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Varje dag strömmar nyheter av 
de mest skiftande slag mot oss.  
Alltför många är ett korus av 
nedslående bud om vår 
oförmåga att leva i fred med 
varandra – en tragisk sorgesång. 
Men det ljuder också en annan 
sång – om vi förmår lyssna till 
den. 

Naturmänniskan Stefan Edman 
kallar den Jordens sång. Han 
avslutar sin bok med det 
namnet med följande livsord:

För den som har öron att höra 
ljuder en annan sång, vackrare, 
klarare. Den kommer från 
markens och vattnets myllrande 
liv. Du hör den viska i kolatomer 
och vattenmolekyler. Den 
brusar i din egen kropp. 
Lovsången över den skapande 
Kärleken. Till Livets Herre från 
livet självt ... Jordens sång.

Rubriken över mina tankar är 
Jordens sång och livets vatten.
Som boende på en ö omges vi 
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av vatten. Vanligt vatten - det 
absolut vanligaste ämnet på vår 
jord! Utan vatten inget liv på 
jorden. Allt liv är för sin tillkomst 
och uppväxt helt beroende av 
vatten. Vattnet är förutsättningen 
för att vi finns till. Vad värre är 
- vi består till två tredjedelar av 
vatten. 

Livets vatten 
Då vi dricker lite av det här vattnet 
tar vi in i vår kropp något som 
bildades vid jordens uppkomst. 
Det vattnet har kanske skvalpat 
omkring i Sargassohavet eller varit 
infruset i Antarktis under några 
tusen år. Det har svävat som moln 
långt upp i skyn. Med vattnet så 
förenas vi på sätt och vis med hela 
skapelsen. Vår kropp blir en del av 
skapelsens gigantiska kretslopp. 
Man säger därför ibland att 
vattnet är skapelsens blod!

Du har en tid vilat i det foster-
vatten som var förutsättningen för 
att du skulle kunna bli du utifrån 
den ynkligt lilla förening som en 
dag blev till mellan ett ägg och en 
spermie. Ägget som var 0,2 mm 
(och spermien ännu mindre) in-
rymde allt det som blev du – 
hårets färg och eventuella lockar, 
näsans krökning och alla de gener 
som styr utformningen av dig. Om 
vi tar ytterligare en klunk av det 
här vattnet så kommer dess 

vattenmolekyler att sprida sig i 
hela vår kropp. Genom blodet – 
som till 83% består av just vatten 
– förs näring ut till kroppens 
60.000 miljarder celler. Du läste 
rätt, men kan troligen lika lite som 
jag gripa detta helt ofattbara att 
människan är uppbyggd av 60.000 
miljarder celler som alla behöver 
näring och förbindelse med 
helheten. 

Blodet är livets kungsväg. Genom 
det förs också en rad signaler ut 
till kroppens alla delar - för att 
dessa skall kunna fungera som 
delar i en kropp. Men inte nog 
med att näring skall föras ut till 
varje cell. Syret skall också 
transporteras ut och – inte att 
förglömma – avfallsprodukterna 
skall via lever och njurar föras ut 
ur kroppen. 

... för hela skapelsen 
Vattnet hör inte bara människan 
till. Vattnet finns i havet och våra 
övriga vattendrag. Det finns i 
jordytan och det finns i 
atmosfären. Det finns som vatten 
men också som snö och is. Och 
det finns som vattenånga. 

I ett ofattbart kretslopp uppehålls 
livet på jorden genom vattnets 
växlingar och rörelser. Från jord 
och hav lyfts det genom solen upp 
och bildar så småningom 
underbara molnformationer som 
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bevattnar vår jord. En meter vatten 
på ett år över hela jordens yta!  
Över allt möter vi detta: Vattnet 
som skapelsens urelement - ursaft! 
Denna vätska - det vanligaste av 
alla ämnen - är i sanning livets 
vatten!

Job funderade över livet och 
ställde frågor om livet:
Har du varit framme vid havets 
källor eller vandrat genom de dolda 
djupen?... Har regnet någon far? 
Vem avlar daggens droppar? Ur 
vilket sköte kommer isen? Vem 
föder himlens rimfrost?

Vi har nu våren framför oss. På nytt 
kan vi få vandra bort till Pjonken 
och beundra de vackra blåsipporna 
tränga sig upp ur jorden. 
Skapelsens skönhet skall fånga in 

oss och vi får stanna till och lyssna 
på skapelsens och livets sång. 
Lyssnar du i vår till och stämmer in i 
jordens sång? Den borde sjungas 
inte bara av näktergalar och andra 
sångfåglar.

Stefan Edman undrar om vi har 
öron som lyssnar till Jordens sång 
”Lovsången över den skapande 
Kärleken. Till Livets Herre från livet 
självt.” Vi har påsken framför oss då 
vi sjunger om livets seger över 
döden och förruttnelsen. Påsken 
berättar om honom som 
presenterade sig som Livets bröd 
och som bjuder på livets vatten. 
Den helige Franciscus talade om 
broder Sol, syster Måne och moder 
Jord och sa ”Lovad vare Du Herre 
för syster Vatten”. Biskop 
Ambrosius proklamerade ”Jorden 
skall brukas av alla gemensamt”.

Jesus Kristus har helgat vattnet och 
hela skapelsen genom dopet och 
nattvarden. Brödet och vinet är 
sprunget ur jordens frukt och 
människors arbete. Vattnet blir 
livets vatten genom den helige 
Ande. 

Vi får tillsammans lyssna till 
Jordens sång och i dubbel 
bemärkelse dricka av Livets vatten.

    Leif Herngren
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Kalendarium
Mars
1 sön 11.00 Årshögtid 
Gudstjänst med nattvard. Tema: Den 
kämpande tron. Lena Sollerman. 
Sånggrupp

6 - 7 fre 18.00 - lör 18.00  
Pilgrimsretreat i Skutan  
Anmälan: lena@sollerman.se 

8 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Kampen mot ondskan. Equme-
niakyrkans offerdag för pastors- och 
diakonutbildningen. Utgångskollekt 
till församlingen. Ord och ton: Inspe-
lat verk ”Förklädd Gud” av Hjalmar 
Gullberg/Lars-Erik Larsson. 

12 tor 13.00 Dagledigträff i Skutan 
med sopplunch. Leif Lundberg spelar, 
sjunger och kåserar kring “Pusselbitar”. 
Kostnad 50 kr. 

15 sön 17.00 Söndagskväll i Skutan  
Midfastosöndagen. Tema: Livets 
bröd. André Sveningzon med kamrat 
berättar om sina upplevelser i 
Indien.

21 lör 16.00 Våffelmarknad 
Lotterier, servering och auktion

22 sön 11.00 Gudstjänst 
Jungfru Marie bebådelsedag. Tema: 
Guds mäktiga verk. Leif Herngren. 
Musik: Kenneth Franzén, Mårten 
Larsson & Tomas Darelid

28 lör 11 - 14.00 Pilgrimsvandring  
Samling Missionskyrkan. Matsäck. 
Pilgrimsmässa firas längs vägen.

16.00 Filmlördag 
Fika och samtal i Björkö kyrka.

29 sön 11.00 Gudstjänst 
Palmsöndagen. Tema: Vägen till 
korset. Staffan Schmidt. Musik: 
Jakob Sollerman 

Musik under Stilla Veckan och Påsk:  
Johannespassionen av J.S. Bach. John  
Eliot Gardiner, Motiverdi Choir, solister.

30 mån 19.00 Passionsandakt 
Missionskyrkan

31 tis 19.00 Passionsandakt 
Björkö kyrka

April
1 ons 19.00 Passionsandakt  
Missionskyrkan

2 tor 19.00 Getsemaneafton 
Skärtorsdagen. Lena Sollerman

3 fre 11.00 Gudstjänst 
Långfredag. Tema: Korset. Lena 
Sollerman. Musik: Evelyn Lidebo 
Svenninghed & Charlotta  
Alexanderson

5 sön 11.00 Gudstjänst 
Påskdagen. Tema: Kristus är upp- 
stånden! Lena Sollerman. Musik: 
Rebecca & Christer Zandén

Stilla veckan
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6 mån kl 17 Emmausmässa i  
Björkö kyrka. Staffan Schmidt, 
Christer Holmer, konfirmanderna

12 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Påskens vittnen. Staffan 
Engblom

19 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Den gode herden. Urban 
Erestam. Musik: Evelyn Lidebo 
Svenninghed & Kenneth Franzén

26 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Vägen till livet. Bön- och 
offerdag för Equmeniakyrkans 
mission i Sverige. Lisa Kristensson. 
Församlingsmöte. 

30 tor 19.00 Valborgs- 
mässofirande Tal, musik och

       sång med gemensam kör. 
 Vårbrasa om vädret tillåter.

Maj
2 lör 11 - 14.00  
Pilgrimsvandring 
Samling vid Missionskyrkan. Mat-
säck. Pilgrimsmässa firas längs 
vägen. Ledare: Tove Pihlrot 

3 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Tema: Att växa i tro. Lena 
Sollerman. Sånggrupp.

7 tor 13.00 Dagledigträff i Skutan 
Vårlunch med musik. Carin Åkesson 
tar oss med i blommiga sånger, all- 
sång och blomstertolva. Kostnad 50 kr

10 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Bönen. Insamling till Equmenia 
Emma Rudäng. Musik: Tommy 
Tillander m.fl.

14 tor 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Tors Holme. Emma Rudäng

17 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Hjälparen kommer.  
Leif Herngren

24 sön 11.00 Gudstjänst 
Pingstdagen. Tema: Den heliga 
anden. Emma Rudäng. Sånggrupp.

30 lör 11 - 14.00 Pilgrimsvandring 
Samling Missionskyrkan. Matsäck. 
Pilgrimsmässa firas längs vägen.
Ledare: Lena Sollerman 

31 sön 11.00 Konfirmationshögtid  
Redovisning och Gudstjänst i Mis-
sionskyrkan. Staffan Schmidt, Chris-
ter Holmer och Emma Rudäng. 
Musik: André Sveningzon med 
vänner.

I år firar vi Nationaldagen på Björkö igen! 
Med musik, tal, vandringar och fika. 
Se affischering!



KÖRSÅNG AMADEO
     Tisdagar kl 18.30. Kontakt: Evelyn   
      Lidebo  Svenninghed, 0703-85 88 93.  
   Välkommen!

SMU SCOUT
Onsdagar kl.18.30 - 20.00  
i Missionskyrkan.
Barn/ungdomar från åk 4 och 
uppåt är välkomna! 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 samar-
beta i grupp, och vi har fantastiska 
läger! Kontaktperson Maria Nejdesjö: 
0730-41 41 95 

 Fredagar 10.00 - 12.00

VANDRARHEMMET SKUTAN

BOKA DITT BOENDE PÅ BJÖRKÖ!
I anslutning till Björkö Missionskyrka finns vårt  
vandrarhem med 20 bäddar fördelade på 6 rum, 
samt en liten lägenhet med 3 bäddar, eget kök  
och toalett. Förfrågningar och bokningar:  
skutan@bjorkomissionskyrka.se  
eller: 0700-544644. Mer info finns på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

EN STUNDS STILLHET  
- ATT BARA VARA

  MISSIONSKYRKAN VARJE  
ONSDAG KL 20-21, T.O.M 13/5

KOM NÄR DU VILL,  
STANNA SÅ LÄNGE DU KAN
(Några onsdagar kan andra aktiviteter gälla 

enligt kalendariet)

PILGRIMSLIV
NY RESA TILL SANTIAGO DE 
COMPOSTELA! 28/9 - 5/10 
För info och program: Lena Sollerman, 
kaplan: 0708-972524 lena@sollerman.se 
Bea Bengtsson, färdledare: 0707-7976485 
bea@hummingbird.se
För löpande information, gå in på  
www.bjorkomissionskyrka.se

Vandra den permanenta pilgrimsleden  
på Björkö. När som helst. Start Kavelduns-vägen. 
Ca 2,5 km. Frälsarkransar och böcker finns att 
köpa i Skeppshandeln Björkö hamn.  - God tur! 
Eller, som pilgrimerna säger: Pax et bonum!

Bohus-Björkö Missionsförsamling


