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Kan vi hälsa varandra med vårens ankomst eller 
har vi haft vår hela vintern?
Men vi hälsar ljuset tillbaka och värmen som 
kommer att komma tillbaka och värma oss.
Vi vill här ge er ett nytt och förhoppningsvis 
intressant nummer av vår lilla tidning. 
Koncentrationen ligger på kommande stora helg 
som är påsken. Den helg då vår Herre fick gå mot 
sin egen död och som han visste var förutsagt 
långt innan han föddes. Han tog med sig våra 
synder på korset för att som han hoppades vi 
människor skulle leva i frid tillsammans på vår 
jord.
Vår ärkebiskop inledde den gångna helgen med 
att tala om söndagens predikan ”Att tjäna”. Vad 
är att tjäna, som hon sa? Är det att försöka få 
ihop mycket pengar eller är det att tjäna Gud? 
Visst är det väl det senare, Gud önskar att 
vi människor som ett pussel, ska lägga bit för 
bit i livskedjan och hjälpa alla som behöver 
vår hjälp. Se hur vår värld ser ut idag med ett 
livsfarligt virus som sprids över världen, invasion 
av gräshoppor i Afrika samt krig. Vad är det vi 
människor utsätter världen för? Vi har bara en 
jord och vi måste ta vara på den.

Caroline Krook skriver:
Det ofattbara kan aldrig bli fattbart
Det obegripliga kan aldrig bli gripbart
Men frånvaron kan vändas i livsbejakande närvaro
Och ett under kan ske.
O Gud, öppna också mina sinnen
Så att jag kan se och förstå
Vad som händer under vägen
Ge mig kraft och frimodighet att vittna
Om din närvaro
I vår värld och i mitt liv

En fin vår och en underbar helg önskas alla våra 
läsare av redaktionen.

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

Sensus Studieförbund.

Christina Ahlgren
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BETRAKTELSEN

Jag är på besök i den myllrande staden 
Jerusalem. Min första morgon går jag 
nyfiket ut på en promenad i den svala luften. 
Försäljarna öppnar upp sina ställen, hänger 
ut varor, dricker svart, starkt kaffe och 
småpratar med varandra. På en karta har jag 
sett att det ligger en kyrka nära mitt hotell 
och jag beger mig dit. Stenarna på vägen är 
slitna och nötta, allt går i en sandfärgad ton 
och ljuset är liksom gult i den bleka solen. 

Kyrkans portar är öppna, jag går in i dunklet. 
Det doftar av rökelse och vaxljus, människor 
rör sig genom valven. Några köar, det verkar 
vara något viktigt att se i ett mindre hus inne 
i kyrkan. Jag ställer mig i kön och när det 
är min tur, får jag böja mig ner för att gå 
in i ett litet rum. Där inne är en stenbänk 
och på en bonad ovanför stavar jag mig 
långsamt igenom de grekiska bokstäverna 
”Christos anesti”, ”Kristus har uppstått” och 
jag förstår, först då, att jag är inne i graven 
där Jesus låg, att kyrkan i mitt kvarter är 
Uppståndelsekyrkan, dit pilgrimer färdats 
sedan 300-talet och att jag plötsligt står inne 
i det allra heligaste. 

Någon skyndar på mig, här går det inte 
att stå och drömma, fler människor vill in 
och stanna till inför platsen där Han låg. 
Jag vacklar ut i kyrkan igen, omtumlad, 
tankfull. Tänder ett ljus vid en av de många 
sandlådorna som står i kyrkan och funderar. 

Är det sant? Var det där Jesus blev lagd 
en gång, i en enkel klippgrav? Var det dit 

kvinnorna och lärjungarna kom och möttes 
av en ängel som berättade att han hade 
uppstått? Var det sedan så att människor 
byggde ett litet hus över den stumma 
stenskivan och så har tiden gått och det blev 
hela den här stora kyrkan som jag nu står i? 

Kanske är det så, eller så var det en annan 
plats, en annan sten. Det spelar ingen roll 
för min tro. Men varje morgon går jag till 
kyrkan igen, böjer mig och går in i det lilla 
rummet, känner på den svala stenen med 
handen och läser orden. 

Från min vecka i Jerusalem med många 
möten med människor, samtal om 
religion och dialog, konst och kultur, 
förhoppningar om fred och frihet, så är 
det Uppståndelsekyrkans krypta med den 
tomma graven som jag minns bäst. 

Återigen får vi fira en påsk här hemma på 
Gotland. Påskens tid är tiden då ljuset 
kommer tillbaka, då påskliljorna spirar i min 
rabatt och luften blir lättare att andas igen. 
Den föregås av den vemodiga fastetiden 
som är stark och lugn med psalmer i moll 
och den vackra långfredagen med sorg 
och död känns på riktigt. Vid påsknattens 
mässa vänds mörker till ljus, livet segrar 
över döden och vi får tillsammans utbrista: 
Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen 
uppstånden!

Kristus är uppstånden!

Martina Åkeson Wollbo
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Tack vare min lärare i kristendom i flick-
skolan, Brita Johansson, blev jag intres-
serad av mission. Hon var medlem i 
riksstyrelsen för Svenska kvinnors mis-
sionsförening. Hon såg till att vi fick 
möta missionären Barbro Johansson, som 
var rektor för en flickskola i Tanganyika. 
Barbro Johansson gjorde ett oförglöm-
ligt intryck på mig. Sedermera blev hon 
utbildningsminister i president Nyereres 
regering i Tanzania. 
   Svenska kvinnors missionsförening bil-
dades 1903 och bytte namn till Kvinnor 
för mission 1993. 1903 hade kvinnor inte 
ens rösträtt, så föreningen blev en god trä-
ning i demokrati, vilket vi fortfarande har. 
Redan från början bestod styrelsen enbart 
av kvinnor och resesekreteraren var alltid 
en kvinna.  
   1874 hade Svenska kyrkans missionssty-
relse bildats. Kvinnor gjorde en stor insats 
såväl här hemma som ute som missionä-
rer, så de ville också ha inflytande. Syför-
eningar fanns redan förut men nu ville 
man också sprida kunskap. De ville väcka 
intresset för mission och också ge gedigen 
kunskap. Det skulle inte bli ytterligare en 
syförening utan man ville förena det teo-
retiska med det praktiska. Man arbetade 
för att missionskunskap skulle ingå i sko-
lans kristendomskunskap och de två veck-
orna då vi i klass fyra i flickskolan fick lära 
oss om Sydafrika, Rhodesia, Tanganyika, 
Indien och Hongkong minns jag med 
glädje. Kanske kommer du ihåg en liten 
karta i skolans kartbok, vilken visade mis-
sionsländerna. Det var tack vare SKMF 
som denna karta kom in i kartboken  
  Varje förening hade kontakt med en 
missionär. Man skrev böcker och artiklar. 
Teologen Siri Dahlqvist var flitig. Hon 
har skrivit många psalmer bl a nummer 

417 i vår svenska psalmbok. 
   Nu arbetar vår förening i sex lokalavdel-
ningar; Uppsala, Sundsvall, Östersund, 
Oskarshamn, Halmstad och Visby. Vi 
träffas vid nationella årsmöten, ordföran-
deträffar runtom i landet och missionärs-
dagar i Uppsala.  

I våra stadgar står:

Syftet med vår förening är att vårda och 
stärka intresset för mission. 
Att tillsammans med kvinnor i den 
världsvida kyrkan synliggöra kvinnors si-
tuation och stärka deras ställning i kyrka 
och samhälle. 
Att stödja Act Svenska kyrkan.   

Att väcka och stärka intresset för
mission

Vid vårt årsmöte i år berättade vår biskop 
Thomas om de svenska biskoparnas resa 
till Tanzania och om hans och stiftsad-
junkt Bimbi Ollbergs besök hos Visby 
vänstift Arusha, Nordöstra stiftet i Tanza-
nia. Där driver kyrkan sjukhus och skolor. 
Mitt i sjukhuset ligger en stor kyrka, där 
personal, patienter och anhöriga träffas 
varje morgon för bön. Likaså börjar skol-
dagen med bön. 
  I en by predikade biskop Thomas så 
att det hördes till alla hus i byn och efter 
gudstjänsterna kom den sjuke hövdingens 
äldste son till biskop Thomas och bjöd 
hem honom till hövdingen, som inte var 
kristen. Denne hade förut varit negativ 
till kyrkan men nu bad han  om att få bli 
döpt. Efter dopet ville han ha ett kristet 
namn och då biskopen frågade honom 
om vilket namn han ville ha, sade han 
Thomas. Ryktet om detta mirakel spreds 
snabbt i stiftet. 

Kvinnor för mission 
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Samarbete med kvinnor i andra delar 
av världen

Vi flera tillfällen har vi haft besök från och 
besökt kvinnor i Zimbabwe och Esvatini 
(Svaziland). Vi har haft stor glädje av att 
dela med oss av våra erfarenheter och få 
höra om de olika kyrkornas verksamhet. 
Vi besökte Sjukhuskyrkan och tog del av 
diakonins arbete i Svenska kyrkan. Ett år 
besökte vi ungdomsmottagningen och de 
afrikanska kvinnorna delade med sig av 
sina gedigna kunskaper om HIV. När vi 
kom till Marie Jakobssons robotladugård 
visade det sig att rektor Mtombi från Es-
vatini gått lantbruksskola som ung och 
hon blev mycket imponerad.  
  Prästen Doris Lembke och kantor Gud-
run Wessman tog reda på vilka psalmer vi 
har gemensamt och så sjöng vi dem i hög-
mässan i Visborgskyrkan.  Diakon Eva 
Marie Karlsson Kempi hade vistats ett år 
i Svaziland och hon hade med sig en sång 
på det språket. Alla sjöng av hjärtans lust 
på svenska och afrikanska språk. 
Regai och Mtombi ledde oss också i bön 
vid flera tillfällen.

Att stödja Act Svenska kyrkan

Vi arbetar såväl teoretiskt som praktiskt. 
Vi serverar kyrkkaffe i S:ta Maria Visby 
domkyrka en söndag i månaden och vid 
medeltidsveckan och advent. Vi får även 
in bidrag genom lotterier och luncher. 
Behållningen går oavkortat till olika 

projekt inom Act Svenska kyrkan. Nu 
stöder vi mentormammor i Sydafrika, 
Esvatini och Etiopien.  Dessa har själva 
fått stöd och nu gått en utbildning så att 
de kan gå ut på hembesök till fattiga en-
samstående mammor i kåkstäder. De ger 
liknande råd som Barnavårdscentralen ger 
hos oss.  Detta bidrar till att barnen kan 
växa upp och få hälsan och mödrarna kan 
få stärkt självförtroende. 
 Jag tycker att det är glädjerikt att vara 
medlem i Kvinnor för mission. 

Kerstin Falk
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Staten Israel grundades 1948 ur askan 
efter den ohyggliga och obegripliga jude-
förintelsen i Europa under andra världs-
kriget, då cirka 5 miljoner judar mör-
dades, endast av rasistiska skäl.  Världen 
skämdes. När engelsmännen lämnade sitt 
mandat på platsen ställde sig FN därför 
positiv till en statsbildning där judar i 
världen skulle få en fristad.  I Europa och 
inte minst i Sverige ställde man sig po-
sitiv till den nya staten. 1953 grundades 
Sverige-Israel samfundet, som förbundet 
då kallades, för stöd och vänskap mel-
lan länderna. Lokalavdelningar startades 
i olika delar av landet, även på Gotland.  
Det stödet behövs minst lika mycket idag.  
Förbundet har nu över 3000 medlemmar 
i landet, och på Gotland har vi ett trettio-
tal. De svenska Palestinagrupperna som 
skränar högt, alltid mot Israel, har som 
jämförelse cirka ett tusen medlemmar. 

Problem med media i Sverige

Israels palestinska grannar lever ofta un-
der svåra förhållanden med tyranniska le-
dare. I stället för att försöka förbättra och 
bygga upp samhället för sina medborgare 
hetsar terrorgrupperna Hamas och Hiz-
bollahs ledare dem att på olika sätt an-
gripa Israel, som de hävdar vara orsaken 
till deras svårigheter. Grupper ute i värl-
den har börjat uppmuntra palestinierna, 
men blundar för deras grymma våldsdåd 
och attacker mot Israel. Pressen i en del 
europeiska länder har hängt på och därav 
följer grovt vinklade artiklar och reporta-
ge i dagstidningar och i TV. Den svenska 
regeringens hållning, i synnerhet under 
vår förra utrikesminister, är bland de mest 
Israelfientliga i Europa. 
 Israel har nu utvecklats till en helt demo-

kratisk stat, den enda i Mellanöstern och 
har rönt stora framgångar inom många 
branscher, bland andra medicin, fysik och 
ekonomi. Då och då tilldelas israeliska 
vetenskapsmän nobelpris eller andra för-
nämliga priser för sina forskningsresultat. 
Israelerna är också duktiga arkeologer och 
har utvecklat landets fyndorter till verk-
liga turistmagneter.

Vi vill ge den positiva bilden

Det är den bilden som vi i Gotlandsav-
delningen av Vänskapsförbundet Sverige 
Israel vill sprida, en positiv bild, att lan-
det gör upptäckter och uppfinningar som 
gynnar hela världssamfundet. Vi gotlän-
ningar deltar i riksförbundets verksamhet 
i Almedalsveckan varje sommar. Vi deltar 
även i debatter för Israel på ön. Givetvis är 
vi politiskt och religiöst obundna. Så träf-
fas vi då och då tillsammans i vår förening 
och följer med i vad som händer i Israel. 
Nya medlemmar är alltid välkomna! Som 
sagt stödet för Israel är lika viktigt idag 
som när förbundet bildades. Gå gärna in 
på nätet och läs mer på förbundets hem-
sida!
Bilden visar när vi för några år sedan hade 
besök av Israels dåvarande ambassadör 
Isac Bachman (i mitten i bilden) hemma 
hos Alf Norbäck i Visby, nu tyvärr avli-
den. Bachman berättade underhållande 
om Israels politiska liv och vi hade ett 
trivsamt möte tillsammans.

Kerstin Jonmyren, 
ordförande Gotlandsavdelningen av 

Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Vänskapsförbundet Sverige-Israel har många sympatisörer 
i Sverige. 
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Gotlandsavdelningen av Samfundet Sverige-Israel hade under Almedalsveckan
ett mycket givande möte med Israels ambassadör Isac Bachman

Patrullriksläger
26 juli - 1 augusti

på Vässarö,
scouternas egen 

ö i Roslagens skärgård.
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En resa till Etiopien i EFS-missionärernas fotspår

Förra våren satt jag och bläddrade igenom 
EFS-tidningen Budbäraren. Mina ögon föll 
på en liten annons överst på en högersida: 
EFS reser till Etiopien. Etiopien - där bodde 
jag tre år på 50-talet med min familj, far var 
officer hos kejsaren Haile Selassie. Tänk om 
jag skulle......Jag ringde min syster och läste 
upp annonsen, hon svarade nästan innan jag 
läst färdigt: får jag följa med?! Sagt och gjort, 
vi anmälde oss genast, och i mitten av oktober 
bar det iväg. Vi var 20 deltagare från hela Sve-
rige, de flesta med EFS-bakgrund. Reseledare 
var Paul Persson, EFS-pastor, han är född i 
Etiopien och har själv tjänstgjort där som mis-
sionär tillsammans med sin hustru. Han talar 
flytande amharinja vilket var till god hjälp.

Vi flög till Addis Abeba "den nya blom-
man", inkvarterades på vårt hotell och åkte 
på en stadsrundtur.  Addis är en stor stad, av 
Etiopiens 100 miljoner invånare bor minst 5 
miljoner i Addis. En salig blandning av rena 
slumkvarter och stora moderna byggnader, 
just nu pågår bygge av ett 47-våningshus.

Vi besökte en av Addis många Mekane Yesus-
kyrkor, Kotobe. Prästen där berättade om 
sin bakgrund: Hans föräldrar var ortodoxa 
kristna, hans faster var trollkvinna. När hans 
far blev sjuk vände man sig till fastern, som, 
trots en riklig gåva, inte kunde bota utan fa-
dern dog. Detsamma hände med två systrar, 
trots än rikligare gåvor till trollkvinnan dog 
flickorna. När ytterligare en i familjen blev 
sjuk hörde man talas om missionärer i Nedjo. 
Man gick dit, missionärerna bad för patienten 
som blev frisk. Så fick Mekane Yesus-Kyrkan 
en ny präst.

Vi besökte ett prästseminarium, grundat 
1960. Där går 120 studenter, varav 20% är 
kvinnor. En stor utmaning för lärarna, alla 
elever talar inte engelska, en del har aldrig 
öppnat en bok och 2-3 % i klassen är analfa-
beter. Men alla tror på varje ord som läraren 
yttrar! De " älskar Guds ord och älskar kyr-
kan". Många av eleverna är evangelister, de 

är anställda av en församling, " drar folk till 
kyrkan" genom hembesök. Eleverna äter på 
skolan, ensidig kost mest bestående av injera, 
det etiopiska surdegsbrödet bakat på teff, och 
ärter. De flesta bor där också, sköter tvätt och 
hygien till synes exemplariskt trots få tvätt-
möjligheter.

På söndagen var det gudstjänst i huvudkyrkan 
där jag som barn firade gudstjänst för 60 år 
sedan. Den såg likadan ut idag! Kyrkan fyll-
des snabbt, kyrkvärdarna såg till att vi trängde 
ihop oss ordentligt. Gudstjänsten hölls på 
amharinja, ordningen liknar vår högmässa, 
dock utan nattvard. Mycket körsång, en liv-
ligt framförd lång predikan, hela gudstjänsten 
tog två timmar.

Kyrkan grundades av Karl Cederkvist, en fat-
tig snickare från Fellingsbro. Han drömde om 
att bli missionär i Somalia, hamnade i Addis 
där han började med sjukvård, grundade en 
skola och grävde en brunn på den tomt där 
han ville bygga en kyrka. Karl avled 1919, 
kyrkan stod färdig 1947.
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På måndagen flög vi till Aksum i nordligaste 
delen av landet. Aksum är känt för de höga 
obeliskerna, för Mariakyrkan som kejsar Hai-
le Selassie lät bygga för att även kvinnorna 
skulle ha en kyrka att gå till, och för det kapell 
som sägs innehålla förbundsarken. Det be-
rättas att drottningen av Saba, som hört om 
kung Salomos vishet, besökte honom i Jerusa-
lem. När hon återvänt hem födde hon sonen 
Menelik, den förste kejsaren i ätten som dog 
ut med Haile Selassie 1967. Menelik reste till 
Jerusalem och kom tillbaka till Aksum med 
förbundsarken, som sedan dess förvaras där, 
vaktad av en munk.

Nästa mål på vår resa var Lalibela med de 
märkliga kyrkorna som är skulpterade ur ber-
get. För att skapa ett alternativt Jerusalem? 
Kyrkorna byggdes på 1100-talet, Mariakyr-
kan, vackert dekorerad med målningar från 
samma tid, används fortfarande som försam-
lingskyrka.

Vi flög tillbaka till Addis och där packade vi 
in oss i den buss vi sedan färdades i under vår 
resa till EFS f d missionsstationer i västra Eti-
opien. Resan började på alla helgons dag, vi 
stannade till vid en stor kyrkogård i utkanten 
av Addis och lade ner en ros på några gravar, 
Karl Cederkvist och Carl Gustaf von Rosen 
och flera andra. Det var en fin stund. Resan 
fortsatte sedan på dåliga vägar till Nakamte 
dit vi anlände sent på kvällen. Där firade 
vi vår gudstjänst nästa dag. En stor överfull 
kyrka. Vi fick sitta långt fram och fick varsin 
tolk, hälsades särskilt välkomna och framförde 
hälsningar från våra hemförsamlingar. Innan 
den långa predikan började samlades alla bar-
nen framför "scenen", blev välsignade av Ka-
rin från Partille och gick sedan ut. Vi besökte 
också kyrkan vid den gamla missionsstationen 
i Nakamte, den används fortfarande, men är 
alldeles för liten, så man har påbörjat byggan-
det av en ny, jättestor kyrka alldeles bredvid 
den gamla. Byggnadsställningarna består av 
stammar från eukalyptusträd och ser fullstän-
digt livsfarliga ut! På kvällen var vi hembjudna 
till den f d presidenten (biskopen) i synoden 
Nakamte. Han och hans fru, som är jurist, 

bjöd på en delikat etiopisk måltid och värde-
fullt samtal.

Bussresan fortsatte nästa dag till Nedjo på 
leriga, sönderkörda vägar, vackert kantade av 
bananträd och kaffebuskar. En och annan go-
reza-apa såg vi och några andra apor, kanske 
shimpanser? Dagen därpå vidare till Mendi, 
den missionsstation som ligger längst väster 
ut.

Vi fick möta präster, presidenter och repre-
sentanter för de olika församlingarna vi be-
sökte, och fick mycket information. Ett möte 
som inspirerade och berörde var med en stark 
kvinna som arbetade med kvinnofrågor. Det 
gäller bl a utbildning, ekonomiskt stöd, kvin-
nors ställning i kyrkan och att motarbeta 
könsstympning. Inte minst det sistnämnda är 
mycket svårt, traditionerna är djupt rotade.

Besöket på missionsstationen i Backo var spe-
ciellt. Den missionär som kom hit i början på 
50-talet, vår guide Pauls far, anlade ett tegel-
bruk för att kunna bygga stabila hus. Husen 
står fortfarande kvar! Han startade en blind-
skola för pojkar, den är ännu igång, nu även 
för blinda flickor och seende barn. 
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Han startade också en farm för odling och
utbildning i jordbruk. Skolan drivs idag av 
Mekane Yesuskyrkan och farmen har blivit 
ett college för lantbruksutvecklare under jord-
bruksdepartementet.

Sista dagen gjorde vi en utflykt till några av 
de mest avlägsna församlingarna. Tre tim-
mars bussresa på en erbarmligt dålig, hålig, 
dammig grusväg 3000 meter upp i bergen. 
Utsikten var vidunderlig, när man stod uppe 
på bergskanten och tittade ut över dalen och 
Blå Nilen kunde man tro att man hamnat vid 
världens ände. Prästen som tjänstgör här har 
kanske en hel dags fotvandring till sin försam-
ling. Om han inte kan anlita en MC-taxi. Vi 
såg flera sådana, ibland satt tre passagerare på 
en motorcykel med en skylt märkt "taxi". Där 
högt uppe besökte vi en liten kyrka med en 
solcell på taket. Den räckte till ström till en 
glödlampa i taket och en högtalaranläggning.

Några tankar: vilken uthållighet, målmedve-
tenhet och vilket mod de visade, missionärer-
na i vilkas fotspår vi färdades. Vilken tillit och 
förtröstan på Gud de visar, etiopierna som 
bygger större kyrkor och bildar nya försam-
lingar.

  

Birgitta Börstad

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



11

vi minns

Karin Malmros Visby
var aktiv sedan ungdomen i missionsförbundet, först i Martebo och sedan i Visby. Hennes en-
gagemang räckte också till för EFS syföreningarna i Endre och Hejdeby, hon skrev gärna dikter 
och hon har också gett ut en diktbok. Vi minns med glädje hennes glada väsen.

Inga-Britt Erlandsson Visby.
Hon var född i Hejnum och fick tidigt kontakt med EFS verksamhet bland annat genom att 
hennes mor Ida var föreståndare i Missionssyföreningen. Efter flytt till Visby så fortsatte hon 
att vara med i syföreningen, och i Mikaels kapell var hon en trogen besökare och även aktiv i 
syföreningen där. Tidigare var hon medlem i Gotlands Missionsförening och sedan blev hon 
medlem i EFS missionsförening i Fole.

Sture Nilsson Sanda
kom hela livet att bo vid Juves där han övertog gården efter sina föräldrar. Sture kom tidigt i 
kontakt med EFS verksamhet och han var under många år kassör i missionsföreningen. Sture 
älskade sång och musik och spelade gärna på sitt dragspel, en tid ledde han Sandasångarna. 
Även Ekegården hade i Sture en trogen arbetare. Förutom engagemanget i EFS så var han aktiv 
varpakastare. Han var också en trogen besökare på gudstjänster inom EFS, kyrkan och frikyr-
kan. I soldathemsrörelsen hade han också ett engagemang.

Vi minns dessa trogna missionsvänner med tacksamhet och tackar för deras trohet i 
missionsarbetet.

”Tänk när släkt och vänner alla mötas där 
på den gyllne stranden, skiljas aldrig mer,
prisa Gud och lammet, som oss friköpt har, 
sorgen flytt, morgon grytt, uti himmelen.”

                                                     Peder

Elisabeth Gustafsson Grötlingbo,
mångårig medlem i Grötlingbo EFS syförening har efter en kort tids sjukdom avlidit.
Elisabeth var en föreningsmänniska och aktiv i många sammanhang, i syföreningen hade hon 
uppgiften att skriva protokoll, vi minns hennes engagemang och all omsorg om syföreningen.
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bibel läsnings
plan

April    
1  Luk 23:38–43   
2  Upp 1:4–6   
3  Upp 11:15   
               Palmsöndagen         
En lidande och segrande kung –  Vi läser ur  påsk-berättelsen och utforskar Jesus död och uppståndelse.
4  Matt 21:6–10   
5  Matt 26:26–30   
6  Matt 26:36–39   
7  Matt 26:47–50   
8  Luk 23:13–21   
9  Mark 15:33–37   
10  Matt 27:57–61     Långfredagen 
11  Matt 28:1–6   
12  Luk 24:9–12          Påskdagen 
13  Joh 20:19–20        Annand påsk 
14  Joh 20:26–29   
15  1 Kor 15:3–6   
16  Jes 53:1–3   
17  1 Kor 1:18   
18  Jes 53:4–6   
19  Kol 2:13–15           2 i påsktiden 
20  Jes 53:7–8   
21  1 Pet 2:23-25   
22  Rom 4:25   
23  Jes 53:10   
Syndens verklighet – Om vår egen synd och Guds nåd och förlåtelse genom Jesus Kristus.
24  Jes 1:18   
25  1 Mos 3:1   
26  1 Mos 3:13            3 i påsktiden 
27  Jes 59:1–4   
28  Jer 5:20–25   
29  Jes 64:6–8   
30  Ob 1:15   

Maj    
1  Jer 17:9–10   
2  Jer 31:33–34   
3  Joel 2:12–13          4 i påsktiden 
4  Hos 14:2–3   
5  Ps 51:3–6   
6  Dan 9:17–19   
7  Hes 36:24–28   
8  Tit 3:3–7   
9  Rom 3:21–24   
10  Rom 8:1–2             5 i påsktiden 
11  2 Kor 5:17–20   
12  Heb 10:19–23   
13  2 Pet 3:8–9   
Guds omsorg – I berättelsen om Jona läser vi hur Gud dömer men framför allt om hur Gud visar stor nåd.
14  Jon 1:1–6   
15  Jon 1:11–16   
16  Jon 2:8–11   
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17  Jon 3:1–5             Bönsöndagen 
18  Jon 4:6–10   
Glädjefylld sång –  Elva dagar med texter som prisar Gud.
19  2 Krön 23:1–6   
20  Ps 98:4–7   
21  Ps 66:1–5   
22  Ps 33:1–5   
23  Ps 96:7–10   
24  Ps 47:6–9             Sönd före pingst 
25  Ps 105:1–4   
26  Ps 100:1–5   
27  Ps 103:1–6   
28  Ps 65:2–6   
29  Ps 150:1–6   
Andens verk – Åtta dagar med läsningar om löften om och beskrivningar av hur Helig Ande utgjuts 
på Pingsten.
30  Sak 4:6b   
31  Joh 15:26–27        Pingstdagen 

Juni    
1  Joh 16:7   
2  Apg 1:4–5   
3  Apg 2:1–8   
4  Apg 2:14–17   
5  Apg 2:18–21   
6  Apg 2:32-33   
Där Gud bor – Meditationer om hur kyrkan grundas och växer till: Kristi kropp vill erbjuda evangeliets 
sanning över hela världen, ofta i förtryck och lidande, men trygg i hoppet om nya himlar och en ny jord.
7  Matt 5:14–16       Hel trefald dag 
8  Matt 16:16–18   
9  Apg 4:32–35   
10  Apg 2:42–47   
11  Apg 6:1–4   
12  Apg 5:12–16   
13  Apg 11:19–21   
14  Tit 2:11–14            1 e trefaldighet 
15  1 Kor 12:12–14   
16  Ef 2:14–18   
17  Ef 2:19–22   
18  Ef 4:2–6   
19  Fil 2:1–4   
20  1 Pet 2:9–10   
21  Hagg 1:7–9            Den hel Joh döp dag 
22  Upp 7:13–15   
23  Upp 7:16–17   
24  Upp 21:1–5   
Styrka i svaghet – Guds folk hamnar ofta i omständigheter som innebär svaghet och rastlöshet: dessa 
texter drar oss närmare Gud, som i nåd låter sin styrka och frid strömma in i våra liv.
25  Ps 121:1–8   
26  Jes 40:28–31   
27  Jes 41:10   
28  Ps 46:2–4             3 e trefaldighet 
29  Ps 125:1–2   
30  2 Mos 15:2   

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2020

Copyright Svenska Bibelsällskapet
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FÖR MYCKET PRYLAR? 
 
Då ska du passa på att skänka till Fole EFS som
anordnar LOPPMARKNAD & AUKTION i sommar!

LÖRDAG 27 JUNI
VID PRÄSTGÅRDSLADUGÅRDEN FOLE
10.00 LOPPMARKNAD   -   11.00 AUKTION

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

Prenumerera på Gotlands
Missionstidning 2020

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 kronor på 
Bankgiro 270-8279 eller till 
swish 123 552 2065.

Och vi hoppas förstås att alla gamla
prenumeranter gör det också!

STORT OCH VARMT TACK! 

   Redaktionen

Ekonomisk redovisning för
Gotlands Missionstidning 2019

Intäkter

Prenumerationsavgifter
Gåvor
Bidrag från missionsföreningarna
Annonser

Summa:

Tryckning
Porto
Övriga kostnader

Summa:

Kostnader

17.850
7.250

14.000
6.000

45.100

34.500
9.043

850

44.393
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välkomna till

Välkomna till

Fole Sönd 5 april 11.00 Högmässa, 
Tisd 14 april  12.30 Lunch, Lörd 2 maj 
kl. 19.00 Bön och lovsångskväll, 
Tisd 12 maj kl. 12.30 Lunch, 
Sönd 24 maj kl. 19.00 Högmässa, 
Tisd 9 juni kl. 12.30 Lunch, 
Sönd 14 juni kl. 19.00 Musikgudstjänst

Måndagar jämna veckor 18.30 Scouter

Tisdagar jämna veckor 19.00 
Syföreningens trivselkvällar

Torsdagar jämna veckor kl. 18.00 
Veckomässa, 18.30 Samtalsgrupp

Tisdagar 24 mars och 21 april kl. 19.00 
Luffarslöjd

Visby Terra Novakyrkan Söndagar 
kl. 18.00 Gudstjänst.

Tisdagar jämna veckor Öppet hus, sop-
pa serveras kl 12, dagens gäst, kaffe och 
andakt.  17 mars ”Sånger och annat 
tänkvärt” Ann-Britt Lindqvist, 31 mars 
biskop Thomas Peterson, 14 april Bröst-
cancerföreningen Rosa informerar,
28 april Lennart Wahlman,
12 maj Bussutflykt (kl 9.00)

Torsdagar jämna veckor kl 14-16 
Bibelsamtal o bön hos Aina Unemo 
Elefantgränd 2.

Långfred. kl 13
Ekumenisk långfredagsvandring 
från stora torget till Galgberget.

Välkommen till EFS och Salts
årskonferens i Jönköping 

22-24 maj 2020.

Välkommen till EFS Mittsveriges
distriktskonferens 17-19 april, 

i Hagabergs Folkhögskola, Södertälje



Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2020

Gilla oss på          @Krambroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)
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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)

Allting har sin tid! 
Det har blivit dags för mig att överlåta affärsverksamheten till nya friska krafter. 
Jag vill därför säga Ett STORT TACK till alla kunder och vänner för 44 innehållsrika 
år. Annelie Beijer Ylander och Henrik Beijer tar över den 23 mars, och driver affären 
vidare under firma Englunds Skor. Jag ger dem mina varmaste rekommendationer. 
De har många sköna skor på gång till våren!  

Mvh 
Mats Englund


