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Englishman´s bay på Tobago, en av världens vackraste naturständer. Foto: Ulf Kundler Ridderstedt 

Gamla och unga, låtom oss sjunga:Gamla och unga, låtom oss sjunga:
Ära åt Herren Gud!Ära åt Herren Gud!

Vitt över jorden, ljude de ordenVitt över jorden, ljude de orden
änglarnas glädjebudänglarnas glädjebud

(Sv Ps nr 118 v 4)(Sv Ps nr 118 v 4)

Efter fyra år på Tobago och min prästvigning i den anglikanska kyrkan, ser jag tillbaka 
med glädje och värme på min tid där. Glädje; för all lärdom jag har med mig och de 
mŒnga Þna kristna vŠnnerna jag har fŒtt pŒ Tobago. VŠrme; fšr att det aldrig blir svalare 
än 22 grader. Någonsin.


Ulf Kundler Ridderstedt 
komminister i Väskinde församling, Norra Gotlands pastorat


Englishman’s bay på Tobago. En av världens vackraste naturstränder.




2

Gotlands Missionstidning 
Organ för EFS på Gotland 

Redaktion: Stig Andersson, Gunnel Fohlin, 
Aina Unemo, Christina Ahlgren.

Ansvarig utgivare: Peder Fohlin,
Fole Kisslings 515, 621 75 Visby, tel. 361 25 

Ansvarig för adressreg: Carina Lindby, Fole
Stora Tollby 622, 621 75 Visby, tel. 361 88 

Prenumerationspris 150:-
Annonspris 5:-per spaltmm
Bankgiro 270-8279 
Mailadress: gunnel.fohlin@telia.com
Hemsida: www.efsgotland.com

Adresser 
EFS missionsföreningar på Gotland
 
Fole: Ordf. Peder Fohlin tel. 361 25  
Bankgiro 828-1107 

Hejde: Ordf. Hans Paulin tel. 24 31 12
Plusgiro 488 91 73-3 

Sanda: Ordf. Peder Fohlin tel. 361 25

Södra Gotland: Ordf. Peder Fohlin
tel. 361 25· Bankgiro 507-5940

Terra Novakyrkan Visby: Tel. 20 68 75, 
20 68 72, 20 68 70
Ordf. Gunnar Lindby tel 26 15 48
Plusgiro 18 60 11-3 
Hemsida: www.terranovakyrkan.se

EFS Scoutkonsulent
Petter Ottosson tel. 072 973 31 56

EFS Mittsverige exp.: Luntmakarg. 84, 
1 tr 113 51 Stockholm, tel. 08-441 85 20

Sensus studieförbund 
Lotta Lundberg Ericsson, tel: 0709-22 82 54 
Monika Sjögren, tel: 0733-83 95 00

Gotlands Missionstidning 
Jul - Vinter 2019-2020
Jag älskar julen. Jag älskar all kärlek, omtänk-
samhet och glädje som julen visar. 
Allra mest älskar jag att det föddes ett litet barn 
i en krubba i ett kallt stall som senare visar att 
han är vår frälsare och store far som älskar oss 
alla över allt. 
Hela vårt kyrkoår börjar med denna upplevelse, 
visst är det fantastiskt. 
En fin psalm börjar med: 
Det finns en väg till himmelen 
En väg till Guds Jerusalem 
Den börjar här, den börjar nu 
Var än den går, den går till Gud 
Julen är också en tid då vi måste tänka på 
våra medmänniskor, alla får inte den kärlek, 
omtänksamhet eller känna glädje som vi önskar. 
En liten bön till vår Herre; 
“Herre du vet hur lätt vi har för att svika 
Du blev själv sviken av dina lärjungar 
När natten stod becksvart omkring dig 
HERRE - bed för mig som du bad för Petrus 
Bed för mig när trohet sätts på prov i 
äktenskap och arbete 
Herre, du vet hur lätt jag har för att gå den 
lättvindigaste vägen 
Herre gör mig stark att möta svårigheterna och 
tillsammans med dig och mina medmänniskor 
finna en väg ut ur dem” 
Herren är med oss när vi ser svårigheter, han hör 
bön, han är med oss både i glädjens stund och 
när vi tror att vi inte ser någon utväg ur allt som 
händer omkring oss. 
Herren är med oss när vi firar hans födelse på 
julafton och hela julen. 
En välsignad jul tillönskas er alla!

                  Christina Ahlgren

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

Sensus Studieförbund.
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BETRAKTELSEN
Ser vi Guds härlighet?
”Ty ett barn har fötts, en son är oss given” 
läser vi hos Jesaja varje jul.

Och detta blev möjligt, för att en ung flicka 
vid namn Maria en gång för länge sedan sa 
till ängeln Gabriel: 
”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med 
mig som du har sagt”
Gud utvalde Maria till att bära sin Son Jesus 
Kristus in i vår trasiga värld för att rädda den 
till liv en gång för alla.
Maria ifrågasatte inte, hon sa Ja när Gud 
kallade
Maria ställde sig till förfogande utan någon 
garanti för sitt eget liv.
Maria tog sig an en omöjlig uppgift med 
frimodighet och glädje.

Gud gör det bara Gud kan: låter sig födas 
som ett litet skyddslöst barn in i vår trasiga 
och sargade värld för att vi skall kunna möta 
honom och lära känna honom. 

Barnet, Jesus Kristus föds i julnatten för 
länge, länge sedan och i samma ögonblick 
börjar Gud hela sin skapelse.

Detta får jag tro på och uppleva varje julnatt.
Detta får jag tro på och uppleva om jag som 
Maria ställer mig till förfogande som Guds 
tjänare och säger ”Ske din vilja, inte min”

Jag får också tro att jag som flickan i Selma 
Lagerlöfs berättelse ”Den Heliga natten” 
kan be om att få förändras så att jag får mer 
och mer barmhärtiga ögon och kan se Guds 
härlighet i änglarna som flyger i julnatten:
För som farmor säger till flickan i berättelsen:

”Det är inte på ljuset och lamporna, som 
det kommer an, det ligger inte vikt vid 
måne och sol, utan det, som är nödvändigt,
det är att vi äger sådana ögon, som kan se 
Guds härlighet”

Helén Engkvist, 
präst i Hoburgs församling
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Julminnen från Skogs
Här kommer några julminnen från min ti-
diga barndom på Gotland, det känns väldigt 
länge sen men det är det ju också.

Julafton var som en ganska vanlig arbetsdag 
med lång väntan för oss barn. Granen togs in 
och kläddes på eftermiddagen, djuren skulle 
ha sitt och korna skulle mjölkas. Först när 
kvällsmaten var uppäten och familjen; far-
mor, farfar, mamma, pappa och vi fyra barn, 
hade samlats i vardagsrummet kändes det att 
det var julafton. 

 Pappa läste julevangeliet och sen sjöng vi 
flera psalmer bl a psalm 120 ”Se natten flyr 
för dagens fröjd” med sina 8 verser, vi barn 
tyckte att den var onödigt lång. Så blev det 
då äntligen julklappsutdelning, det man 
fick var mest kläder, men jag minns särskilt 
julen då jag fick en docka som håret gick att 
kamma, oj vad jag var lycklig. Dockan döptes 
till Britt på juldagen. Den har jag kvar och 
våra barnbarn leker nu med henne.

 Vi var ofta på julotta, då åkte vi till någon 
kyrka där det var julotta mycket tidigt och så 
mjölkades det när man kom hem. Mitt min-
ne av det var att jag var väldigt trött men jag 
kan ännu höra ”Var hälsad sköna morgon-
stund” tona under de mäktiga kyrkvalven.

Julkalasen stod i kö och det gillade vi barn, 
men jag kan nu som vuxen tänka mig att det 
inte var så lätt att vara mamma och ordna 
med allt. Släkten skulle bjudas på mat som 
innebar förrätt - kallskuret och sill, varmrätt, 

ofta både fisk och kött samt efterrätt, sen 
efter en stund ”gottbord” vilket bestod av 
konserverad frukt och grädde samt karamel-
ler, knäck och ischoklad. Tro inte att det var 
allt, nej nu kom kaffet med minst 7 sorters 
kakor och bulle, tur att man fick ta hem de 
kakor man inte orkade äta upp i en påse.

 Grannarna kom också på julkalas, oftast 
kvällstid, då var det ingen mat men i övrigt 
lika mycket gotter och fika. Det kunde också 
hända att de vuxna lekte med oss barn, lekar 
som de lekt som barn. Vi hade många julka-
las hemma och så var vi förstås bortbjudna 
på kalas.  Julkalasen i mammas barndoms-
hem vid Norrbys i Hejdeby var höjdpunkter, 
det var så roligt när vi kusiner träffades och 
fick leka, de hade så stort och gott om rum 
att vara i. De hade också gran med levande 
ljus, legymsallad samt tårta med tomtar från 
Schultzes konditori, det var lyxigt, köpt tårta 
fanns aldrig hemma hos oss och aldrig tårta 
till jul.

När det var jul hade man tid att träffas och 
det var mat och fika i överflöd, sen blev det 
nytt år och allt återgick till det vanliga. Det 
här var de minnen som dök upp för mig.

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag 
er alla

Ragnhild Sandström f Hägg från Hejde, nu sen 
många år bosatt i Svensbyn, utanför Piteå

Flera av kusinerna på samma 
bild, troligtvis är bilden från 
1959

Övre raden fr v: Elisabeth och 
Torborg, f Hägg, 
Gertrud och Gunnar Lindby, 
Ragnhild f Hägg
Undre raden fr v: 
Margaretha och Gunnel f 
Lindby, Bertil Hägg
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Julminnen
De allra flesta jular har jag tillbringat 
i mitt barndomshem i Tived. Några 
jular har jag firat i Afrika. Julen har för 
mig inneburit glädje och trygghet, men 
någon jul har också inneburit sjukdom i 
familjen och i Afrika evakuering. Sådant 
är livet.

Att hitta en julgran borde inte ha varit 
svårt i den skogsbygd jag växte upp i, 
men problemet var, att julgranen skulle 
godkännas av mamma. Pappa löste det 
genom att hugga flera granar, så att 
mamma kunde välja. En jul blev ingen 
gran godkänd, utan mamma och jag fick 
ut på julafton för att hugga ytterligare 
en gran. Julgranen fick inte kläs förrän 
julaftonens eftermiddag.

Till julen hörde julkalas, det gällde då 
att bjuda först, för allt eftersom trissades 
kraven upp på antal kaksorter och an-
nan förtäring. Under flera veckors tid 
gick vi runt på julkalas i vår egen by och 
några grannbyar.

Ett år blev vår julskinka ”stulen”, vilket 
utlöste en liten kris. Mamma hittade 
sedan julskinkan i ett hörn i visthusbo-
den, halvt uppäten. Förmodligen hade 
en grävling lyckats välta salttinan och 
fått sig ett extra skrovmål. 

Många år senare skulle jag själv koka 
skinka. Precis när jag häller ut skink-
spadet kommer jag på, att skinkspadet 
skulle används till dopp i grytan. En 
granne räddade doppet i grytan den 
julen. 

Till julens gudstjänster hörde julotta 
i Tiveds Kyrka och annandagsguds-
tjänst i EFS Missionshus i Mosshult. 

På annandagarna ansvarade kyrkan för 
gudstjänsterna i missionshuset. Vid en 
julottefärd körde jag i diket, men en 
granne kom med traktor och drog upp 
mig och bilen, så jag hann till julottan, 
där jag skulle vara kyrkvärd.

Nyårsdagen firades med söndagsskolfest 
kl.14. Vi som gick i söndagsskolan fick 
tända ljus och läsa en ljusvers. Jag var 
imponerad av att våra fröknar i söndags-
skolan kunde hitta så många verser om 
ljuset från bibeln. 

Jag har alltid tyckt om att både få och ge 
julklappar. Ibland fick julklapparna sova 
med mig på julnatten. En julaftonskväll 
i Sudan samlades vi utomhus, sjöng 
julsånger och psalmer på olika språk, till 
ackompanjemang av djurens läten i bak-
grunden. Det var varmt och stjärnklart, 
kanske var det så den första julnatten?

Är så tacksam över den största av alla 
julgåvor, att Gud sände Jesus Kristus 
till oss här på jorden. Oss är en Frälsare 
född.              

Berit Jakobsson, Tived
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Syltkakor
200 gr smör

225 gr vetemjöl
80 gr potatismjöl
60 gr florsocker

1 ägg

Arbeta ihop degen och låt den vila svalt en stund. Kavla ut degen 
och ta ut hälften till släta runda kakor, sen resten med kransmått.

Pensla kranskakorna med ägg och vänd dem i mandel och pärlsocker. 
Lägg dem på de släta kakorna och fyll med sylt i mitten. Ugnstemp: 175gr.

Det här är ett recept som min mor Greta fick när hon gick på 
Hemse folkhögskola 1928. Syltkakorna har vi alltid bakat till jul 

och andra högtider.

Maja Farinder, Viklau

Jul- och nyårshälsning

När livet inte blir som man tänkt sig! 
Vi närmar oss jul och jag tror att Josef och 
Maria kan stämma in i den rubriken, först 
hade de fått reda på att Maria väntade barn, 
sen kom order om skattskrivning. De hade 
tänkt ta in på ett värdshus men där var det 
fullt. Det var minst sagt tufft för paret från 
Nasaret, de fick logi i ett stall, men sen hände 
något, hela ängen blev full av en änglakör 
och de sjöng ”Ära vare Gud i höjden och frid 
på jorden”. 

Änglasången ljöd över bygden och alla för-
undrades. En första jul som kom att förändra 
världen! 

Att vara frisk är en gåva som man borde 
uppskatta mer, så kan sjukdom komma och 
förändra ens tillvaro, livet blev inte som man 

tänkt sig. Då är det en stor välsignelse att 
det finns läkare som kan ge en väg bort från 
sjukdom och smärta. Har nu när jag skriver 
detta varit amputerad i fem veckor och i förr-
går fick ja pröva att gå med protes. Ett nytt 
liv har börjat, smärtan är borta och hoppet 
återvänder. 

Så får vi se fram mot jul och ett nytt år med 
nya möjligheter.  

Jag önskar alla en fin julhögtid och ett välsig-
nat nytt år i Herrens tjänst! 

Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet 
upphör aldrig. 
Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet. 
(Klagov. 3:22) 

Peder
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En liten julbetraktelse

Julen står åter för dörren,
Vi skall sjunga om änglar och frid.

Vi drömmer om värmen och glädjen,
Som förr, i barndomens tid.

Vi klappar skall få och skänka,
I många fina paket,

Och barnaögon skall blänka
Och stråla av tacksamhet.

Nu gäller det bara att finna
Presenter som alla vill ha,

Åt make och barn och kvinna,
Och allt skall ju passa så bra.

Och tidningsannonserna ropar
KOM HANDLA I VÅR BUTIK!

Reklambladen samlas i hopar,
Överallt hör man julmusik.
Den tjugufjärde december

Vi samlas kring dryck och fat,
Men redan från halva november

Vi frossat i julemat.
Vi är trötta på korv och skinka,

Och sillar och revbensspjäll.
Vi har hört om små stjärnor som blinka,

Och slädfärd i midvinterkväll.
Och juleljusen de tusen 
För länge sen har vi tänt.

Det lyser och strålar kring husen,
Redan från första advent.

Vad blev det då kvar av julen,
Att vänta och längta till?

Jo, Rudolf med röda mulen,
En semla kan få, om han vill.
Men fattiga folket i världen,

Och frusna och hungriga små,
Får som flickan i Andersens saga,

Stå utanför och titta på.

                                             Bojan Larsson



8

Biskop Sven-Bernhard utanför katedralen i Port of Spain, Trinidad, vid min prästvigning


Fyra år på Tobago

Mellan 2012 och 2016 bodde och verkade 
jag i anglikanska kyrkan på Tobago. 

Trinidad & Tobago (TT) är sedan 1962 
en självständig två-ö-republik som ligger i 
sydligaste delen av Västindien - strax norr om 
Venezuela - där Tobago är den mindre av de 
två öarna. Tobago, som ligger strax nordost 
om Trinidad, är bara 40 km lång, 10 km 
bred och med sina 30 km² är ön endast en 
tiondel av Gotland. Här bor ca 60 000 in-
vånare varav ca 17 000 bor i ”huvudstaden” 
Scarborough. 

Tobago har partiellt självstyre i form av 
Tobago House of Assembly, men landets 
president och parlament finns på Trinidad, 

som är en av Karibiens stora öar med ca 1,3 
miljoner invånare. 

Tobago är en charmig och genuin ö som 
fortfarande är relativt oexploaterad. Till 
skillnad från Trinidad, som har en blandad 
befolkning, är det nästan uteslutande svarta 
afrikanska slavättlingar som bor på Tobago. 
Tobago besöks för att få uppleva de vita 
stränderna, det kristallklara vattnet, pal-
merna, calypsomusiken och den lugna 
livsrytmen. Men Tobago har mer än bara hav 
och vita stränder. På öns nordöstra del finns 
gott om tropiska skogar och norra halvklotets 
äldsta och största bevarade regnskog. 

50% av landets befolkning är kristna, med 
romersk-katolska kyrkan (RK) som den 
största samfundet. Det finns också en egen 
”synkretistisk” religion som kallas Spiritual 
Baptist (SB) eller Shouter Baptist (ett ned-
låtande begrepp som beskriver att utövarna 
skriker och klappar i händerna.) SB är en 
blandning av kristen baptism och afrikansk 
naturreligion med egen ”nationaldag” (natio-
nell helgdag) den 30 mars. 

Den anglikanska kyrkan (AC) - där jag 
tjänstgjorde först som diakon och sedan som 
präst - är en relativt liten kyrka med ca 6 % 
av befolkningen som medlemmar. Till RK 
hör dryga 20% av befolkningen.

Vad som utmärker AC i TT är dess bland-
ning av karismatisk förkunnelse, musikalisk 
bredd och liturgisk högkyrklighet med mäss-
san i centrum. Kyrkan är också bärare av en 
tydligt konservativ teologi som bl.a. tar sig 
uttryck i att de inte viger frånskilda och tar 
avstånd från samkönade relationer. Dessutom 
var det först år 2015 som den anglikanska 
provinsen i Västindien beslutade att tillåta 
kvinnliga biskopar.

Biskop SvenBernhard & Ulf Kundler Ridderstedt
utanför Katedralen i Port of Spain, Trinidad, vid 
Ulfs prästvigning
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Utsikten från prästgården i Pembroke på Tobago


Eftersom väldigt få kyrkor har orgel sjungs 
psalmerna ofta utan instrument, men det 
är en starkt ljudande psalmsång, en starkt 
ljudande psalmsång, då många sjunger av 
”hjärtans fröjd och gamman”. Dessutom har 
instrumentet ”oljefat” sitt ursprung i TT, 
vilket gör att det vid högtidliga tillfällen, 
såsom vid präst- och diakonvigning, kan fö-
rekomma oljefats-orkester som både framför 
solistiska stycken och också ackompanjerar 
psalmsången. 

Tobago är en ”religiös ö” där i stort sett alla 
går i kyrkan. Eftersom det finns många olika 
samfund - betydligt fler än i Sverige - går det 
att välja och vraka, vilket också många männ-
iskor gör, då de inte alltid är så trogna en och 
samma kyrka. 

Att tobagianen är gudfruktig kan beskrivas 
med att; på en fråga om framtiden svarar de: 
”God willing” (på svenska: Om Gud så vill). 

Efter fyra år på Tobago och min prästvigning 
i den anglikanska kyrkan, ser jag tillbaka med 
glädje och värme på min tid där. Glädje; för 
all lärdom jag har med mig och de många 
fina kristna vännerna jag har fått på Tobago. 
Värme; för att det aldrig blir svalare än 22 
grader. Någonsin. 

Ulf Kundler Ridderstedt  
komminister i Väskinde församling, Norra 

Gotlands pastorat

Utsikt från prästgården i Pembroke på Tobago

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

Januari   
1 Joh 1:1-5     Början - Vi börjar året med insikten att 
2 1 Mos 1:1-4     Gud har skapat himmel och 
3 Ps 19:2-5       jord och att jorden är Herrens
4 Ps 8:2-10      med allt den rymmer
5 Ps 24:1-2   Sönd e nyår    
6	 Ps	33:6-9	 	 	 Trettondag	jul	
7 Job 9:4-8  
8 Job 38:25-28
9 Jes 40:25-26
10 Jes 45:8
11 Ps 93:1-5     
12	 Ps	65:9	 	 	 1:a	söndag	e	trettond
13 Ps 65:10-14  
14 Ps 104:5-9     
15 Ps 104:13-15
16 Ps 148:1-6 
17 Ps 113:3-9
18 1 Krön 16:23-27
19	 Ps	148:7-14	 	 2:a	söndag	e	trettond
20 Neh 9:6   
21 Job 5:9-16     En god Gud - Gud är unik. I dessa bibel-
22 Jes 46:9-10      verser tillbes Gud för sitt
23 Jer 10:6-7      vackra och underbara väsen
24 5 Mos 4:37-39
25	 Apg	17:24-27	
26	 Ps	139:14-16	 	 3:e	söndag	e	trettond
27 Ps 145:3-6  
28 Ps 145:8-13  
29 Ps 145:14-18
30 Ps 86:15-17
31 Mik 7:18-20 

Februari   
1 5 Mos 33:26-28  
2	 Jes	6:1-3	 	 	 Kyndelmässodagen	 	
3 5 Mos 7:9    
4 Hes 34:15-16    
5 Joh 1:16-18 
6 1 Joh 4:13-16
7 1 Joh 1:5-7
8 Jak 1:16-17 
9	 Ps	27:4-5	 	 	 Septuagesima
10 Joh 3:16-17    Äkta kärlek - Om Guds förvandlade 
11 Ps 36:6-10      kärlek till oss alla, en kärlek
12	 Höga	v	2:4		 	 	 	 	 som blivit uppenbar i Kristus.
13 Ps 136:1-3      Läsningarna uppmanar oss
14	 Klag	3:22-24	 	 	 	 	 att återspegla Guds kärlek
15 Jer 31:3-4        till våra medmänniskor
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16	 Ef	2:4-5	 	 	 Sexagesima
17 1 Joh 4:7-12  
18	 Rom	5:6-8	 	
19 Joh 13:34-35  
20	 Rom	8:38-39
21 1 Joh 3:1-2
22 1 Joh 3:16-18 
23	 3	Mos	19:18	 	 Fastlagssöndagen
24 Ef 5:1-2    
25 1 Kor 13:4-7
26	 Rom	13:8-10	 	 Askonsdagen	
27	 Matt	5:43-45
28	 Matt	22:34-40
29 Jud 1:20-21

Mars   
1	 Kol	1:15-20	 	 1:a	söndagen	i	fastan	 	Sonen - Gud uppenbarar sig själv genom
2 Joh 1:14      Jesus. Texterna ger exempel
3 Heb 1:1-3      på hur Jesus undervisar och 
4 1 Joh 1:1-3      helar samt hur Jesus beskriver
5	 2	Pet	1:16-18	 	 	 	 	 sig själv
6 Mark 1:9-11    
7	 Mal	3:1	
8	 Luk	4:16-21	 	 2:a	söndagen	i	fastan	
9 Mark 1:29-34     
10 Luk 5:4-11   
11 Luk 5:29-32 
12 Joh 8:12
13 Joh 6:35
14 Joh 10:7-10     
15	 Joh	10:14-17	 	 3:e	söndagen	i	fastan
16 Luk 9:18-22 
17	 Matt	17:1-5	 	
18 Heb 4:14-16
19 Heb 12:1-3
20	 Fil	2:5-11
21 Ps 97:1-6      Guds rike kommer - Herren är kung över
22	 Ps	95:1-6	 	 	 Jungfru	Marie	beb.dag	 hela jorden. Vi läser om Guds
23 Ps 72:11-14     löfte att en kung skulle komma
24 Mark 1:14-15     om hur Kristus beskriver sitt 
25	 Matt	4:23-24	 	 	 	 	 rike och vi får en glimt av den 
26	 Matt	5:3-10	 	 	 	  dag, då Guds rike bryter in i  
27	 Matt	13:44-46	 	 	 	 	 hela skapelsen, när Kristus
28 Mark 10:23-27     ska råda för evigt.
29	 Luk	18:15-17	 	 5:e	söndagen	i	fastan	 	
30 Mark 12:28-34
31 Joh 3:1-3
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vi minns

Barbro Fohlin, Fole
har hastigt avlidit efter ett par års sjukdom. Barbro var en föreningsmänniska med 
stort engagemang i olika sammanhang. Kyrkan och EFS fick också del av detta, i 
EFS deltog hon i syföreningsarbetet och i värdgrupper i Fole Missionshus. 
Förutom detta så fick hennes barnbarn en stor del av hennes omsorger. Vi kan 
tycka att hon ännu skulle fått vara med en del år, men så blev inte fallet, hennes 
verksamma liv har slutat, och vi kan bara säga vårt enkla tack för hennes engage-
mang. 

Elsie Cederlund, Grötlingbo
har avlidit i en ålder av 99 år. För några veckor sedan hade hon symöte hemma hos 
sig, Grötlingbo EFS syförening har mist en trogen medlem, Elsie var noga med de 
handarbeten hon gjorde, det skulle vara ordentligt material, kvaliteten var särskilt 
viktig. Även andra föreningar fick del av hennes omsorg och på Ekegården arbe-
tade hon under en del år i köket. Vi tackar för allt hon gjort för missionsarbetet.

Så tag nu mina händer och led du mig
att saligt hem till dig jag länder o Gud till dig 

Peder 

Iris Ringqvist, Roma tidigare Endre
har avlidit vid 99 års ålder. 
Hon kom tidigt i kontakt med syföreningsarbetet i Endre. Hennes stora intresse 
var handarbete av olika slag, många är de strumpor hon stickat, och bl a stickade 
tomtar, men också broderier som hon förfärdigade till auktionerna. 
Sången var viktig för henne och gudstjänstbesökarna blev många. De sista åren 
på äldreboendet i Roma träffade jag på henne många gånger, pratstunderna var 
trevliga och hon ville gärna höra om syföreningens arbete. I Roma deltog hon 
gärna i andakterna på fredagar. En flitig hand har domnat och vi önskar henne 
vilan och friden! 
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Bokrecension
Alva Dahl - Längtans flöde
I år upptäckte jag en bok som jag tycker är 
den bästa bok jag läst i hela mitt liv, nämli-
gen Längtans flöde av Alva Dahl. Den består 
av prosalyriska reflexioner över dagarnas 
möte med Gud och med livet. 
   För mig är boken ett genuint möte med en 
annan människa, Alva Dahl. Hon skriver att 
det är nödvändigt att ha distans till våra vän-
ner. Först tänkte jag att det inte är nödvän-
digt att ha distans till en bok. Den uttrycker 
precis mina känslor. Jag blir ofta så glad 
när jag läser, för författaren ger ord åt mina 
aningar. Emellertid läser jag om och om igen 
och då får jag lyckligtvis distans. Boken blir 
ett möte med en annan människa och inte 
ett uttryck för mig själv.
  Alva Dahl drabbas av en oerhört smärtsam 
och oväntad skilsmässa och söker efter en ny 
livsmöjlighet; ett liv i kloster eller en relation 
till en ny man, eller ett vanligt ensamt liv, 
där författarskap och översättning blir det 
vardagliga.
   Hela tiden får läsaren följa med i mötet 
med Gud i mässan, i bönen, i naturen. 
Bönen som ett öppnande mot Guds eget liv, 
som att upptäcka Gud, som har kommit till 
oss, som har tilltalat oss i matlagning och 
möten med människor. "Ur ett mänskligt 
möte först och sedan ur kommunionens 
Kristusmöte" "Som i pilgrimsfärdens 
sökande rytm och uthållighet men också 

som i tidegärdens upprepade öppningar mot 
evigheten" 
   Som gammal religions- och svensklärare 
fascineras jag av ett avsnitt om uppmärksam-
het på varje students personliga upptäckt av 
texter. Hon berättar ärligt om möte med in-
tagna på häktet och tiggare, som hon möter i 
nuet men inte föreställer sig att träffa i andra 
situationer. Det mystiska mötet med Gud 
låter hon oss se vid Siljans strand men också i 
stillheten i det egna hemmet. 
  Klosterkallelsen prövas på riktigt vid några 
olika tillfällen i olika kloster. "Efter epifania 
kommer jag hem från klostret inlindad i ljus" 
Hon önskar att bli kvar i riktningen, överlå-
telsen, stillheten och språket. 
  I slutet av boken får vi reda på vilka förfat-
tare, som har inspirerat henne, vilka är flera 
av dem som jag uppskattar. När jag läser bo-
ken får jag ett liknande möte med Gud, som 
när jag firar mässan eller läser en psalm.  
   I Dagens lösen 9 november 2019 läser jag 
en text av Margareta Melin:

"En människa
som i stillhet och självklarhet
riktar in sig mot Gud
är den som sannast reflekterar
hans väsen.
Som en vattenspegel
är en människas själ.
Det rena och lugna vattnet
ger den tydligaste bilden av himlen"

Just så fungerar Längtans flöde för mig.
   Alva Dahl har nu erhållit Karin Boye-
stipendiet för sitt författarskap.

Längtans flöde av Alva Dahl finns på Det 
kristna bokcaféet Porten Visby. 
     

Kerstin Falk
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välkomna till
Fole 
Nyårsdagen 1 jan kl.13.00 Nyårsbön, 
kaffe. Fred. 10 jan kl. 19 Grötfest, Be-
rit Bergquist berättar om resa till Syd-
afrika anm. 36125. Tisd. 14 jan kl. 
12.30 Lunch, Sven Erik Snoder berättar 
om Anna Kajsa Hallgard, anm. 36125. 
Sönd. 26 jan. kl 11 Högmässa, kaffe. 
Sönd. 9 febr. kl 11 Högmässa, kaffe.
Tisd. 11 febr. kl 12.30 Lunch, Bengt 
Olsson sjunger och spelar, anm 36125. 
Lörd. 15 febr. kl 18 Kvällsmat, därefter 
EFS årsmöte. Sönd. 23 febr kl 11 Hög-
mässa, kaffe. Tisd. 10 mars kl. 12.30 
Lunch, Boy Larsson berättar om fattig-
stugor på Gotland, anm. 36125. Tisd. 
10 mars kl.19 Passionsandakt, kaffe. 
Sönd. 15 mars kl. 19 Mässa, Gothems-
glädje sjunger och spelar, kaffe.
 

Scouterna samlas måndagar jämna 
veckor kl 18.30 start 20 jan. Syfören-
ingen samlas tisdagar jämna veckor kl 
19 i hemmen start 21 jan. Bibelsamtal 
och bön börjar torsdag 23 jan kl 18.30 
sen jämna veckor. Luffarslöjd tisdagar en 
gång i månaden start 11 feb

Visby Terra Novakyrkan 
Söndagar kl. 18 Gudstjänst. Tisdagar 
jämna veckor Öppet hus, soppa ser-
veras kl. 12, dagens gäst, kaffe och an-
dakt. Torsdagar jämna veckor kl 14-16 
Bibelsamtal och bön hos Aina Unemo, 
Elefantgränd 2. Månd. 27 jan kl. 18.30 
Scoutstart vid EFS-stugan Axelsro. 
Sönd. 16 feb kl 15 Årsmöte med efter-
följande mässa kl 18.

Hejde  
Lörd. 14 mars kl. 14 Årsmöte

Glada ansikten trots regnvädret! En pilgrimsvandring hölls på norra Gotland i slutet av 
september och ytterligare en vandring är planerad till sommaren 2020.
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