors eller ringkors som finns i 
många av Gotlands kyrkor. 

Detta säger oss att den keltiska väckelse-
rörelsen, som började på Irland med S:t 
Patrick på 400-talet och som sedan spred 
sig via de brittiska öarna, till det europeiska 
fastlandet och till Nordeuropa, har haft 
avgörande betydelse för Gotlands och Sveriges 
kristnande. Några av de speciella särdragen i 
den keltiska andligheten var: Önskan om 
att leva i vardagsliv i Guds närvaro, kärleken 
till Guds skapelse och längtan att sprida 
evangeliet om Kristus till världens ände. 

Munkarna i den keltiska kyrkan såg sitt liv 
som en ”peregrinatio” eller översatt till svenska 
pilgrimsvandring. Eftersom uppbrott och 
förändring var en del av deras liv, betonade 
man värdet av såväl den inre som den yttre 
resan. Många var de munkar som gjorde långa 
eller kortare resor till lands och till vatten. 
På sina resor upptäckte de nya dimensioner 
av livet och nya världar – att leva är att vara 
i rörelse. Bland de keltiska kristna fanns det 
en nyfikenhet på att upptäcka det okända, 
eftersom livet är menat att vara ett äventyr 
och därför är det nödvändigt för allt levande 
att vara i rörelse, att växa och förändras. 
Förändringar är en gåva som människan 
behöver lära sig att använda på rätt sätt, 
menade man.

Att tillsammans med kristna syskon få gå en 
pilgrimsvandring på historisk mark, omgiven 
av vacker gotländsk natur, känns därför som 
ett naturligt steg. Välkommen att vandra med 
på en inre och yttre upptäcktsfärd lördagen 
den 28 september!

Per-Eive Berndtsson
Präst och författare till boken ”Vindarna från 

väster – lärdomar från den keltiska kyrkan”

*Se gårdskors på sidan 11
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Hur var sommaren på Bokcaféet Porten?
Frågan ställdes men hur skall jag besvara den? 
Den innebar så mycket. Försöker med några 
belysande glimtar. 

I våra stadgar står: ”Varje dag börjar med 
morgonbön”. Det försöker vi hinna med, 
trots att folk börjar droppa in i förtid under 
sommaren. Jag brukar läsa ur Dagens Lösen. 
Bibelorden för den 15 augusti var från Matt. 
9:27- 34 och 1 Kor. 12:27- 13:3. På slutet 
kom några tänkvärda ord av Moder Teresa:

Var ett levande uttryck för Guds godhet:
godhet i ansiktsuttrycket, 
godhet i ögonen,
godhet i leendet,
godhet i den varma hälsningen.

Något för oss att praktisera, Det är ju egent-
ligen så enkelt men kan betyda så mycket för 
en besökare. 

 ”Vem driver det här?”
Den frågan får vi av och till.  När de hör att 
det är kristna frivilligarbetare från alla sorts 
församlingar, svarar de ofta: ”Det är bra. Så 
skall det vara:” Ja, vi hyllar ekumenikens idé. 
Vi är faktiskt det enda heltäckande projektet 
i stan. Om än i litet format. 

Under sommaren har vi många besökare. 
Nu i kryssningstider gäller det att damma 
av våra gamla skolkunskaper i främmande 
språk. Engelska och tyska går väl an, men 
franskan är värre. Vilken tur att vi har folk 
som kan det där. Tänk den gästen, som till 
sin stora glädje fick hela den gotländska 
historien sig serverad på flytande franska av 
Birgitta Jansson, en av våra trognaste volon-
tärer. Som tack fick vi som gåva 500 kronor 
till vår blygsamma kassa. 

Vi har trogna stamgäster också, som kommer 
hela året, även sommartid. En av dem, 
Margareta, med artistnamnet Carmen har 
alltid med sitt skrivblock, där hon nedteck-
nar sina minnen och upplevelser. Nyligen 
skrev hon ner sin syn på vår verksamhet:  

Gemenskap och glädje
Man ska vara tacksam att det finns såna stäl-
len! Många som ställer upp fast dom är till åren 
komna och kämpar varje dag. För att vi ska tri-
vas och känna oss välkomna dit en stund! Både 
unga och i alla åldrar och klass!  Alla gör vi så 
gott vi kan, Vi lär oss alla, unga som gamla, li-
vets mening!  Vi ska alla samsas med varandra. 
Vi får vara på gott humör så gott det går varje 
dag, att vara ihop med andra är en gåva! Man 
kan vara rik utan pengar Man lär sig något 
varje dag genom andra! Att vara korrekt är ju 
svårt men det måste man försöka vara ihop med 
kvinnor som män och ungdomar stora som små. 
Att vara ung i dagens läge är inte lätt. Jag är 
inte själv ung, det kallas Medelålder så man 
har varit med en del i livet.          Carmen  

  Ja, det är en glädje att gå hit, även för oss 
som jobbar. Det är som om denna glädje 
finns inbyggd i väggarna, det är den sortens 
glädje som kommer av tro och förtröstan. 
Den har präglat bokcaféet sedan starten för 
42 år sedan, 1977. Vi är några som kommer 
några timmar varje vecka, men ”inhopparna” 
skulle vi inte klara oss utan, de är värdefulla 
personer som ger av sin tid de tillfällen de 
kan. Dock vill jag här ge röst åt en angelägen 
sak: Vi måste bli fler! Ingen blir ju yngre 
som bekant, Känn efter kanske du är den vi 
väntar på? Du är aldrig ensam. En jobbar i 
affären, en i köket, 4 timmar. Och –viktigt 
– sprid budskapet! Kom in och känn efter, 
ta en fika, pröva på! Bli inhoppare! Ring 
271923.

Några som vi heller inte skulle klara oss 
utan är våra årliga sommarjobbare. De är ett 
måste, då även vi måste vara lediga ibland, 
vi måste ju umgås med våra privata besökare 
också. Så varje sommar anställer vi en ung 
person, en uppfriskande fläkt i vår något 
åldriga personalstyrka. Och så får de unga en 
välkommen extrainkomst. 
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Ungdomarna har ju numera de erforderliga 
språkkunskaperna. I år var det Isak, han över-
satte bl.a. listan med vårt serveringsutbud till 
tyska. Verkade gilla jobbet också, och många 
gäster uttryckte uppskattning. Dessutom var 
han räddningen när det digitala hängde upp 
sig ibland.

Det är svårt att inte nämna flera namn. Jag 
lovar, flera finns att nämna. Men att inte 
nämna Gunnar vore att göra fel. Gunnar 
Stenström, vårt allt i allo. Han är inte bara 
kassör, han gör allt. Det är till honom man 
vänder sig när det uppstår problem, av prak-
tisk eller teoretisk art. Ett namn som också 
måste nämnas är Gertrud Lyrung. Utan 
hennes populära stadsvandringar och hennes 
reklam för att man här får ”fika på muren” 
så hade vi missat många gäster. Hon är helt 
enkelt vår ambassadör. 

Muren rasar! Men..
Som av en händelse behöver vi visst stänga 
butiken ett tag. Här skall nämligen renove-
ras. Den mur som vår populära uteplats vilar 
på har från början varit en del av ringmuren. 
Men den försvann i ett ras på 1800-talet och 
sedan dess har där byggts upp en proviso-
risk mur som inte höll för påfrestningarna. 
Region Gotland äger murstumpen och 
Riksantikvariatet har ansvar för den. Så när 
detta läses har kanske byggjobbarna börjat 
riva den del av bokcaféet som vilar på muren, 
en provisorisk vägg skall uppföras i butiken 
och vissa fönster skall mörkläggas. En ny 
mur skall byggas upp och hur det blir med 
uteplatsen får vi se. Ta gärna med detta bygg-
projekt i dina böner. Det kommer att kosta 
pengar också. Och min fråga till Gotlands 
samlade kristenhet lyder:
   
Vill ni att Bokcaféet skall vara kvar? 
Vill Gud det tror ni? Vad kan Gotlands 
samlade kristenhet bidra med? Kan ni tänka 

er att köpa era böcker hos oss, i stället för 
på nätet?  Ring 0498-271923. Ingrid och 
Kerstin som har hand om böckerna säger 
att ibland är vi billigare än nätet. Och om 
inte, vad innebär det om vi också försvinner? 
Många av våra besökare uttrycker sin glada 
förvåning över att ”vi ännu är kvar. Det är 
så många som lägger ner”. Snälla präster och 
predikanter, kom till oss ibland! Vi kommer 
gärna till er och berättar. Och ni får gärna 
komma och delta i våra sång- och musikkväl-
lar, populära träffar med gästande medver-
kande, allsång och gemenskap, författarträf-
far och bönesamlingar. Gruppen Focalare 
samlas här vissa lördagar, vi deltar i Gotlands 
bokmässa på Almedalsbiblioteket och på 
Snäckans sommarmöte. Har jag missat något 
nu? Men du, missa inte det viktigaste!  Kom 
med och kämpa på barrikaderna för kristnas 
rätt att finnas till i vårt sekulariserade sam-
hälle! I vår Herres Jesu Kristi namn!

Lisbeth Nilsson - från hjärtat
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Jag har blivit efterfrågad att skriva i GMT 
omkring ämnet antikvariat och böcker, 
relaterat till den bokhandel jag frekvent 
vistas i (Bokcaféet Porten invid Öster-
port i Visby). Jag funderade på var mitt 
intresse kring böcker började men det är 
en lika stor gåta som människans existens. 
Kanske var det när mamma läste Ronja 
Rövardotter för mig när jag var barn, 
men jag var för rädd för grådvärgarna så 
vi tog ett uppehåll i läsningen, och när 
vi återkom till Ronja, var jag nästan för 
gammal (om man nu kan bli för gammal 
för Astrid Lindgren…) Eller så var det när 
jag sträckläste Annika Thor’s En ö i havet, 
som jag fick i julklapp, och alltså ägnade 
hela jullovet åt. Böckerna blev och förblir 
en värld man kan dyka in i vid behov. 
Det räcker alltså med att promenera till 
närmsta bibliotek för att få en ’plats för 
start och landning’, en slags flygplats för 
inre världar. Jag minns att jag satte stor 
vikt vid Cicero’s (106-43 f.Kr.) välanvända 
citat: ”Har du en trädgård och ett bibliotek 
saknar du ingenting.” Kanske har han rätt 
— jag börjar tro det åtminstone, när jag 
både odlar en liten trädgård och ett litet 
bibliotek hemma. 

För att knyta an reflexionen till kris-
tendom, gör jag den snabbaste vurpan: 
vår mest älskade bok är ju i sig ett eget 
bibliotek. Bibeln är egentligen inte (som 
nog ni läsare redan vet) en enda bok utan 

består av ett flertal, när-
maste bestämt sjuttiosju 
böcker. Man kanske 
därför kan våga påstå 
att alla som äger en 
bibel faktiskt redan har 
ett bibliotek hemma.  

När jag ändå är igång, vill jag passa på 
att ge tips på andliga klassiker att ha 
hemma i bokhyllan, för att ta fram vid 
behov (kanske en plötslig snöstorm gör 
att man måste kura inomhus, eller ett 
häftigt regnoväder gör utomhusvistandet 
mindre lockade), t.ex. för andakt, fördju-
pade studier, eller vid frågor kring kristen 
praxis. För att fundera ut några riktiga 
gobitar till er läsare, måste jag dra mina 
tankar till Bokbörsen, alltså en hemsida på 
Internet där många antikvariat säljer sina 
gamla böcker. Vi har nämligen en sida för 
Bokcaféet Porten, på all litteratur vi får in, 
som stått och dammat i någons bokhylla, 
eller som med sorg måste lämnas eftersom 
man sålt sitt hus. 

De författare som säljer bäst är popu-
lärpsykologisk och vägledande teologisk 
litteratur. Ett exempel är M. Scott Peck’s 
Den smala vägen och välkände Wilfrid 
Stinissen och Tomas Sjödin. Dessa böcker 
återkommer gång på gång från övergivna 
bokhyllor och når sedan nya läsare genom 
Bokcaféet Porten. 

Reflexion över ett bibliotek 
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När jag ska sälja böckerna på Bokbör-
sen har jag som regel att alltid bläddra 
igenom boken för att se efter, finns det 
anteckningar?, är boken namnad?, hur är 
bokens skick?. Jag har aldrig upplevt att 
gamla blyertsanteckningar skrämmer bort 
kunder, snarare undrar jag inte om det är 
precis tvärtom. Genom att köpa en bok 
som ”vandrat”, så att säga, finner måhända 
läsaren sig i ett större sammanhang. 

Och författarens text tillsammans med förre 
läsarens anteckningar kan utgöra en rik 
källa till reflexion. På senaste tiden har jag 
fnissat lite åt anteckningarna i böckerna då 
de har gått rakt emot författaren, och kan-
ske ifrågasatt honom/henne till och med. 
Det kan stå något i stil med ”Men så är det 
väl inte? Frälsningen får vi väl av Jesus, den 
tas inte ifrån oss” i blyerts i utkanten av 
sidan, utifall att författaren argumenterar 

det motsatta. Nu är jag inte ute efter att 
debattera frälsning utan bara att statuera ett 
exempel där läsare hittar egna tankar och 
skriver ned dem bredvid texten i boken. 
Hade jag tillräckligt med sådana intressanta 
kommentarer skulle jag nog samla dem i en 
egen bok. 
 
Mina avslutande ord blir således; gamla 
böcker såväl som nya har sitt eget värde, 
och de kristna klassikerna vandrar från 
bibliotek till bibliotek, genom århundraden 
och upplagor. Från Cassianus på trehundra-
talet till Stinissen på nittonhundratalet. De 
kristna orden, tolkandet av Bibelns texter, 
förblir oss trogna, oavsett hur gammal en 
bok hunnit bli.  

God läsning önskar jag er.  

                Ingrid Wahlman
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Scoutläger på Vässarö
Vecka 31 var ett gäng scouter, ledare och föräldrar iväg på EFS Mittsveriges scoutläger ”Salt 
o vatten” på Vässarö (Scouternas egen ö!) i Norrtälje skärgård. Härliga dagar med mycket 
skoj och mycket ”lägerliv” med att laga mat på öppen eld och sova i tält. Lägerbål, bad, 
patrullaktiviteter, lekar, kvällsandakter, morgonsamlingar med att göra olika bibelberättel-
ser…....ja det ryms mycket i dessa lägerdagar. Under båtresan hem fick några av deltagarna 
svara på dessa frågor:

1. Är detta ditt första läger?
2. Hur har lägret varit?
3. Hur var det att bo i tält i 5 dagar?
4. Berätta om något som du speciellt kommer att minnas från lägret!

1. Nej, jag har varit på ett läger i 
Tjäldervik också.
2. Bra, jättebra! För att vi fick 
göra många roliga saker.
3. Bra, men svårt att ha koll på 
sakerna.
4. En linbana! Att bada, trap-
perspåret, en uppvisning och 
samarbetsgläntan.

Julia
Patrullen Örnarna
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1. Nej, det är mitt andra läger, för 
att jag har varit på Tjäldervik-
lägret också.
2. Jättebra och roligt förutom att 
jag fick jättemånga myggbett.
3. Sådär – för att det var ganska 
kallt och mycket mygg, men 
annars var det bra.
4. När jag skar mig i fingertoppen 
och när vi gick trapperspåret.

Freja
Patrullen Örnarna

1. Nej jag har varit med 3 år i 
rad innan, 2016, 2017 och 2018, 
läger med olika teman. Det 
största var Patrullriks 2017.
2. Super! Det är alltid kul med 
läger, det erkänner till och med 
dom som klagar.
3. Samma som varje år, lite job-
bigt med pollenallergi, men det 
är mysigt att sova alla tillsam-
mans.
4. Min nya kompis så klart! Vi 
ska ses på Patrullriks nästa år! 
Blev snabba vänner!

Vilma
Patrullen Lejonhjärta

fortsättning nästa sida --->
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1. Nej, jag har varit i Getsjötorp, Gärdsmark, 
Sörby och Mossebo tidigare. Fast då i familjebyn.
2. Bra, lite mycket kyckling på menyn bara. Det är 
roligt att träffa människor igen som man mött på 
tidigare läger.
3. Jag sover som bäst i tält. En lite aning kallt de 
två sista nätterna.
4. Trapperspåret var väldigt intressant och det var 
fint att se hur barnen testade på att gå på broar 
och klättra uppför stegar, fastän de tyckte att det 
var lite läskigt.

Susanne
Förälder

Foton Lisen Hedlund och Gunnel Fohlin
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Gårdskors

Gårdskorset vid Lauks i Lokrume Foto: Per-Eive Berndtsson
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bibel läsnings
plan

Oktober   
1 Upp 12:10-18   
2 Upp 13:1-2, Dan 7:1-8  
3 Upp 13:3-10    
4	 Upp	13:11,	Matt	7:15	 	 	 	 	
5	 Upp	13:12-18,	Dan	3:1-6	
6	 Luk	7:11-17	 	 16:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Döden och livet
7 Upp 14:1-12  
8 Upp 14:13-20
9	 Ps	90:1-17
10	 Ps	91:1-16	
11	 Ps	92:1-16	 	 	 	 	
12	 Ps	93:1-5	
13	 Matt	15:29-31	 	 Tacksägelsedagen	 	 Lovsång 
14	 Heb	13:15,	Ps	27:1-5	 	 	 	 	
15	 1	Kor	2:3-16
16	 1	Kor	3:1-11	
17	 1	Kor	3:12-23
18	 1	Kor	4:1-5,	Rom	14:10
19	 1	Kor	4:6-14
20	 Mark	10:17-27	 	 18:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Att lyssna i tro 
21	 1	Kor	8:1-13	 	 	 	
22	 1	Kor	9:1-12	
23	 1	Kor	9:13-27	
24	 1	Kor	10:1-13
25	 1	Kor	10:14-22	
26	 1	Kor	10:23-33
27	 Joh	9:1-7,	24-39	 	 19:e	söndagen	e.	trefaldighet	 Trons kraft
28	 Joh	9:8-23	 	
29	 Mark	7:33,	8:23,	1	Mos	2:7
30	 1	Kor	11:17-22
31	 1	Kor	23-34	

November		 	
1	 1	Kor	14-26-33	 	
2	 Matt	5:13-16	 	 Alla	helgons	dag	 	 Helgonen
3	 Joh	6:37-40	 	 Söndagen	e.	alla	helgons	dag	 Vårt evighetshopp  
4	 1	Kor	1:17-20,	1:26-2:2	 	 	 	
5	 1	Kor	1:21-25	
6	 1	Kor	15:12-20
7	 1	Kor	15:21-34
8	 1	Kor	15:35-50	
9	 1	Kor	15:51-58
10	 Luk	19:1-10	 	 21:a	söndagen	e.	trefaldighet	 Samhällsansvar
11	 1	Kor	13:1-3,	8-13	 	
12	 1	Kor	13:4-7	 	 	
13	 1	Kor	14:1-12
14	 1	Kor	14:13-25
15	 Upp	15:1-8
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16	 Upp	16:1-11
17	 Luk	12:35-40	 	 Söndagen	före	domsöndagen	 Vaksamhet och väntan 
18	 Upp	16:12-21	 	
19	 Upp	17:1-6,	1	Mos	1:1,	6,	8-10	 	
20	 1	Mos	11:1-9
21 Upp 17:7-18
22 Upp 18:1-10 
23 Upp 18:11-24
24	 Joh	5:22-30	 	 Domsöndagen		 	 Kristi återkomst  
25	 Upp	19:1-10
26	 Upp	19:11-21	 	
27	 Upp	20:1-6,	Rom	8:20-22
28	 Upp	20:7-8,	Hes	38:1-9
29	 Hes	38:10-16
30	 Upp	20:9,	Hes	38:11-23

December	 	 	
1	 Luk	4:16-23	 	 1:a	söndagen	i	advent		 Ett nådens år 
2	 Upp	21:1,	Jes	65:17-25	 	 	 	 	
3 2 Pet 3:1-13   
4 2 Pet 3:14-18
5	 Upp	21:2-8
6	 Upp	21:9-13,	Hes	48:31-34	 	 	 	
7	 Upp	21:14,	Ef	2:20,	Matt	16:18	
8	 Mark	1:14-15	 	 2:a	söndagen	i	advent		 Guds rike är nära
9	 Upp	21:15-27	 	 	 	 	
10	 Upp	22:1-2,	1	Mos	2:9-10	 	 	
11	 Hes	47:1-12	
12	 Upp	22:3-5,	4	Mos	6:25-26
13	 Upp	22:6-16
14 Upp 22:17-21     
15	 Luk	3:1-15	 	 	 3:e	söndagen	i	advent		 Bana väg för Herren
16	 Mal	1:1-14		
17	 Mal	2:1-16		 	
18	 Mal	3:1-12
19	 Mal	3:13-18
20	 Mal	4:1-6
21	 Mika	5:2-4		 	
22	 Luk	1:39-45	 	 4:e	söndagen	i	advent		 Herrens moder
23	 Joh	10:22-39	 	 Chanukka	
24	 Luk	2:1-20	 	 	 Julnatten	 	 	 Den heliga natten  
25	 Matt	1:18-25	 	 Juldagen	 	 	 Jesu födelse
26	 Matt	10:32-39	 	 Annandag	jul	 	 Martyrerna
27	 Ps	99
28	 Ps	100
29	 Matt	18:1-5	 	 Söndagen	e.	jul	 	 Guds barn
30	 Ps	103:1-10
31	 Ps	103:11-22
  

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2019

Copyright Svenska Bibelsällskapet
Planen är framtagen av Jonas Bergsten
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Vill du se hela tidningen i färg?
Gå in på www.efsgotland.com

vi minns

Ingrid Gardell, Endre
Vid 95 års ålder fick hon sluta sin långa levnad. Ingrid var född i grannsocknen 
Bro, hon kom sen genom giftermål till Hanes i Endre. Förutom allt arbete på går-
den med vad det innebar så fick hon bland annat utveckla sin konstnärliga förmåga 
genom porslinsmålning. Många kurser har hon hållit och många alster skänkte 
hon till Endre syförening som i henne hade en trogen medlem. 

Under många år fanns också hennes hembakta Gotlandslimpor och surbröd på 
syföreningens auktioner, på få platser blev de så bra betalda som i Endre. Vi minns 
med tacksamhet hennes gärning i syföreningen. 

Peder 

Gun Lindberg, Lokrume
Veckan efter midsommar nåddes vi av budet att Gun fått lämna jordelivet. På 
söndagskvällen deltog hon i gudstjänsten vid Lauks gårdskors, liksom många 
gånger tidigare, det var en välbekant plats vid infarten till hennes barndomshem. 

Gun var tidigare husmor vid Lauks, där kom hon också i kontakt med Lokrume 
gamla syförening och dess verksamhet, Gun tog på sig uppgiften att vara fö-
reståndare för syföreningen, en uppgift som hon skötte med stor omsorg. Vi 
minns henne med glädje som den positiva och generösa kvinna hon var. Hennes 
kontaktnät var stort och det vittnar uppslutningen vid begravningsgudstjänsten 
om med en fullsatt kyrka. Omsorgen om medmänniskan var stor för Gun, både 

i Syföreningen och EFS i Fole där hon också var medlem. Vi tackar Gud för Gun och för vad 
hon fått betyda i hem och i socknens föreningsliv. 

Jag avslutar med orden i sången som sjöngs vid minnesstunden:
Under över alla under! Allt förlät han mig en gång. Om hans underbara godhet glad jag sjunger nu 
min sång. Psalm 235:3

Peder 

Pingstkyrkan Visby

Sverigebönen ordnar Böndag med Patrik Sandberg, ledare för Sverigebönen.
Lördag 26 okt. kl. 11-17 undervisning med uppehåll för lunch  
kl. 18.30 Bön och lovsångskväll.
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välkomna till
Fole Gudstjänster sönd. 27 okt kl. 
18, sönd 24 nov. kl.18, sönd 8 dec. 
kl. 11 . Måndagar jämna veckor 
scouter kl. 18.30. Luncher tisd. 
8 okt, tisd. 5 nov. tisd. 10 dec. kl. 
12.30. Mat, program, kaffe och 
andakt. Syföreningens trivselkväl-
lar tisdagar kl. 19, se predikoturer.  
Luffarslöjd tisd. 8 okt och 5 nov. kl. 
19. Bibelsamtal och bön Torsd. Jäm-
na veckor 18.30 Syföreningsauktion 
Fred. 29 nov. kl. 19. 
  
Sanda Onsd. 20 nov. kl. 19 Syfören-
ingsauktion 
  
Vänge Cedergrens orgelmuseum 
Fred. 4 okt. kl. 19 Skördefest 
  
Visby Terra Novakyrkan Söndagar 
kl. 18 Gudstjänst. Tisdagar jämna 
veckor Öppet hus, soppa serveras kl. 
12, dagens gäst, kaffe och andakt. 
Torsdagar jämna veckor kl 14-16 Bi-
belsamtal och bön hos Aina Unemo, 
Elefantgränd 2.

Skördefest 
Fredag 4 oktober kl 19.00

i Cedergrens Orgelmuseum, 
Vänge missionshus

Ta gärna med hembakat, paket, 
skördealster av olika slag.

 
Servering och lotterier

Välkomna!

Det är inte alltid lätt..
att be om ursäkt
att erkänna ett fel

att börja om från början
att ta emot ett gott råd

att låta bli att alltid försvara sig
att lära av sina misstag

att undertrycka berättigad ilska
att glömma och förlåta

att hålla inne med förebråelser

..men det lönar sig oftast

Okänd författare

Årets sommarkonferens i tältet i 
Fole blev lite annorlunda, 19 ung-
domar från Sverigetouren (Pann-
kakskyrkan) medverkade med 
kvällsmöten i Fole, men de hade 
också träffar i Visby. Ungdomlig 
entusiasm och glädje över att sprida 
evangeliet. Vid söndagens gudstjänst 
predikade och sjöng Maria Smeds.
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