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samtidigt kokar pastan över och jag 
undrar om det är vanligt att pastorer 
gör pastasallad.
– Jag vet inte, jag har ju inte varit för-
samlingspastor tidigare så jag vet fak-
tiskt inte. Jag vet bara att de känns bra 
att få ge mat så att föräldrarna slipper 
gå hem direkt efter barnrytmiken för 
att laga mat, säger hon.

Klockan 9.11 kommer Tommy. 
”Hallå alla pilgrimer” hörs från 
kapprummet. Han blir förvånad när 
han ser mig i köket.
– Är pressen här idag, säger han med 
lillasyster Nora i famnen.
Han vet inte riktigt vad han ska svara 
när jag frågar om tankarna kring 
barnrytmiken. Lena jobbar på i köket 
och Tommy går in och flyttar undan  
några bord och skjuter undan pianot 
mot fönstret. Sen tar han fram en rund 
röd ryamatta och rullar ut den framför 
scenen.
– Vi hade en mindre förut men nu har 
vi blivit så många så jag var tvungen att 
köpa en större, säger han.
Vad sjunger ni för sånger?
– Allt som är skoj att sjunga…Pippi..
Gud tycker om..och…
Så börjar han förklara att det inte bara 
är en sångstund för barnen.
– Nu när vi får mat har vi ju också 
tillfälle att träffas och umgås, säger 
han och tar fram några runda små 
papplådor.
Han fyller dem med olika djur och 
annat som symboliserar en sång. Han 
lägger i en sköldpadda och elefant i de 
två första. 
– Idag ska barnen få välja en låda och 
sedan ska vi sjunga den sången lådan 
innehåller.
Sen börjar han förklara hur de tänkt 

när de startade barnrytmiken. Han 
talar om att ”kyrkan är till för 
samhället” 
– När vi startade rytmikan  fanns det 
ett behov för föräldralediga att träffas. 
Då föddes idén om barnrytmiken.
Sedan har de bara blivir fler och fler.
– Vi vill ha lite roligt tillsammans, så 
enkelt är det, säger han och lägger ner 
två gubbar i den blå lådan.

Klockan 9.46 kommer Hjördis 
strax därefter också Evy. De ska hjälpa 
till med serveringen och har med sig 
varsin sockerkaka de ska bjuda på till 
kaffet. De tycker båda två att det är 
”jätteroligt” att se alla barnen i kyrkan.
– Det lättar upp lite nu när jag är 
ensam, säger Evy och går fram till 
spegeln och rättar till lockarna.
Hon minns att de hade något liknande 
när hon hade småbarn hemma.
– Det kallades barntimmar och vi 
föräldrar fick lämna in barnen i kyrkan, 
säger hon.
Hon minns också att det var pyssel med 
material från Panduro hobby.
Nu ska hon servera som hon gjort i 
bamba i många år.

Klockan 9.58 kommer Pernilla Eng 
med dottern Alexandra. Hon har flyttat 
tillbaka till Björkö där hon bodde som 
liten. Hon känner igen Evy från bamba. 
De hälsar och Evy frågar vilka de andra 
i klassen var innan hon går in för att 
sätta på kaffebryggaren.
Pernilla minns och jag frågar om Evy  
var sträng.
– Nej, det minns jag inte men vi fick 
inte lämna mat, säger Pernilla.
Hon har ledig fredag och vill inte missa 
barnrytmiken.
– Det är jättekul att komma hit, spe-
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ciellt för barnen som får sjunga, säger 
hon.
Alexandra går annars på dagis. Hon 
drar i mamma och vill in till den stora 
ringen runt ryamattan där det redan 
redan börjar bli fullt. 
Hallen med alla barnvagnarna är näs-
tan full. Overaller och mössor åker 
snabbt av på de som kommer lite sent. 
Nu börjar det.

Klockan 10.07 är ringen stor och 
Tommy hälsar alla välkomna med or-
den ”Hej, det är roligt att det är lördag 
idag”. ”Nej, Nej, det är fredag” får han 
till svar och vi börjar välkomna alla ge-
nom att räkna in alla barnen i en sång: 
Ett, Två, Tre…25, 26, 27 … och några 
till som kommer lite sent.
Sen blir det en välkommensång till där 
vi nämner alla barnen vid namn. ”Hej 
på dig Joel, kul att du kom” Och alla 
de andra: Ebba, Isac, Johannes, Klara, 
Alva, Elis, Nelly, Hugo, Minnéa, Linn, 
Joel, Lukas, Linus, Kajsa, Jonathan, 
Felix och alla de andra.
Vi sjunger några sånger tillsammans. 
Nu är det dags för lådorna. Hugo vågar 
sig fram och väljer den blå lådan. Han 
öppnar och upptäcker de två gubbarna 
Tommy lagt där. Det är två sprattel-
gubbar förklarar någon och de börjar 
sprattla med sina händer bakom ryg-
gen. 
I nästa låda ligger det en Sköldpadda: 
”Min sköldpadda, padda, padda Hicko-
tea tea tea hon är så glad, glad glad... 
Och alla blir glada. ”Lessen lessen, 
lessen”, och alla blir ledsna. 
Efter några fler lådor med sånger får 
ett barn upp en låda med en flodhäst 
i. Tommy frågar dotter Alva om det är 
hon som lagt ner flodhästen eftersom 
han inte har någon sång om en flodhäst. 

Vi enas om att det är en noshörning och 
sjunger om hur härligt det är att pussa 
en noshörning.
En mamma med prickig tröja springer 
ut och kollar om lillasyster i vagnen, 
som står ute, har vaknat. Det verkar 
lugnt. Tommy har tagit fram ett nät. 
Det är ett blått hav, som barnen kryper 
in under. Vi sjunger en sång till. 

Klockan 10.25 frågar Lena om det 
är några barn som fyllt år. Först kom-
mer Minnéa fram och säger att hon fyllt 
fem. Hon får en vacker fjäril. Efter  viss 
tvekan vågar sig också Isac fram. Han 
har fyllt fyra. Vi gratulerar och sjunger 
för födelsedagsbarnen.

Klockan 10.37 knäpper vi händerna. 
”Gud som haver….du förbliver Fader 
vår.
”Var-så-goda”: Pastasallad med korv, 
köttbullar och broccoli. Det finns också 
kaffe för alla mammor och pappor. 
Plötsligt kommer barnstolar fram och 
barnmatsburkar värms och alla glufsar 
i sig det som bjuds. Ett myller av liv, en 
glädje i att vara tillsammans. ”Det är 
trevligt att få komma hit och dessutom 
få lunch, så slipper man störta hem och 
göra det” säger en mamma i vimlet och 
tar för sig av vad som bjuds. 
Och i köket står Evy och Hjördis och 
serverar kaffe och sockerkaka. Vid 
ett av de runda borden sitter Louise 
Barlind. Hon tycker det är trevligt att 
komma till barnrytmiken och småprata 
lite med de andra föräldrarna. Barnen 
går i kören och de var i missionskyrkan 
på höstmarknad. Och lillebror Elis är 
döpt i Missionskyrkan.

Klockan 11.20 lyfter Evy in den för-
sta backen med disk i diskmaskinen och 

en mamma har hämtat en sopborste och 
börjat sopa golvet. De flesta barnen är i 
lekrummet. Papporna och mammorna 
sitter runt borden men en kopp kaffe 
och en bit sockerkaka. ”Har du hört…” 
eller ”Nu verkar det ha ordnat sig med 
dagis till i vår…” ”Vi tog färjan till 
Danmark i helgen…” hörs runt borden. 
Barnen hoppar och springer och någon 
gråter en skvätt. Det är full fart.

Klockan 11.47 rullar Tommy in den 
röda ryamattan och Evy och Hjördis 
diskar sin 13.e back i köket. Barnen är 
trötta och det är dags för uppbrott. På 
biljardbordet ligger overallerna uppra-
dade och föräldrarna letar efter barnen 
som ska vara däri. Någon gråter, en an-
nan letar efter sina vantar och på golvet 
ligger en överbliven mössa. ”Hej då vi 

ses nästa vecka”. I köket delar Evy och 
Hjördis på den sista portionen sallad 
som blev över och Sara undrar om det 
är farligt att lägga ut sina barn på bild i 
Facebook. ”Jag vågar inte riktigt” säger 
hon, men får inte medhåll av de andra 
som också håller på och klär sina barn. 
De sista går. Det blir tyst. Borden står 
åter på sina vanliga platser och disk-
maskinen är avstängd. Det är stilla och 
lugnt nu, där det bara för en liten stund 
sedan var fullt av liv.

Klockan 12.15 låser Lena dörren. 
Nere på Bäckevägen står några mam-
mor och småpratar. Barnen sover sött i 
sina barnvagnar. 

Conny Nylén
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Det är kväll, och det är stilla.
Har just kommit hem från 
kyrkan; genomandad av 

Gudsnärvaro.
– Tänk att tystnad kan vara så 
välsignande!

Sitter och tänker... 
på Lisbet, min ungdomsvän.  Vi var 
precis lika naiva och godtrogna, hon 
och jag. Lika lättledda. Lika uppmärk-
samhetstörstande. 
Med den stora, och avgörande, 
skillnaden att hon var mycket mer 
begåvad än jag. 
Och mycket, mycket vackrare.
Därför for hon så illa. Förförd, 
utnyttjad, sviken, övergiven...
Ofta, ofta tänker jag: det kunde precis 
lika gärna ha varit jag.

Sitter och tänker...
på min mamma. Som skämdes så i 
livet. Över sitt ursprung, över att pappa 
tjänade mindre än en kollega, över att 
min bror inte klarade skolan.
Den förbannade skammen! Som får 
människan att gömma sig,  hålla sig 
undan. Krympa. Förlora sig själv, sitt 
liv.
Ofta tänker jag: det kunde ha varit jag.
Om inte Gud funnit mig, dragit fram 

mig ur mörkret och förvirringen in i sitt 
ljus.

Sitter och tänker...
på ungdomarna här på Björkö. Som 
i skydd av mörkret våldförde sig mot 
såväl ting som liv. En del aktivt, andra 
passivt.
– Förvirrade? Lättledda? 
Uppmärksamhetstörstande?

Sitter och tänker...
på vuxna, som skäms över sina barn. 
Och som skäms över sig själva, känslan 
av att ha misslyckats som föräldrar.
Och jag vill säga: gör inte det!
Skäms inte, låt inte skammen stänga er 
ute från gemenskapen.
Kom in i ljuset, och i värmen från 
andra!
I delaktigheten finns tröst och läkedom 
att få.

Tänd ett ljus,
och låt det brinna, låt aldrig 
hoppet försvinna,
det är mörkt nu, men det blir 
ljusare igen.
Dom sjöng så starkt och fint idag, 
flickorna, under sin musiklektion.
Och jag tänkte... ja, just så är det! 

Ljuset är en motkraft. Mörkret har 
faktiskt ingen chans, 
varken det inre eller det yttre.
När vi tänder ljus skingras mörkret. 
– Försvinner rädslan, punkteras 
skammen...
Förvandlas utanförskapet. Till 
gemenskap.
Ljuset sprider sig.

Det är Advent och snart är det Jul.
När vintermörkret är som 
tätast – låt oss mötas och 
tända många ljus!
Tillsammans tänder vi 
hoppets stjärna. 
Tillsammans 
kan vi vänta på 

att Ljuset ska födas.
Ja, låt oss mötas! 
Gamla och unga, trötta och pigga, 
friska och sjuka, lessna och glada
– till samtal och fika, i tystnaden, i lek 
och allvar, i den gemensamma sången 
och högtiden.

Välkomna till kyrkan
– vi behöver varandra! Ensam är inte 
alls stark.

Hälsar så gott,
pastor Lena

Det kunde varit jag...
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KALENDARIUM
Återkommande varje vecka

Onsdagar 9.00
Morgonstund har guld i mund
Kort pilgrimsmässa

Torsdagar 19.00
En stilla timma
Pilgrimskväll

DECEMBER

1 lördag 15.00 
Björkö kyrka fyller 50 år.
Välkommen till födelsedagskalas! 

2 Första Advent 11.00 
Gudstjänst En HEL värld!
Ann-Louise Dahlberg Insamling till 
mission i andra länder startar 
Sånggruppen blåsare 

2 Första Advent 18.00 
Orgelkonsert i Björkö kyrka

9 Andra Advent 11.00 
Nattvardsgudstjänst Lena Sollerman 
Pelle Ljunggren Helena Sveningzon
 
10 måndag 18.00 
Julfest i Skutan! För SMU-ledare och 
Ungdomsråd med familjer

13 torsdag kl 16-18 
Luciakaffe tillsammans med Röda 
Korset Kulturskolans gitarrelever och 
barnkörerna Luciatåg

16 Tredje Advent 17.00 
Gemensam julsång på Björkö  
Vi sjunger in Julen!
Tillsammans med många små och 
stora körsångare, musiker och solister 
under ledning av Evelyn Svenninghed 
och Jozsef Szaller  
Efterträff med glögg och pepparkakor 
Kollekt till Stadsmissionen och  
Räddningsmissionen   

23 Fjärde Advent 11.00 
Gudstjänst  Herrens moder 
Lena Sollerman Maria-musik med 
Ulrika & Jakob Sollerman Nicklas 
Sehlin 

24 Julafton 11.00
Sjung, för Guds skull!
Samling vid krubban Julspel Lena 
Sollerman Tommy Tillander krets 6  

24 Julafton 23.00  
Ord & Ton i Julnatten
Lena Sollerman Evelyn Svenninghed 
sångare musiker  

30 söndag 11.00 
Gudstjänst Var inte rädda
Lena Sollerman
Christer Sollerman flygel  

31 Nyårsafton 23.00
Nyårsnatt i Björkö kyrka
Traditionsenligt fyrverkeri i hamnen
 

JANUARI 

6 söndag 17.00 
Iona-inspirerad gudstjänst i Skutan.
Lena Sollerman med gudstjänstgrupp
En HEL värld! Insamling till mission i 
andra länder avslutas 
  
12 lördag 16.00 
”Knut kör julen ut!”.
Vi dansar ut julen i Skutan. Gröt och 
skinksmörgås serveras godispåsar till 
barnen  

13 söndag 11.00 
Nattvardsgudstjänst Leif Herngren
Lotta Alexanderson
Maria Alexanderson-Redvall  

20 söndag 11.00
Ekumeniska böneveckan Christer 
Holmer Martin Svanström med vänner
  
27 söndag 11.00
Gudstjänst på Kyndelsmässodagen 
Sjung, för Guds skull!
Lena Sollerman Tommy Tillander  
med små och stora och clownen Mattis 
Solstrålarna & Happy

FEBRUARI

2 lördag 16.00 
Församlingens årsmöte

3 söndag 17.00
”Mellan Argentina och Mexico” 
Musik och meditation med  Lennart 
Winnberg Trio Lena Sollerman 
 
10 söndag 11.00 
Gudstjänst Leif Herngren 
Evelyn Svenninghed   

17 söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan 
Film och berättelse från livet i 
republiken Kongo. Britt-Mari Ekfjorden 
och Lena Graal

24 söndag 11.00
Nattvardsgudstjänst Lena Sollerman 
Sånggruppen  

MARS

3 lördag Våffelmarknad
Lotterier, servering

7-9 Retreat Wettershus 
 Jesus säger: ”Följ med mig bort 
till en öde trakt, så att vi får vara
ensamma och ni kan vila er litet.”
– Välkommen med till Wettershus 
retreatgård!  Info kommer.

Boka in GÖTEBORGSMÖTET 
2008 redan nu! 5-8 juni. Då 
möts Svenska Baptistsamfundet, 
Metodistkyrkan i Sverige och Svenska 
Missionskyrkan tillsammans med 
föreningar inom SBUF, MKU och SMU 
till årskonferenser och gemensamma 
samlingar i Svenska Mässans 
konferenscenter vid Korsvägen!
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Kan du se ljuset i 

VINTERMÖRKRET

Ola Alexanderson, överstyrman, Stena Saga 
 
– Som styrman tycker jag att jag har ett tränat öga för att upptäcka ljus i mörker. Trots 
alla fina instrument som vi har på bryggan är det alltid lika skönt att se ljusen från 
lanternorna med egna ögon. 

Vi matas med mycket mörker i form av våld och ondska, från bland annat media. Då 
kan det vara svårt att se ljuset. Det är då extra viktigt att se och söka efter det som är 
ljust och gott.

Det verkliga ljuset i mitt liv är gemenskapen i familjen och i församlingen och min tro. 
Där kan jag hämta kraft att gå vidare. Det är som när gryningsljuset kommer över 
havet.  Då får man ny ork att köra lite till.
 

Helena Larsson, ordf. Björkö 
Samhällsförening

– Vi i samhällsförningen vill ju vara 
en del av arbetet att skapa en vi- och 
omsorgskänsla på Björkö. Där det är 
nära mellan människor och vi alla ser 
varandra.

Så här har jag uttryckt mig i det nya 
numret av Björkönytt: För att vår ö 
skall fungera helt och starkt och kunna 
klara av andra problem som kan uppstå 
måste vi ha en välvillig och kärleksfull 
gemenskap, som omfattar alla som lever 
här. Låt oss därför starta på nytt, med en 
ny och fräsch känsla för varandra. Det är 
ju faktiskt Advents-tid – nystarts-tid! 

Viveka Elisson, fritidsledare 
Torslanda

– Så här tänker jag om ljuset i 
vintermörkret.
 
Ett sätt att komma in i gemenskapen
kan ju vara att komma till vårt 
nattvandrarmöte i Skutan.

Om det kommer många vuxna dit  kan 
jag ana ett ljus i vintermörkret.

Jag tror att ungdomarna behöver oss 
vuxna.




