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Gotlands Missionstidning - 
Hösten 2021
Nu kommer tidningens höstnummer. Min första 
känsla inför hösten är negativ. Nu blir det mörkare 
och mörkare på kvällarna. De ljusa ljumma som-
markvällarna är förbi. Det är långt till våren och det 
är mycket som vi ska gå igenom innan dess. Det där 
med coronaviruset, som vi fortfarande har sviter av. 
Det är oroligt. Vad kommer härnäst? Så är det det där 
med klimatförändringar och bränder. Det är som om 
vi nu får skörda vad vår oförsiktighet med naturen 
har sått.

Hösten är avklädandets tid i naturen. Likaså är åld-
randet det för människan. När man tränar är det inte 
längre för att nå bättre resultat utan för att behålla den 
lilla värdighet man har. 

Mitt i allt negativt finns det kristna budskapet, som 
ger hopp, glädje och framtidstro. ”Gud är ljus och 
inget mörker finns i honom.” Därför får vi ta tag i 
höstens glädjeämnen. Med en nyöppnad glädje får vi 
träffas igen. De gamla traditionella mötesformerna 
har förändrats och med spänning ser vi hur nya ge-
menskapsformer växer fram. Guds rike är dynamiskt. 
Att åldras är inte bara negativt. Det är en stor gåva. En 
summering av livet visar på Guds trofasthet, nåd och 
kärlek. Vi får lita på Guds ord:

”Det gamla är förgånget”   (2 Kor 5:17)

”Se jag gör allting nytt"   (Upp 21:5)

”Stadigt förbidade jag Herren och han böjde sig ner och 
hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, 
upp ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en 
klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han lade i min mun 
en ny sång, en lovsång till vår Gud” 
(Ps 40:1-4)

Det är dags att se igenom höstrusket och ta emot 
tidningens ljusa sidor med andakt, bibelord och vår 
biskops hälsning. I det här numret finns en artikel om 
ikoner.

Man brukar säga att ikonen är ett fönster mot himlen. 
Det ska bli spännande att se vad ikonmålaren säger.

  Aina Unemo
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I januari, i snöslask och pandemi, flyttade 
jag tillbaka till Gotland och en prästtjänst 
i Visby domkyrkoförsamling. Kanske inte 
de bästa förutsättningarna för ett nytt jobb. 
Distansen var påtaglig, gudstjänster firades 
digitalt och verksamheter var vilande. Men 
samtidigt, så har det i alla fall gett mig en 
tankeställare kring kyrkans uppdrag och 
uppgift. Hur vi, varje stund behöver ställa 
om för att ge oss tid att möta varandra, lyssna 
på varandra och möta nya utmaningar och 
möjligheter. Och det oavsett pandemi eller inte. 

Ja, jag flyttade tillbaka till Gotland och jag 
flyttade hem. Trots att jag bara var fjorton år då 
jag flyttade från När, så har klangbotten och min 
hemkänsla alltid haft sitt fäste här och det känns 
så gott att vara tillbaka. Till välbekanta vägar och 
välbekanta hus, de öppna fälten, havets stiltje och 
storm, dialekten som fyller mig med trygghet. 
(Även fast jag saknar närmålet i just Visby)

Att komma hem kan handla om en fysisk plats 
men det kan likaväl vara ett sammanhang, 
en tillhörighet eller en känsla av frid. De 
där ögonblicken i livet när allt tycks klaffa. 
Att vara hemma kan vara känslan av att 
vara på rätt plats vid rätt tillfälle, det kan 
vara känslan av att vara i trygghet, det kan 
vara platsen där jag kan vara precis så som 
jag är. Hemma ryms både skratt och gråt, 
misslyckanden och segrar, sårbarhet, förståelse, 
uppmuntran och delande. Hemma ryms livet.

Min största önskan är att kyrkan och 
församlingen ska vara ett hem. På alla 
platser där vi människor möts önskar jag 
att vi kan känna den där tillhörigheten och 
sammanhanget. Det är inget som kommer av 
sig själv utan det handlar om dig och mig. Det 
handlar om hur vi ser på varandra och bemöter 
varandra. Det handlar om att öppna dörrar 
så att alla vi som vill kan vara med. För det är 
tillsammans med varandra som vi bygger den 
kyrka, den gemenskap som bidrar till att vi 
får känna oss hemma. Vi med våra olikheter, 
gåvor, kunskaper och erfarenheter behövs. Vi 
är alla puzzelbitar och tillsammans bildar vi 
en helhet. Den helhet som är tänkt av Gud. 

Vi hör ihop med varandra men framför allt så 
hör vi ihop med Gud. Den Gud som har skapat 
oss och som älskar oss och som vill att vi ska 
hitta hem. Hem till oss själva, hem till varandra 
och hem till Gud, till livets ursprung och mål. 

Nu går vi in i en ny termin med förhoppningen 
om att kunna mötas igen. En del kanske blir som 
förut, annat blir annorlunda. För en del av oss 
kan det vara som att komma hem, för andra kan 
det få vara början på att hitta hem. Men oavsett 
vad så behöver vi hjälpas åt att öppna våra dörrar 
och våra hjärtan för varandra och för Gud. 

Anna Lundgren
Präst i Visby domkyrkoförsamling

BETRAKTELSEN

Att komma hem
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Ikoner har beskrivits som ”fönster mot him-
len” – en visuell mötesplats mellan det gu-
domliga och det jordiska. Jag betraktar ikonen 
och den betraktar mig. 
Ikonen kan också liknas vid en stege som leder 
oss till himlen, men som också tar ner himlen 
till jorden. Den påminner om Guds ständiga 
närvaro. Det skapas en kontakt mellan det 
jordiska och det 
gudomliga. 
 
För mig är det 
den här andliga 
dimensionen som 
gör att ikonmå-
leri blir något 
annat än vanligt 
måleri. Själv är 
jag nybörjare, 
sommaren 2016 
gick jag min för-
sta kurs i Borås, 
medlockad av 
min vän Ylva som 
hade upptäckt 
rikedomen i den 
här formen av 
skapande. 
 
En annan dimen-
sion av ikonmå-
leriet är att jag 
känner att jag blir 
en del av något 
mycket större: En gemenskap i den världsvida 
kyrkan och kyrkohistorien. Ikoner har målats 
sedan 300-talet och framåt. I Egypten har jag 
besökt kloster och sett 1000 år gamla iko-
ner. Då känns det speciellt att få vara en del 
i att föra vidare en tradition som har betytt 
så mycket för den kristna kyrkan under alla 
dessa år. 

 Vi har vant oss vid att kyrkan har varit väldigt 
mycket av en ”ordets kyrka”. Jag tror att bil-
den också behövs för att beröra våra sinnen på 
andra nivåer än vad det talade och skrivna och 
lästa ordet kan göra. 
 
Det har ofta sagts att ikoner målas under bön. 
Det här var länge ett hinder för mig då jag fö-

reställde mig bön 
som en massa 
ord, och jag tyck-
te att det lät svårt 
att be ”så länge” 
– det TAR lång 
tid att måla! Men 
sedan gjorde jag 
en upptäckt: Må-
landet ÄR bön, 
men utan många 
ord. Arbetet med 
Jesu ansikte är att 
lite i taget synlig-
göra hans ansikte. 
Och att synliggö-
ra Kristus i värl-
den är det som är 
vår djupaste kal-
lelse som kristna. 
Därför vill jag 
fortsätta att måla 
ikoner. Det blir 
inte perfekt, för 
vi är bristfälliga. 
Men Kristus är 

fullkomlig, och hans härlighet skyler över vår 
brist. Guds barmhärtighet är alltid större än 
våra brister.

Ulla-Stina Rask
Alingsås

Varför ikoner?
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Sista helgen i augusti samlades vi till sommarkonferens i missionshuset med samlingar fredag 
till söndag. Även i år gästade oss sångarparet Gunilla och Johan Sigvardsson oss med mycket 
av läsarsång, country och Elvis. Det var härlig sång och musik och med på piano fanns vår 
präst Ulf Kundler Ridderstedt som också medverkade på olika sätt. Två kvällar inledde Bengt 
Sturevik.

Bibelundervisningen hade Tommy Hargemark, präst och lärare vid Johannelunds teologiska 
institut. Det blev en vandring i Efesierbrevet med två kapitel varje kväll.

- Vi har redan fått allt vi behöver! Ef. Kap 1-2
- Att växa i Kristus Ef. Kap 3-4
- Att stå upp för och i Kristus/att kämpa den goda kampen! Ef. Kap 5-6

Sammanfattning av Efesierbrevet:

Tema: Livet i Kristus

1. Ni har fått allt i Kristus
2. Se det som ni har fått och låt er  
 alltmera byggas upp i Kristus
3. Lev ut det ni fått i Kristus

Slutuppmaning: Ta emot allting och lev ut  
allting under bön!

Jag vill också citera en av de refränger på en sång 
som sjöngs flera kvällar som en liten samman-
fattning av sommarkonferensen.

Det enda jag vet det är att nåden räcker,

att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.

Det enda jag har att lita till en gång, 

det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd.

Peder Fohlin

Sommarkonferens i Fole

Tommy Hargemark
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Parable of the Sower (Liknelsen om sådden)  
av Octavia Butler 

Liknelsen om sådden är en annorlunda bok. 
Inte annorlunda i en science-fiction-bokhan-
del, men annorlunda i en kristen kvartalstid-
skrift. Boken som jag läst är omgjord till en 
tecknad serie. Den heter på engelska, Parable 
of the Sower, och är skriven av afroamerikan-
skan Octavia E. Butler. Ni kan här höra varför 
jag väljer att skriva om denna bok i en kristen 
tidning; titeln anspelar på en av de liknelser 
som Jesus pratar om i evangelierna. Men bo-
ken handlar inte om en man som sår en åker, 
utan om en ung kvinna som ser katastrofen 
komma — före alla andra. Det är en bok som, 
kan man säga, är en afroamerikansk version 
av 1984 eller Du sköna nya värld. Den hand-
lar om Lauren Olamina, som bor i en västa-
merikansk stad år 2024, tillsammans med 
sin familj. De bor innanför en mur vars port 
behöver låsas om nätterna. Utanför är det far-
ligt, och endast Laurens pappa, pastorn i den 
lokala kyrkan, får tillåtelse att röra sig fritt 
emellan världarna. Alla andra blir uppmanade 
att stanna hemma, men inte alla klarar av att 
stanna. Vad väntar de på? Det vilar en kus-
lig stämning över romanen, om ett samhälle 
i kollaps, och ett samhälle som saknar hopp 
om förbättring. Vattnet kostar mer än bensin, 
och skor och kläder är det svårt att få tag i (om 
man inte genom skumraskaffärer lyckas bli 
rik). Men denna stämning är det kanske bara 
läsaren — och huvudpersonen — som pejlar; 
folket går till kyrkan, lyssnar till pastorns pre-
dikan, och lever på som om ingenting av deras 
livssituation var ovanlig eller oönskad. Lauren 
försöker väcka folk, försöker få dem att se vad 
hon ser: en kommande katastrof, och ett be-
hov av att lämna den trygga stadsdelen inom 
murarna. För att hantera sin situation, sin en-

samhet, skapar hon en egen religion: Jordfrö. 
Hon har svårt att ta till sig pappans kristna 
tro, kanske för att den i boken inte anammar 
den verklighet som de faktiskt lever i. På vissa 
sätt kan man kanske se detta även i delar av 
dagens kristenhet, en svårighet att möta sam-
tiden, samtidens behov, och att pejla läget om 
framtiden. Hennes tro är en Gud i föränd-
ring, ”Allt du rör vid, ändrar du. Allt du änd-
rar, förändrar dig. Den enda sanning som kan 
vara kvar, är förändring. Gud är förändring.” 
(Min översättning.) 

Är det lättare att läsa en roman som tecknad 
serie? Skiljer sig en tecknad serieroman från 
en tecknad serie? Ja, ibland tycker jag att ögo-
nen kan vila på bilderna och det hjälper med 
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koncentrationen, att inte försvinna bort i en 
tanke, och ibland känns det faktiskt som att 
man läser en bok, utan bilder. Boken använ-
der ett jag-perspektiv och oftast läser man 
hennes tankar som de skrivs i hennes dagbok. 

Är boken kristen, religiös, andlig, existentiell, 
filosofisk — eller rentav profetisk? Men förfat-
taren, Octavia Butler, ville inte se sig själv som 
en profet. Hon, liksom många andra, plocka-
de bara delar av sin samtid och satte den i en 
framtidsvision; där kunde hon se vart de olika 
vägarna ledde fram till. Och hon verkar inte 
ha helt fel i sin pejling av läget. Idag år 2021 
ser världen ju inte särskilt vacker ut på många 
ställen världen över. Särskilt amerikanska stä-
der är drabbade av våldsamma upplopp, brän-
der, stölder, oroligheter. Det kanske blev som 
Octavia Butler föresåg. Kanske är då hennes 
bok från 1993 inte en överlevnadsguide till 
2020-talet, utan en trösterik bok, som både 
speglar samtiden och ger fingervisning hur 
man mentalt kan ta sig igenom den utan att 
nedslås av förtvivlan. 

Jag gillar böcker som denna, böcker som har 
ett tydligt kristet arv, en kristen förankring i 
tankevärlden, men där författaren leker vi-
dare med sin fantasi om tro och verklighet, 
anpassning och överlevnadsmekanismer. Lik-
nelsen om sådden finns i flera evangelier, t ex i 
Matteusevangeliet (13:1-23 NIV), och är en 
redogörelse om en man som sår en åker. I just 
denna liknelse är Jesus så generös att han till 
och med förklarar för åhörarna vad liknelsen 
betyder i andliga termer: om fröna som plan-
teras i oss och hur de antingen aldrig slår rot, 
eller verkligen tar sig och ger god frukt. 

Jag vet inte riktigt vad Butler tänker sig med 
titeln. Handlar det om Lauren Olaminas egna 
religion ”Jordfrö”? Eller finns där en — eller 
flera — djupare förklaringar? Vad är det som 
planteras egentligen, och vem är det som sår?

Den andra boken i serien, Parable of the Ta-
lents, alltså liknelsen om talenterna, kom-
mer på svenska att ges namnet ”De levandes 
böcker”, vilket för mig är en gåta. Halva nöjet 
med boken är att fundera ut vad titeln har för 
betydelse — och visst klingar ”Liknelsen om 
talenterna” lite udda i modern tid? — men 
ändå är den en direkt anspelning på en bibel-
vers, en anspelning som jag anser vara viktig 
att låta vara kvar. 

Ingrid Wahlman     
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Det grekiska ordet för kyrka heter kyriakon och 
betyder ”det som hör Herren till”. Det innebär 
att redan i ordet kyrka finns Jesus i centrum. Det 
finns många tankar på om Jesus en gång tänkte 
sig att skapa en kyrka eller inte. Men om man 
tänker så blir det fel. För Jesus var det viktigaste 
att samla lärjungar runt sig. Människor som ville 
leva tillsammans och följa Jesus i tro och gär-
ningar. Perspektivet var inte heller att människor 
kan välja att tillhöra kyrkan utan att man är re-
dan tillhörig. Guds mission i världen är redan 
verksam. Under århundradens gång har ibland 
organisation och struktur tagit över det vi idag 
ser som Svenska kyrkan. Jag har en god vän vars 
barn sa att han trodde inte på Gud men trodde 
på kyrkan. I grunden förstår jag vad han menar. 
Han ser och tror på mycket som är det engage-
mang som kyrkan gör. I undersökningar brukar 
svenskar svara att de uppskattar arbetet med dia-
koni och musik i kyrkan medan gudstjänst och 
bibelstudier kommer betydligt lägre ner på lis-
tan. Vi får aldrig låta organisation, struktur och 
ekonomi vinna över evangeliet. 
Vårt uppdrag att räcka evangelium till alla som 
längtar. När jag har introduktionssamtal med 
de präster som ska sändas ut till tjänst i våra 
utlandsförsamlingar frågar jag alltid vad de vill 
med sin tjänst. Nyligen fick jag frågan tillbaka, 
vad vill du skicka med mig? Jag svarar: Ditt enda 
uppdrag är att räcka evangelium. Vårt uppdrag 
är vittnesbördet om Kristus överallt, alltid och 
för alla. Det finns en risk att mycket utav det 
som fyller tiden i våra församlingar tar oss bort 
från det centrala uppdraget. Ja kanske till och 
med skymmer uppgiften att räcka evangelium. 
Du, likaväl som jag, vet att organisation och 
vårt uppdrag att vara kyrka inte alltid går hand 
i hand.

Kyrkan med stort K, är en del av Guds mission, 
Missio Dei, säger vi. Gud behöver inte egent-
ligen Svenska kyrkan, men vi behöver Svenska 
kyrkan. Och Gud behöver oss, dig och mig, för 
sin mission. Detta är församlingens uppdrag. 
Om vi letar efter kyrkans innersta kärna gestaltar 
den sig just i det uppdraget. Gud behöver dig för 
sin mission. Så som läget ser ut i många av våra 
församlingar, där vi måste vända på slantarna, 
fundera över församlingsinstruktioner, avtal, 
personal, strukturer, fastigheter och omorgani-
sationer bland annat, så är det lätt att tappa upp-
draget. Vår kyrka kan aldrig bli en förvaltning 
eller reduceras till administrativ verksamhet. 
Därför måste fokus och centrum vara Jesus. Jag 
vill uppmuntra er att inte tappa bort kyrkans 
kärna och uppdrag. Det är ett av EFS grund-
frågor, släpp aldrig det. Det vi bärs av är att allt 
omsluts av Gud eftersom kyrkan är det som hör 
Herren till.

Kristen tro har alltid börjat där, att de som kall-
lar sig Jesu vänner vill samlas för de tre b:na 
bibelläsning, brödsbrytelsen, bönen och G:et, 
gemenskap. Vi står snart i en tid, postcorona, 
när vi får möjlighet till att inte bara göra omstart 
utan i mycket göra en nystart. Låt då Jesus vara 
centrum.

Så mina vänner i EFS, evangelister och missio-
närer. Kom ihåg vårt uppdrag. Vittnesbördet om 
Jesus.

Överallt, alltid och för alla.

Bed för mig såsom jag ber för er.

Biskop Thomas

En kyrka med Jesus i centrum
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Trohet i kallelsen
Herre, gör mig trogen, trägen
i den kallelse Du gav mig!
Herre, jag är ej min egen.
Din är också åkertegen,
där jag skulle tjäna Dig.

Giv mig nåd att villigt kasta
allt, som ännu hindrar mig,
och ej tveka eller rasta

men med helig iver hasta 
glad åstad med bud från Dig!

Gör mig trägen, gör mig trogen, 
giv mig nåd att hålla ut!
Låt min hand ej släppa plogen 
förrän jag till skörd är mogen 
och min arbetsdag är slut!

Dikt av Hans Hallebo 

Biskop Thomas
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bibel läsnings
plan

Oktober 
1 Fredag  3 Joh 1:9-12
2 Lördag  3 Joh 1:13-15
3 Söndag  Upp 12:7-12 Den helige Mikaels dag 
4 Måndag  1 Mos 3:22-24 Änglar i Gamla Testamentet    
5 Tisdag  4 Mos 22:1-40
6 Onsdag  Ps 34:5-11
7 Torsdag  Ps 103:19-22
8 Fredag  Jes 6:1-8
9 Lördag  Dan 6:1-28
10 Söndag  1 Krön 29:10-14 Tacksägelsedagen 
11 Måndag  Luk 1:5-25 Änglar i Gamla Testamentet    
12 Tisdag  Luk 1:26/27-38
13 Onsdag  Luk 2:6-20
14 Torsdag  Luk 16:19-31
15 Fredag  Luk 22:39-46
16 Lördag  Luk 24:1-12
17 Söndag  Apg 9:36-43 20 e trefaldighet 
18 Måndag  1 Mos 21:8-21 Hon öppnade ögonen… 
19 Tisdag  2 Kung 6:8-23
20 Onsdag  Joh 9:13-23
21 Torsdag  Joh 9:24-34
22 Fredag  Joh 9:35-41
23 Lördag  Upp 3:14-22
24 Söndag  Rom 13:7-10 21 e trefaldighet 
25	 Måndag	 	 5	Mos	24:14-15	 Stå	inte	i	skuld	till	någon,		
26	 Tisdag	 	 Ords	3:27-28	 utom	i	er	kärlek	till	varandra	
27	 Onsdag	 	 Matt	7:12
28	 Torsdag	 	 Matt	22:34-40
29 Fredag  Kol 3:12-17
30 Lördag  Jak 2:8-13
31	 Söndag	 	 Matt	23:37-24:2	 22		e	trefaldighet	
November	
1	 Måndag	 	 2	Krön	36:11-16	 Hur	ofta	har	jag	inte	velat…	
2 Tisdag  Ps 81:7-17
3 Onsdag  Jer 6:16-21
4 Torsdag  Apg 7:35-39
5 Fredag  Apg 28:23-29
6	 Lördag	 	 Matt	5:1-12	 Alla	Helgons	dag	
7 Söndag  Luk 12:4-7 Sönd e alla helgons dag 
8	 Måndag	 	 Ps	122:1-5	 De	skall	gå	till	den	heliga	staden	
9 Tisdag  Sak 8:1-8
10 Onsdag  Sak 8:9-15
11 Torsdag  Upp 21:1-8
12 Fredag  Upp 21:9-21
13 Lördag  Upp 21:22-27
14	 Söndag	 	 Matt	25:1-13	 Sönd	f	domsöndagen	
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15	 Måndag	 	 Ps	50:1-6	 Brudgummen	är	här,	kom	ut	och	möt	honom	
16 Tisdag  Jes 25:6-9
17 Onsdag  Mal 3:1-4
18 Torsdag  Upp 19:1-4
19 Fredag  Upp 19:5-8
20 Lördag  Upp 19:9-10
21 Söndag  2 Pet 3:8-13 Domsöndagen 
22	 Måndag	 	 2	Mos	34:4-9	 Han	dröjer	för	er	skull…	
23 Tisdag  Ps 86:8-14
24 Onsdag  Ps 86:15-17
25 Torsdag  Rom 9:19-29
26 Fredag  1 Tim 1:12-17
27 Lördag  2 Pet 3:14-18
28	 Söndag	 	 Matt	21:1-9	 1:a	advent	
29	 Måndag	 	 Jes	35:1-10	 Bereden	väg	för	Herran…	
30 Tisdag  Jes 57:14-21
December 
1 Onsdag  Jes 62:10-12
2 Torsdag  Mal 4:4-6
3 Fredag  Joh 1:19-28
4 Lördag  Joh 1:29-34
5	 Söndag	 	 Jak	5:7-11	 2:a	advent	
6	 Måndag	 	 Ps	24:1-6	 Gör	dina	portar	vida…	
7 Tisdag  Ps 24:7-10
8 Onsdag  Ps 47:1-10
9 Torsdag  Ps 84:1-13
10 Fredag  Ps 118:14-21
11 Lördag  Ps 118:22-29
12	 Söndag	 	 Matt	11:12-19	 3:e	advent	
13	 Måndag	 	 Dom	7:1-8	 Ej	kommer	han	med	härar	–	
14	 Tisdag	 	 Dom	7:9-23	 med	Andes	svärd	han	strider
15 Onsdag  Ps 33:10-22
16 Torsdag  1 Kor 16:13-14
17 Fredag  Ef 6:19-20
18 Lördag  Kol 1:9-20
19	 Söndag	 	 Luk	1:30-35	 4:e	advent	
20	 Måndag	 	 Joh	6:14-15	 ..ej	är	av	denna	värld…	
21 Tisdag  Joh 18:36
22 Onsdag  1 Kor 1:18-25
23 Torsdag  1 Kor 1:26-31
24	 Fredag	 	 Jes	9:2-7	 Julafton	
25 Lördag  Luk 2:1-20 Juldagen 
26 Söndag  Luk 12:49-53 Annandag Jul 
27	 Måndag	 	 Joel	2:28-32	 Jag	har	kommit	för	att	tända	en	eld	på	jorden	
28 Tisdag  Mal 3:1-4 
29 Onsdag  Luk 19:37-40 
30 Torsdag  Heb 12:25-29 
31 Fredag  Joh 8:12
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vi minns
Sonja Pettersson Visby, tidigare Fole. Sonja föddes i Hejdeby och kom tidigt i kontakt med 
EFS arbete genom juniorföreningen. Efter giftermål flyttade hon till Fole. Hon engagerade sig 
i syföreningsarbetet både i Fole och Hejdeby. De sista åren innan Hejdeby syförening lades 
ner var hon föreståndare där. Hon tyckte om att handarbeta och sen gjorde hon även 100-tals 
julgranskarameller till syföreningsauktionerna. De sista åren bodde hon i Visby och sista tiden 
på Tingsbrogården. Vi minns henne med tacksamhet.

Inga Maj Wiman Klintehamn, kom tidigt i kontakt med EFS arbete där som hon kom att 
understödja med gåvor och hantverk. Vi minns hennes generösa sinnelag.

Två av våra prenumeranter på fastlandet som hade mycket kontakt med Gotland har vi fått 
minnesrunor ifrån släktingar. För oss på Gotland var Sören Lindström pastor i Klintehamn 
och under hans tid köptes bland annat det gamla stationshuset i Sanda in till ungdomsgård. 

Britta Lind som var gift med Karl-Olof var ju en tid bosatta i Stånga där han var pastor, Båda 
höll kontakten med Gotland och kom gärna hit när tillfälle gavs.

Peder

Sören Lindström – en trogen EFS-tjänare har 
flyttat hem till himlen 10 juni 2021. Sören 
föddes 1933 i Järved utanför Örnsköldsvik. 
Växte sedan upp i Hörnett dit familjen sedan 
flyttade. Hans första jobb var i en färghandel 
och de kunskaper han förvärvade där har 
kommit till nytta vid många bönhusmålningar 
genom åren. Därefter gick han Mellansels 
folkhögskola 1953-54 och pastorsutbildningen 
på Johannelund 1955-58. 

Sin första tjänst i EFS fick han på Gotland där 
han verkade 1958-1962. Där mötte han också 
sin Kerstin (Häggren) som han gifte sig med. 
De fick tre söner; Thomas, Leif och Anders. 
Familjen flyttade 1962 till Veda då Sören 
kallades som ungdomssekreterare för södra 
delen av distriktet (Ångermanland). Ett år 

senare gick flyttlasset till Ullånger för tjänst 
som pastor. Där bodde sedan Sören i resten 
av sitt liv. 

Sören var mycket musikalisk och en duktig 
sångare. Han trakterade både piano/orgel, 
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gitarr och dragspel och sjöng gärna solo, duett 
eller i kör.

Ledig tid ägnades till stor del åt att köra 
buss och vara reseledare på bussresor med 
Holmenresor och Lennart Ögren – oftast till 
Gotland. I Lilla Snögrinda utanför Klintehamn 
hade Sören också en stuga där han älskade att 
vara och som han lade ner mycket arbete på.

Hans hustru Kerstin gick bort redan 1985 
endast 49 år gammal. Några år senare gifte Sören 
om sig med Margareta Olsson, som tidigare 
arbetat inom EFS som ungdomssekreterare på 
riksplanet. Margareta dog 2019.

1985 blev Sören distriktsföreståndare för 
Ångermanland/Medelpad och den tjänsten 
innehade han till 1996 när distriktet slogs ihop 
med Jämtland/Härjedalen. Då övergick han till 
en pastorstjänst i Ullånger-Nordingråområdet 
fram till pensioneringen. 1988 blev han, som alla 
EFS-pastorer, prästvigd. Efter pensioneringen 
tjänstgjorde han en tid som vikarierande präst i 
Ullånger/Vibyggerå pastorat.

Nu sörjs han närmast av sina 3 söner med 
familjer (sju barnbarn och sex barnbarnsbarn).

Anita Lindström

Brita Lindh (f. Sandström) Skellefteå. 
Efter en tids sjukdom somnade vår älskade 
mamma, farmor och mormor Brita in i lugn 
och ro på Regnbågens äldreboende, måndagen 
den 26/4, kärleksfullt omhändertagen av den 
fantastiska personalen.
Brita föddes i Svensbyn, Liden, som första 
barnet till Einar och Rut Sandström.
Det föddes senare tre systrar och tre bröder till 
Brita. Hon fick ta ett stort ansvar som äldsta 
syster och stötta sin mor som hade ett svagt 
hjärta och dog tidigt. Britas signum var att 
alltid ha en positiv inställning till sin tillvaro 
och till sina medmänniskor. Hon var snäll 
på det finaste sättet. Vi barn och barnbarn 
kunde inte önskat oss en bättre mamma och 
mormor/farmor. Hon hade alltid nära till 
skratt och bjöd på sig själv. Många härliga 
minnen som för alltid kommer att finnas kvar.

När Brita var flygfärdig efter skola i 
hembygden styrde hon sin kosa mot 
äventyret huvudstaden, där hon utbildade 
sig till kokerska. Under studierna och det 

efterföljande arbetet i Stockholm träffade hon 
sin blivande make, Karl-Olof Lindh, som hon 
var gift med fram till hans bortgång 2017. 
Tillsammans fick de fyra barn. Många flyttar 
land och rike runt blev det genom åren för 
familjen, ofta till förtret för Brita. Men väl 
på plats fann hon sig alltid tillrätta och fick 
många nya vänner som hon hade stor glädje 
tillsammans med.

En underbar sångröst och musikalisk ådra 
genomsyrade hennes liv. Glädje fick hon 
även genom alla böcker hon läste och alla 
radioprogram hon lyssnade till på P1. Var 
det någonting hon kunde lära andra så var 
det konsten att kunna koppla av och njuta av 
nuet i det lilla. Hon kunde verkligen konsten 
att odla sin egen trädgård som är få förunnat. 
Brita kommer att vara otroligt saknad av oss 
alla som fått ynnesten att lära känna henne 
och hennes värme och humor. Hon kommer 
finnas kvar i våra hjärtan för alltid!

Lars-Gunnar, Peter, Björn och Annika
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välkomna till
Visby Terra Novakyrkan 
Söndagar kl. 18 i regel gudstjänst.
I övrigt se domkyrkoförsamlingens an-
nonsering

Visby EFS stugan Axelsro
 Scouter Tisdagar udda veckor kl 18.30, 
ring Petter 072-973 31 56

Vänge Cedergrens orgelmuseum Fred. 
24 sept. kl. 19 Skördefest

Fole
Gudstjänster i missionshuset 26/9 kl. 11, 
31/10 kl. 11, 21/11 kl. 18
Gudstjänster i kyrkan 17/10 kl. 11, 
14/11 kl. 11
Luncher i missionshuset 12/10, 9/11 kl. 
12.30
Symöten i missionshuset Tisdagar jämna 
veckor  kl. 13.00
Spårarscouter årskurs 1-3 Måndagar 
udda veckor kl. 18.00
Upptäckar- och äventyrsscouter från 
årskurs 4 måndagar jämna veckor 18.30
Luffarslöjd Tisdagar 12/10 och 9/11 kl. 
19 Ledare Conny Sjödin 070-432 63 78
Pappersslöjd Tisdagar 28/9, 26/10, 
23/11  kl. 19 Ledare Conny Sjödin
Höstmarknad i Fole bygdegård Lördag 
13 nov. kl. 9.00
Syföreningsauktion i Fole Missionshus 
Fred. 3 dec. kl. 19.00

Lokrume Sockenhus
Månd. 27 sept. kl. 13 Symöte, sedan 
symöte sista måndagen varje månad.

Gotlands Kristna Råd

Fide kyrka söndag 26 sept. kl. 16

Pilgrimsgudstjänst med  
Gotlands Kristna råd

Efteråt GKR:s årsmöte och föredrag om 
pilgrimsarbete av Benjamin Ulbricht.

Bibelsamtal och bön i Visby
Hos Aina Unemo Elefantgränd 2
Torsdagar kl. 14.00 jämna veckor

Vi utgår från kommande söndags text 
och tema.
Välkomna!

Ett stort TACK till alla som på olika 
sätt hjälpte till vid vår loppmarknad 

och auktion i Fole 3 juli!
Resultatet blev ca 33.000 kr.

  Fole EFS

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

Sensus Studieförbund.
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Ett stort gäng scouter, ledare och föräldrar från scoutkårerna i Fole och Visby reste till Askersund på scoutläger i 
somras. Lägerplatsen var Gårdssjön, EFS sommarhem i Askersund. En fantastiskt vacker plats, solen sken varje 
dag och vi hade ett jättefint och innehållsrikt läger. Mycket bad, kanoting, smide och lägerbål, ja det var bara 
en liten del av allt det vi hann med under lägret.

Vår egen ”lägermormor” Birgitta Stenström 
steker här pannkakor till frukost, inte vilka 
pannkakor som helst utan ”grötpannkakor” på 
gröt som blivit över – det blev väldigt omtyckt!
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