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Trampolin Scoutläger

Holmfrid fiskare, snickare, poet

Emma: En plats för livet
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När jag närmar mig förskolans gård 
ser jag ett myller av liv och aktivitet. 
Jag möts av olika ljud och prat. Ett 
barn bygger koncentrerat i sandlå-
dan. Några andra skrattar i leken. Ett 
barn gråter och snart är en av frök-
narna hos honom. 

Allt detta pågår samtidigt och jag 
tänker att det här är ju även en bild 
för våra liv och kyrka. Alla känslor 
ryms och måste få rymmas samtidigt, 
på samma plats. I våra egna liv har vi 
ofta både glädje och sorg, ibland tar 
den ena känslan över. Så viktigt det är 
att få dela sitt liv med andra männ-
iskor. Kyrkan är en plats för hela livet 
och för alla åldrar. Det vill Björkö mis-
sionskyrka vara och när vi vågar  dela 
våra liv med varandra, då blir det 
verklighet. I höst kommer vi att fort-
sätta ha samtalskvällar om tro och liv 
varannan torsdagkväll i Skutan. 

Välkommen med att lyssna till andras 
tankar och om du vill dela dina egna 
tankar och erfarenheter.

I det här numret av Livet får vi lära 
känna Holmfrid, en av våra äldsta 
medlemmar och ta del av erfarenhe-
ter från scoutlägret Trampolin. Ung, 
äldre och alla däremellan, glädje och 
sorg och allt däremellan. Allt detta vill 
Björkö missionskyrka och SMU vara 
en plats för.

Välkommen!

En plats för livet
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Holmfrid Johansson är, med sina 92 år, 
en av de gamla profilerna i Björkö Mis-
sionskyrka. Fast som han säger: ”Det är 
inte många kvar av mina kompisar”. 
Holmfrid föddes 1921 på Björkö. 13 år 
gammal började han som snickare. 
”Pappa ville inte att jag skulle bli fiskare. 
Han hade sett så många tragiska olyckor 
på sjön”. Senare blev han ändå fiskare 
och har jobbat ungefär hälften med 
vardera. 

I slutet på 40-talet träffade han sin 
Solveig. Vid den tiden gick han även 
med i missionskyrkan. Han byggde ett 
hus åt sin familj. Huset fick det vackra 
och romantiska namnet Solfrid (SOLveig 
+ holmFRID). Holmfrid  och Solveig fick 
två pojkar. På grund av jobb flyttade 
familjen så småningom till stan. ”Vi 
köpte en rivningskåk som jag renove-
rade”. Tack vare jobbet lärde han också 
känna Gösta Taube (Everts bror). Evert 
Taubes poesi har följt Holmfrid. Och 
just dikter är något som har en stor 

plats i Holmfrids liv. ”Jag började skiva 
tätt efter att Solveig dog allt för ung (62 
år). Sorgen och att ha något att göra”. 
Holmfrids dikter handlar om allt från 
barnbarnen till fisketurer och stunder 
vid havet. Han läser spontant ett par 
dikter under tiden vi träffas. 

När vi pratar om tron på Gud beskriver 
han sig som en ständig tvivlare. ”Gud är 
barmhärtig, kärleksfull och god. Han 
har skapat en fantastisk värld. Men 
samtidigt finns det så mycket lidande 
och naturkatastrofer”. Jag tänker att 
han egentligen är en ”funderare” som 
tack vare ett känsligt och öppet sinne 
har förmågan att se allt det vackra och 
goda, men också att känna sorg över 
lidande. 

Han nämner att kyrkan gör mycket gott 
i världen. Det är viktigt. ”Men kyrkan är 
också viktig för den samhörighet som 
finns där. Det är gott med tillhörighet 
och kompisar”.

Holmfrid - fiskare,  
snickare,  
poet

Holmfrid med sitt barnbarns-
barn på balkongen. 
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BÖNHELG

Kalendarium
September
1 söndag 11.00 
Gudstjänst - Upptakt inför hösten 
Tema: Möta. Emma Rudäng 
Musik: Betlehemskyrkans Musikkår 
SÖNDAX! för barnen
7-8 lör-sön 
Välkommen på TILLSAMMANSHELG 
Tema: Följa 
Samtal, god mat och gemenskap
för alla åldrar. Se info-ruta nedan

15 söndag 11.00 
Gudstjänst med sånger och texter 
Tema: Döden och livet 
Evelyn Lidebo Svenninghed m.fl 
SÖNDAX!

20 fre - 22 sön 17.00
22 söndag 17.00 
Avslutning av bönhelg. Böngudstjänst 
med nattvard. Emma Rudäng 
SÖNDAX! 

29 söndag 11.00 
Gudstjänst för alla åldrar 
Den heliga Mikaels dag. Emma Rudäng 
Tema: Änglarna. Barnvälsignelse. 
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Oktober
3 torsdag 19.00
“Kura skymning” Atle i våra hjärtan 
Kören Amadeo

6 söndag 11.00 
Musikgudstjänst  
Tema: Trons kraft 
Evelyn Lidebo Svenninghed 
SÖNDAX!

10 torsdag 13.00 
Sopplunch för daglediga

13 söndag 11.00 
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan 
Tacksägelsedagen. Tema: Lovsång 
Christer Holmer. Emma Rudäng, 
Bibelutdelning till konfirmanderna. 
Musik: Christer & Rebecca Zandén, 
Anders Rudäng  m.fl. 
SÖNDAX!

19 lördag 15.00 
Scoutinvigning, SMUs höstmarknad 
Lotteri, fika m.m 

20 söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Tema: LÄRA.  
Emma Rudäng. Kören Amadeo 
Nya medlemmar hälsas välkomna  
i missionsförsamlingen 
SÖNDAX!

24 torsdag 19.00, FN-dagen 
Kyrkornas gemensamma samtalskväll 
- Hur ser det ut i världen egentligen? 
Christer Fridén. Björkö kyrka

7-8 lör-sön 
TILLSAMMANSHELG på Kinnagården
Gården ligger 1 mil norr om Varberg
Anmäl dig senast 25 augusti, antingen i 
kyrkan (lista på biljardbordet) eller till 
Emma Rudäng, maila:
emma.rudang@gmail.com eller ring: 
0722-521333
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25 fre - 26 lör 
”Lärakännadygn” med  
konfirmanderna, Rörö

27 söndag 11.00 
Gemensam FN-gudstjänst i Björkö kyrka.
Emma Rudäng. Christer Holmer,  
konfirmanderna

November
2 lördag 11.00 
Gemensam Gudstjänst med nattvard i 
Björkö kyrka, Alla helgons dag 
Tema: Helgonen 
Emma Rudäng. Christer Holmer

3 söndag 17.00 
Gemensam Gudstjänst med ljuständning  
i Missionskyrkan 
Tema: Vårt evighetshopp 
Christer Holmer. Emma Rudäng 
Musik: Christer Sollerman,  
Charlotta Alexanderson

10 söndag 11.00 
Gudstjänst. Lena Sollerman 
Kören Amadeo 
SÖNDAX!

17 söndag 11.00 
Gudstjänst för alla åldrar 
Tema: Kyrkornas globala vecka - TJÄNA 
Emma Rudäng

24 söndag 11.00 
Gudstjänst 
Domssöndagen 
Tema: Kristi återkomst 
Emma Rudäng 
Amanda Gustafsson med vänner 
SÖNDAX!

December
1 söndag 11.00 
Gudstjänst  
Första söndagen i advent 
Emma Rudäng 
Kören Amadeo

  

Varje onsdag 09.00 
Ekumensik pilgrimsmässa i andakts-
rummet, Missionskyrkan. Förbön, 
samtal och nattvardsfirande.  
Välkommen!
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  Trampolin 
  - Ett hoppfyllt läger

Bylägerbål med ett mycket spännande ”disk-vm”

Allt är redo. All packning är med och 
snart sitter det 10 tappra och aningens 
nervösa Björkö-scouter i bilarna. Med 
lika många ledare började vi styra vår 
resa mot Loo i Alingsås, där öppna fält 
snart skulle förvandlas till en by av tält, 
vindskydd och nästan 4 000 scouter med 
spring i benen.

Vi kommer fram, lastar av och går till vår 
tilldelade plats, en stor tom äng, det 
känns overkligt att vi samma dag ska ha 
rest två kök och ett stort vindskydd för 
alla att sova i. Hur var det förresten man 
gjorde nu igen? Men efter en pannkaks-
lunch kunde inget stoppa oss och arbe-
tet började, scouterna kämpade tappert 
för att sedan vila medan ledarna fort-
satte slitet, och innan någon visste ordet 
av stod plötsligt allt färdigt. Solen ler 
strålande mot oss och den där lite ma-
giska lägerkänslan börjar sakta men sä-
kert smyga sig på. Detta kommer bli bra.

Varje morgon samlas vi för att hissa 
flaggan och välkomna dagen med sång 
som jag och min bror kompade trots en 
saknad gitarrsträng och av trötthet halv-
slutna ögonlock. Vi får även se ett drama 
som på något sätt berör det övergripan-
de temat; hopp. Hopp för mig, för värl-
den, för mänskligheten. Ett mycket bra 
tema som i diskussioner med scouterna 
manade fram mer visa tankar än vad 
dagens politik bjuder på. Dagsaktivite-
terna följde sedan detta tema genom 
samarbetsövningar, tipspromenader, 
fysiska utmaningar och kluriga tankenötar.

Efter aktiviteterna är det dags för lunch 
och sedan fritid. Dags att utforska lägret 
helt enkelt. Jag går längst vägen och 
njuter av känslan, den där lägerkänslan, 
en glädjespirande frid. Här omges alla av 
naturen med sin skog, sol och friska luft, 
vardagen med sina måsten känns härligt 



långt borta. Det blir som en egen liten by 
på dessa större lägren, det finns kiosker, 
affärer, klätterväggar, hantverk, bad och 
många möjligheter till lekfulla aktiviteter. 
Bland vimlet av scouter och ledare blir det 
många spontana och roliga samtal.

Middagsdags. Maten är som alltid anpas-
sad till en enkel matlagning men på detta 
lägret är det dessutom anmärkningsvärt 
gott. Alla håller med och nickar med fulla 
munnar och en aptit av sällan skådat slag. 
Efter middagen börjar solen sakta sin färd 
mot horisonten, det är dags för lägerbål. 
Ibland för hela lägret och ibland i mindre 
grupperingar.

”Fram med lägerbåls-humöret, alla måste 
vara med. Dås i sinnet, rost i rören, måste 
genast sköljas ned. 
Ni där borta, är ni klara? Jajamensan, 
fattas bara! Bra, då sätter vi igång. Med 
en glad och munter sång!”

Sången ekar över området och en tim-
mas skratt och rop följer. Alla som vill får 
uppträda på något sätt, med lekar, täv-
lingar, sketcher, vad som helst. Och man 
klappar inte händerna för att visa upp-
skattning, ånej, i scouterna ropar man.  
Här är några klassiker: 
- Bastuba, astuba, tuba, uba, ba, a! 
- Cykelstyre, cykelstyre, hoj, hoj, hoj! 
 

- Den var bra säger bra, v-o, säger vo säger 
bra säger vo säger bravo. Bravissimo! 

Sist på schemat står frivillig andakt. Det 
finns olika versioner; gospel, lovsång eller 
Taizé-sång, en stämningsfull avslutning på 
bra och fartfyllda dagar. 

Med vissa modifikationer är det såhär de 
nio dagarna i Loo ser ut, och tiden går 
rasande fort. Det är på många sätt en 
perfekt plats för barn och ungdomar, här 
finns inga osunda ideal från tidningar och 
TV. Trots att nästan alla bär kniv så är det 
en naturlig trygghet som råder, och jag 
inser hur mycket denna scoutanda betytt 
för mig själv genom åren. Att få komma ut 
i naturen så länge, få träffa nya kompisar 
och leka med dem, lära sig att samarbeta, 
få vara sprallig utan att det är något kon-
stigt. Att bara få vara.

Det som tidigare hette SMU - Svenska 
Missionskyrkans Ungdom, MKU - Meto-
distkyrkans Ungdom och SBUF - Svenska 
baptistsamfundets ungdom har nu blivit 
Sveriges största kristna barn- och ung-
domsorganisation: equmenia. Och det 
började mycket lovande med Trampolin 
2013 - en pompös invigning och ett un-
derbart läger. Det går inte att undkomma 
lägereldslukten som satt sig i både kropp 
och kläder. Den går lät att tvätta bort, 
men som tur är sitter minnet kvar. Och 
med detta i bagaget ser vi fram mot nya 
äventyr!

Scouterna kommer att fortsätta på 
Björkö i vanlig ordning på onsdagar kl 
18:30, och nya scouter är självklart väl-
komna. Känner man sig manad att hjälpa 
till är det mycket välbehövligt pga. ledar-
brist inför hösten. Tack för denna gång till 
ledare och föräldrar som gjorde det möj-
ligt att med släpkärra och bilskjuts ta sig 
till och från lägerplatsen. Och tack till er 
scouter. - Var redo! 

7Det finns inga dåliga väder..!



8

PILGRIMSLIV
Välkommen att fira ekumenisk pilgrimsmässa varje onsdagsmorgon 
kl. 09.00 i andaktsrummet i Missionskyrkan. Höstens övriga pilgrimsliv 
inställt tills vidare. - Håll utkik på hemsidan efter nya inbjudningar!

Välkommen att vandra nya, permanenta pilgrimsleden Frälsar- 
kransen. När som helst. Start Kaveldunsvägen. Leden heter Slingan  
och 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!

Pilgrimsresa till Santiago de Compostela våren 2014!  
Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, det 
vilda och vackra Galicien. Vi färdas med flyg, tåg och egen buss. Lena 
Sollerman leder resan. Se mer löpande information ang. resan, bokning 
och kontakter på hemsidan.

Bohus-Björkö Missionskyrka

JULSPEL! 
Kom, var med och 
medverka i årets 
julspel. Ung som 
gammal, alla är  
välkomna!

Julspelet kommer att 
framföras 4 advent, 
söndagen den 22 
december kl.11.

Anmäl dig redan nu  
till Barbro Landälv: 
031-961521 eller maila: 
barbro.landalv@telia.com

      KöRSåNG I AMADEO  
    Vi har startar upp igen!    
   Tisdagar 18.30 (med reserva- 
  tion för ändringar). Se schema 
och löpande info på hemsidan.

SMU SCOUT
Scouterna träffas varje onsdag kl.18:30- 
ca19:30 i Missionskyrkan med start den 11 
september. Du är välkommen 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 är Maria Nejdesjö:  
0730-41 41 95

BARNRYTMIKEN träffas fredagar 
kl.10-12:30 med start den 6 september. 
Välkomna på barnsång 0-5 år med föräldrar 
i Missionskyrkan. Efter samlingen äter vi en 
enkel lunch och fikar tillsammans. Kontakt-
person är Evelyn Lidebo Svenninghed: 0703-85 88 93 

SÖNDAX! Alla barn är välkomna! Varje söndag med start 
den 1 september i samband med Gudstjänst i Missionskyr-
kan är det SÖNDAX. Barnen är med en stund av gudstjäns-
ten, sedan går gruppen till lekrummet. Varje vecka lyssnar vi 
till någon berättelse ur Bibeln och pratar om den, och så 
pysslar, målar och leker vi.                  
Kontaktperson är Pastor Emma Rudäng: 0722-521333

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


