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Ljuset – en vårbetraktelse

Ship to Gaza – angeläget
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Låt oss tala om LJUSET. Det gyllene, 
strålande, fantastiska ljuset från 
solen, vår stjärna, som i eoner av tid 
har flödat över jorden och bokstav-
ligt talat dränkt alla hennes riken i 
ljus. Om vi tänker oss jordytan som 
ett slags botten och skiktet där 
rymden tar vid som ytan så är allt 
däremellan en ocean av luft, vind, 
vattendroppar, små partiklar av olika 
slag – och solljus. En ljusocean. 
Åtminstone på dagen och åtminstone 
vissa tider på året. Som på våren. 
Särskilt på våren. Då rullar en 
gigantisk våg av ljus in över oceanens 
botten och det finns ingenstans att 
gömma sig. Allt dränks av ljuset. Allt.

Och jag älskar det… 

… jag älskar att i all min litenhet få ta 
del av detta stora som händer. Vågen 
av ljus som rullar in hittar också till 
mig, lilla människa. Gång på gång. År 
efter år. Ögonblick efter ögonblick. 
Jag är inget undantag. Fastän jag 
alltid hittar något hos mig själv som 
jag inte är nöjd med. Trots alla mina 
tillkortakommanden – inbillade eller 
inte. För ljuset finns inga undantag. 
Det är för alla och allt. Alltid.

Så jag lovar mig själv…

… att jag en av dessa vårdagar ska gå 
ut mot havet och leta upp en klippa 
där ljuset är särskilt intensivt.  Det 

kommer inte att bli svårt. Jag ska 
sätta mig ner, vända ansiktet mot 
rymden och bara ta emot våg efter 
våg av vårens ljus. Några meter bort 
från där jag sitter kommer torkat gräs 
och fjolårsljung att vaja i vinden, 
också de på ljusoceanens botten.  
Längre ner, i själva botten, i marken, i 
mörkret bland maskar, småsten, grus 
och jord, kommer sommaren att så 
sakta börja vakna. Fortfarande 
inneslutna i totalt mörker väcks 
något i små blomfrön och gräsfrön 
som gör att de gror och växer för att 
möta ljuset. 

Hur kan de mitt i det svarta mörkret 
veta att det är dags? Är det värmen? 
Ja, förmodligen är det värmen. Hela 
jag ryser vid svaret. Förmodligen är 
det värmen… Det betyder att ljuset 
kan nå oss i det svartaste mörker. 
Det betyder att ljuset har fler språk 
än det uppenbara – att blända oss i 
all sin glans.

Det ska jag ta med mig hem från 
klipporna. Det finns inget mörker 
som är så djupt att inte ljuset kan nå 
fram. Inte ens ett människohjärta kan 
undgå Guds kärleks ljus. Det är för 
alla och allt. Alltid.

Ljuset
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Cecilia Sandberg  
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Jag fick ett mail från Conny Nylén för 
en tid sedan där han bad om lite gra-
fisk hjälp med en karta till en bok om 
S/V Estelle. Under arbetets gång blev 
jag nyfiken kring Connys engagemang. 
Inte bara att han är form och bildre-
daktör till boken, utan hur han blivit 
engagerad i Ship to Gaza.

Många kommer säkert ihåg ”Estelle-
aktionen” 2012 då skeppet utanför 
Gazas kust under dramatiska former 
bordades av israelisk militär.

Jag fick en stund med lite frågor till 
Conny:

Varför har ”Ship to Gaza” gjort en bok 
om detta?

– Det började egentligen med att vår 
maskinist Anders Widell, skrev ner vad 
han varit med om från det att han 
började reparera den gamla rostiga 
båten till att de blev bordade på inter-
nationellt vatten 30 sjömil från Gazas 
kust. Sedan har fler texter kommit till. 
Vi ville berätta om aktionen och hur 
Ship to Gaza arbetar för att bryta 
blockaden av Gaza.

- en angelägenhet

Estelle

Ship to GazaShip to Gaza
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Vad innehåller 
boken?
– Förutom An-
ders text har 
Mattias Gardell 
skrivit om hur 
han blev jagad 
av säkerhetspo-
lis i Aten i kapit-
let Seglatsen. 
Andra delar i 

boken är: Pressmeddelanden, utdrag ur 
bloggen under seglatsen och eftertan-
kar. Det finns också ett efterord av Jör-
gen Johansen. I sluten av den tjocka 
boken finns en presentation av ett stu-
diematerial från ABF och en polisanmä-
lan av militären som bordade Estelle. 
Där finns också texter om hur man gör 
en sådan här aktion, om mediearbetet 
och nya aktioner.

Vad är själva budskapet med boken?

– Jag skulle vilja säga att det är beskriv-
ning av Estelleaktionen från olika syn-
vinklar. Den berättar om att vi anlöpte 
ett 20-tal hamnar i Europa där vi mot-
togs av både borgmästare och stora 
manifestationer till stöd för palestini-
erna i Gaza. Vi hoppas att boken ska 
spridas för att informera om aktionen 
och om arbetet med att häva blockaden 
av Gaza.

Vad har du för engagemang il Ship to 
Gaza?

– Jag är med i lokalgruppen av Ship to 
Gaza här i Göteborg och seglade med 
Estelle från Kristiansand till franska 
Douanenez. 

Jag tycker att mänskliga rättigheter ska 
gälla i Gaza precis som mänskliga rättig-
heter gäller för oss i Sverige. I boken 
finns åtta porträtt av människor i Gaza, 

med texten – är detta en människa, 
varför förnekas hon då sina mänskliga 
rättigheter. Jag tycker det sammanfattar 
vad jag står för. Alla är lika mycket vär-
da. Blockaden är orättfärdig och kontra-
produktiv.

Planerar Ship to Gaza någon ny aktion?
– Nu håller en båt i Gaza på att repare-
ras för färd ut från Gaza – Ship from 
Gaza. Båten heter Gazas Ark och är 
planerad att avsegla under våren med 
varor som man kan gå in och beställa 
på nätet - gazaark.org 

Charlie Andreasson, från vår lokalgrupp 
i Göteborg, är sedan i höstas nere i 
Gaza och bygger om en liten fiskebåt så 
att de kan ta ombord de beställda va-
rorna och leverera dem till hamn i Med-
elhavet. Vi vill bryta blockaden av Gaza 
inifrån, ut från Gaza, för att få igång 
exporten och därmed ekonomin.

När kommer boken  ut?
– Om allt går bra med tryck kommer den 
till Ship to Gazas årsmöte i slutet av mars.

ESTELLE-AKTIONEN
Aktionens förutsättningar - Seglatsen - Ur loggboken

Opinionsbildning - Eftertankar - Nya aktioner

Red. Mikael Löfgren

The crew - Den 17 man starka besättningen på 
sträckan från Kristiansand till Douanenez i Frankrike. 
Conny Nylén står, vid relingen, till höger i bild.

Av Göran Sveningzon
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Stilla veckan

Kalendarium
Mars
2 sön 11.00 
Gudstjänst 
Fastlagssöndagen. Claes Lager

5 ons 19.00 
Gemensam Askonsdagsmässa 
i Björkö kyrka. Christer Holmer

9 sön 11.00 
Gudstjänst. Första söndagen i fastan. 
Matilda Nilsson, pastorskandidat 
predikar. Musik: Rebecca & Christer 
Zandén. Kollekt till pastors- och diakon-
utbildningen

13 tor 13.00 
Träff för daglediga 
Romerna - en minoritet i Europa. Ingrid 
Schiöler

16 sön 17.00 
Våra mest omtyckta sånger och psalmer. 
Musikcafé med Torkel Selin sång, 
Karl-Erik Svensson dragspel, Kyrkornas 
körer tillsammans med Trollhättan 
Gospel

22 lör 16.00 
Våffelmarknad - lotterier och servering
23 sön 17.00 
Söndagskväll i Skutan 
Per Herngren Föreläsare, författare och 
förespråkare av civil olydnad talar över 
temat “Hur använder vi icke-våld?”

30 sön 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Midfastosöndagen. Leif Herngren

 

31 mån 18.30 
Samtalskväll i Skutan. Om Equmeniakyr-
kans förslag kring: Tro, dop och med-
lemskap.

April
6 sön 11.00
Gudstjänst. Femte söndagen i fastan. 
Evelyn Lidebo Svenninghed. Kollekt till 
equmenia. Församlingsmöte efter 
Gudstjänsten.

13 sön 11.00 
Gudstjänst. Palmsöndagen 
Ragne Fransson

14 mån 19.00 
Passionsandakt i Missionskyrkan

15 tis 19.00 
Passionsandakt i Björkö Kyrka

16 ons 19.00 
Passionsandakt i Missionskyrkan

17 tors 19.00 
Skärtorsdagen 
Getsemaneafton i Skutan.  
Kvällsmat och nattvard. Lena Sollerman                                   

18 fre 11.00 
Långfredagsgudstjänst - Korset 
Lena Sollerman 
Musik: Charlotta Alexanderson och 
Evelyn Lidebo Svenninghed

20 sön 11.00 
Påskdagsgudstjänst - Kristus är uppstån-
den. Lena Sollerman. Kören Amadeo
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21 mån 17.00 
Annandag påsk - Möte med den upp-
ståndne. Gemensam Emmausmässa i 
Missionskyrkan. Christer Holmer, Peter 
Lindh och konfirmanderna

27 sön 11.00 
Gudstjänst. Andra söndagen efter påsk 
Nina Holgersson. Musik: Philip Svenning-
hed  och Kristoffer Nilsson. Kollekt till 
mission i Sverige

30 ons 19.00 
Valborgsmässofirande på kyrkbacken  
med bl.a Kören Amadeo

Maj
4 sön 11.00 
Gudstjänst. 3 söndagen efter påsk 
Evelyn Lidebo Svenninghed

8 tor 13.00 
Träff för daglediga 
Lars Widell berättar om Ted Gärdestad  
och sjunger hans sånger 

11 sön 11.00 
Gudstjänst. 4 söndagen efter påsk 
Lars Henriksson. Musik: Rebecca och 
Christer Zandén 
Församlingsmöte efter Gudstjänsten

18 sön 11.00 
Gudstjänst. 5 söndagen efter påsk 
Leif Herngren

24 lör 15.00 
Konfirmandernas redovisning i Skutan 
Christer Holmer, Peter Lindh

25 sön 11.00 
Konfirmationshögtid med nattvard i 
Björkö kyrka. Bönsöndagen. 
Christer Holmer, Peter Lindh

29 tor 11.00 
“Nära havet, nära himlen” Gemensam 
friluftsgudstjänst på Tors Holme. 
Medtag matsäck!

1 juni, sön 11.00 
Gudstjänst

  

Varje onsdag 09.00 
Ekumenisk pilgrimsmässa i andakts-
rummet, Missionskyrkan. Förbön, 
samtal och nattvardsfirande.  
Välkommen!
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PILGRIMSLIV
Välkommen att fira ekumenisk pilgrimsmässa varje onsdagsmorgon kl. 
09.00 i andaktsrummet i Missionskyrkan.

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!

Pilgrimsliv vid havet!
På Björkö och på Marstrand, på Gotland och i Spanien.  
- Vandringar, retreater, goda samtal. Se folder och information på  
www.bjorkomissionskyrka.se (länken ”Pilgrimsliv”)

Välkommen med! 
Kontakt: Lena Sollerman, lena@sollerman.se

Bohus-Björkö Missionskyrka

      KOM O SJUNG!
KöRSåNG I AMADeO
   Tisdagar 18.30 (med reserva- 
    tion för ändringar). Kontakt-     
   person: Evelyn Lidebo  
Svenninghed: 0703-85 88 93.

SMU SCOUT
Scouterna träffas varje onsdag kl.18:30 till 
ca 19:30 i Missionskyrkan. Du är välkom-
men till scout om du går i 4:an eller uppåt. 

På scouterna lär vi 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. 

Kontaktperson: Maria Nejdesjö: 
0730-41 41 95

BARNRYTMIKeN
Välkomna på barnsång 0-5 år med 
föräldrar i Missionskyrkan.

Barnrytmiken träffas fredagar  
kl. 10.00-12.30. Efter samlingen äter vi en 
enkel lunch och fikar tillsammans. Kontakt-
person: Evelyn Lidebo Svenninghed: 
0703-85 88 93 

VANDRARHeMMeT SKUTAN

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


