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Dunderklumpen  
– var redo!

Höstanemoner 
– en hälsning
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Så skriver Vera Sollerman på Gotland. En underbar poetissa, som nyss har 
fyllt 87 år. Förälskad, sedan fem år tillbaka, är hon. Sambo med en 
jämngammal man, som efter nio års ödslig änkemanstillvaro trodde att livet 
var slut. – Men se, det var det inte! För Gud är överraskningarnas Gud. 
Dikten heter ”Höstanemonerna” och fortsätter så här:   
 
… och livskraften ebbar ut, men höstanemonerna blommar som vackrast vid 
dagens slut.

Vilken sommar vi haft!                                                                                                                 
Lite onödigt varm ibland, kanhända. Men härlig. Och jag tänker:                                                
Som en höstanemon vill jag vara, som bär sommarens välsignelser vidare. 
In i höst, mörker och kyla. Och just vid övergången, när det känns så tydligt 
att sommaren håller på att ta slut, då vill jag kunna lyfta bröstet mot 
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himlen. Andas djupt… tacka för den goda tid som varit. Och hälsa hösten 
välkommen! Ja, som en höstanemon vill jag vara. Rak och vacker. Blomma, 
trots att solen lyser med sin frånvaro, vindarna är hårda och det har 
kommit något kyligt i luften. Blomma, vill jag, på min höga och stolta 
stängel. Öppna min mun -och låta hjärtats sång ljuda!

En kär text, förmedlad av Margareta Melin, lyder:

Fråga inte vad världen behöver                                                                                                  
utan vad som får ditt hjärta att sjunga.                                                                                                    
För vad världen behöver är människor                                                                                       
med hjärtan som sjunger.

Att tänka på lyrikkvällarna vid Koviks vackra, lilla gotlandskapell får mitt 
hjärta att sjunga. Likaså minnet av vandringarna längs stränderna, 
morgontidiga bad, barnbarnets slängkyssar, påtår och tretår och 
korsordsgemenskap … Och mycket mer: att hoppa från klippan rakt ner i 
det stora, mörka, djupa Västerhavet vid Tors holme. Får mitt hjärta att 
sjunga. Att ge mig i kast med de övervuxna buskarna runt huset. Att sätta 
igång datorn, övervinna trögheten i hjärnan och försöka minnas vad som är 
på gång. Och inte minst: att få återse alla dessa kära ansikten, som hälsar 
så vänligt när vi möts… Allt detta får mitt hjärta att sjunga! 

Nu, nu när sommaren vänder mot höst -mot mörker och kyla- är det viktigt 
att göra som Maria, Jesu mor, gjorde. Evangelisten Lukas berättar: ”Maria 
tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.” (Lukasevangeliet 2:19) Allt 
det viktiga, som hände i samband med Barnets födelse. Och Marias 
lovsång, den ljuder än idag. Ja, det värdefulla vi får vara med om i livet, 
smått eller stort, det måste vi bevara inom oss. Hålla kvar, tänka på och 
njuta av. Ge vår uppmärksamhet åt. För det som får näring, det växer. Den 
livsavgörande frågan för oss alla är: – Vad är det, som får mitt hjärta att 
sjunga?!           

Därmed vill jag hälsa hösten välkommen. Och er alla! Till gemenskap och 
arbete, till att dela glädje och sorg med varann, till att hjälpas åt så att livet 
kan mogna och bära frukt.

Lena Sollerman 
t.f. församlingsföreståndare i Björkö Missionsförsamling.

Den vänder mot höst 
min sommar…
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I juni, mellan den 14e och 19e, var det 
åter dags. Dags för natur, äventyr och 
utmaningar. Det var dags för scoutlä-
ger. I år med temat och namnet 
”Dunderklumpen”, baserat på en 
delvis tecknad film skriven av Beppe 
Wolgers från 1974 som jag aldrig 
bekantat mig med, men de flesta 
barnen verkade känna till den.

Vi kom fram till den härliga lägerplat-
sen på Åsengården och byggde upp 
det som kom att bli vårt hem under de 
närmaste dagarna. Solen stekte och 
värmde det yttre såväl som det inre. 
Två patruller var med och represente-
rade Björkö, de nyinvigda och modiga 
10-åringarna och så 12års-generatio-
nen. Tillsammans var de 14 scouter 
med fem ytterst tappra ledare efter 
bortfallet av två sjuklingar. När vi 

byggt klart var det dags för lägrets 
första lägerbål, ett koncept som 
förgyller kvällarna och som borde vara 
en rättighet för alla människor. Här ges 
det rum för sång, spex och mycket 
skratt.

På morgonen är det samling och vi 
hissar flaggan och sjunger scout- eller 
nationalsången i honnör. Då musiken 
inte på förhand var planerad fick jag 
och Tommy rycka in och aldrig förut 
har vi varit med om så mycket tack-
samhet och beröm vilket fick oss att 
tvivla på om de nånsin hört musik 
innan. ”Aldrig har så få gjort så lite för 
så mycket uppskattning” skojade vi. 

Nåväl, på morgonsamlingarna fick vi 
även beskåda ett drama med karaktä-
rerna från Dunderklumpen, och 
dramatiskt var just var de var när vi 

Dunderklumpen

Scoutläger 2014
Sammanhållning!
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fick följa Dunderklumpen och hans 
vänner på äventyr, de slutade alltid med 
en nyttig fråga att diskutera under 
frukosten. 

Frukosten, dagens första uppladdning, 
efter den fick varje patrull göra upp sitt 
eget schema av dagsaktiviteter; det 
fanns hinderbana, guldvaskning, fiske, 

skapande av jongleringsbollar, tipspro-
menad, spåning, poppa popcorn med 
hjälp av endast en popcornkärna, ett 
värmeljus och en klyka (sug på den ni!) 
och mycket mer. 

Jag tror höjdpunkten för många av oss 
(inte minst oss ledare) var när vi tog ner 
våra scouter till sjön för en dag av fiske, 
vi fick göra egna metspön för att sedan 
pröva lyckan. På schemat var tiden 
utsatt på tre timmar(!), vi fruktade att 
det skulle vara omöjligt att hålla 
scouterna i schack under så lång tid 
men vi blev till allas glädje motbevisade 
då de satt så fromt och metade utan att 
få napp. En dag  med fötterna i vattnet, 
ansiktet i solen och metspöet i sjön. 
Härligt.

Så fortskred dagarna med ringdans, 
nyttiga aktiviteter, skratt, musik, mat 
lagad av scouterna (mums!) och 
andakter på kvällarna för de som ville, 
en lugn och skön avslutning på långa 
dagar. Bör man här ifrågasätta Pias 
högläsning ur en skräckbok innan 
barnen skulle lägga sig? ;-) 

En annan härlig stund som kommer mig 
till minnes var när solen hade gått ner 
den sista kvällen och mörkret sänkte 
sig, då upptäcktes det nämligen 
lysmaskar som med sitt neongrönaktiga 
ljus spred sin outtalade glädje! 

Tack för denna gång till ledare, scouter, 
och föräldrar som ställer upp!

Alltid redo!

André

Av André Sveningzon

Aron upplever här begreppet 
 fiskelycka.

Vincent ser till att raketuppskjut-
ningen går rätt till.              
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Kalendarium

September
6 lördag 
Tillsammansdag på Sillviksgården 
Info och anmälan till Ann-Cathrin 
Henriksson, tel. 0704-227496

7 sön 11.00 
Gudstjänst. 
Tema: Friheten i Kristus. Leif Herngren 
Sånggrupp.

14 sön 11.00 
Gudstjänst. Tema: Medmänniskan. 
Lena Sollerman. Musik: Paul Peeters

20 lör 11.00 
Pilgrimsvandring. Pilgrimsmässa firas 
längs vägen. Ta med matsäck!

21 sön 11.00 
Gemensam gudstjänst i Missions-
kyrkan. Tema: Enheten i Kristus. 
Christer Holmer, Staffan Schmidt. 
De nya konfirmanderna hälsas 
välkomna!

27 lör 14.00 - 16.00 
Festlighet för Världens Barn i Hamnen

28 sön 11.00 
Gudstjänst med nattvard. Tema: Ett är 
nödvändigt. Lena Sollerman. Musik: 
Jakob Sollerman. Församlingsmöte 
efter kyrkaffet.

Oktober
3 fre 18.00 - 21.00 
Fredagsmys i Skutan 
Kyrkorna inbjuder till film för stora 
och små, samtal, fika.  
Självkostnadspris.  Anmäl gärna till: 
lena@sollerman.se

5 sön 17.00 
Meditativ Gudstjänst i Taize-ton 
Kom med och sjung från kl 16.30! 
Lena Sollerman. Medverkan av  
Evelyn Lidebo Svenninghed och  
Tommy Tillander

9 tor 13.00 
Sopplunch för daglediga i Skutan

12 sön 11.00 
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Tema: Lovsång! Tacksägelsedagen. Våra 
gåvor av höstens skörd auktioneras ut 
vid kyrkkaffet.

18 lör 15.00 
SMU:s Höstmarknad,  
inleds med scout-invigning

19 sön 11.00 
Gudstjänst. Tema: Att lyssna i tro.  
Staffan Engblom. Kören Amadeo

25 lör 11.00 - 14.00 
Pilgrimsvandring. Pilgrimsmässa firas 
längs vägen. Ta med matsäck!

26 sön 11.00 
Gemensam FN-Gudstjänst i  
Missionskyrkan. Christer Holmer, 
Staffan Schmidt, konfirmanderna
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November
1 lör 11.00 
Gemensam gudstjänst med nattvard i 
Missionskyrkan. Alla Helgons dag 
Musik: Christer Sollerman och Lotta 
Alexanderson

2 sön 17.00 
Gemensam gudstjänst med ljuständning 
i Björkö kyrka. Lena Sollerman

7 fre 18.00 - 21.00 
Fredagsmys i Skutan 
Kyrkorna inbjuder till film för stora och 
små, samtal, fika.

9 sön 11.00 
Gudstjänst. Tema:  
Samhällsansvar. Staffan Engblom.  
Musik: Evelyn Lidebo Svenninghed

16 sön 17.00 
Meditativ Gudstjänst med nattvard. 
Evelyn Lidebo Svenninghed. Kören 
Amadeo

23 sön 18.00  
Gemensam nattvardsgudstjänst i Skutan 
med musik av Johnny Cash. Fika. 
Christer Holmer, Lena Sollerman.
Medverkande musiker  
Magnus Gustafsson: Sång, munspel, 
 akustisk gitarr
Martina Gustafsson: Predikan,  
 textläsning & sång
Richard Lilja: Elgitarr, lapsteel
Thomas Hagby: Piano, keyboard, 
 ev. dragspel
Jan Nordbring: Elbas, dobro
Per Nordbring: trummor.

29 lör 11.00 - 14.00 
Pilgrimsvandring. Pilgrimsmässa firas 
längs vägen. Ta med matsäck!

30 sön 11.00 
Gudstjänst. Första söndagen i Advent. 
Tema: Ett nådens år. Lena Sollerman. 
Kören Amadeo.

  

FREDAGSMYS I SKUTAN 
3 okt samt 7 nov

Kyrkorna inbjuder till  
filmer för stora och små, 

samtal, fika. Självkostnadspris.
Anmäl gärna, så vi vet hur mycket mat  

som ska lagas!: lena@sollerman.se 
- se vidare affisch!

JOHNNY CASH-MÄSSA
23 NOV

MEDITATIVA  
GUDSTJÄNSTER

  Stillhet, ljuständning och musik.  
Söndagskvällar kl 17. 

5 oktober samt 16 november  
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Bohus-Björkö Missionsförsamling

PILGRIMSLIV
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!

Meditativa Gudstjänster
Stillhet, ljuständning och musik. Söndagskvällar kl 17.  
5 oktober samt 16 november.                                                                                                                                       

Pilgrimsfärd till Spanien - Santiago de Compostela och Portugal
15-22 november. Info och anmälan till lena@sollerman.se

      KOM O SJUNG!
KöRSåNG I AMADEO
Vi startar upp tisdagen den 2/9 
kl. 18.30!

Kontaktperson: 
Evelyn Lidebo Svenninghed, 
0703-85 88 93.

SMU SCOUT
Nu drar vi igång igen! Start onsdag den 
3:e september. Varje onsdag kl.18:30 i 
Missionskyrkan. Vi håller på mellan 1 
och 1,5 tim. Alla barn/ungdomar från åk 
4 och uppåt är välkomna!

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, och har 
fantastiska läger! 

Kontaktperson: Maria Nejdesjö: 
0730-41 41 95 

Start fredagen den 5/9 kl 10.00 - 12.00 
Välkomna!

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


