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”I dag har en frälsare fötts åt er i Davids 
stad, han är Messias, Herren.”
Och vi var bjudna på festen i ABFs lokaler en trappa upp ”bredvid bensinmacken” 
hade Madjid sagt i telefon. Spadegatan 11 ”bara 100 meter från Angereds cen-
trum.”
Vi letade. Och ringde. Letade och ringde. Ingen svarade så vi följde ABFs skyltar 
över skolgården.

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt
och som Herren har låtit oss veta.”

Madjid mötte upp på den mörka parkeringsplatsen, öppnade dörren och visade oss 
upp för spiraltrappan, till festen. Där stod borden uppdukade och vi hälsade. Och 
där i mammans trygga famn vilade han. Namnet han fått var Aajan och han sov 

lugnt i den kalla ljusrörsbelysningen. Hans långa mörka hår täckte det lilla huvudet 
och mamman hälsade och vi lämnade vår present, en bok med de 365 första 
svenska orden tillsammans med ett handtextat kort med motiv från Bohuslän.

”Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.”

Vi satte oss ner och maten ställdes fram: piroger, grönsaker, fårkött och annat. 
Vattnet hette Aqua Dor - det naturliga vattnet,  ölen kom från Danmark och i taket 
hängde blågula serpentiner. De som redan ätit reste sig upp och höjde armarna till  
dans. Och vi förflyttades till Hemlandet. Musiken språket, maten och dansen. 
Ansiktena log och bena rördes i takt med rytmen från musikmaskinen. 

”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, 
en glädje för hela folket.”

Vi åt och njöt och välkomnades på svenska av damen med den bruna klänningen. 
Hon sa ”så här gör vi i vårt hemland när vi vill välkomna en ny människa till oss.” 
Och mannen från Belgrad sa att alla länder är fina men finast är mitt hemland.

”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.”

Så dansade vi och morfar la handen på min axel. Han såg mig långt in i ögonen 
och vi hörde ihop i den snabba rytmen över golvet.  Alla var glada. Och Madjid var 
gladast när han sträckte armarna till ännu en dans. Vi var bjudna på festen. Alla 
är bjudna på festen när en frälsare är kommen, en Messias är född. När Gud blev 
människa för att rädda en hel värld.

”Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud 
för vad de hade fått höra och se.” 

Och lilla Aajom sov så sött när vi trötta tackade för festen, maten och 
gemenskapen och tog spiraltrappan ner till parkeringen.

”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
 
Ur julevangeliet Luk kap 2                                                                Conny Nylén
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SMUs nya ordförande heter Viktor 
Weismark han är 17 år, går andra året 
på Kitas gymnasium i Göteborg. Han 
bor i Västergårds by.

– Scout var veckans höjdpunkt, alla 
pratade om det och vi hade roligt, be-
rättar Viktor.

På väg hem från skolan har han varit 
på gym och tränat och nu sitter han i 
den gröna soffan i TV-rummet i kyr-
kan, när livet träffar honom för en 
intervju om vem SMUs nya ordförande 
är. 
Han minns scoutkvällarna och alla 
roliga läger inte minst lägret som hade 

V
W
Viktor

Weismark
SMUs nya ordförande
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återvinning som tema och som därför 
fick det passande namnet Returen.
– Lägerbålen var roliga och jag minns 
att vi gjorde diskVm, säger han.
DiskVm är en sketch som man gör 
snabbt och sedan långsamt. Den måste 
ses och upplevas och går inte att be-
skriva i ord. Sen blev det fler scoutläger  
några tonårsläger i Lima och elbasspel i 
TT-tigers.
Viktor gillar inte att tävla så SMU pas-
sade honom där han 
kände sig mer och 
mer hemma. 
– Finns ju inte så 
mycket att göra här 
på ön så därför var 
extra roligt att kom-
ma på läger med an-
dra i Lima, säger han 
på sitt vanligtvis lug-
na sätt.

Och nu är du ny 
ordförande i SMU?
– Det ska bli roligt 
och jag ser det som en 
stor utmaning, säger 
han.
Han vill gärna vara 
med och påverka besluten i SMU och 
det finns också en till anledning till 
varför han tackade ja.
– Jag har ju själv haft så kul i SMU så 
nu vill jag vara med och göra något för 
öns ungdomar, säger han.
Han vill gärna att det kommer fler till 
kyrkan och vill jobba för att fler ska 
känna sig välkomna.
Hur?
– Att göra SMU attraktivt och göra sånt 

som är roligt, att känna att vi är en 
familj som har det trevligt tillsammans, 
säger han.
Han tycker också att SMU inte ska 
sticka under stol med att det är en kris-
ten organisation.
– Det är klart att vi ska tala om det, 
säger han.
Han vill gärna att SMU ska växa och 
bli större och är lite orolig över allt 
pappersarbete som ingår i att vara ord-

förande.
– Men jag har 
många goda vänner 
som hjälper mig, 
säger han.
Så kommer vi in på 
lite mer personliga 
frågor om framti-
den och Viktor vet 
inte vad han ska bli 
när han blir stor.
– Jag vill gärna 
jobba med männis-
kor på något sätt, 
varför inte utom-
lands, säger han.
Han kan också 
tänka sig att kan-
ske lära sig mer om 

kristendomen på någon skola när han 
slutat gymnasiet.

På frågan om vilken musik han helst 
lyssnar på kommer svaret snabbt och 
säkert.
– U2, det är det enda jag lyssnar på just 
nu säger han.
Han vet att de kommer med en ny skiva 
i början på nästa år och att Bono, sång-
aren i U2, blivit adlad. Han vet också 

att alla i bandet, utom basisten, är 
kristna.
– De sjunger om rättvisa och fred och 
också om 3:e världen, Många av deras 
låtar har kristet budskap, säger han. 
Film, vad gillar du för filmer blir nästa 
fråga till SMUs nya ordförande.
Han säger att han är kräsen och att det 
finns mycket skräp att se.
– Jag gillar filmer med ett smart slut, 
säger han och ger ett exempel som heter 
”The Buttefly Effect”
– Den är gripande och har ett bra slut, 
säger han.

Annars tycker han det är pressat i 
skolan med många mål som ska uppfylls.
Därför kan det vara skönt att gå till 
gymet efter skolan och låta kroppen 
jobba lite.
Han tycker också att vi här i Europa 

har ett ansvar för 3:e världen.
– Vi har mjölkat ur den på resurser och 
nu är de fattiga. Vi måste bry oss mer, 
säger han.
Om du skulle få vara ett djur för en dag 
vilket skulle du välja?
Svaret dröjer en stund innan han be-
stämt sig.
– En örn vill jag vara, skulle vara roligt 
att se världen från ovan för en dag, 
säger han.
Bil?
– Kanske en Porsche eller Ferrari, dom 
är väl snygga. Vet inte, jag är inte in-
tresserad av bilar.
Vad är det bästa med Björkö?
– Havet och alla vänner, och sedan är 
det inte långt till stan, svarar SMUs nya 
ordförande Viktor Weismark.

Conny Nylén
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Så undertecknar ofta biskop eme-
ritus Martin Lönnebo (han med 
Frälsarkransen, du vet!) sina 

brev, sägs det. 
”Ha det så trevligt!”, skriver han.
Men, kan man förvånat undra, ska en 
biskop verkligen vara så lättsinnig! 
Borde han inte istället skriva ”Må Gud
välsigna dig” eller nåt annat fromt och 
fint?

Y och D
För sina kritiker förklarar biskop Mar-
tin att det finns två olika sorters trev-
ligt:
”Trevligt Y” och ”Trevligt D”.
”Trevligt Y” handlar om att ha trevligt 
på ytan –småpratet, minglet, tjötet, 
nickningar och hejanden … Vänlighet, 
som vi människor behöver så mycket 
av! För att våga närma oss varann.  Det 
nödvändiga ”kittet”, som hjälper oss att 
uppleva tillhörighet.
”Trevligt D” handlar om en trevlighet 
på djupet. Om gemenskap. 
När vi vågar stanna upp och lyssna till 
varann; dela våra erfarenheter av glädje 
och förhoppningar, av sorg och smärta 
och oro, då möter vi varann på ett an-
nat plan. På djupet.
I medkänsla, och med ömhet. Och där 

frigörs den kvalitet i livet, 
som Bibeln kallar för Kärlek. ”Se, hur 
de älskar varandra!”

Brev från Taizé
Det kom ett brev för några dagar sedan.
Det var från broder Roger, grundare av 
den ekumeniska kommuniteten i byn 
Taizé, 
sydost om Paris. Eller rättare sagt: bre-
vet utgår från broder Rogers förkun-
nelse och liv. 
Själv gick han ur tiden för några år sen. 
Brevets rubrik lyder: FÖRSONINGENS 
VÄG. 
Och följande ord av broder Roger cite-
ras inledningsvis:
”Präglad som jag var av vittnesbördet 
om min mormors liv,
 och i hennes efterföljd, fann jag min 
egen kristna identitet genom att har-
monisera 
mitt eget trosarv med Mysteriet i den 
katolska tron, utan att bryta gemen-
skapen med någondera.”

Brevet från Taizé anlände ett par dagar 
innan kyrkornas samrådsgrupp här på 
Björkö skulle mötas för första gången. 
En samrådsgrupp (fint ord!), bestående 
av kyrkoledarna på Björkö och med-
lemmar ur de båda församlingarna. 

Med uppdraget att fördjupa och utveck-
la det goda samarbete som sedan länge 
pågår på vår ö, och som intensifierats 
sedan vi slöt det lokala avtalet om kyr-
kogemenskap mellan Öckerö försam-
ling av Svenska kyrkan och Björkö mis-
sionsförsamling söndagen den 1 juni. 
    – Många är vi, som fått glädjas över 
fullsatta kyrkor vid våra gemensamma 
gudstjänster i höst! Och många är vi, 
som på djupet fått känna beröringen av 
Guds goda ande i våra liv: Sanningens 
och Kärlekens, Gemenskapens ande.

Behöver varandra
Nej, vi ska inte ”slå ihop” våra kyrkor. 
Inte än. Det som är vår uppgift, 
det är att fördjupa dialogen oss emellan.          
    – Att gemensamt söka upptäcka så 
mycket som möjligt av Kristi ansikte: 
hans vilja för världen, för kyrkan, för 
hela den mänskliga familjen. I detta 
behöver vi varandra, ingen är sig själv 
nog.
Det handlar om försoning. Broder Ro-
ger var för sin del övertygad om att 
Kyrkans synliga enhet inte kan vinnas 
genom teologiska och diplomatiska 
överenskommelser. Först och främst har 
den sin grund i BÖNEN. Johannes 
första brev 1:3-4 i Nya Testamentet:
”Det vi har sett och hört förkunnar vi 

för er, för att också ni skall vara med i 
vår gemenskap, som är en gemenskap 
med Fadern och hans son Jesus Kris-
tus.” Och så kommer det:
”Detta skriver vi för att vår glädje skall 
bli fullkomlig.”!

Ett glädjefyllt liv!
Bara en sådan gemenskap, Trevligt D, 
kan erbjuda en splittrad värld löftet om 
en uthållig försoning. Bara en sådan 
gemenskap, på djupet, kan skänka 
trygghet och skapa tillit i vårt samhälle 
här på Björkö. Bara en sådan gemen-
skap, i bönens djupa vila, kan hjälpa 
oss, rädda och ensamma människor, att 
våga öppna oss för varann. Dela för att 
hela.

Detta, mina vänner, är Guds stora hem-
lighet. Kristus-mysteriet.
Det är vad adventstiden vill berätta för 
oss om, det är vad Julens budskap 
handlar om och det har med vår fort-
satta livsvandring in i år 2009 att göra.

Ha det så trevligt!

Hälsar pastor Lena

Ha det så 
trevligt!
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KALENDARIUM
PILGRIMSMÄSSA

varje onsdag morgon 9.00

MEDITATION

varannan onsdag kväll 

19.00  jämna veckor

21.1-27.5.

DECEMBER

7 Andra advent 11.00 

Guds rike är nära!

Gudstjänst med nattvard 

Lena Sollerman Musik Helena

Sveningzon Charlotta Alexanderson

11 torsdag 18.00

Adventskaffe med luciatåg

i samverkan med Röda Korset

14 Tredje advent 16.00

Björkö kyrka inbjuder: Levande 

Julkrubba och glögg

17.00 

Gemensam Julsång i Björkö kyrka 

Lena Sollerman

20 lördag 11 - 14

Pilgrimsvandring med matsäck 

21 Fjärde advent 11.00

Maria, Herrens moder

Gudstjänst Sigfrid Deminger 

Musik Anna Sollerman

24 Julafton 11.00

Julspel – samling vid krubban

23.00 

Ord & Ton i Julnatten Lena 

Sollerman  Evelyn Svenninghed  

sångare och musiker 

   

28 söndag 11.00

Guds barn

Gemensam gudstjänst i Björkö 

kyrka Lena Sollerman  

    

31 Nyårsafton 23.00

Musik i Björkö kyrka 

JANUARI 

1 Nyårsdagen 17.00

I Jesu namn

Gemensam nyårsbön i 

Missionskyrkan  Christer Holmer 

Charlotta Alexanderson

  

4 söndag 11.00 

Guds hus

Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 

Ann-Louise Dahlberg  

6 Trettondedag jul 16.00

”Som Fadern har sänt mig, sänder 

jag er.” Joh 20:21 Avslutning på 

insamlingen till mission i andra 

länder avslutas. Hälsning till vår 

systerkyrka i Indien Ulla Brattö. 

Därefter Julfest i Skutan!

  

11 söndag 11.00 

Jesu dop

Gemensam gudstjänst i 

Missionskyrkan Åke Andréasson 

Karolina  Nyström

17 lördag 11 - 14

Pilgrimsvandring med matsäck

18 söndag 18.00

Ekumeniska böneveckan inleds

Gudstjänst med nattvard

i Öckerö kyrka

Taxibåt ordnad Lena Sollerman 

Åke Andréasson m.fl. 

   

25 söndag 11.00 

Jesus skapar tro

Gudstjänst Leif Herngren  

O, my God!

18.00 

Kulturkväll i Missionskyrkan

 

31 lördag 16.00

Församlingens årsmöte

FEBRUARI

1 söndag 11.00 

Jesus är vårt hopp

Gudstjänst med små och 

stora Lena Sollerman Tommy 

Tillander med vänner

8 söndag 11.00 

Kyndelsmässodagen

Gudstjänst Leif Herngren 

Paul Peeters

12 torsdag 16.00

Träff för daglediga i Missionskyrkan

15 söndag 17.00

Söndagkväll i Skutan: El camino

Lars-Gunnar Sundin berättar 

i ord och bild om vägen till 

Santiago de Compostela 

21 lördag 11 - 14

Pilgrimsvandring med matsäck

22 söndag 11.00

Kärlekens väg

Gudstjänst med nattvard på

Fastlagssöndagen Lena Sollerman 

Charlotta Alexanderson 
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Vad tycker du om avtalet om samverkan mellan 

Svenska 
kyrkan

Missions
kyrkan

på Björkö?

och

Ola Alexanderson
överstyrman

– Det är bra,
jättebra. 
Känns roligt att 
vara med om detta 
historiska ögonblick.

Anton Ericsson 
fd kantor

– Det skulle vi gjort för 
många år sedan. 
Det är bra, att vi äntligen 
börjar samarbetahär 
på Björkö. 
Nu får vi tillfälle att lära 
känna varandra och det 
är bra för ekumeniken.


