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Vi har nu fått fira Allhelgonahelgen med att 
tända ljus för de som lämnat oss.
I Follingbo kyrka sjöng vi i kören bl.a.
”Stad i ljus i ett land utan namn, ge mig liv
där allting föds på nytt”. 

Hösten har varit  valtider:
• Ny regering
• Ny ärkebiskop - Martin Modeus
• Ny biskop för Visby stift - Erik Eckerdahl
Vi önskar dem Guds välsignelse i de nya upp-
gifterna. ”Tillsammans kan vi” som Antje 
Jackelen sa i sin avskedspredikan.
Oron i världen ökar. Vi måste vara rädda om 

varandra och hjälpas åt.
I naturen är det lite upp och ner. Dahliorna

som inte blommade i somras pga torkan lyser 
nu upp i rabatten, svårt att förstå att det är
början på november. I skrivande stund är det 
bara 7 veckor kvar till jul och det är varmt 
utomhus.
Tiden har sin gång och snart får vi se fram
emot advent och jul. Den tiden innebär för
mig mycket sång i olika sammanhang.

Det är så fint att få sjunga med i både gamla
och nya sånger. Vi får glädjas åt Jesu födelse
och vad han gjort och gör för oss.
Vi får lämna både glädje och sorgeämnen.
Vill dela en ny psalm med er, nummer 858
För dem som vandrar i mörkret ska ett ljus skina 

klart. Ja, över dem som undrar ska ett
ljus gå opp (v.1)
För alla mänskor på jorden låt ett ljus skina klart. 
För onda som för goda låt ett ljus gå opp (v.5)
Refr. För himmelens dörrar har öppnats och ljuset 
från himmelen strålar hit ner.
I världen har mörkret skingrats och änglaskarorna 
ler.
Önskar att den ska ge livsglädje och hopp.
Välsignad Jul och Ett Gott Nytt År!  

 Barbro Lindby
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Många gånger och på många sätt talade Gud 
i forna tider till våra fäder genom profeterna, 
men nu vid denna tidens slut har han talat till 
oss genom sin son, som han har insatt till att 
ärva allting liksom han också har skapat världen 
genom honom.

Och han som är utstrålningen av Guds härlig-
het och en avbild av hans väsen och som bär 
upp allt med kraften i sitt Ord, har renat oss 
från synden och sitter på majestätets högra sida 
i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare 
än änglarna som det namn han har fått i arv 
är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till 
någon ängel:

Du är min son jag har fött dig idag, eller: Jag 
ska vara hans fader och han skall vara min son

Och när han låter sin förstfödde son träda in i 
världen säger han:

Alla Guds änglar skall hylla honom
Hebr. brevet 1:1-6

Så närmar vi oss julens underbara högtid, 
som kommer med så mycket hopp och glädje 
mitt i vintermörkrets längsta natt.

Julen är ju vår mest älskade högtid, inte 
minst av alla barn (för föräldrar kan det nog 
ibland bli lite stressigt) men också, tror jag 
mig ha märkt, bland gamla.

Jag älskar också julen. Äntligen talar Gud 
till oss genom sin Son. Genom den närhet ett 
litet barn inbjuder till. Detta lilla barn som så 
värnlöst och utlämnat ska födas i en grotta, 
eller ett stall (ofta var den tidens stall tydligen 
grottor utgrävda under de hus människorna 
bodde i, eller att man byggde sina hus ovanpå 
grottor.) där han fick dela husrum med åsnan 
och oxen.

När Gud låter sin son träda in i världen 
träder han också  själv in genom honom.
Som bekant är far och son en och samma 
person i judisk juridisk tradition.

Gud kommer nära genom barnet. Han hel-
gar barnet, husdjuren, det enkla och Gud visar 
oss i den kristna kulturen att det är viktigt att 
respektera också det enkla.

Barnet i krubban är utstrålningen av Guds 
härlighet en avbild av Guds väsen som bär 
upp allt med kraften av sitt Ord. Änglarna 
hyllar barnet, och det får vi också göra, liksom 
herdarna, de allra enklaste människorna, som 
hyllar barnet innan konungarna hinner fram.

Alla skall böja knä inför honom
  ”Förunderligt och märkligt omöjligt att förstå
Men dock så ljust och härligt
Och ljuvt att tänka på 
Inunder bara himmel på bädd av strå och halm
Du finner herre Jesu din första vilostad”

             Välsignad jul önskar Monika May

BETRAKTELSEN

Julens underbara högtid
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När jag kom till Väskinde församling för att 
verka som präst i januari 2014 fick jag och famil-
jen förmånen att få bo i Fole prästgård.
Denna ”Herrens stenborg” som är som en 

dröm att få uppleva. På andra våningen finns till 
exempel en sal stor nog att rymma en komplett 2 
rums lägenhet med fastlandsmått mätt. Klockare 
Pia kallade huset för ”arken” och den tog cirka 
en månad att värma upp inför att vi skulle flytta 
in. Imponerande!
I salen på vån 2 finns en öppen eldstad som vi 

brukade elda i då och då, och de stunderna hade 
stor mysfaktor kan jag säga. Under vår första 
vinter tog vi därför några foton på familjen när 
vi satt där framför brasan, och dessa kunde vi 
senare göra några fina julkort av. Vilket vi gjorde!

Familjen Peterson framför den vackra eldstaden,
Ester, Ros-Marie, Jens och Miriam
Allteftersom utvecklade vi julfirandet i salen på 
olika sätt, med gäster, utan gäster, men alltid 
med en brasa brinnande, och alltid läste vi jule-
vangeliet i Lukas bok…
Detta var fina stunder som vi minns med värme. 

En vacker plats, vid ett viktigt tillfälle, med ett 
viktigt budskap – familjegemenskap, vänner, och 
Jesu födelse – den Heliga Natten.
Detta tackar vi i vår familj Herren och Väskinde 

församling för. Vi kommer inte glömma dessa 
stunder!
Men, som avslut vill jag nu även uppmuntra 

med en bild som ruvar fördold i det jag sagt: 
När Jesus red in i Jerusalem och några Fariséer 

ville att han skulle tysta sina lärjungar, då svarade 
han: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna 
att ropa (Lukas 19:39-40).
Jag vill hävda att stenarna ropar redan!  
Prästgården i Fole, och de flesta av kyrkorna på 

Gotland, är byggda av just sten! Stenar formade, 
staplade och noga fogade ihop på ett speciellt 
sätt för att bilda hus åt Gud. Omöjliga att 
missförstå - till och med de icke troende vet så 
väl vad en kyrka är. Dessa stenar ropar utan ord 
dag och natt ut budskapet om Jesus Kristus och 
säger kom till mig! Därav mitt namn ”Herrens 
stenborg” om prästgården i Fole.
Låt oss därför inte sluta elda! In med vedklabbar 

av trä i eldstaden, och vedklabbar av bibel och 
bön i våra hjärtan, och förtrösta på julevangeliets 
glöd. Jesus sa redan för 2000 år sedan:
Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och 
hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. 
(Lukas 12:49)
Vi minns gärna de goda jularna i prästgården i 

Fole, men vi vet även att de blev bra för att Gud 
var med oss och välsignade. Låt oss inte missa 
detta, utan istället låta Kristus vara med, och 
brinna i våra hjärtan genom tro. Han leder ju oss 
till evigt liv!  
Ha en god och välsignad jul 2022 kära Vänner… 
                                                     Jens Peterson
                          Kyrkoherde Alunda församling 

Fole Prästgård. Foto: Benny Helgesson, nuvarande 
ägare av prästgården.

Ett Julminne från Gotland
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Många kvinnor har skrivit psalmtexter 
men nästan alla tonsättare är män. Länge 
ansåg männen att komponerande var alltför 
avancerat för kvinnor! Det finns ändå några 
som tagit plats i denna manliga värld och till 
julen påminns vi om en av dem:
Emmy Köhler, född 1858, som skrivit både 
text och melodi till Nu tändas tusen juleljus 
(SvPs 116). Vem var hon? Psalmbokens 
register säger: ”Lärare, Stockholm, skrev visor 
och berättelser för barn.” Hennes bakgrund 
är också intressant, inte minst för den som 
gillar EFS-historia. 

Emmy Köhler kom från en familj som hade 
starka band med EFS och missionen så hon 
var säkert ofta som barn i Betlehemskyrkan. 
Pappan Armand Welin fanns med i den krets 
i Stockholm som 1856 grundade Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsen och valdes in i den 
första styrelsen. Hennes mor var friherrinnan 
Wilhelmina Rappe. I släkten fanns också 
generalen Axel Rappe. Han var ordförande i 
EFS styrelse i början av 1900-talet och blev 
den andre EFS-medlem som suttit i Sveriges 
regering. Där var han krigsminister!  

Emmy fick en gedigen utbildning i såväl 
musik som andra ämnen. En tid var hon 
lärare för Gustav V:s son prins Erik. Hon 
var bekant med Lina Sandell och hennes 
omtyckta julsång från 1898 publicerades 
först i Korsblomman, den julkalender som 
Lina ansvarade för i många år. Den text vi 
sjunger idag är nästan ordagrant den som 
Emmy Köhler skrev för 122 år sedan.

Nu tändas tusen juleljus var tänkt för 
barnen och kom först in i sångböcker för 
söndagsskolan och den allmänna skolan. 
Den hörde länge till ”stamsångerna” som 
alla skolbarn skulle lära sig. 1986 kom den 
med i Psalmboken. Numera är den en av de 
julpsalmer vi sjunger allra mest.

Emmy Köhler var en av den svenska 
barnvisans pionjärer och skrev bland annat 
melodin till Raska fötter springa tripp tripp 
tripp. Hon är begravd i Fresta, Sollentuna. 
I församlingen är hon inte bortglömd. Där 
invigdes i fjol ett litet museum, som fick 
namnet Emmy Köhlers Musikmuseum för 
barnvisor.

Torbjörn Arvidsson

Nu tändas tusen juleljus
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När man som jag passerat de åttio, då finns det 
sannerligen många jular att minnas och med 
glädje se tillbaka på. Visst, lite jäktigt kunde 
det vara när barnen var små och det var viktigt 
att hinna ringa alla telefonsamtalen till de som 
bodde långt borta och därefter besöka farmor 
och farfar först och sen barnens kusiner för lek 
och stoj och ytterligare en julmåltid, men förtjus-
ning och förväntan fanns där hela tiden. 

Det julminne jag nu väljer att berätta om, det är 
från lååångt tillbaka i tiden! Vi måste faktiskt dra 
oss tillbaka till förra sekelskiftet, lite historie-
skrivning alltså, för att man ska förstå problemet 
med, och förskräckelsen över, den sönderslagna 
glaskulan. Så här var det. Albin (*1886) och 
Frida (*1888) bodde i Stockholm de första de-
cennierna på 1900-talet. De skulle sedermera bli 
min mormor och morfar.

Vid tidig ålder började de arbeta, mormor som 
piga i finare hem (Östermalm började ta form 
redan då) och morfar var anställd vid Stockholms 
Spårvägar. Två barn fick de, en pojke och en 
flicka. Den flickan, hon blev så småningom mor 
till ytterligare ett flickebarn, och det var jag! 

Men mycket hände dessförinnan i storstaden 
Stockholm och i Sveriges land, liksom ute i värl-
den. Under århundradets andra decennium, när 
arbetskonflikter, rösträttsdemonstrationer och 
en enorm trångboddhet kanske började kännas 
alltför påfrestande, då köpte Albin och Frida en 
liten gård i Västmanland utanför Sala och det är 
från den gården mitt julminne härrör. 

Mamma och jag bodde nämligen där under 
mina första levnadsår, för pappa, han utbildade 
sig till militär vid Uppsala regemente och kom 
bara hem i helgerna, om reskassan inte tröt.

Julfirandet på gården började på sätt och vis re-
dan i slutet på november, då grisen slaktades. Då 
blev det ett ståhej i köket, för julskinkan skulle 
läggas i saltlake, det skulle kokas, konserveras, 
bakas paltbröd, göras korv och leverpastej och 
säkert mycket, mycket mer, som jag glömt nu. 
Men! Jag kan ännu förnimma dofterna!

Och känslan av fart och fläkt i köket vibrerar än 
i dag i kroppen, när jag aktiverar dessa minnen. 
Adventstiden med de fyra ljusen var spännande, 
nån sorts förväntan kändes i huset.

Det var noga att ljusen inte fick brinna för länge 
första, andra och tredje advent, för det skulle 
sluta med en fin ”linje” fram till fjärde advent. I 
staken låg likadan grå mossa som fanns mellan 
innanfönstren och de vanliga fönsterrutorna. 

Några lingonkvistar och små flugsvampar stack 
upp där också, förstås. På själva julafton utfodra-
des djuren med lite extra gott och tomten skulle 
ha sin gröt. Den tog morfar med sig ner till ladu-
gården, när han tittade till djuren för natten. 

Vi andra, mormor, mamma, pappa (han hade 
kommit hem inför julfirandet!) och jag, vi skulle 
klä julgranen, som morfar huggit i skogen. Allt 
gick bra och granen blev vackrare och vackrare. 
Papperskaramellerna prasslade mysigt och glittret 
glänste. Lite svårt var det att få ljusen att sitta 
rakt, men det var ju viktigt, med tanke på att det 
var stearinljus.

Till sist var vi nöjda och skulle avsluta med de 
glänsande kulorna. Det var DÅ det hände, det 
där som jag tydligen aldrig glömmer! Jag tog den 
största, finaste kulan av dem alla och sträckte 
mig, för den skulle sitta högt upp så den syntes, 
och TAPPADE den!

Julminne - Den krossade kulan

Birgitta Forsblom
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Tusen bitar på golvet! Förstår inte än idag, 
varför jag blev SÅ förskräckt, för ingen sa ett ont 
ord till mig. Kanske trodde jag att morfar, han 
skulle säkert bli arg i alla fall, när han kom från 
ladugården.

Men nej, inte heller han bannade mig! Han 
tog av sig blåblusen och skärmmössan, som fick 
göra sällskap med stövlarna ute i farstun, bytte 
till fin vit skjorta och tog fram Bibeln. Han slog 
sig ner på en köksstol, drog åt sig en ljusstake, 
så han skulle se ordentligt och öppnade Bibeln. 
Sen sökte han sig fram till Lukas andra kapitel 
och läste julevangeliet för oss och allt kändes så 
högtidligt och förskräckelsen över julgranskulan 
var glömd. Se, detta blev en jul att minnas. 

     
Birgitta Forsblom, Hellvi

Tavlan föreställer Brömsbo, platsen för detta julminne.
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Under året har det blivit klart att det är Erik 
som blir biskop i Visby stift.
Erik prästvigdes i Visby år 2000 och sin första 

prästtjänst fick han i Visby och Terra Nova-
kyrkan, sedan har det blivit mer studier och 
prästtjänst i Knivsta och tjänst som chef på 
Samariterhemmet i Uppsala.
Söndagen den 15 januari blir det biskopsvig-

ning i Uppsala domkyrka och sedan blir det 
mottagning i Visby domkyrka lördagen den 
21 januari kl 11.00.

Bibelns kvinnor 
Bibelsällskapet och Sigtunastiftelsen delar årligen 
ut ett Bibelpris, som bl a har tilldelats Kerstin 
Ekman, Anders Piltz, Kristian Lundberg, Niklas 
Rådström, Tomas Sjödin, Maria Küchen och Joel 
Halldorf. I år tillfaller priset Charlotte Frycklund, 
som är internetpräst på Kyrkans hus, varifrån hon 
sänder andakter och bibelförklaringar. Bibelsäll-
skapets prisjurys motivering påpekar bl a att "hon 
synliggjort människor och företeelser i Bibeln som 
funnits i skuggorna och därmed bidragit till nya 
perspektiv inte minst på Bibelns kvinnor".
I år studerar vår bibelstudiegrupp Bibeln med 

hjälp av Charlotte Frycklunds Bibelns kvin-
nor - 101 möten med kända och okända systrar. 
(Argument förlag)
Charlotte Frycklund har levt sig in i kvinnoöden 
i Gamla och Nya testamentet. Hon har fantiserat 
om deras liv, tankar och upplevelser och jämför 
med kvinnors situation idag. Vi får möta dessa 
kvinnor på djupet och därigenom en möjlighet att 
möta oss själva och varandra på djupet. Texterna 
ger oss uppmuntran och utmaningar.
Vi får möta kvinnor vi aldrig träffat förr, som 

t ex Sippora, Rispa, Joshawat. Vi får möta de 
förmögna kvinnor som följde och försörjde Jesus 
och som är de första vittnena till hans uppstån-
delse, nämligen Maria Magdalena, Johanna och 
Susanna. Varje kapitel avslutas med en bön. "Tack 
för alla som under historiens gång har verkat bakom 
kulisserna för att det goda ska ske" tackar vi med 
Johanna. I samband med Susanna tackar vi för alla 
som ser på människor med kärlek.

I vår bibelstudiegrupp som består av pensionerat 
skolfolk, har vi särskilt lagt märke till att språket 
är mycket ungdomligt. Stilen är familjär ungefär 
som yngre personer pratar med sina vänner. 

"Gud, ge oss din blick för det komplicerade, 
den blick som ser bortom ytan och hittar det 
dolda, det viktiga, det som du gömt i oss och 
andra människor."
Denna livshållning övar vi oss i genom att studera 

Charlotte Frycklunds bok.
Boken finns att köpa på Det kristna bokcaféet 
Porten, Visby. 

Kerstin Falk

Välkommen biskop Erik Eckerdal!

Foto: Linda May Dahlström
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Den 16 september anordnades en Missionsdag 
av EFS i Kalmar, vi fick lyssna till olika föredrag 
som jag här har sammanfattat i några punkter.

Vad kännetecknar en levande kyrka? 
Det är livsyttringar i vår gemenskap som blir till 
livsmedel för oss som kyrka, vi behöver spana ef-
ter doften av liv. Kyrkan är levande trots att den 
ibland är lidande. Ingen kyrka är levande utan 
kristna som lever ut sin kristendom.
Vi är levande med erfarenhet av Guds godhet 
och barmhärtighet. Det måste smaka Guds god-
het när vi lever ut vår kristendom. Vi måste leva i 
omvändelse och leva ut vår Gudagivna identitet. 
Kyrkan är ett levande husbygge – ibland får vi 
säga ursäkta röran det är ett bygge som pågår. 
Som levande medlemmar i Kristi kyrka är det 
viktigt med överlåtelse och offrande av tid och 
resurser. Vi lever för något som är större än vi 
själva kan gestalta.

Vad lever kyrkan av?
Gudstjänsten och gemenskapen är viktig, den 
är vårt livsmedel. I mässan är det ett personligt 
möte med Kristus, men också ett kollektivt möte 
med alla kristna.
Att proklamera att Kristus är levande är grun-

den för kyrkan!  Vi som kristna behöver andlig 
mat det handlar om att ge, förstå och tillämpa. 
Bönen är vårt samtal och gemenskap med den 
levande Guden, en levande kyrka som är rotad i 

Kristus. En levande kyrka som får livet från Gud. 
Den kyrka är levande som tillber och lovsjunger, 
lovsången ger befrielse och nya perspektiv. Den 
levande kyrkan är vetskapen om att Gud är med 
och älskar oss. Detta sammanfattas i Efesierbre-
vet 3 v16-21

Hur formar vi levande gudstjänster?
Gudstjänsten är centrum i den kristna försam-
lingen, och som centrum måste den vara tydlig. 
Det är viktigt hur vi formar livgivande guds-
tjänster. Våra gudstjänster skall vara ett möte 
med Jesus Kristus och en längtan att komma dit 
och få lägga ner allt i gudstjänsten inför Jesus, 
gudstjänsten blir då en kärlekshandling. Frågan 
blir då hur vi gestaltar gemenskapen i våra 
gudstjänster?

Några tankar kring detta med gemenskap:
Social gemenskap – inledning
Identitetsgemenskap – samhörighet
Andlig gemenskap - enhet
Uppdragsgemenskap – syfte/mening
Tjänandets gemenskap – utgivande
Lidandets gemenskap – lider en lem, lider
hela kroppen
Nya testamentet talar om att det är viktigt att ta 

hand om varandra, att dela gemenskap gör att vi 
gestaltar den kristna gemenskapen!

Peder

Gotländsk Äppelkaka
5 dl osötat äppelmos
300 g torkat rivebröd eller 4 dl ströbröd
1 dl sirap
1/2 tsk kanel 
1/4 tsk kryddnejlikor
2 msk smör
Blanda äppelmos, ströbröd, sirap och kryddor. 
Häll smeten i en välsmord form. Grädda i 175 
grader i 1 och 1/2 timme. Stjälp upp kakan, strö 
gärna på lite socker innan kakan serveras då blir 
den blank och fin. Servera med lättvispad grädde.

Ur boken Mat och måltidsseder på Gotland
Tryckt i mars 1992 hos Ölandstryckarna AB, 
Borgholm

Mission i Sverige
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bibel läsnings
plan

Januari
1	 Söndag	 Jer	29:11-14	 Ett	nytt	år
2	 Måndag	 Jes	55:6-13
3	 Tisdag	 2	Kor	6:1-2
4	 Onsdag	 Apg	17:24-31
5	 Torsdag	 Matt	2:1-12
6	 Fredag	 Matt	2:13-15
7	 Lördag	 Ps	1:1-6
8	 Söndag	 Matt	2:16-23
9	 Måndag	 Mika	4:1-5	 Tid
10	 Tisdag	 Pred	3:1-15
11	 Onsdag	 Ef	5:8-20
12	 Torsdag	 Joel	3:16-21
13	 Fredag	 Jak	4:13-17
14	 Lördag	 Ps	4:1-9
15	 Söndag	 Matt	7:7-12
16	 Måndag	 Rom12:17-21	 Fred
17	 Tisdag	 Heb	12:14-15
18	 Onsdag	 Jak	3:13-18
19	 Torsdag	 Rom	14:16-19
20	 Fredag	 1	Pet	3:8-11
21	 Lördag	 Ps	5:1-13
22	 Söndag	 Matt	11:25-30
23	 Måndag	 Rom	12:9-13	 Social	rättvisa
24	 Tisdag	 Luk	10:30-37
25	 Onsdag	 Jes	9:2-7
26	 Torsdag	 Heb	13:1-3
27	 Fredag	 2	Mos	22:21-27
28	 Lördag	 Ps	8:1-10
29	 Söndag	 Matt	25:35-40
30	 Måndag	 Apg	6:8-15	 Förföljelse
31	 Tisdag	 Apg	7:54-60
Februari
1	 Onsdag	 2	Kor	4:1-15
2	 Torsdag	 1	Pet	3:8-17
3	 Fredag	 Ef	6:8-15
4	 Lördag	 Ps	9:1-20
5	 Söndag	 Matt	24:3-14
6	 Måndag	 Jes	58:11-14	 Frihet
7	 Tisdag	 1	Pet	2:11-17
8	 Onsdag	 Luk	4:16-24
9	 Torsdag	 Apg	12:1-19
10	 Fredag	 Gal	5:13-18

Bibelläsningsplanen	2023	är	framtagen	av	en	grupp	från	Centrumkyrkan	i	Vallentuna. 
Vi	valde	att	till	största	delen	utgå	från	ett	nytt	ämne	varje	vecka,	med	en	psaltarpsalm	varje	
lördag	och	ett	stycke	från	Matteusevangeliet	nästan	varje	söndag.	Textavsnitten	är	korta
så	finns	tiden	kan	man	välja	att	läsa	mer.
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11	 Lördag	 Ps	12:1-9
12	 Söndag	 Matt	3:1-17
13	 Måndag	 Joh	1:1-14	 Ljus
14	 Tisdag	 Joh	9:1-12
15	 Onsdag	 1	Joh	1:5-10
16	 Torsdag	 2	Sam	22:29-33
17	 Fredag	 Jes	30:18-26
18	 Lördag	 Ps	15:1-5
19	 Söndag	 Matt	5:13-16
20	 Måndag	 Mark	6:45-51	 Fastan	inleds
21	 Tisdag	 Matt	4:1-11
22	 Onsdag	 Matt	6:16-18
23	 Torsdag	 Matt	9:14-15
24	 Fredag	 Jes	58:5-10
25	 Lördag	 Ps	16:1-11
26	 Söndag	 Apg	12:24-13:3
27	 Måndag	 Kol	1:3-9	 Paulus	ber
28	 Tisdag	 Ef	1:15-19
Mars
1	 Onsdag	 Ef	3:14-21
2	 Torsdag	 1	Thess	3:11-13
3	 Fredag	 Filemon	1:4-7
4	 Lördag	 Ps	17:1-15
5	 Söndag	 Matt	10:16-31
6	 Måndag	 1	Tim	2:1-4	 Bön
7	 Tisdag	 Rom	8:24-27
8	 Onsdag	 1	Sam	2:1-10
9	 Torsdag	 Luk	18:1-8
10	 Fredag	 1	Joh	5:13-17
11	 Lördag	 Ps	19:1-15
12	 Söndag	 Matt	6:5-8
13	 Måndag	 Kol	2:13-15	 Förlåtelse
14	 Tisdag	 Kol	3:12-17
15	 Onsdag	 Luk	6:37-42
16	 Torsdag	 Luk	7:36-50
17	 Fredag	 1	Pet	4:7-11
18	 Lördag	 Ps	20:1-10
19	 Söndag	 Matt	18:15-20
20	 Måndag	 Joh	13:1-15	 Föredömen
21	 Tisdag	 1	Thess	4:9-12
22	 Onsdag	 1	Tim	4:8-12
23	 Torsdag	 1	Kor	3:17-21
24	 Fredag	 1	Pet	2:21-25
25	 Lördag	 Ps	23:1-6
26	 Söndag	 Luk	1:26-38
27	 Måndag	 Ords	8:22,	Joh	1:1,	14	 Profetior	om	Jesu	liv
28	 Tisdag	 Jes	7:14,	Luk	1:26-31
29	 Onsdag	 Jes	53:3-8,	1	Pet	2:21-25
30	 Torsdag	 Sak	12:10,	Heb	2:9,	14,	15
31	 Fredag	 Jon	2,	Matt	12:38-40

Bibelsällskapets bibelläsningsplan 2023
Copyright Svenska Bibelsällskapet
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vi minns
Birgitta Welander Visby tidigare Klintehamn har avlidit.
Birgitta var engagerad i EFS i Sanda och deltog flitigt i gudstjänster och 
symöten, hon älskade att handarbeta och väva. Det senaste året bodde hon 
och maken Rune på äldreboende i Visby.

Berit Isberg Fide 
Sedan ungdomen var hon förtrogen med EFS verksamhet och så länge 
Lutherska syföreningen i Fide var verksam så var hon en trogen medlem.

Hans Gustafsson Roma tidigare Ganthem
Hans var född i Själevad i Ångermanland och kom till Gotland 1950
där han köpte en gård i Ganthem.
Hans var en föreningsmänniska och medlem i många olika föreningar.
Sedan ungdomen hade han kontakt med EFS och var en trogen medlem
i Fole EFS så länge krafterna stod bi. Kyrkvärd i Ganthem var han också. 
Vi minns hans stora engagemang för kristen verksamhet.
 
Ove Magnusson Väskinde har efter en tids sjukdom avlidit, Ove och
hans fru Inga var väldigt ofta med på gudstjänster och samlingar både i 
kyrkan och EFS, de var också trogna deltagare i luncher för daglediga i 
Fole Missionshus.

Thyra Båtelsson Hemse tidigare Näs 
Allt sedan ungdomen i Fide har Thyra haft engagemang i EFS, efter gifter-
mål vidTomsarve i Näs, var hon med i EFS syförening. Thyra tjänstgjorde 
som kantor både inom kyrkan och EFS, sången och musiken var en stor 
del av hennes liv.

Så får vi minnas dessa trogna människor som arbetat i missionens tjänst på 
olika sätt, varit trogna besökare och medarbetare i Guds rike. Deras minne 
lever och finns hos många.

De skall möta den levande Herren, de skall se honom sådan han är 
och förvandlas i ljus till hans likhet. Deras hopp han var, deras liv han är. 
De skall sjunga, sjunga, ja sjunga en ny jublande sång. (Sv ps 172 v 3)

Peder
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Einar Ekberg-afton

Adventsljus

Lördag 18 mars kl. 18.00
Sång Tomas Persson, piano Peter Arkell
Servering

Alla Välkomna!

Einar Ekberg (1905-1961) var kyrkosångare 
främst inom pingströrelsen, men hans bary-
tonstämma kom att ljuda i många svenska 
hem, genom alla de skivinspelningar han 
gjorde och genom IBRA radio.

(Av Hans Hallebo, ur boken

Som skyar över hav)

Ett litet ljus, ett enda,

kan skapa andakt och ro. 

Gud, hjälp oss att vi blir tända 

och brinnande i vår tro!

Nu brinner två ljus i huset. 

Nu vet vi vad som har hänt. 

Det första lilla ljuset

har det andra tänt.

Ett ljus som kan tända andra, 

Gud, hjälp oss att leva så 

till glädje och tröst för varandra! 

Världen blir ljusare då.

För många år sedan uppfördes i söndags-
skolan ett program ”Tio små kyrkljus”.
Det började med att alla barnen stod i en 
rad med var sitt brinnande ljus i händerna. 

Av olika anledningar slocknade alla utom ett 
enda. Detta lilla ljus tände sedan ljuset när-
mast, och genom att tända varandra på detta 
sätt blev alla ljusen brinnande.

Vill du se hela tidningen i färg? Gå in på efsgotland.com och klicka på Julen 2022!
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välkomna till

Fole

Juldagen kl. 6.00 Julotta i Fole kyrka

Nyårsafton kl. 14.00 Nyårsbön

Trettondagen kl. 10.00 Högmässa i kyrkan

22 och 29 jan kl 10.00 Högmässa

12 febr kl. 18.00 Högmässa

26 febr, 12 mars kl. 10.00 Högmässa

Luncher
10 januari 12.30 
14 februari 12.30
14 mars kl. 12.30

Upptäckar- och Äventyrsscouter
Måndagar jämna veckor kl. 18.30-20.00
start 23 jan.

Spårarscouter
Måndagar udda veckor kl. 18.00 – 19.30
Start 30 jan.

Symöten
Tisdagar kl. 13.00. Start 24 jan

Veckomässa Onsdagar kl. 18.30
därefter samtal om kommande söndags texter

Fårösund Träffpunkten
Måndagar 17.00 Familjescouterna 

Lokrume Sockenhus
Måndag 30 jan.
Symöte, därefter sista måndagen varje månad

Visby Terra Novakyrkan
Söndagar kl. 18.00 Gudstjänst - i övrigt se 
predikoturer i dagstidningarna

EFS på Gotland
Alla medlemmar och intresserade
inbjuds till Fole Missionshus
Söndag 22 jan. kl. 10.00 
Högmässa, Lunch, samtal om EFS
och vad som händer.
Distriktsföreståndare Sara Edström
Ulf Kundler Ridderstedt
Marie Sandell

Alla Välkomna!

Visby EFS stugan Axelsro
Axelsro Tisdagar udda veckor kl. 18.30 
Scouter

Visby Gotlands Sjukhem
torsdagar jämna veckor kl. 14.00
Bibelsamtal hos Aina Unemo Rum 3 Q

EFS årsmöten

Fole - Lördag 18 febr. kl. 18.00

Hejde - Lördag 11 mars kl 14.00

Visby Terra Novakyrkan
Söndag 12 febr. kl 15.00

Sanda och Södra Gotland bestäms senare

Böneveckan för kristen enhet
Ekumenisk gudstjänst i Garda
Missionskyrka Onsdag 25 januari

kl. 18 Serveras soppa
kl. 19 Gudstjänst

Kyrkoherde Felix Modh, Garda Barnkör, 
Equmeniakyrkan Gotlands Manskör
Kollekt till bokcaféet Porten

Alla Välkomna! 
Gotlands Kristna Råd
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Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016

Gilla oss på          @Krampbroboden Fole

LANTHANDEL  
även handarbeten och garner 

Tel: 0498-360 53

www.ica.se 
(Sök på Fole)

Alla kulturarrangemang som genomförs   
inom EFS på Gotland sker i samarbete

med Sensus Studieförbund.
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