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Ett bibelord har jag fått inför den här ledaren 
som kan sammanfattas i orden: Att vara i 
Guds vilja. Jesus säger till lärjungarna:
Om någon vill gå i mina spår måste han 
förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 
Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, 
men den som mister sitt liv för min skull han 
skall finna det (Matt 16:24-25)
Att vara i Guds vilja är något vi står för 
inför i varje beslut i livet. För mig har jag nu 
fattat ett avgörande beslut genom att lämna 
mitt lilla hus vid Elefantgränd och flytta till 
Gotlands Sjukhem. En återkommande tanke 
är: Är detta rätt beslut? Jag har bett över det 
och upplever mer och mer att det är rätt och 
enligt Guds vilja med mitt liv.
I Ordspråksboken 19:21 står det ”Herrens 
vilja är det som sker”. Bönesvar är ofta långt 
bättre än det man bett om. Det finns en 
mening i det som sker.
Det är en nåd att få ta varje dag ur Guds 
hand och att i backspegeln se ett mönster av 
Guds vägledning och välsignelse. Jesus talar 
om förut beredda gärningar. Det finns en 
mening i livet!

O du som ser, o du som vet, vart stackars
väsens hemlighet, som också vet långt mer
än jag, mitt väsens natt och dag. 
Tag allt jag äger i din hand, bränn slagget
med din renhets brand och låt mig leva i ditt 
land, min Fader och min Gud.
Om än den väg som för till dig är smärtornas 
och dödens stig så lär mig vilja, Gud, ändå
den tunga vägen gå. 
Den gång du viskade ditt Bliv, du ville
mening i mitt liv. Din mening i mitt väsen 
skriv, min Fader och min Gud.
(Sv. ps 227)

Forts. sidan 5
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”Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. Vi 
är en massa syskon som tycker om varann. För 
Gud är allas pappa, och jorden är vårt bo, och vi 
vill vara vänner med alla må ni tro.” 

Jag minns så väl de orden från samlingarna 
med Kyrkans barntimmar när jag var liten. 
Det var så enkelt, vi funderade inte så mycket 
– fröken sa åt oss att sitta ned, vi tog varandras 
händer, vi såg på varandra och vi sjöng. Vi var 
förenade med varandra, vi var en enhet, och vi 
hörde ihop. 

När jag var 6 år började jag på ”Lekis”. Lekis 
var en slags förskola, och jag minns att det var 
lite pirrigt att gå dit för jag kände inga av de 
övriga barnen där.

Fröken Allis bad alla barnen att sätta sig i 
en ring på golvet, och det kändes tryggt. Det 
kände jag igen från barntimmarna. Men något 
var annorlunda: En flicka stack ut bland de 
övriga barnen. Hennes hud var mörkt brun 
och hennes hår var annorlunda. Så spännande! 
Jag hade aldrig förr mött någon som såg ut 
som hon, och hon gjorde mig nyfiken så jag 
satte mig bredvid henne.

Efter samlingen började vi prata med var-
andra, flickan och jag.  Jag undrade en sak… 
jag tänkte på att jag har ljust skinn, och när 
jag blödde så kom det rött blod. Sen visste jag 
att prinsar och prinsessor har blått blod, för 
det hade jag ju hört någonstans. Så… vilken 
färg kunde hennes blod ha?

Jag tog mod till mig och frågade, och det 
visade sig att hon, trots att vi hade olika färg 
på skinnet, hade samma färg inuti. Vi var 
likadana! Efter den dagen var vi vänner och 
umgicks flitigt fram till gymnasieåldern, då 
olika utbildningar och intressen drog oss åt 
olika håll.

Jag skulle önska att vi vuxna såg lika klart 
som barnen gör. Vi är ju alla lika! Rent bio-
logiskt kommer vi alla från en och samma 
anmoder och anfader. Vi är samma. 

Gränser, stater, folkslag och kulturer är skapat 
och indelat av människor i vår strävan efter 
att finna identitet, mening och samhörighet 
och utgår ifrån vårt behov av att göra världen 
begriplig. Men vi lever med så mycket rädsla för 
den eller det som vi uppfattar som annorlunda, 
och rädslan kan snabbt vändas i hat.

Jag skulle önska att vi vuxna vågade vara lite 
mer nyfikna på varandra, så att vi vågade ställa 
frågor direkt till varandra istället för att stanna 
kvar i okunskap och fördomar. ”Sätta oss i 
ringen”, så att säga, och samtala Vi är ju alla 
skapade av Gud, till Guds avbild - och som 
Guds avbild är vi alla älskade av Gud. Vi har 
alla samma värde och ursprung och vi hör alla 
ihop som en enda mänsklighet.

Höstens valdebatter gör mig beklämd och led-
sen, för kärleken till medmänniskan lyser med 
sin frånvaro. Jag ber för våra folkvalda politiker, 
och jag ber om välsignelse för oss alla. Amen.

BETRAKTELSEN

Vi sätter oss i ringen...

Victoria Svärd Wärme,
kyrkoherde i Romaklosters pastorat
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När jag var 14 år flyttade vi från mitt älskade 
När, där min pappa var präst i När- och Lau 
församling till Häverö i Roslagen. Men mitt 
hjärta (och mitt språk) har alltid tillhört
Gotland och gång på gång har jag återvänt
och med tiden byggde jag och min man ett 
hus vid pilgårdsviken i min barndoms socken. 

Efter studier på Johannelund i Uppsala präst-
vigdes jag 1993 och min första prästtjänst var 
som ungdomspräst i Lötenkyrkan i Uppsala. 
Sedan dess var jag Uppsala trogen och blev 
arbetsledande komminister i Tunabergskyrkan 
i Gamla Uppsala församling. Efter många år 
i församlingstjänst sökte jag mig till Svenska 
kyrkans nationella nivå. Först som ansvarig 
för ungdoms- och konfirmandfrågor och 
sedan som enhetschef för diakoni och hållbar 
utveckling. 

2021 var det äntligen dags för mig att åter-
vända hem. För precis så känns det. Här på 
Gotland är jag hemma och jag fick en präst-
tjänst i Visby domkyrkoförsamling.  Efter 
att jag fått förtroendet att först vikariera som 
kyrkoherde och sedan som tillförordnad 
domprost kände jag mig så småningom manad 

att söka den utlysta tjänsten. Beslutet var lätt 
eftersom jag sett allt gott arbete som finns i 
församlingen, alla möten med människor, den 
breda verksamheten, de engagerade och kom-
petenta medarbetarna och de förtroendevaldas 
vilja att aktivt bygga församling. Under hela 
perioden i Visby har jag levt i ordspråksbokens 
ord där det står: ”Människans hjärta tänker ut 
en väg men Gud är den som styr hennes steg”.

Så vill jag tänka och tro och det är med glädje 
och stor tacksamhet som jag nu går in i mitt 
nya uppdrag tillsammans med er alla. För det 
som är det viktigaste för mig, det är delaktighet. 
Tillsammans är vi kyrka och tillsammans bidrar 
vi utifrån våra olika roller och kompetenser. 

Som domprost vill jag fortsätta det goda 
arbete som finns. Och det finns så mycket som 
jag är stolt över i församlingen och jag ber och 
hoppas att fler ska få upptäcka allt det goda 
som sker. Vissa saker syns och hörs, annat sker i 
det tysta. Men framför allt ber jag att människ-
or i Visby ska känna det angeläget att vara med. 
Att kyrkan har en plats för dig och mig.
Att människor ska få uppleva och känna Guds 
kärlek, den kärlek som vi har ett uppdrag att 

Tillsammans är vi kyrka i Visby och på Gotland

Anna framför Campus i Visby. Foto: Mattias Wahlgren
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dela med varandra och som blir synlig när 
vi vill varandra väl. Som människa och präst 
har jag alltid uppskattat möten med männ-
iskor och jag är så glad över alla jag mött och 
möter, både församlingsbor, gotlänningar och 
besökare.

Under mina trettio år som präst i Svenska 
kyrkan har mycket förändras och Svenska 
kyrkan står idag inför stora utmaningar, 
samtidigt som kyrkans roll kanske aldrig har 
varit så viktig som nu. Jag vill verka i en kyrka 
som kan hålla samman tradition och förnyelse, 
som kan och vågar vara röstbärare, som kan 
göra skillnad, skapa mening och vara hoppets 
budbärare. I den bredd som finns i Visby dom-
kyrkoförsamling ser jag att detta är möjligt 

med allt från våra stadsdelskyrkor, kyrkogår-
dar, förskola, Birkagården och domkyrkan. 
Olika delar som tillsammans bildar en helhet 
men som behöver arbeta utifrån sina specifika 
förutsättningar och sin kontext. 

Uppdraget som domprost sträcker sig också 
längre än till Visby domkyrkoförsamling. För 
mig är närheten och samarbetet med stiftet 
viktigt. Jag är glad att jag under denna period 
också fått möjlighet att gå in i domkapitel och 
stiftsstyrelse. Visby domkyrka är hela Gotlands 
domkyrka, vår gemensamma katedral och jag 
hoppas att alla församlingar och pastorat på 
Gotland också ser det och kan känna det, att 
vi är ett i Kristus. 

De sista orden i psalm 227 är min bön. 
Min tillvaro nu är på många sätt ett 
avslut och något nytt. Det samhälle jag 
lever i nu är helt annorlunda mot det 
vanliga livet. Man hör inte talas om 
det så mycket, men jag märker att jag 
smälter in i det mer och mer. Det är 
som ett samhälle med sina egna lagar 
och traditioner. Varje människa här bär 
på sin livshistoria. Livet är betydelsefullt 
hur långt det än blir. Särskilt när man 
är gammal och skör är man känslig för 
omgivningen.
Här upplever jag en fantastisk omsorg 
och samverkan i personalen till vårt 
bästa. Jag är tacksam för att jag bor här 
och upplever det som en Guds gåva.
Åldrandet är ett avklädande. Man får 
acceptera att förmågorna avtar, den ena 
efter den andra.

Det är som i naturen under hösten. 
Växtligheten mognar och vissnar ner. Det 
kristna hoppet är ett frö som aldrig dör. 
Paulus säger i 2 Kor 4:16
Därför ger jag inte upp även om min 
yttre människa bryts ner förnyas min inre 
människa dag för dag.
Och hoppet är Jesu ord Se jag gör allting 
nytt (Upp 21:5)
Därför har den kristna tron en särskild 
betydelse när man blir gammal. 
Åldrandet och hösten har vissa likheter, 
det är ett avslut men också en framtidstro 
med planering och visioner. 
I det här numret får vi ta del av Anna 
Lundgrens vision som domprost i Visby. 
En bok som rekommenderas är Carl-Eric 
Sahlbergs bok om sitt liv. 
Gamla och unga läsare tillönskas en god 
höst i förnyelse!

Ledare forts. från sidan 2

forts. från sidan 4

Anna Lundgren

Aina Unemo    
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Scoutläger i Småland
Sommarens scoutläger var distriktsscoutlägret utanför Eksjö i Småland. Vi höll till på Mosshemmet 
som är Equmeniakyrkans lägergård, en riktigt vacker och mysig plats i skogen i Eksjö.
Vi blev totalt 32 personer från Gotland, från scoutkårerna i Visby och Fole/Lärbro, scouter, ledare, 
några föräldrar och en mormor. Lägrets tema var "Armis Deo" som betyder Guds rustning.
Alla som ville blev sista kvällen dubbade till riddare. Några av deltagarna har här fått svara på lite 
frågor om hur det var på lägret: Sammanställt av Gunnel

Hur ser det ut på lägerplatsen?
- Det är många tält, stora och små, utekök, toaletter
  och en hinderbana. (Fannie)
- Vi har ett mattält, sovtält, diskställe, huggkubbe
 och det är ett trevligt och mysigt ställe. (Loke, Ian o Algot)
- Gräsytor, stenvastar, matutlämningsplats, samlingsplats
 för morgonbön och lägerbål. (vuxengruppen)
- Vi har ett tält som är som ett vardagsrum, sen bor
 vi runtom. Det finns en sjö en liten bit bort och de
  andra patrullerna bor också i närheten. (Vilma)

Hur bor man på lägret?
- Man kan bo i tält eller i ett vindskydd.
 (Julia)
- Barnen bor i tält, jag bor i en stuga.
 (Birgitta)
- Trestjärnigt! (vuxengruppen)

Lägermormor
Birgitta serverar

tårta på Ebbas
födelsedag.

Här blir Freja dubbad till riddare

Christian hugger ved

Har du varit på läger tidigare?
- Ja, en gång innan. (Alicia)
- Ja, sen 2018. (Julia)
- Ja, många gånger och det är alltid lika kul
 (Vilma)
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Vad har varit det
roligaste med lägret?
- Att vara med kompisar.
 (Alicia samt Loke Ian o Algot)
- Nattvandringen, vi hade så roligt!
 (Gustav)
- Trevliga möten med nya människor.
 (vuxengruppen)
- Kanotpaddlingen tror jag, eller
 kanske tonårskvällen. (Vilma)

Vad har du lärt dig på lägret?
- Hur man bakar bröd på öppen eld. (Fannie)
- Att samarbeta. (Birgitta)
- Olika sånger samt paddla kanot. (Loke, Ian o Algot)
- Mycket saker! Det här lägret lärde vi oss mycket
 om Guds rustning. (Vilma)

Vår kaplan Sebastian och 
riddare Sven Svinhufvud

Dags för matlagning

Se bilderna i färg på efsgotland.com
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bibel läsnings
plan

Oktober
1  Lördag    Gal 6:1-10
2  Söndag  Den helige Mikaels dag Upp 12:7-12  Änglarna
3  Måndag    1 Mos 16:1-16
4  Tisdag    1 Mos 28:10-22
5  Onsdag    2 Mos 3:1-6
6  Torsdag    4 Mos 22:21-35
7  Fredag    Dom 6:11-24
8  Lördag    Heb 1:1-14
9  Söndag  Tacksägelsedagen  Matt 15:29-31 Lovsång
10  Måndag    2 Mos 15:20-21
11  Tisdag    1 Sam 2:1-10
12  Onsdag    Ps 117
13  Torsdag    Kol 3:16
14  Fredag    Heb 13:15-16
15  Lördag    Upp 5:6-14
16  Söndag  18 e trefaldighet  5 Mos 30:11-16 Mycket nära dig
17  Måndag    1 Mos 26:23-25
18  Tisdag    5 Mos 4:5-8
19  Onsdag    Ps 139:1-10
20  Torsdag    Jes 43:1-7
21  Fredag    Jer 1:1-8
22  Lördag    Apg 18:9-11
23  Söndag  19 e trefaldighet  1 Tim 6:11-12 Trons goda kamp
24  Måndag    Jes 12:1-6
25  Tisdag    Rom 4:13-25
26  Onsdag    Rom 15:13
27  Torsdag    Rom 15:30-33
28  Fredag    2 Kor 10:1-6
29  Lördag    Ef 6:10-20
30  Söndag  20 e trefaldighet  Joh 11:1-7  Leva Tillsammans
31  Måndag    2 Mos 1:15-22

November
1  Tisdag    Ps 133
2  Onsdag    Joh 13:12-17
3  Torsdag    Apg 28:1-10
4  Fredag    Ef 4:25-32
5  Lördag  Alla helgons dag  Matt 5:13-16 Helgonen
6  Söndag  Söndagen e alla helg d  Joh 6:37-40 Hoppet
7  Måndag    Kol 1:24-29
8  Tisdag    1 Tim 4:8-11
9  Onsdag    Tit 2:11-15
10  Torsdag    Heb 6:13-20
11  Fredag    Heb 10:19-25
12  Lördag    1 Pet 1:3-5
13  Söndag  Sönd f domssöndagen  Jes 51:4-6  Lyft blicken
14  Måndag    Jes 40:26
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15  Tisdag    Jes 49:18
16  Onsdag    Dan 10:18-19
17  Torsdag    Apg 28:30-31
18  Fredag    Heb 3:1-6
19  Lördag    1 Joh 2:28-29
20  Söndag  Domssöndagen  Upp 20:11-21:5 Guds tält
21  Måndag    4 Mos 9:15-23
22  Tisdag    2 Sam 7:1-3
23  Onsdag    1 Krön 15:1-3
24  Torsdag    Apg 7:44-50
25  Fredag    2 Kor 5:1-5
26  Lördag    Heb 9:11-12
27  Söndag  1 i advent  Matt 21:1-9 Jesus kommer
28  Måndag    1 Mos 18:1-8
29  Tisdag    Joh 1:9-13
30  Onsdag    1 Thess 2:19-20

December
1  Torsdag    Jak 5:7-11
2  Fredag    2 Pet 1:16-21
3  Lördag    Upp 7:9-10
4  Söndag  2 i advent  Mark 1:14-15 Guds rike är nära
5  Måndag    1 Mos 3:8-15
6  Tisdag    5 Mos 18:15-18
7  Onsdag    2 Sam 7:1-17
8  Torsdag    Job 19:23-27
9  Fredag    Jes 11:1-10
10  Lördag    Jes 35:1-10
11  Söndag  3 i advent  Jes 40:1-8  Bana väg!
12  Måndag    Jes 49:1-7
13  Tisdag  Luciadagen Jes 60:1-4
14  Onsdag    Jer 23:1-6
15  Torsdag    Jer 33:14-18
16  Fredag    Mal 4:1-6
17  Lördag    Ps 72
18  Söndag  4 i advent  Jes 52:7-10  Herrens mor
19  Måndag    Sef 3:14-17
20  Tisdag    Sak 2:10-13
21  Onsdag    Ps 139:11-12
22  Torsdag    Sak 9:9-10
23  Fredag    Jes 7:13-15
24  Lördag  Julafton Upp 12:1-2
25  Söndag  Juldagen  Matt 1:18-25 Jesus föds
26  Måndag  Annandag jul  Matt 10:32-39 Martyrerna
27  Tisdag    Joh 21:20-23
28  Onsdag  Värnlösa barns dag  Matt 2:13-18
29  Torsdag    Klag 3:22-26
30  Fredag    Heb 13:5-8
31  Lördag  Nyårsafton Ps 121
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Stolthet och ödmjukhet
Carl-Erik Sahlberg har skrivit sina memoarer i 
boken Från norr till söder, vilket syftar på att han 
föddes i Jämtland och vid pensioneringen flyttade 
till Tanzania.  

En gång i barndomen låg han och vilade med en 
ko, som var mycket försiktig med honom. Han 
lärde sig tidigt att mjölka och hjälpte sin mamma 
på fäboden. Där blev han särskilt tillgiven kon 
Rara, som annars var besvärlig. Det var endast mot 
Carl-Erik som hon betedde sig schysst. Grund-
tryggheten, som gav honom förtröstan på Gud har 
han fått genom sin mamma, som skyddade och 
försörjde Carl-Erik och hans bror Gunnar, när de 
var små och hela livet ställde upp för dem i deras 
vardagsliv. 

Carl-Erik visar stolthet över att ha blivit känd, 
föreslagen till biskop flera gånger, bl a till Visby 
stift, ha fått medalj av kungen och flera gånger 
fått besök av drottningen. Han skriver att kyrkan 
växer om den vänder sig till de fattiga och utstötta. 
Detta gör att de rika också söker sig till den. Han 
är tacksam över det liv Gud har lett honom till och 
han visar ödmjukhet. Han blir genuint förvånad 
över att någon ber honom hålla föredrag och tänker 
att det är han som behöver lära sig av andra. 

   

En frälsningssoldat Hjalmar föreslog att de skulle 
gå till prostituerade på Malmskillnadsgatan med 
kaffe och bullar. Carl-Erik visade så gott han kunde 
att han inte ville men Hjalmar tog det som ett 
rungande ja. Så började detta som blev upphovet 
till allt det viktiga diakonala arbetet i S:ta Clara 
kyrka. Narkomanerna på Sergels torg uppsöktes 
även och S:ta Clara kyrka blev en öppen famn och 
fler och fler sökte sig till kyrkan. Åtskilliga är de 
medarbetare, diakoner, präster, som från ett oerhört 
svårt liv har funnit ett hem i S:ta Clara kyrka och 
därifrån utvecklats och utbildat sig. 

Carl-Erik var skicklig i att delegera och varje 
människas egenskaper och färdigheter blev tagna
i anspråk. En stark gemenskap växte fram.      

För att det rika och omfattande livet i S:ta Clara 
inte skulle upphöra när Carl-Erik flyttade tog han 
kontakt med EFS, som gladde sig över att vara med 
i arbetet och genast skickade en präst dit.  
   Carl-Erik Sahlberg har genom böcker, föredrag, 
predikningar och TV-framträdanden undervisat. 
Den kyrka växer som... och De tre nycklarna är 
exempel från de arton böcker han har publicerat. 
"Den kyrka växer som är öppen för alla, som bryr 
sig om människan i nöd, som har en kärleksfull 
gemenskap, som predikar den bibliska Jesus, som 
är beredd att lida för sin tro, som söker Gud i bön, 
som använder lekmän, som är beroende av den 
helige Ande" 

Bönen en timme på morgonen och en timme  på 
eftermiddagen varje dag är mycket viktig. Den gör 
att fler och fler kommer till kyrkan. Gemenskapen 
fördjupas. De ber fritt och sjunger lovsånger.  
På frågan om vad hovet uppskattade i S:ta Clara 
kyrka svarade drottningen "Äktheten".
Carl -Erik Sahlberg önskar att boken om hans liv 
skall inspirera andra till ett kristet liv. 

Kerstin Falk
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Sommarkonferens
i Fole
Årets sommarkonferens hölls 
i Fole Missionshus sista 
helgen i augusti med Gunilla 
och Johan Sigvardsson som 
sångare och Magnus Persson 
som talare.
Vid pianot fanns Ulf Kundler 
Ridderstedt. Gunilla och 
Johan medverkade också i 
Sanda Stationshus på lördag 
eftermiddag.

vi minns
Gunborg Olsson Visby, tidigare Hejnum  
Gunborg var med i Hejnum Missions-
syförening och där var hon under många 
år sekreterare. Hon tyckte mycket om att 
handarbeta brodera och virka, efter det att 
syföreningen lagts ner så fortsatte hon att 
virka bland annat plädar i mormorsrutor
till syföreningen i Fole.  

Karin ”Kajsa” Jacobsson Vänge
var engagerad i Orgelmuseet under många 
år och ansvarade bland annat för kaffekok-
ning vid musikkvällarna. Hon var alltid 
villig att hjälpa till med det praktiska i 
orgelmuseet. 

Vi minns dem båda för deras rättframma 
och glada sätt och för deras arbetsglädje 
som inspirerade många. Tack för en trogen 
tjänst!

välkomna till

Fole Missionshus 
Sönd. 9 okt. kl. 16, Sönd. 23 okt, kl. 18,
Lörd. 5 nov. kl. 18, Sönd. 13 nov kl. 18
Sönd. 27 nov. kl. 10 Gudstjänster. 
Onsdagar kl. 18.30 Veckomässa, fika, bibelsamtal 
om söndagens texter 
Tisdagar 11 okt, 8 nov och 13 dec. kl. 12.30 Lunch 
Tisdagar jämna veckor kl. 13.00 Symöte 
Tisdagar 27 sept, 25 okt, 22 nov kl.  19 Luffarslöjd 

Visby Terra Novakyrkan  
Söndagar kl. 18 Gudstjänst, i övrigt se prediko-
turer i dagstidningarna. 
Visby Gotlands Sjukhem torsdagar jämna veckor 
kl. 14 Bibelsamtal hos Aina Unemo Rum3 Q 

Salt Scout 
Fole Måndagar udda veckor kl. 18 Spårarscouter 
Måndagar jämna veckor kl. 18.30 Upptäckar- 
och Äventyrsscouter
Julmarknad i Fole bygdegård Lörd. 26 nov. 
kl. 9-14 Scouterna ansvarar för servering och 
tombola. 

Fårösund 
Måndagar kl. 17 Familjescouting 
Visby  EFS-stugan Axelsro 
Tisdagar udda veckor kl. 18.30 Scouter

Syföreningsauktion/skördefest 
Fole Missionshus Lörd. 3 dec. kl. 13 
Lokrume bygdegård Lörd. 12 nov. kl. 13 
Vänge Cedergrens orgelmuseum  
Fred. 30 sept. kl. 19  Skördefest

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

med Sensus Studieförbund.


