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– Jag tycker man kan tala om skörd av
vad vi alla sått. Vi kan lita på Gud, säger
han.
Han säger att han bett
mycket för sina barnbarn
och ungdomarna i kyrkan. Han har också bett
mycket för församlingen.
Han har varit lite orolig
för församlingens framtid
nu när hans generation
blir äldre och inte orkar
lika mycket längre.
– Jag tänker rent praktiskt
och ekonomiskt nu när vi
blir äldre. Därför är det roligt att den
yngre generationen har hittat en tro och
vill vara med, avslutar han och går in till
kyrkkaffet.

– Jag har alltid varit kristen, säger Gustaf
som den naturligaste sak i världen.
Nu vill de vara med och
bestämma och ta ansvar
för missionsförsamlingen.
– Vi kanske skulle ersätta
psalmsången med lite
rock, säger Joel, lite på
skämt lite på allvar.
Han tycker att TT-Tigers,
församlingens ungdomsorkester, kanske skulle
kunna spela lite oftare. TT
står för Tommy Tillander
som är kyrkans anställda
ungdomsledare.
Han lovar att han ska bli ﬂitigare att besöka gudstjänsterna.
– Jag kanske inte kommer till varje gudstjänst men lite oftare blir det nog nu, säger han.
Det har talats om att ungdomarna ska
bilda en egen ungdomskrets.
– Nu kan vi göra gudstjänster med lite
mindre psalmsång och lite mer lovsång,
säger Joel.
Han har inte tänkt på att han är sjätte
generationen Larsson som varit medlem i
Björkö missionsförsamling.
– Då måste jag i alla fall vara en riktig
öbo, säger han.

”Jag har
alltid
varit
kristen”

Yr i huvudet
Pastor Lena Sollerman kommer ut från
expeditionen. Hon är ny som pastor på
Björkö, sedan ett par månader, och har
för första gången hälsat nya medlemmar
välkomna till en församling.
– Det är stort att få vara med om detta.
Jag känner mig fortfarande yr i huvudet,
säger hon.
Hon tycker det är viktigt att det ﬁnns en
ﬁn gemenskap i församlingen.
– Att kärleken synliggörs, så att det där
nejet förbytts till ett ja. Att ungdomarna
upptäcker att det ﬁnns en kärlek som bär,
säger hon och tar sig en kopp kyrkkaffe.
Alltid kristen
Vid ett av borden sitter tre av dem som
just gått med: Joel Fast, André Sveningzon och Gustav Landälv.
De tycker alla att de alltid varit kristna
och därför var det naturligt att bli medlem nu när de frågade.

Två generationer
Vid grannbordet sitter ordförande Henrik Landälv och dricker kaffe. Hans Gustaf, som gått med idag, är femte generationen Rabe som varit medlem i Björkö
missionsförsamling.
I församlingsboken ser vi att det den 29
maj 1950 gick med 13 stycken på bekännelse. 1965 var det sju som gick med vid
ett tillfälle.
– Då var det både på bekännelse och
ﬂyttbetyg, upplyser han.

Maja Fast och Ebba Nylén gick med i Björkö missionsförsamling på
Påskdagen. Hjördis Johansson hälsar ungdomarna välkomna till församlingen.

Vi kommer överens om att man kan säga
att det är två generationer sedan så många
gick med samtidigt.
Varför just nu?
– Det är många faktorer som samverkar,
tror Henrik.
Församlingen har fått en ny pastor och

att det var moget för medlemskap just
nu. Ungdomarna har växt in i församlingen.
– Sen tror jag också att vår ungdomsledare Tommy är en viktig faktor som en
samlande kraft, säger han, och ler i vårsolen under den stora mustaschen.
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Tommy Tillander, Ola Andrén, Joel Fast, William Berghog, Markus Hofving, André Sveningzon, Lars Henriksson
Lena Sollerman, Alexander Leicht, Elin Oleniusson, Veronica Lindgren, Lisa Svensson, Hanna Johansson, Julius Svensson
Stina Staf, Annie Alexandersson, Fanny Staf

Sommarkonsert med

Marita
Boström
Den 12 juli i sommar kommer Marita
Boström och Janne Andersson till
Missionskyrkan för en konsert. livet
ringde till Marita och ställde några
frågor inför konserten.

– I programmet står det ”Mjuka toner
att varva ner till”?
– Ja, jag vill att det ska bli en ﬁn och
avkopplande stund, där man kan sätta
sig ner efter en dag och må gott. Enkelt
och opretentiöst.
– Vad får vi lyssna till?
– Kanske någon sång av Elton John,
några jazzlåtar och mycket svenskt. Lisa
Nilsson ligger mig varmt om hjärtat, så
några av hennes låtar blir det nog också.

– Jan Andersson ska spela gitarr ser jag
av programmet.
– Ja och han ska spela på omstämda
gitarrer. Det blir en annan klang på
något sätt. Det låter som två gitarrer och
en bas samtidigt. Det låter fantastiskt
bra.
– Hur väljer du dina låtar?
– Texterna, jag tycker texterna är
viktiga. Att det jag sjunger om också
ﬁnns inom mig. En bra text säger inte
allt utan man får som lyssnare fylla
i lite själv. Texter får aldrig vara för
övertydliga. Sen tycker jag om att sjunga
om min kristna tro.
– Men du har inte valt en traditionell
kristen repertoar?

Den 12 juli kommer Marita Boström och gitarristen Janne Andersson till Sommarmusik på
Björkö i Missionskyrkan. Hon hoppas konserten ska bli en ﬁn och avkopplande stund efter
en dag i solen under Guds blå himmel.

– Nej. kanske inte det, men om jag
sjunger om kärleken mellan man och
kvinna kan det lika gärna beskriva förhållandet mellan människan och Gud.
– Vem är Marita Boström?
– Oj vad ska jag nu säga. Snart 39 har
två tonårsbarn en underbar man och
bor i Askim. Och jag har alltid sjungit i
olika sammanhang genom åren. Tagit
sånglektioner men inte gått på någon
musikskola.
– Vad tycker en så erfaren kvinna om
Carola i dessa dagar av schlagerfestivalyra?
– Fantastisk och skitsnygg dessutom,
trots de nya tänderna. Jag ryser när jag
hör henne och tycker mig ana en glimt

av himmelen. Hon har en otrolig karisma och en röst som berör.
– Favoritmusik?
– Jag gillar hårdrock, gospel och varför inte
70-talsdisco.
– Vad ska ni göra i sommar?
– Vi lät barnen bestämma och de ville resa
runt på Irland så dit ska vi. Hade jag fått
välja hade det blivit någon varm strand
någonstans. Med det lär visst vara vackert
på Irland säger dom.
– Nu har jag inga ﬂer frågor har du något
att tillägga?
– Jag hoppas och vill att det ska bli en ﬁn
konsert där jag kan förmedla något från
den stora blå himlen som omger oss alla.

KALENDARIUM
JUNI
3 lördag 11-15
Pilgrimsvandring i hänryckningens tid!
Lena Sollerman
4 Pingstdagen 10.00 Obs tiden!
Pilgrimsmässa Lena Sollerman
Christer Sollerman
Församlingsmöte
11 söndag 10.00
Gudstjänst Lars Henriksson
Tommy Tillander Evelyn Svenninghed
18 söndag 10.00
Musik-gudstjänst Leif Herngren
Trio Musika Bassa
25 söndag 17.00
Cafégudstjänst
Smultronställen och heliga platser
Lena Sollerman Christer Sollerman
28 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
”Stå upp, min vän, och kom hit ut!”
Kammarkören Musica Vocalis, ledning
Isa Arkstedt Lena Sollerman

26 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Björkö kyrka

JULI

30 söndag 10.00
Gudstjänst Cissi Glittvik
Evigheten tillhör livet
Musik ur Sommarstämning

2 söndag 10.00
Nattvards-gudstjänst
i Taizé-anda Lena Sollerman
Evelyn Svenninghed
5 onsdag 20.0
Sommarmusik på Björkö
”Fågelhjärtat ropar” Dikter av Vera
Sollerman läses av Christer Sollerman.
Musik: Ulrika & Jakob Sollerman,
9 söndag 10.00
Gudstjänst Niklas Lindén Tommy
Tillander TT-Tigers

-

12 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
”Mjuka toner att varva ner till” Marita Boström sång och Janne Andersson gitarr.
16 söndag 10.00
Gudstjänst Claes Lager
Musik ur Sommarstämning
19 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Björkö kyrka, se program

23 söndag 10.00
Gudstjänst Peter Carlsson
Musik ur Sommarstämning

AUGUSTI
2 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö
Björkö kyrka
6 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst
utomhus – Ta med ﬁkakorg!
Tommy Tillander och krets 5

13 söndag 9.00
Dophögtid vid Vita Sten
Kl 10.00 Gudstjänst i kyrkan
Lena Sollerman Ulrika & Jakob
Sollerman

20 söndag 10.00
Gudstjänst Sigfrid Deminger
Sara Eggelind ﬂöjt
26 lördag 10-16
Församlingsdag
Åh stiftsgård
Med visionen som drivkraft
se separat inbjudan
27 söndag 10.00
Gudstjänst Lena Sollerman
Invigning av nya scenen i Skutan
Många musikaliska inslag

Vilket är ditt favoritställe efter

kusten

?

Helen Henriksson, lärare

Ingemar Alexandersson, ﬁskare

– Nu bara för något år sedan har vi
upptäckt Åstol. Annars är Väderöarna
en klar favorit. Där är vattnet klart och
det ﬁnns en liten skog för barnen.
Det är också något speciellt att vara så
långt ut från kusten. Det är sista utpost,
nästa land är England.
Vi brukar alltid få makrill när vi dörjer
på väg dit ut.

– Mona och jag går ofta till
Klädesholmen eller Skärhamn. Dyrön är
också ﬁnt i både nord och sydhamnen.
Mona brukar säga att ”jag vill inte ligga
i en naturhamn ifall det skulle hända dig
någonting. Jag skulle ha svårt att ta mig
därifrån själv”.
På tal om naturhamnar är Söö och
Vannholmarna ﬁna ställen. Det viktiga
då är att det är bra ankarfäste och att
man ligger i lä för västliga vindar.

Svante Tolinsson, hamnkapten
– Anholt, utan tvekan. Vi seglade dit med våra yngsta barn i höstas. Jag tror det tog
tolv timmar och vi satt med barnen i famnen under överfarten.
Jag har läst en romantrilogi av den danska författaren Vagn-Lundbye som utspelas på
Anholt. Han har beskrivit Anholt så bra att jag kände igen mig där när vi seglade in i
den stora hamnen.
Större delen av ön består av ett hedlandskap med sandkullar, som kallas Öknen. Det
liknar ett fjällandskap.
Om man ska segla dit är tidig höst att rekommendera. Det är lite turister och
fortfarande varmt i vattnet.

