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Ja, det är våren ja, det är våren som har kommit 
tillbaka igen!

Underbara årstid, så jag har längtat efter dig. 
Med dig kommer alla vackra blommor, blåsippa, 
vitsippa, gullviva och sist men inte minst den 
underbara liljekonvaljen. Att gå ut i Guds 
underbara natur och plocka med en bukett hem, 
det är bland det bästa som finns.

Häromkvällen var jag ute och cyklade och 
upptäckte till min stora glädje att svalorna 
återkommit till vår ö. Då är det som jag började, 
det är våren som kommit.

I detta nummer av vår lilla tidning tänker vi oss 
ha ett tema om resandet. Både här hemma och 
lite längre bort. Man behöver inte resa så långt 
för att upptäcka nya fina saker, själv älskar jag 
att cykla och promenera. Vi har så många fina 
leder, både längre och kortare. Jag vet många 
som promenerar en led per sommar, något att 
rekommendera kanske?

Jag vill Tacka dig Herre för dina fotavtryck
som är så väl synliga i skapelsen

Jag vill tacka dig för blåsippsbacken
och den vackra blåa himlen

Jag vill tacka dig för alla fåglar som
sjunger för mig när jag vaknar på morgonen
Jag vill tacka dig för allt som du har skapat

och fortfarande skapar.
Du har visat att livet segrar över mörkret.

Jag vill önska alla en riktigt skön och 
avkopplande sommar, med mycket motion 
och många upplevelser.

Christina Ahlgren

Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom  EFS på Gotland sker i samarbete 

med   Sensus Studieförbund.
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Sista versen i den fantastiska vårpsalmen 197. 
Vi får leva med årstiderna och naturen och se 
Guds skaparunder ske varje vår för att blomma 
och mogna under sommaren. Solen värmer allt 
som lever och det vaknar till liv. Men himmels-
ljuset innebär inte enbart solen utan också Guds 
ljus som lyser in i våra människoliv. Ibland har 
vi gjort erfarenheter som får oss att bli frusna 
och får vardagen att bli vintergrå. Då vill Gud 
ge oss ljus och visa oss att hoppet är starkare än 
misströstan, att ljuset är starkare än mörkret, att 
kärleken är starkare än ondskan och att det som 
är dött i våra liv kan vändas till liv i överflöd. 

Precis som det är i naturen är det också i en 
människas liv. Genom död till liv – Kristus-
mönstret som dopet vill visa oss och som ger oss 
ett hopp att vi bärs igenom. Att Jesus lovat vara 
med oss i allt som händer oss människor. Livet 
går inte på räls men ljuset finns i slutet av tun-
neln. Genom död till liv!

Sommar, sommar, sommar……. Ta vara på 
ljuset, njut av värme, bad och sol. Koppla av och 
lyssna till sommarpratarna på radion när de delar 
det som känns angeläget för dem. Det kan också 
lära oss något om mänskligt liv, om Gud och 
om vårt eget liv. Kanske kan vi då blomma och 
mogna som människor. Vi får umgås med var-
andra i Guds skapelse. Vi får glädjas åt varandra 
och komma varandra närmare igen efter en lång 
tid av isolering och ensamhet under pandemin.
Njut av sommaren och spara ljuset i själen till 
mörkare tider. Min frid ger jag er säger Jesus och 
vi får äga himlens frid.

Doris Lemke

 

BETRAKTELSEN

Sommar, sommar, sommar......
”Och allt som låg där fruset i dagar vintergrå skall löst av himmelsljuset mot blom och mognad gå. 
Vi glädes åt varandra, åt sol och sommartid, att på Guds jord få vandra och äga himlens frid.”
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Klart man kan! Under ett veckoslut i maj må-
nad hade Visby stift besök av ett gäng härliga 
motorcykel-pilgrimer från Säffle pastorat i 
Karlstad stift. Initiativtagare till arrangemang-
et är pastoratets diakon, Christer Freiholtz. 
Christer som har gjort sig känd i sina hem-
trakter i Värmland för att med liv och lust 
ordna motorcykelturer med det lilla extra i 
form av andlig spis. 

I samarbete med Visby stift bjöds åkarna på 
guidade turer runt om på vår ö. Även en gui-
dad tur utan hoj stod på schemat när Maria 
Engelhardt från Stenkumla pastorat vant gui-
dade gruppen på Visby innerstads gator och 
torg och så klart även en extra guidning i vår 
fina domkyrka.

Med hojen som medvandrare drog gänget 
vidare ut på öns vägar och i täten åkte got-
landskännaren Lars Bäckman. Det är svårt att 
tänka sig en bättre vägvisare till öns stora skatt 
av kyrkohistoria och andra pärlor. Ena dagen 
bjöds det på besök i så olikartade kyrkor som 
Hejdeby och Dalhem. 

I Dalhem kryddades besöket dessutom med 
spontan psalmsång tillsammans med Olle 
Jonsson som glatt sprang över till församlings-
huset för att hämta gitarren till gruppens stora 
glädje.

Dag två bjöd på regn 
och rusk men oavsett 
om man är en pilgrim 
till fots eller på motor-
cykel så räds man inte 

vädrets makter. Dessutom fick turen en un-
derbar början då vi i Sanda kyrka hade en an-
dakt ledd av prästen Janne Manni. Förutom 
att Janne läste en välsignelse över gruppens 
dag och bad för vår säkerhet på vägarna bjöd 
han även på en anekdot som åkarna tog till 
sig med hela hjärtat. Det är helt enkelt något 
speciellt att få välsignelsen av en präst som ti-
digare i sitt liv blivit ombedd att åka runt med 
en omvänd motorcykelklubb för att dela ut 
biblar. Stärkta av bön och välsignelse tog sig 
åkarna hela vägen ner till Hoburgen. Väl där 
var dock pilgrimerna både trötta, blöta och 
kalla. Men det visade sig att Gud är med sina 
pilgrimer även nu. 

En av åkarna har en bekant i Hemsetrakten 
som när han hörde om gruppen sa:
– Naj men hu. Ta med di alle hit vettja så bjuda 
vi på rabarbapaj u kaffi.
Den omtanken och rabarberpajen var en rik-
tigt gudasänd gåva som gav pilgrimerna den 
styrka som behövdes för att ta sig hela vägen 
tillbaka till Visby.

Dagarna avslutades med en middag och un-
der ett samtal med Christer Freiholtz lyser 
hans engagemang för motorcykelpilgrims-
resor igenom. Hela han lyser när han enga-
gerat berättar hur han som diakon genom 
detta når ut till människor som kyrkan annars 
aldrig når fram till. Han har med stöd från 
Karlstad stift haft möjlighet att utveckla kon-
ceptet och hoppas nu på en fortsättning, och 
då gärna i samarbete med flera stift såsom till 
exempel Visby.

Kan man vara motorcykelentusiast och pilgrim samtidigt?
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Och kanske den bästa kommentaren han fått 
under sina resor bäst summerar vad detta 
handlar om när en av åkarna kommer fram 
och säger: 

–Vad du än gör så ta inte bort prästen från de 
här resorna!

Linda May-Dahlström

Gud, vår Far, hela jordens Skapare; 
Du är Herre över allt - också över Gotland.
Tack för att du har goda planer för Gotland!

Tack för att du har placerat oss här och gett oss, ditt folk, fullmakt 
och uppdrag att be för och välsigna denna plats.

Tack för att du lovat att höra oss och svara oss när vi uppriktigt kommer till dig.

Vi bekänner att vi ibland har talat negativt om vår ö,
och brustit i att be för Gotland och välsigna Gotland.

Vi ångrar oss. Förlåt oss. 
Fyll våra hjärtan med kärlek till denna ö och alla som bor här.

Hjälp oss att vara till välsignelse på Gotland.

Herre, vi kommer till dig, du som helar och upprättar.
Vi ber: utgjut dina välsignelser över Gotland.

Låt en positiv förändring ske i atmosfären genom din Helige Ande.
Rena Gotland från orättfärdighet.

Befria vår ö från våld, kriminalitet, droger och annat ont.
Låt kärlek, värme och generositet prägla Gotland.

Vägled de styrande i vår region och hjälp dem fatta rättfärdiga beslut.
Låt vår ö blomstra, gör oss kreativa 

och hjälp oss skapa tillräckligt med arbetstillfällen.
Hjälp ditt folk göra evangeliet känt på Gotland och dra många in i verklig tro på dig själv.

Låt din välsignelse vila över Gotland, över barn, vuxna och äldre.
Beskydda Gotlands barn och ungdomar, varje familj och varje äktenskap.

Idag och varje dag  

I Jesus namn 
Amen

(Jakob Tronét har skrivit bönen till Nationaldagen)

Bön för Gotland
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Föreningen Gotlandtåget med järnvägen Gotlands Hesselby Jernväg GHJ

Ungefär mitt emellan Dalhems medeltida 
kyrka och Dalhems Missionskapell som 
byggdes 1890 drogs järnvägen från Slite till 
Roma, Slite-Roma Jernväg, SlRJ öppnad för 
allmän trafik 1902. Där järnvägen korsade 
landsvägen anlades Hesselby station. Många 
undrar varför heter den Hesselby när den 
kanske borde heta Dalhem. Men det beror på 
att det finna en station till i Dalhem nämli-
gen Dune. Och frågan var vilken skulle heta 
Dalhem? Beslutet blev att de fick namn från 
den gård de ligger på. Här rullade tågen fram 
till 1956, men då hade persontrafiken lagts 
ner 1953. Spåren revs, banvallen blev många 
gånger åkerväg, på några ställen återgick den 
till att bli åker. 

Järnvägen på Gotland började 1878 sträckan 
Visby-Hemse och byggdes  så småningom ut 
till ett järnvägsnät som omfattade dryga 21 
mil. Statens Järnvägar övertog järnvägsnätet 
vid förstatligande 1948. Järnvägen lades ner 
1960 utkonkurrerad av bilar och bussar. 

Spåren revs upp stationshusen såldes och 
kvar blev bara minnen, förutom ett ånglok 
och några vagnar som ställdes i Roma som 
ett minnesmärke. Roma var knutpunkten 
för järnvägarna och det berodde på att 1894 
byggdes ett sockerbruk i Roma. Sockerbetor 
transporteras lättast med järnväg, så i Roma 
möttes järnvägar från fyra håll. På höstarna 
var det trafik dygnet runt i Roma med bet-
transporter under betkampanjen. Det var på 
denna trafik järnvägen levde ekonomiskt. 

I början av 1900-talet hade järnvägen stor 
betydelse för frikyrkan bl.a. ordnades ”kon-
ferenser” i Roma. Då kom folk med extratåg 
som kunde bestå av lövade öppna betvagnar 
med bänkar på. För det var fler resande än 
man hade personvagnar. Missionsmötena 
hölls i närheten av Roma station. 

Gotlands kommun tyckte 1971 att tåget 
i Roma stod och skräpade och ville att ett 
Järnvägsmuseum i Stockholm skulle ta bort 
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tåget, man hade misslyckats bilda en fören-
ing att ta hand om tåget sedan det ställdes 
upp 1963. Efter en tidnings storm bildas 
Föreningen Gotlandståget med målsättning 
att skapa en museijärnväg 1972. Ja Fören-
ingen Gotlandståget fyller i år 50 år och ”vår” 
järnväg har existerat längre än några av de 
andra järnvägarna på Gotland. Föreningen 
förvärvade Hesselby station och återuppbyg-
gandet av järnvägen kunde börja. Spår lades 
ut på Hesselby. Lok och vagnar från Roma 
flyttade till Hesselby. Det blev åter liv och 
rörelse på stationen. 

Stationshuset renoverades till det utseende 
det hade 1902 när järnvägen invigdes. 1978 
kunde föreningen inviga Gotlands Hesselby 
Jernväg GHJ, det skedde på 100 årsdagen av 
invigningen av Gotlands Jernväg GJ. Sedan 
rullade tåget varje sommar Hesselby till Eken 
med uppehåll och historieberättande. Dröm-
men fanns hela tiden om att återuppbygga 
järnvägen till Roma, men pengar saknades. 

Föreningen kunde med hjälp av pengar 
från Eu-fonden Leader Plus genomföra en 
utredning om möjligheten att bygga järnväg 
till Roma. Med den som underlag beviljades 
vi medel för att återuppbygga järnvägen 
till Roma. 2007 var fösta etappen klar en 
förlängning på 320 m och tåget kunde gå 
till Munkebos. 2013 hade vi kommit till 
Tule och 2015 kunde vi inviga hela sträckan 
Roma – Hesselby 6,5 km lång järnväg. Till 
utbyggnaden kunde man sponsra med att 
köpa slipers och alla givarna finns på 3 olika 
namntavlor. 

Stationshuset i Roma kommer ursprungli-
gen från Österport i Visby byggt 1899. På 
Kungsgården står Boge gamla stationshus. 
Sommartid bedriver vi trafik mellan Hes-
selby och Roma 4 dagar i veckan. Tåget gör 
uppehåll i Tule och där berättar vi om den 
gotländska järnvägshistorien innan resan 
fortsätter.  Vi har också många extratåg för 
grupper och kryssningsresenärer. Dessutom 
kör vi tåg en kväll i september s.k. skym-
ningståg, vid allhelgona och julmarknaden 
på kungsgården, samt inte att förglömma 
Tomtetåget som blivit ett uppskattat inslag 
i Julfirandet. I övrigt arbetar vi med att 
renovera och underhålla järnvägsmateriel 
från Gotland. Vi är en förening med ca 1000 
medlemmar. Vi ger ute en tidning som heter 
Spårstumpen, även om det numera är mer 
än en spårstump. Vi är en del av det gotländ-
ska kulturarvet för järnvägen var nyckeln 
för Gotland i utvecklingen mot framtiden. 
Välkommen till en resa i tiden!

Staffan Beijer, 
ordförande i föreningen Gotlandtåget 
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En av Gotlands stora skatter är våra medeltida 
kyrkor. Ön besöks av 1 miljon människor varje 
år och många är eller blir intresserade av våra 
sockenkyrkor. Gotland är faktiskt Sveriges 
kyrktätaste område.

Det finns så mycket att upptäcka. Storslagen 
arkitektur, spännande föremål, historiska  
orglar, människoöden, unikt hantverk och ett 
budskap som bär och berör. 

För att stötta denna upptäcktsresa har Visby 
stift nu lanserat en app, ”100 kyrkornas ö.” Här 
erbjuds mer än traditionellt guidematerial.  
Vi vill nämligen förklara dopet lika mycket 
som dopfunten. Vi vill lyfta fram våra kyrkor 
som levande gudstjänstrum, samtidigt som 
deras kulturhistoria förklaras. 

Här finns mängder av information, berättelser, 
filmer och poddar om kristen tro och våra 
medeltida kyrkor.  Nyss lanserades de tjugo 
första kyrkorna, och Visby stift kommer 
komplettera med material under 2022-23. 

Ladda gärna ned appen. Förhoppningsvis kan 
även vi som bor här permanent ha glädjen av 
den.

Gud välsigne dig på din upptäcktsfärd!

Benjamin Ulbricht, 
projektledare för ”100 kyrkornas ö”

Kyrkappen "100 kyrkornas ö"

QR-kod för Android

QR-kod för iPhone
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När jag var ung, för längesedan, hörde jag 
äldre (de var då i den ålder som jag är nu) tala 
om att de skulle åka till Oberammergau på 
något passionsspel. Jag visste inte vad det var 
men förstod att det var något fint. Nu 50 år 
senare har jag själv fått uppleva detta spel på 
plats. En verkligt fin upplevelse. Jag åkte med 
resebyrån Rolfs Flyg & Buss. Äventyret bör-
jade med avresa från Ulricehamn på onsdags-
morgonen den 18 maj kl 06.00. Via Borås, 
Göteborg och västkusten ner till Malmö fyll-
des bussen efterhand med förväntansfulla re-
senärer. Första övernattningen skedde i Han-
nover. Nästa övernattning blev i Rothenburg, 
där vi först fick en guidad stadstur av lokal 
guide. Rothenburg med sin ringmur liknar 
på sitt sätt Visby. Dagen därpå var det dags 
för resans höjdpunkt i Oberammergau. Or-
ten ligger i sydtyska Bayern, bara 1 mil från 
gränsen till Österrike, och 2 mil norr om den 
kända skidorten Garmisch-Partenkirchen. Vi 
såg hoppbacken där men den var stängd, så vi 
fick hoppa backen denna gång! 

Åren 1632-33 härjade pest och krig i Euro-
pa. Byborna i Oberammergau vände sig till 
Gud och lovade att om byn bevarades från 
dessa farsoter skulle de framföra ett passions-
spel vart tionde år för att visa sin tacksam-
het. Exakt så blev det. Byn skonades och år 
1634 infriades löftet då passionsspelet sattes 
upp för första gången. Sedan dess har löftet 
hållits, med några få undantag som berott på 
yttre omständigheter. Sedan 1680 framförs 
spelet det tionde året i varje decennium (år 
som slutar med siffran 0!). 1850 gjordes en 
språklig och poetisk revidering av texten och 
efter det vann spelen världsrykte. Passionsspe-
len åskådliggör Jesu lidandes historia fram till 

döden på korset och gravläggningen. Det hela 
framställs skickligt och dramatiskt av duktiga 
skådespelare. Till detta ska läggas mycket hög 
klass på sångsolister och en stor välklingande 
kör. Koreografin och spelens framförande är 
av hög klass. Synintrycken och musikupp-
levelsen är outplånliga. Spelen ska upplevas 
på plats för att förstå dess storhet. Villkoren 
för att medverka i spelen är att man är född 
i Oberammergau eller har bott där de senaste 
20 åren. Byn har 5000 innevånare. I spelen 
engageras ca 2200 personer på eller bakom 
scen. Ca 100 föreställningar ges från 14 maj 
till 2 oktober i år. Varje föreställning tar 4500 
pers i publiken. Det innebär ca 450 000 be-
sökare under spelåret! Varje föreställning är 
på 8 timmar!! 2x2,5 timme med 3 timmars 
matpaus i mitten. Jag rekommenderar en resa 
dit! Men ta med en sittdyna!! 

Passionerad åskådare: 
Mats Englund

Man fick inte fota föreställningen. Oberammergau är 

förutom passionsspelen känt för träsniderier.

Passionsspelen i Oberammergau
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bibel läsnings
plan

JULI      
1 Fredag   Joh 1:29-36  
2 Lördag   Joh 4:1-3  
3 Söndag 3 e trefaldighet Jes 51:1-3  Förlorad och återfunnen
4 Måndag   2 Sam 21:1-14  
5	 Tisdag	 	 	 Matt	15:21-28	 	
6	 Onsdag	 	 	 Matt	18:12-14	 	
7 Torsdag   Joh 6:37-40  
8	 Fredag	 	 	 Apg	27:14-38	 	
9	 Lördag	 	 	 2	Pet	3:8-9	 	
10	 Söndag	 4	e	trefaldighet	 Joh	7:53-8:11	 Döm	inte!
11	 Måndag	 	 	 2	Sam	12:1-8	 	
12	 Tisdag	 	 	 Matt	7:1-6	 	
13 Onsdag   Rom 2:1-4  
14 Torsdag   Rom 14:1-12  
15 Fredag   Rom 14:13-23  
16 Lördag   Jak 4:11-12  
17	 Söndag	 Apostladagen	 Jes	6:1-8	 	 Sänd	mig!
18	 Måndag	 	 	 Jes	19:19-20	 	
19 Tisdag   Mark 6:7-13  
20	 Onsdag	 	 	 Apg	10:30-33	 	
21	 Torsdag	 	 	 Apg	11:27-30	 	
22	 Fredag	 	 	 Apg	22:12-21	 	
23 Lördag   Tit 1:1-4  
24	 Söndag	 6	e	trefaldighet	 1	Kor	9:19-27	 Efterföljelse
25 Måndag   1 Mos 24:1-9  
26 Tisdag   1 Mos 24:10-21  
27 Onsdag   1 Mos 24:22-32  
28	 Torsdag	 	 	 1	Mos	24:33-54	 	
29 Fredag   1 Mos 24:55-67  
30 Lördag   1 Kung 19:19-21  
31	 Söndag	 Kristi	förklarings	dag	 Mark	9:1-13	 Jesus	förklarad

AUGUSTI	 	 	 		 	
1 Måndag   2 Mos 34:27-35  
2	 Tisdag	 	 	 Hes	10:1-8	 	
3	 Onsdag	 	 	 Matt	16:13-20	 	
4	 Torsdag	 	 	 Apg	22:6-11	 	
5 Fredag   2 Kor 3:7-11  
6	 Lördag	 	 	 Upp	19:5-10	 	
7	 Söndag	 8	e	trefaldighet	 1	Kor	3:10-15	 Lägg	rätt	grund
8	 Måndag	 	 	 Jes	28:16	 	
9 Tisdag   Rom 15:17-21  
10 Onsdag   1 Kor 15:1-2  
11 Torsdag   Ef 2:14-22  
12 Fredag   2 Tim 2:19  
13	 Lördag	 	 	 Heb	11:8-10	 	
14	 Söndag	 9	e	trefaldighet	 Ef	4:20-28	 	 Dela	med	er!
15	 Måndag	 	 	 Neh	8:9-12		
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13 Onsdag   Rom 2:1-4  
14 Torsdag   Rom 14:1-12  
15 Fredag   Rom 14:13-23  
16 Lördag   Jak 4:11-12  
17	 Söndag	 Apostladagen	 Jes	6:1-8	 	 Sänd	mig!
18	 Måndag	 	 	 Jes	19:19-20	 	
19 Tisdag   Mark 6:7-13  
20	 Onsdag	 	 	 Apg	10:30-33	 	
21	 Torsdag	 	 	 Apg	11:27-30	 	
22	 Fredag	 	 	 Apg	22:12-21	 	
23 Lördag   Tit 1:1-4  
24	 Söndag	 6	e	trefaldighet	 1	Kor	9:19-27	 Efterföljelse
25 Måndag   1 Mos 24:1-9  
26 Tisdag   1 Mos 24:10-21  
27 Onsdag   1 Mos 24:22-32  
28	 Torsdag	 	 	 1	Mos	24:33-54	 	
29 Fredag   1 Mos 24:55-67  
30 Lördag   1 Kung 19:19-21  
31	 Söndag	 Kristi	förklarings	dag	 Mark	9:1-13	 Jesus	förklarad

AUGUSTI	 	 	 		 	
1 Måndag   2 Mos 34:27-35  
2	 Tisdag	 	 	 Hes	10:1-8	 	
3	 Onsdag	 	 	 Matt	16:13-20	 	
4	 Torsdag	 	 	 Apg	22:6-11	 	
5 Fredag   2 Kor 3:7-11  
6	 Lördag	 	 	 Upp	19:5-10	 	
7	 Söndag	 8	e	trefaldighet	 1	Kor	3:10-15	 Lägg	rätt	grund
8	 Måndag	 	 	 Jes	28:16	 	
9 Tisdag   Rom 15:17-21  
10 Onsdag   1 Kor 15:1-2  
11 Torsdag   Ef 2:14-22  
12 Fredag   2 Tim 2:19  
13	 Lördag	 	 	 Heb	11:8-10	 	
14	 Söndag	 9	e	trefaldighet	 Ef	4:20-28	 	 Dela	med	er!
15	 Måndag	 	 	 Neh	8:9-12		

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2022
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16	 Tisdag	 	 	 Jes	58:7-11		
17	 Onsdag	 	 	 Apg	2:43-47	 	
18	 Torsdag	 	 	 Apg	4:32-37	 	
19 Fredag   1 Tim 6:17-19  
20 Lördag   Heb 13:12-16  
21	 Söndag	 10	e	trefaldighet	 Rom	12:3-8		 Guds	gåvor
22 Måndag   1 Mos 2:4-9  
23	 Tisdag	 	 	 Jes	41:8-10		
24	 Onsdag	 	 	 Joel	2:18-23	 	
25	 Torsdag	 	 	 Rom	8:22-23	 	
26 Fredag   1 Kor 2:11-16  
27 Lördag   1 Pet 4:7-11  
28	 Söndag	 11	e	trefaldighet	 Am	5:21-24	 Tro	och	liv
29 Måndag   Jak 2:1-7  
30	 Tisdag	 	 	 Jak	2:8-17	 	
31	 Onsdag	 	 	 Jak	2:18-26	
 
SEPTEMBER      
1 Torsdag   Jak 3:1-12  
2 Fredag   Jak 3:13-4:3  
3 Lördag   Jak 4:4-10  
4	 Söndag	 12	e	trefaldighet	 Jes	38:1-8	 	 Friheten
5	 Måndag	 	 	 3	Mos	25:8-22	 	
6 Tisdag   2 Sam 22:17-20  
7 Onsdag   Jes 61:1-3  
8	 Torsdag	 	 	 Rom	8:18-21	 	
9 Fredag   1 Kor 1:26-31  
10 Lördag   Ef 4:30-32  
11	 Söndag	 13	e	trefaldighet	 Rom	13:8-10	 Medmänniskan
12 Måndag   2 Mos 20:1-17  
13	 Tisdag	 	 	 Matt	19:16-25	 	
14 Onsdag   Fil 1:1-11  
15	 Torsdag	 	 	 Fil	1:12-18	 	
16 Fredag   Fil 1:19-26  
17 Lördag   Fil 1:27-30  
18	 Söndag	 14	e	trefaldighet	 Fil	2:1-11	 	 Enheten	i	Kristus
19	 Måndag	 	 	 Fil	2:12-18	 	
20 Tisdag   Fil 2:19-3:1  
21 Onsdag   Fil 3:2-16  
22 Torsdag   Fil 3:17-4:1  
23 Fredag   Fil 4:2-9  
24 Lördag   Fil 4:10-23  
25	 Söndag	 15	e	trefaldighet	 Matt	11:28-30	 Kom,	ni	som	är	tyngda!
26 Måndag   3 Mos 26:11-13  
27 Tisdag   Ps 62:1-9  
28	 Onsdag	 	 	 Jes	32:17-18	 	
29 Torsdag   Hes 34:25-31  
30 Fredag   Mark 6:30-31  



12

Magnus Persson är 
pingstpastorn som 
blev präst i Svenska 
kyrkan. Han är nu 
verksam som inspira-
tör i EFS. I hans bok 
Som ringar på vattnet 
kan vi följa honom 

till den punkt där han nu befinner sig. Hur 
har han kommit dit? Själv skriver han: ”När 
jag, som inte har rötter i denna tradition, 
närmade mig denna kyrka, var det genom att 
studera hennes lära, så som den är omvittnad 
i hennes grundläggande dokument”.

Om Svenska kyrkans bekännelseskrifter: 
”Dessa texter är rika på underbar undervis-
ning om vilken förvandling, vilken iver och 
vilka goda gärningar som är frukten av evang-
elium och som flödar ut ur det nya livet i 
Kristus”. Bland bekännelseskrifterna är Lilla 
Katekesen den mest kända; den återfinns också 
i alla psalmböcker. Den äldsta av bekännelse-
texterna är den apostoliska trosbekännelsen, 
och den yngsta är Uppsala mötes beslut från 
1593, som bland annat innehåller en viktig 
beskrivning av Svenska kyrkans bibelsyn.

Detta är förpliktande dokument. Magnus 
Persson hänvisar med stort allvar till sitt präst-
löfte: ”... att stå fast i kyrkans tro, rent och 
klart förkunna Guds Ord så som det är givet i 
den Heliga Skrift och så som det är omvittnat 
i vår kyrkas bekännelse”.

Vad är det alltså han har funnit? Det är vägen 
till livsförvandling genom tro på Jesus Kristus 
och genom ett liv i hans kyrka. 

Han beskriver denna väg i sex steg: Förtviv-
lad, förundrad, förlorad, försonad, förmedlad, 
förvandlad. Denna väg kunde också beskrivas 
med ord som ”nådens ordning”.

Själv talar Magnus Persson om ”nådens rörel-
se från förtvivlan till förvandling”. Det hand-
lar om Guds sätt att leda människor, som låter 
sig ledas av honom. Det handlar alltså om att 
lyhört och följsamt varsebli Andens verk i det 
egna och andras liv.

Man kunde tillägga 
– i samtiden. Vart 
leder det? Till ett 
autentiskt, äkta kris-
tenliv. Och detta äkta 
kristenliv är ett äkta 
mänskligt liv, i all 
dess djup och höjd, 
ett liv redo att gå in i 
Guds eviga härlighet.

Det som får Magnus Persson att söka längs 
dessa stigar är lång erfarenhet av församlings-
livets många projekt, krav, metoder och visio-
ner – som till sist bara blir yta.

Han har ett viktigt budskap till hela Sveriges 
kristenhet och särskilt till Svenska kyrkan: Ni 
har i er grund oerhörda skatter av andlig insikt 
och andlig vägledning. När denna insikt blir 
till liv i konkreta människor, då sprider sig li-
vet – som ringar på vattnet.

Christian Braw
präst och docent i teologi

Magnus Persson som kommer att medverka vid sommarkonferensen i Fole har skrivit 
boken "Som ringar på vattnet" som recenseras här nedan.
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vi minns
Ingrid Eriksson Edsbyn
Ingrid var född och uppväxt 
i Stånga med flicknamnet 
Siltberg. På 1950-talet träffade 
hon sin make Arthur som var 
predikant på Gotland, de bildade 
familj och kom att bo på olika platser 
på Gotland och på fastlandet. Efter sin 
pensionering återvände de till Stånga 
och Hemse några år för att sedan 
flytta till Edsbyn. Vi minns hennes 
gärning i hem och missionsarbetet med 
tacksamhet.

Peder

vv

SOMMARKONFERENS 
i Fole Missionshus 26-28 augusti

Fredag kl. 19.00
 ”Minns du sången - kväll”

Lördag kl. 19.00 och Söndag kl. 18.00
”Han som börjat ett gott verk i er skall också fullborda det”

Medverkande EFS inspiratör Magnus Persson Malmö, Ulf Kundler Ridderstedt
Sång av Gunilla och Johan Sigvardsson Vimmerby

Kaffeservering alla kvällar

Bäl kyrka
Söndag 28 augusti kl. 10 Högmässa

Medverkan av Sommarkonferensens talare och sångare.

Alla Välkomna!
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Inte för att vi är så glada i att åka båt (De-
stination Gotland är nog) och kryssning är 
helt uteslutet MEN Hurtigrutten är nåt helt 
annat, hisnande vyer, natur o kultur i norr. 
Och så blev det i maj i år: vi åkte Hurtigrut-
ten  började i Kirkenäs (där var det vinter) och 
slutade i Bergen (där var sommaren) på fem 
dygn så fick vi se skiftningarna i naturen. Från 
vinter till vår till försommar! Härligt!

Kirkenäs ligger nära Ryssland, endast någon 
mil dit, skyltar står både på norska o ryska! 
Det var där vi gick på båten; m/s Trollfjord, 
fartyg med nio däck o kan ta strax över 900 
passagerare, vi var 420 st och det kändes skönt 
halv beläggning, luftigt! 

Vilka vackra vyer o platser; snöklädda bergs-
sluttningar i fjordarna och mindre fiskebyar 
passerade vi, den minsta hade 40 innevånare 
(där gick dock inte båten in). 

Man kanske undrar om resan blev långtråkig;  
och nej det blev den inte. Vi gjorde några 
utflykter (klev av i en hamn o bussades via 
sevärdheterna till nästa hamn o steg på bå-
ten där). Nordkap (nordligaste punkten på 
Europas fastland),  Lofoten med sina vackra 

öar ute i havsbandet. Trondheim med ståtliga 
Nidarosdomen (pilgrimskyrka) och så även 
Atlantvägen med dess broar som förbinder ett 
antal öar längst ute till havs.

Det sista dygnet innan Bergen regnade det o 
detta rejält. Men vad gjorde det vi hade haft så 
bra väder hela resan (som tar fem dygn) näs-
tan ingen vind o mkt sol (även midnattssol).  

I Bergen regnar det 300 av årets 365 dagar.

Fakta: Hurtigrutten  instiftades av Rickard 
With 1893 första båten hette Vesteraalen. 
Först o främst tillkom rutten för att frakta 
gods men även människor, på land fanns det 
kanske inte en förbindelse mellan platserna. 
Hurtig betyder ju för övrigt snabb – så det var 
ett snabbt sätt att frakta! Idag är det 34 ham-
nar man lägger till i.

Så långtråkigt – nej ! Det fanns nästan ingen 
tid för böcker, korsord, sudoku m m. Fint 
även att lära känna nya människor. Så funde-
rar du på att åka Hurtigrutten – så gör det!!!! 
Du ångrar dig inte.

Stig och Eva-Lena Andersson

Hurtigrutten 2022
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välkomna till

Fole kyrka  
3 juli kl. 18, 14 aug. kl. 18, Högmässa. Onsd. 
24 aug kl. 18 Kyrkogårdsvandring

Fole Missionshus 
Onsdagar med början 31 aug kl. 18.30 
Veckomässa, fika, bibelsamtal, Tisdagar jämna 
veckor start 6 sept. kl. 13 Symöte. Tisd. 13 
sept. kl. 12.30 Lunch, Sönd. 25 sept. kl.10 
Högmässa

Sanda Stationshus 
Lörd. 27 aug kl. 13 Sång med Gunilla och 
Johan Sigvardsson Vimmerby

Visby Terra Novakyrkan 
Varannan söndag kl 18.00 under sommaren 
Gudstjänst, se Visby domkyrkoförsamlings 
predikoturer i dagstidningarna.

SALT Scout
Fole Missionshus, Fårösund Träffpunkten, 
Visby Scoutstugan Axelsro. 
Samtliga grupper startar i september, ring för 
upplysningar 076-2187807

Cedergrens Orgelmuseum i Vänge 
Sång och musikkväll

Tisdag 5 juli kl. 19.30
"En bukett sommarsånger" 

med Malin Martis och Per Farinder

Tisdag 12 juli kl. 19.30
Musik, sång och dikt med Edvin Hamstedt 

och Gun Pettersson

Tisdag 19 juli kl. 19.30 
Gentlemannakören och Tinta Lehnberg 

framför ett ”Alice Tegner program”
Tisdag 26 juli kl. 19.30 

Musikaliskt fyrverkeri med Familjen Hellgren

Tisdag 2 augusti kl. 19.30 
Läsarsång i ord och ton med 

Helene Sunnehav och Bengt Sturevik

Tisdag 9 augusti kl. 19.30 
Gertrud Jacobsson och Jonas Lundahl

Kollekt upptages varje kväll, kaffeservering
Museet är öppet tisdagar från kl. 17.00 för 
visning, övriga tider kontakta Per Farinder 

070-348 85 59

Alla välkomna! 

Cedergrens Orgelkommitté, EFS 
missionsförening i Fole och Wenge 

hembygdsförening 

Torsdag 28 juli kl. 19.00 
Framför Felicia Sjögren - ”Hulda nyskriven 

musik”

Entré 150 kr Tel. 070-445 22 35
Felicia inbjuder alla att komma denna kväll!Gentlemannakören under ledning av Tinta Lenberg 

sjunger i Cedergrens Orgelmuseum i Vänge den 19 juli
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Gilla oss på          @Krampbroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
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VÄLKOMMEN TILL PORTEN!
-Det kristna bokcaféet innanför Österport-

Tel: 0498-27 19 23
Swish: 123 430 76 33

KRISTEN och 
GOTLÄNDSK litteratur, musik, 

tavlor, kort m.m. 

@bokcafeet.porten 
facebook.com/bokcafeet.porten

(Det kristna bokcaféet Porten) 
bokcafeet.porten@gmail.com
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LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53
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