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Fanga vinden

K

..

Har kommer en jättevåg. Masten kränger våldsamt
och vindexen lossar och åker men en väldig fart ner i
det brusande havet.
Nu. Nu sätter vi seglet. Men det går inte. Det har
fastnat och nu är det för sent att vända. De höga
vågorna och den hårda vinden för oss mot klipporna.
Motorn kan inte hålla emot. Ett försök till med seglet.
Det sitter fast. Vinden jobbar mot oss.

.

..

Da ser jag plotsligt mellanfocken sträckas
ut och fyllas med den ljumma sydvästen. Lilla Vågen
rätar upp sig och tar fart. Kraften i vinden för oss bort
från de farliga klipporna.
Vinden blev till en vän. Det gällde bara att fånga den.

ag tycker det här lägret skulle heta
skratta lugnt i stället för simma
lugnt, säger David och försöker
knö ner den stora sovsäcken i det lilla
fodralet.
..
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Lyckat scoutlager
.. ..
.
pa Bjorko

J

råkesundsgap. Tolv meter per sekund. Sydväst.
Lilla Vågen, vår Maxi 77, står och stampar i
den hårda motvinden. Den gamla sex hästars
Yamahan jobbar på mot naturens krafter.
Bara vi kommer ut en bit kan vi sätta seglet och
vinden kan föra oss mot Mollösund, tänker jag.
En Bavaria 32:an glider säkert ut bland vågorna.
Vinden viner. Skummet yr när jag ser den gröna tyska
båten kryssa skickligt ut mellan fyrarna. Han har lärt
sig att utnyttja kraften i vinden rätt, tänker jag och
hoppas att vi inte ska få ett brott.
Upp och ned. Den gamla Yamahan rusar farligt på
toppen av en våg. Bara en liten bit till, sen kan vi falla
av och låta vinden fylla förseglet så att kraften kan föra
Lilla Vågen söder ut.

..

Det ar sista dagen på scoutlägret
och David sitter i militärtältet och
försöker packa. Det går dåligt. Efter
några dagar i det mörka tältet är det svår
att hitta alla saker. Där ligger ﬁcklampan
han saknat hela veckan, men var är
tandborsten...
..

..

..

Utanfor taltet ar det full aktivitet denna sista dag, Peter har samlat
några som ska gå ner till vattnet för att ta
ett simmärke i den grunda viken mellan
Björkö Huvud och Vita sten.
Ner vid Olle på Ryds gamla slip tar
Adam och Viktor tiden på hinder banan
och borta till höger bakar Eva bröd med
scouterna. Det ryker hemtrevligt från
elden.
Uppe vid spisen håller Johannes den
ena handen över den andra. Han värmer
en blänkande orm som verkar livlös.
Ebba får reda på att det är en kopparödla
och Miranda letar genast fram en tom
tändsticksask som får bli ödlans hem eller
kista. Per tar en slurk kaﬀe och ser några
av de drygt 200 scouterna knyta korgar
och skärp borta vid Trollhättans område.
Där står också pappa Bertil och myser.
Äventyr vid det vackra Vita sten är
snart över. Någon sa att den här

lägerplatsen var den vackraste hon
varit på. Hon njöt också i fulla drag
av utﬂykten till Rörö där Linnéa
hade manetskola och Tommy spelade
engelsk spöke så att till och med Harald
Treutiger blev imponerad och ville
ha autografen. Lite på skämt och lite
på allvar. Alice tyckte de var pinsamt
men vi andra var djupt imponerade av
skådespelarinsatsen. Vi imponerades
också över sjöräddningens resurser som
visades på video i en av deras båtar i
hamnen.
.

.

Nu aterstar bara att bära tillbaka
alla slanor, dela ut lägermärken och ta
den obligatoriska gruppbilden.
Medan David fortsätter att packa vill vi
på detta sätt tacka Ingrid och Krister
Schiöler för att vi ﬁck vara på denna
gudomliga plats. Tack till alla andra som
också hjälpt till på olika sätt. Ni har gjort
det möjligt att skapa minnen för livet för
alla scouter och oss ledare.
..

Till slut tanker jag på texten:
alla scouter i världen, har lika värden
som Miranda, Adam och Rosita skrev på
seglet på en av båtarna som sjösattes vid
lägerbålet.
Måtte vinden föra den ut på de sju
haven tillsammnans med alla andra båtar
med fredsbudskap vi sjösatte den där
märkliga kvällen på scoutlägret.
Conny Nylén
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Bollen: varldens
..
basta leksak
D

en 19:e oktober kommer
Tomas Hammar till Björkö för
att berätta och visa bilder från
olika fotbollsprojekt i Afrika. I samarbete
med BK Häcken och Gothia Cup
har Missionskyrkan en fotbollsskola i
Kongo-Brazzaville.
Förutom att vara samordnare för de
olika projekten i Afrika jobbar han också
med fotbollskonﬁrmation, idrottsläger,
och ledarutbildning i Sverige.
Han är en hängiven fotbollsfantast och
eftersom han kommer från Malmö blir
min första fråga hur det går för Malmö
kvällens Champions League match mot
Thun i Schweiz.

Hammarby, Djurgården eller mitt gamla
MFF är mina kandidater.
– Du har själv spelat i MFF
– Jag var med i juniorlaget och i B-laget
när jag var ung.
– Blir det någon fotboll nu?
– Inte mycket. Var tidigare med i
Bagglebo här på Öckerö men nu hinner
jag inte sedan jag också börjat en tjänst
som pastor på halvtid i Fiskebäck vid
sidan om jobbet med kyrka-idrott.

– Jag tror vi vinner med 2-1 och går
vidare till nästa omgång.

– Vad är det bästa med fotboll?
– Bollen är världens bästa leksak. I
fotbollen får man jobba för laget men
där ges också utrymme för individuell
skicklighet

– Vem vinner allsvenskan?
– Såg Häcken mot Hammarby i förra
veckan. Hammarby verkar rysligt starka.

– Hur jobbar ni i Kongo med fotboll?
– Vi samlar ungdomarna till träning och
matcher. Samtidigt tar vi ständigt upp
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frågor om rent spel både på och bredvid
plan, allas lika värde och ansvar. Det är
en bra social träning.
– Berätta mer?
– Vi har en anläggning som samlar
runt 300 barn per vecka och på två
andra platser dit det kommer 200. Vi
har tio ledstjärnor som vi vill att det
ska finnas en vilja att leva upp till. Sen
utbildar vi också ledare för den här
verksamheten.
– Vad betyder det här för ungdomarna?
– Att få spela med en riktig fotboll under
ordnade former betyder mycket. Bara att
barn från olika etniska grupper träﬀas är
viktigt i Kongo som är hårt sargat av krig
och inre motsättningar. För många är
fotbollen det bästa som hänt.
– I kristen tro ﬁnns tanken om allas lika
värde men ofta handlar ju idrotten om att

vara bäst. Finns det någon motsättning
där?
– Du har rätt i det, men det ﬁnns
många andra värden i idrotten också:
kamratskap, ansvar och lek.
– Du jobbar med fotbollskonﬁrmation
också?
– I samarbete med olika fotbollsföreningar har vi konﬁrmation. Vi har
också fotbollsläger här på Öckerö på
somrarna. Det går alldeles utmärkt att
vara med i både en idrottsförening och i
kyrkan tycker jag.
– Hur går det i derbyt på måndag?
– Blåvitt verkar starka nu. De vinner.
Malmö förlorade med 0-3 och Blåvitt
vann derbyt mot ÖIS med 2-1.
Conny Nylén
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KALENDARIUM

22 Lördag 15.00
Höstmarknad med
scoutinvigning
23 Söndag 17.00

SEPTEMBER

OKTOBER

4 Söndag 11.00

2 Söndag 11.00

Gudstjänst Cissi Glittvik
Nattvard

Gudstjänst Ulla Brattö
Evelyn Svenninghed
Nattvard
Församlingsmöte

8 Torsdag 16.00
Dagledigträff Efter tsunamin
Billy Johansson visar bilder
från tsunamikatastrofen

9 Söndag 11.00

10 Lördag

14-15 Lördag-Söndag

Församlingsdag i Frillesås

Insamling till Världens Barn

11 Söndag 11.00

16 Söndag 11.00

Gudstjänst Jalle Ahlström
Barndop

18 Söndag 11.00
Gudstjänst Lena
Sollerman höstens
konﬁrmander hälsas välkomna
Församlingsmöte

25 Söndag 17.00
Cafégudstjänst I rättvisans
tecken Musik Tommy Tillander

Gudstjänst Claes Lager

Gudstjänst Leif Herngren
Maria Redwall Alexandersson
Charlotta Alexandesson

Fotboll i Kongo

Cafégudstjänst Ulrika och Arjan
van der Berg, berättar och
visar bilder från Sydafrika och
Mocambique
Evelyn Svenninghed

30 Söndag 11.00

12 Lördag 18.00
Festkväll Björkö Missionskyrka
100 år
Skutan 10 år

13 Söndag 11.00
Jubileumsgudstjänst
Claes Lager kör medverkar.

19 Lördag 9.00

Ekumenisk gudstjänst
Christer Holmer
Elisabeth Johansson
Oscar Sveningsson

Kvinnofrukost Hanna Herngren
visar olika blomsterarrangemang
Material ﬁnns att köpa

NOVEMBER

Cafégudstjänst Lena Sollerman
Tommy Tillander

5 Alla helgons dag 11.00

27 Första Advent

Lars Henriksson
Christer o Rebecka Zandén

20 Söndag 17.00

Gudtjänst Leif Herngren
sång, musik och blåsorkester

6 Söndag 11.00
Lena Sollerman Paul Peeters
och Pelle Ljunggren Nattvard

19 Onsdag 19.00
Tomas Hammar berättar och
visar bilder från sitt arbete med
barn och ungdomar i Kongo
Ett samarbete mellan Gothia
Cup, BK Häcken och SMF
Arr: IFK Björkö, SMU och
Svenska Kyrkan
Var: I IFK Björkös Klubbhus

BARNRYTMIK

MULTIBAND

Fredagar 10.00

Onsdagar 17.00

Sång och gemenskap med barn
och föräldrar Fika

För ungdomar från åk 7 som gillar
att spela Start 14 sept

TONÅR

SCOUT

Onsdagar 18.30

Start 7 sept
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Jubileumshelg

Måndager 18.30

Från åk 4 Start 12 sept
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Vad är det bästa med

fotboll?
Marie Andréasson, kassör
IFK Björkö

Joel Fast, forward Öckerö IF
P 91

– Det bästa är alla roliga möten
med andra människor som
fotbollen ger. Det kan vara
kontakten med andra lag, ledare,
och folk från andra öar.
Fotbollen har gett mig ett stort
kontaktnät jag inte skulle haft
annars.

– Det är roligt att bara spela.
Och sedan är det kul att veta att
man blir bättre fotbollspelare
när man spelar.
Det är också roligt att vara i ett
lag tillsammans.

Bertil ”Bebben” Johansson, legendarisk fotbollsartist i Blåvitt
– Det jag saknar mest från min tid som aktiv är tjötet i omklädningsrummet.
Jag tror faktiskt att det är kamratskapen som är det bästa med att spela
fotboll. De kamraterna jag ﬁck där är oerhört viktiga nu när man kommit
upp i åldern. Det bästa är kamratskapen.

