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God Jul &
Gott Nytt
Ar !
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Gråt,
om du kan,
gråt
men klaga inte.
Vägen valde dig
- och du skall tacka.
Dag Hammarskjöld, 1961
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De första kristna kallades Vägens folk.
De var på väg. Efterföljande Jesus
Kristus, som sa om sig själv att han var
”Vägen, sanningen och livet.” Så är
också vi på väg, alla. Genom våra liv
här på jorden.
Ibland är vägen svår att gå; snårig,
mörk, smal, hård, brant … Ibland lätt;
ljus och inbjudande, mjuk och fin.
Vacker. Längs vägen finns rastplatser.
Lycklig den, som inte har för bråttom.
Utan kan unna sig en stunds vila
emellanåt. Lycklig den, som upptäcker
mötesplatserna längs vägen. Lycklig
den, som välsignas med modet att
kunna dela sina erfarenheter ur livet
med någon annan. För det behöver vi. Ensam är inte stark. Tvärtom. Starka
blir vi tillsammans. – I svåra tider, när våra hjärtan tyngs av oro och sorg. Och
i goda tider, när glädjen och tacksamheten ligger nära.
Lyckliga är vi, när vi lär känna delandets hemlighet: bördorna lättar, glädjen
fördubblas.
Ett nytt kyrkoår, ett nytt år, en ny vår … En ny framtid!
Så lever livet hos oss. Kommer det oss till mötes.
Så går livet vidare. Med oss. Går vid vår sida, steg för steg.
Detta ständiga: död och pånyttfödelse. Livet avslutas, och börjar på nytt. Igen
och igen. En paradoxal verklighet av utsatt och trygghet. -Lycklig den,
som vet sig vara på väg! Ensam, tillsammans.

Mot det förgångna: tack,
till det kommande: ja!
Dag Hammarskjöld, 1953

Lena Sollerman
t.f. församlingsföreståndare,
Björkö Missionsförsamling.
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”Jag tycker om
människor!”
– Ett samtal med
Lars Henriksson

Nästan varje dag cyklar Lars med
sin nya elcykel till färjan och
tillbaka. Frisk luft och motion. Livet
som pensionär innebär frihet, men
oftast är han en stund på kontoret
ovanför Skeppshandeln. I stort sett
varje dag. Eller träffar anställda
eller är på något annat uppdrag.
Som ”entreprenör” tror han att han
kommer jobba ända tills det inte
går längre.
Lars trivs gott på Björkö – ”det
finns en god omsorg om varandra”.
På ICA träffar han oftast någon att
byta några ord med. Något som är
kännetecknande för Lars Henriksson är intresset för andra människor, eller som han själv säger: ”Jag
tycker om människor!”
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Om vi backar tillbaka så växte Lars
upp i Redbergslid i Göteborg.
Pappa Arne drev bageriverksamhet, med flera butiker runt om i
Göteborg, och där fick Lars extrajobb som ung. Idrott var ett stort
intresse, som fotboll och handboll.
1959 gick familjen med i Gårda
missionskyrka, vilket fick stor
betydelse. Han blev så småningom
scoutledare och var aktiv i kyrkan.
Lars nämner Herbert Sundemo
som en viktig person under den här
tiden. ”Herbert var en så god
förebild - han såg oss ungdomar,
tog sig tid och fick fram det bästa i
oss”. ”Min farmor betydde också
mycket för mig som barn. Vi fann
varandra. Hon var en entreprenör.

Av Christer Zandén
Hon blev ensam i 40-års åldern,
startade ett bageri som försörjning
och fick efter hårt arbete se företaget växa. Hon uppmuntrade mig
mycket att våga och försöka.”
Yrkeslivet för Lars har bland annat
präglats av entreprenörskap och
affärsmannaskap. Men också av att
få se människor växa och bli bekräftade för den de är. Sedan 2000
driver han Pater Assistans, där han
är arbetsgivare åt assistenter som
hjälper människor med funktionsnedsättning att få ett gott liv. Så att
de kan vara delaktiga och aktiva.
Han poängterar vikten av människors lika värde. ”Alla har rätt att bli
sedda och bekräftade”.
En längtan efter Guds ord har
kommit att genomsyra Lars liv. ”För
att få mer kunskap om Bibeln, vad
den betyder i vår tid och i mitt liv”,
gick Lars och hans nyblivna hustru
Ann-Catrin en bibelskola i Norge
tidigt 70-tal. Med några vänner från
skolan, flyttade de till ett kollektiv i
Danmark och startade ett bokförlag.
Tillsammans skrev och översatte de
kristna böcker på olika språk
Långsamt utvecklades en längtan
hos Lars efter att undervisa i Guds
ord. Efter flytt till Sverige, när barnen
började skolan, undervisade han
bland annat på bibelskola i Saron-

kyrkan i Göteborg. De var med och
startade församling i Horred och så
småningom även i Kungsbacka.
Visionen var att bland annat nå
människor utan tidigare kontakt
med kyrkan. Församlingen i Kungsbacka blev för många en plats att bli
bekräftad och växa. Förutom gudstjänster utgjorde fester och läger en
bra och viktig del av verksamheten.
Lars arbetade som pastor i Kungsbacka i nästan 10 år. Genom församlingen har han rest en del till Ryssland, dels med hjälpverksamhet (mat
och kläder) men också Bibelundervisning.
Genom hela livet har familjen,
Ann-Catrin och barnen, betytt
mycket. Att nu få vara en del av
barnbarnens liv med läxläsning och
idrott mm är fantastiskt.
I rollen som politiker får han vara
med och påverka det han tycker är
viktigt. Han har suttit för KD i
kommunfullmäktige och socialnämnden i Öckerö kommun. Har numera
revisoruppdrag.
Lars trampar vidare ... Mot nya
projekt och möten med människor.
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Kalendarium
December
7 sön 11.00
Gudstjänst. Andra söndagen i advent.
Tema: Guds rike är nära
Lars Henriksson. Sång och musik:
Anders Rudäng, Paul Peeters
11 tor 13.00
Jullunch för daglediga.
Musik: Ebba Knutsson.
14 sön 11.00
Gudstjänst. Tredje söndagen i advent.
Tema: Bana väg för Herren
Carl-Göran Ekberg. Musik: Rebecca &
Christer Zandén m.fl.
21 sön 17.00
Gemensam Julsång i Björkö kyrka
Lena Sollerman, Christer Holmer.
Kyrkokören och Vågspel med Ulrika
Davidsson. Amadeo med Evelyn Lidebo
Svenninghed. Barnkör

TRÄFF FÖR DAGLEDIGA

Björkö Missionskyrka 11/12, kl 13.00
Julegröt och skinksmörgås, kaffe och kaka (50:-).
Frågesport med julanknytning. Björkös egen sångfågel Ebba Knutsson sjunger julsånger för och med
oss. Alla varmt VÄLKOMNA!
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Julafton 17.00
Samling vid krubban i Björkö kyrka.
Christer Holmer, Ulrika Davidsson
med sånggrupp
Julafton 23.00
Ord och Ton i Julnatten
i Missionskyrkan. Sånggrupp.
Juldagen 07.00
Julotta i Björkö kyrka. Christer Holmer
26 fre 17.00
Annandag jul. Mässa i Björkö kyrka.
Christer Holmer
28 sön 11.00
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan
Tema: Guds barn. Karolina Sandros
31 ons 23.00 Nyårsafton
Musik inför tolvslaget i Björkö kyrka.
Christer Holmer. Musik: Ulrika och
Hans Davidsson. Dikt: Susanne
Lachonius-Ekdahl

Januari
1 tor 17.00
Nyårsdagen. Gudstjänst med mässa i
Björkö kyrka. Christer Holmer
4 sön 11.00
Gemensam Gudstjänst i Björkö kyrka.
Tema: Guds hus. Sten Högberg
6 tis 15.00
Trettondedag jul. Gudstjänst i Björkö
kyrka. Barnkörernas Julspel under
ledning av Ulrika Davidsson. Julfest.

6 tis 17.00
Gudstjänst i Missionskyrkan med
avslutning av Equmeniakyrkans internationella insamling. Predikan och
musik: Herman Fields. Efteråt: Balkanfest i Skutan. Familjen Pedja, Conny
Nylén.

Februari

11 sön 11.00
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan.
Tema: Jesu dop. Gunnar Engstrand.
Musik: Tommy Tillander m.fl.

8 sön 17.00
Kyndelsmässodagen. Meditativ gudstjänst. Evelyn Lidebo Svenninghed.
Tema: Uppenbarelsens ljus

17 lör 11.00 - 14.00
Pilgrimsvandring. Samling Missionskyrkan. Ta med matsäck! Pilgrimsmässa
firas längs vägen

15 sön 11.00
Fastlagssöndagen. Gudstjänst med
nattvard. Tema: Kärlekens väg.
Leif Herngren

18 sön 11.00
Ekumeniska böneveckan inleds.
Gemensam gudstjänst med nattvard i
Björkö kyrka. Lena Sollerman
Öppen kyrka varje kväll kl.18 - 20
för enskild andakt och ljuständning.
Måndag, onsdag och fredag i Björkö
kyrka. Tisdag i Missionskyrkan.

18 ons 19.00
Askonsdagen. Mässa i Missionskyrkan.
Christer Holmer, Lena Sollerman.

22 tor 19.00
Bön i Missionskyrkan. Birgitta Holmer
25 sön 11.00
Gudstjänst. Tema: Jesus skapar tro
Tomas Hammar, regional kyrkoledare i
Equmeniakyrkan. Musik: Evelyn Lidebo
Svenninghed
18.00
Böneveckan avslutas med gemensam
gudstjänst i Öckerö kyrka

1 sön 11.00
Gudstjänst. Staffan Engblom
Tema: Nåd och tjänst.
Musik: Jakob Sollerman, trombon.
Christer Sollerman, organist

21 lör 11.00 - 14.00
Pilgrimsvandring.
Samling vid Missionskyrkan. Ta med
matsäck. Pilgrimsmässa firas längs
vägen.
22 sön 17.00
Gemensamt körevenemang: Visst ska
våren komma! Björkö kyrka. Kyrkornas
körer under ledning av Ulrika Davidsson och Evelyn Lidebo Svenninghed
28 lör 15.00
Missionsförsamlingens årsmöte
1 mars, sön 11.00
Gudstjänst med nattvard. Årshögtid.
Tema: Den kämpande tron. Lena
Sollerman. Sånggrupp
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Bohus-Björkö Missionsförsamling
Vandrarhemmet Skutan

SMU SCOUT
Scoterna drar igång några veckor innan
sportlovet 2015. Håll utkik efter
affischering och på Missionskyrkans
hemsida!
Alla barn/ungdomar från åk 4 och uppåt
är välkomna till scouterna. Vi lär oss om
friluftsliv genom att laga mat över
öppen eld, tälja, såga m.m. Vi leker även
en hel del och lär oss samarbeta i grupp,
och vi har fantastiska läger!

Boka boende på Björkö!
I anslutning till Björkö Missionskyrka finns ett
vandrarhem med 20 bäddar fördelade på 6 rum,
samt en liten lägenhet med 3 bäddar, eget kök
och toalett. Förfrågningar och bokningar görs på
skutan@bjorkomissionskyrka.se
eller tel. 0700-544644. Mer info finns på:
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

Kontaktperson: Maria Nejdesjö:
0730-41 41 95

Vi startar igen i vecka 3,
fredagen den 16 januari. Välkomna!

EN STUNDS STILLHET
- ATT BARA VARA
Varje onsdag kväll
kl 20-21 i Missionskyrkan
Musik, ljuständning. Möjlighet till
personlig förbön och att skriva bönelappar.
Kom närdet passar, stanna så länge du vill.
(Några onsdagar kan andra aktiviteter gälla
enligt kalendariet.)
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KOM o SJUNG!
Körsång i Amadeo
Vi startar åter den 13 januari,
kl 18.30. Kontakt: Evelyn Lidebo
Svenninghed, 0703-85 88 93.

Välkommen!

PILGRIMSLIV
Vandra den permanenta pilgrimsleden
Frälsarkransen. När som helst. Start
Kaveldunsvägen. ”Slingan” är 2,5 km.
Bänkar att vila på finns längs vägen.
Frälsarkransar och böcker finns att
köpa i Skeppshandeln i Björkö hamn.
- God tur! Eller, som pilgrimerna säger:
Pax et bonum!

