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Försommarsolen sticker i ögonen och 
sonen Felix vill gärna visa sina konster 
på den nyköpta studsmattan. Han pock-
ar på uppmärksamhet och föräldrarna 
undrar om det inte är dags för mat åt 
dotter Molly. En mås vaktar sina ägg en 
bit bort och Felix undrar nu var fotbol-
len tagit vägen. Det är full fart och inga 
döda stunder att vara småbarnsförälder.
 
André driver ett företag som rekry-
terar chefer till andra företag. Han pend-
lar in till kontoret på Västra Hamngatan 
med den lilla miljöbilen som står bredvid 
den lite större BMW:n  framför garaget 

som är fullt att saker. Som framgår av 
efternamnet Haug kommer André från 
vårt grannland i Norge och lite på skämt 
och lite på allvar säger han.
– Det är kanske inte så lätt för Sverige 
att upptäcka att lillebror i väst blivit stor.
Nej det är kanske inte så lätt, och så 
säger vi inte något mer om det. 
Charlotte är utbildad hud- och kropps-
terapeut och har arbetat vid Hagabadet. 
Hon är nu hemma för att ta hand om 
Molly sju månader och Felix tre år. 

En granne cyklar förbi och tre per-
soner passerar förbi nere vid Hjördis, 

Charlotta, Felix, Molly och André Haug i soffan på den stora altanen på Björkvägen, där de bor 
sedan fyra år. 

– Man får vara glad om en av oss kan 
sitta med på en gudstjänst, säger André 
Haug och matar dotter Molly med eko-
logisk barnmat från ICA. Vi är på Vår-
konsert i Missionskyrkan och
mamma Charlotte 
har följt med tre-
åriga sonen Felix till 
toa och står nu och 
småpratar vid bil-
jardbordet i kapp-
rummet i väntan på 
att Felix ska bli ”fär-
dig”.
Barnen från musik-
skolan har visat upp 
vad de kan med 
sång och spel. Vi 
har fått sjunga med i ”Den blomster tid 
nu kommer”. Och Idas sommarvisa har 
fyllt Skutan denna försommarkväll.

Nu sveper ”Musica Vocalis” in oss i 
sommartoner och  kvällsljuset letar sig in 
i ljusa strimmor över fikaborden. ”Som-
maren är här” säger pastor Lena. Här, i 
Skutan, är också familjen Haug denna 
försommarkväll i maj. De gick med i 
församlingen för några veckor sedan.
– Vi kände oss hemma och välkomna i 
Missionskyrkan, säger André på soldäck-
et hemma på Björkvägen någon timma 
före konserten.
Charlotte håller med, med tillägget.
– Nu när barnen växer vore det roligt 
om de också kunde känna sig hemma i 
kyrkan, säger hon.
De var med i en liten församling som de 

varit med och bildat själva inne i stan. 
De samlades i Backa men både Charlotte 
och André tyckte det blev långa resor 
och också svårt för barnen och få en 
naturlig anknytning till den församling-

en.
– Så det var också 
därför vi valde att 
gå med i Missions-
församlingen här 
på Björkö, säger 
Charlotte.
De har båda en 
bakgrund i Pingst-
kyrkan.
– Det är inte vik-
tigt var man kom-
mer ifrån, nu kän-

ner vi oss hemma i Missionskyrkan och 
den varma atmosfären där, säger Char-
lotte.
Om hon fick önska något skulle det vara 
att fler ”lite yngre” fanns med.
– Då kanske det också skulle finnas ett 
behov av verksamhet för de lite yngre 
barnen.
Men det är inget hon ställer som ett krav. 
Hon nämner söndagsskola som en akti-
vitet barnen skulle kunna gå på, men 
som sagt inga krav. Bara en stilla önskan 
om att barnen skulle känna sig hemma i 
kyrkan.
 
De flyttade hit för fyra år sedan och 
har som alla andra byggt om en hel del i 
huset på Björkvägen. 
– Vi har gjort det mer öppet inne och 
altanen här har vi gjort större, säger 
André.
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när vi talar om vad en församling är och 
vad den är till för.
– Jag tror det är viktigt att bli sedd när 
man kommer till kyrkan, säger Charlotte. 
André talar om sitt kristna hem och att 
de som känner sig hemma i en kyrka 
också stannar där.
– Tron vill vi ska vara en naturlig del av 
våra liv, säger Charlotte.
André fyller på med att han vill att tron 
ska vara en naturlig del av också hans 
yrkesliv.

Det goda kaffet är urdrucket och det 
börjar närma sig tiden för vårkonserten i 
kyrkan. Några bord som lånats till barn-
välsignelsen plockas in i bilen. André får 

hjälp med styrningen av sonen på den 
lilla gångvägen mot Missionskyrkan med 
orden ”så här gör vi bara på Björkö”. 
Efter en stund kommer också mamma 
Charlotte med Molly till konserten. De 
tittar in från kapprummet och sätter sig 
sedan på stolarna vid ingånen. Felix hit-
tar kusin Odd. De inte bara sjunger om 
spring i bena utan har så mycket av den 
varan att de måste ut i solen. Molly ser ut 
att njuta, när hon förutom ljuva som-
martoner även får mat av pappa André.
Pastor Lena talar om sommaren och 
kören bjuder in oss i sången med orden 
”…vad du är skön i kväll min älskade…dina 
ögon är som duvor.  

Felix Haug i sampråk med pastor Lena Sollerman 
utanför Missionskyrkan en eftermiddag i maj. 

– Du gick ju med i Missionskyrkan som 
medlem för någon månad sedan. Hur känns 
det nu? 

– Det är bra. Väldigt bra och faktiskt 
också skönt att slippa sätta sig i en kall 
bil för att åka till sin församling. Jag 
trivdes bra i Pingstkyrkan på Öckerö 
men det var resorna som blev långa och 
nu känns det bra att vara nära sin kyrka 
och församling.

– Vad hoppas du av missionsförsamlingen? 
Vad har du för förväntningar?

– Att komma närmare Jesus och Gud 
och också att fler ska hitta dit och känna 
att de hör hemma där. Tidigare när 
jag gick till kyrkan förstod jag inte så 
mycket, nu tycker jag att jag får ut något 
av en gudstjänst, har lärt mig språket och 
hur man ska göra.

– Vad är det bästa att vara med i en 
församling?

– Gemenskapen, både när vi firar 
gudstjänst och vid fikat. Ibland känner 
jag att det skulle vara bra att tala mer om 
predikan och gudstjänsten vid fikat. Jag 
är fortfarande nyfiken på vad kristen tro 
är. Gemenskapen gör mig stark.

– Vad är det bästa i en gudstjänst?

– Predikan är viktig. Sången, lovsången 
är också viktig. Nattvarden och 
ljuständningen känns också bra. Sen 
kan det också vara bra att göra något 
annorlunda som vi inte brukar göra. 
Det var stort för mig att få spika upp 
allt skräp i livet på korset som vi gjorde 
på Långfredagen i påskas. Det förlöste 
mycket hos mig.

– Tänkte på några ord jag har här 
framför mig ”Det är bättre att vara 
efterföljare och misslyckas än att 
misslyckas med att bli efterföljare”. 

 

TOMAS QWARFORDT

”Jag har fått ett nytt liv, och nya vänner. 
Jag har fått ett nytt hjärta och mer 

kärlek till livet”.
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Du såg mig innan jag föddes,
i din bok var de redan skrivna,
de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt.
Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,
väldig är deras mångfald.
Psaltaren 139:16-17

Under rubriken FÖRUNDRAN skriver Stefan Edman
i sin bok med samma namn:
– Hur kan en skir doftande nyponros bli till – av biljoner atomer från mark, luft och 
vatten?
Hur kan blåklockor växa fram ur skrynkliga frön?
Och skönsjungande lövsångare ur spermier och ägg?
Under försommaren är hela naturen en enda myllrande barnkammare.
I varje tuva, i havsvikar och träd firar kärleken triumfer.
Liv vill liv!
Själva är vi också en del av denna skapelseordning.
Storögda strövar vi runt, fyllda av förundran.

För många av oss är sommaren en efterlängtad tid.
Ledigheten är åtråvärd. För andra är den stundande sommaren fylld av orostankar.
Ensamheten är aldrig så plågsam som då...
Ja, vi människor behöver verkligen varandra. Den bästa stimulansen för människor 
– är människor! Att vara tillsammans med, lyssna till och samtala med.
Med stor glädje och tacksamhet sitter jag med planeringen inför hösten 
framför mig. – Så mycket fint som väntar! Mina tankar rör sig kring tre ord: Möten. 
Berättelser. Delande. – Välkommen!

Berätta – så jag ser dig!
I höst inbjuder församlingarna här på Björkö till två samtalsgrupper. 

Kvinnor är välkomna till Missionskyrkan. Vi läser och samtalar utifrån Ylva 
Eggehorns bok Kryddad olja. Ylva har också skrivit den bok som männen samlas 
kring, i Björkö kyrka.
Där lejonen bor. – Spännande möten mellan våra egna erfarenheter av livet och bibliska 
berättelser. Se bifogade folder! Samtalsledare: Lena Sollerman och Christer Holmer.

Några gånger under hösten inbjuds vi till . Nyfiken på kristen tro? Sugen på att få veta 
mer? Eller längtar du helt enkelt efter att få dela din tro och dina tankar med andra?
– Undervisning, samtal, fika och aftonbön. Se kalendariet!

Tillsammansdagar på gården Kuvarp 4-6 september.
För stora och små, gamla och unga. Försök komma med! Från fredag kväll till 
söndag, eller kom på lördag förmiddag – stanna över dagen eller till söndag.
I lek och allvar, stillhet och rörelse möter vi varandra i samtal kring våra liv, musiken 
och Gud. Se separat folder! Anmälan.

Pilgrimsretreat i Skutan i oktober.
Handlar om att vara ensam tillsammans med andra. Om att hitta sin egen berättelse, i 
tystnadens trygghet. Information kommer.

Om Gud mitt i livet!
Jag har en dröm. 
Ser framför mig en vacker liten bok, med texter och bilder i.
Texterna kommer från oss själva här på Björkö. – Handlar om erfarenheter, frågor 
och längtan som har med andlighet att göra. Nyskrivet, eller gammalt. Och bilderna 
berättar på sitt sätt, om vår underbara ö och människorna här.
Vill du vara med? Plocka fram dina alster ur byrålådorna eller sätt dig ner och 
skriv. Lite eller mycket. Du får vara anonym, om du vill. Kan lämnas när som helst. 
Personligen eller i lådan nedanför Missionskyrkans anslagstavla.
Genom att berätta för varann blir vi tydligare. Både för oss själva och för varandra.
Den bästa stimulans för människor – är människor!

Gud välsigne dig i sommar!
Hälsar så gott,
pastor Lena

FÖRUNDRAN



10 11

JUNI

7 söndag 11.00

Gudstjänst på Heliga trefaldighets dag 
Sigfrid Deminger, Anna Sollerman
 
13 lördag 11 - 14
Pilgrimsvandring

14 söndag 10.00 
Gudstjänst Lena Sollerman, 
Evelyn Lidebo Svenninghed

21 söndag 10.00
Gudstjänst på Johannes Döparens dag 
Ann-Louise Dahlberg, Paul Peeters

28 söndag 10.00
Gudstjänst Lena Sollerman
Tommy Tillander

JULI

1 onsdag 20.00
Sommarmusik i Missionskyrkan
PÅ RIKTIGT – Musik om det 
som är viktigt – på riktigt
Ulrika och Jakob Sollerman,
Nicklas Sehlin

5 söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Lena Sollerman

8 onsdag 20.00
Sommarmusik i Missionskyrkan 
ÖGONBLICK AV NÄRVARO
– Lekfullt, lugnt, improviserat och 
noterat i en spännande blandning.
Ingela och Thomas Hellsten, 
Tom Frode Tveita

12 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan 
på Apostladagen
Jacob Molén, Christer Sollerman

15 onsdag 20.00
Sommarmusik i Missionskyrkan 
UNDERBART ÄR KORT
 – Sång, musik och dikt. Åsa och 
Hans Djurfeldt, Christina Sunnergren, 
Lennart Tönnäng och
Evelyn Lidebo Svenninghed 

19 söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Tove Pilroth

22 onsdag 20.00
Sommarmusik i Björkö kyrka
FISKEPÖJKA Å HERRSKAPSPIGER. 
– Om livet på våra öar för inte så länge 
sedan i ord och ton med Rita Karolen 
de Koster och Leif ”Pedda” Pedersen
 
26 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan 
på Kristi förklarings dag Jacob Molén, 
Michel Gluger, Tommy Tillander 

29 onsdag 20.00
Sommarmusik i Björkö kyrka
DEN GRÖNA ÖN – keltisk musik 
från den gröna ön Irland på den gröna 
ön Björkö med West of Eden trio från 
Göteborg

AUGUSTI

2 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka
Lars Henriksson

5 onsdag 20.00
Sommarmusik i Björkö kyrka 
SOL, VIND OCH VATTEN 
– Ted och Kenneth Gärdestads texter 
består. Likt solen, vinden och vattnet. 
Anki Hjulström och Simon Ljunggren

9 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan 
Gunnar Engstrand
Rebecca & Christer Zandén

16 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Lena Sollerman

23 söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan
Christer Holmer, Martin Svanström

30 söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard
Lena Sollerman, Tommy Tillander

19.00 
Söndagkväll i Ord och Ton.
Ylva Eggehorns texter. Björkö kyrka

KALENDARIUM

Mitt i livet!

Tillsammansdagar 
för alla åldrar
på gården Kuvarp
den 4-6 september.
Se separat inbjudan.
Anmälan

Nyfiken
på bibeln och kristen tro? 
Sugen 
på att få veta mer? 
Eller längtar 
du helt enkelt efter att få dela 
din tro och dina tankar
med andra?

Välkommen
till Söndagkväll i Skutan!
Undervisning * Samtal * Fika
 * Aftonbön
Den 13 september, 4 oktober 
och 8 november 17.00
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Har du något bra smultronställe 
att rekommendera för sommaren?

Roger Nilsson, försäkringstjänsteman

– Vaxholmen, nordväst om Sälö och är ett bra ställe att lägga till vid med 
segelbåten. Ön ligger lite vid sidan om stora leden och den har en bra och 
skyddad natthamn och faktiskt också en toa. Där kan man fiska öring tidigt på 
morgonen när de andra sover. Det är ett fint smultronställe för mig. 

Astrid Laurberg, mamma

– Kolvik är ett fint ställe. Laesø och Anholt är också fina ställen att gå till med 
segelbåten. Vill man ännu längre är skärgården söder om ön Fyn i Danmark 
också spännande att segla i med sina många öar.


