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ud förlåter inte” ”Gud förlåter inte” skri-
ker prästfrun, till sin man kyrkoherden i 
filmen ”Såsom i himmelen” ”Eftersom han 

inte fördömer kan han heller inte förlåta, det är ni 
som hittat på fördömelsen” fortsätter hon. Det 
blir tyst en stund i prästgården denna sena timma 
innan kyrkoherden hummar något om att ”så står 
det i Bibeln”. Bakom de immiga glasögonen faller 
rollen han spelat ett helt liv sönder.

Jag tänker på hans likasinnade där utanför 
biosalongen. På han pingspastor Sven som tror 
att två av samma kön som tycker om varandra 
ska leda till djursex. Jag tänker på Arne som lät 
sig vigas till biskop i Missionsprovinsen och som 
förvägrar halva jordens befolkning att predika 
evangelium bara därför att de är kvinnor. Och 
den vältalige pastor Helge. Det räcker att säga 
Knutby så förstår alla att livet hunnit kapp dem 
alla fyra, för längesedan. 

I filmen flyttar kören sin vårkonsert till Fol-
kets hus. Den av sin man misshandlade Gabriella  
kliver osäker fram för ett solo. Hennes klara och 
rena stämma går rätt in i våra hjärtan där inne i 
biosalongen: ”Jag vill leva lycklig för att jag är 
jag…kunna vara stark och fri…och den himmel 
jag trodde fanns… ska jag hitta där någonstans”.

Såsom i himmelen. 
Redan nu, men ännu inte.

Conny Nylén

G

HIMMELEN

Bohus-Björkö
Missionskyrka
Bäckevägen 13
Box 13
430 94 Bohus-Björkö
Pg 439 67 07-4
Tel 961709

Hemsida
www.bjorkomissionskyrka.se

Ordf:
Henrik Landälv
Tel: 961521

SMU
Ordf:
Tommy Tillander

Pg 790256-2

Redaktör:
Conny Nylén

Illustrationer:
Göran Svenningsson

Bilskjuts:
Valter Larsson 961027
Ingemar Alexandersson
961360

Han är noggrann på gränsen till 
petig, bor uppe i Mossen,  är 
13 år och tecknar serier. På 

frågan vad han ska bli när han blir 
stor svarar han ”konstnär”.
   – Förut vill jag bli uppfinnare, 
men nu vill jag bli konstnär med 
en egen tecknad serie, säger André 
Svenningzon.

Det är söndag eftermiddag. 
Mamma Helena duschar efter nattvak 
på Östra sjukhuset. Pappa Göran, 
som jobbar på reklambyrå, erbjuder 
en kopp kaffe. Diskmaskinen med 
disk från söndagsmiddagen spinner 
under diskbänken. Kaffet får vänta för 
några bilder innan februariljuset dör i 
skymningen. 
   Så går vi går in till Andrés rum. Det 
är välstädat. Säng med överkast, ett 
litet skrivbord med dator. En iMac 
med ,grönt plastskal. Och en bokhylla 
med böcker, tidningar och den 
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”Sen fick jag 
färglägga bilderna”

1
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obligatoriska bilden från Flumeride på 
Liseberg.
   – Jag har en bild från Balder också, 
säger han och sträcker sig efter den 
inramade bilden på översta hyllan.
På hyllan under står några färgglada 
pocketböcker med serier i.
   – Det är Manga serien, säger han och 
visar att man läser boken bakifrån. 
För ett par år sedan gick han på kurs 
Majorna, för att lära sig teckna Manga 
figurerna. 
   – Det var roligt, men nu läser jag 
inte Manga längre. Jag har läst alla 
42 Manga Dragon Ball böcker som 
kommit ut nu blir det andra serier.
 
Han tar fram en gammal hederlig 
fantomen från nattduksbordet. Pappa 
Görans adressetikett finns fortfarande 
kvar på baksidan.    
   – Dom nya i färg är inte alls lika 
bra som de här gamla, säger han och 
bläddrar i den slitna tidningen.
”God Jul André önskar Uno” står det 
skrivet med svart tusch på omslaget på 
Uno Svenningssons senaste CD som 
ligger på nattduksbordet. Vi tittar på 

den men säger inget om att han har en 
farbror som är kändis. 
   Lillebror David kikar nyfiket in från 
dörrposten och undrar vad vi håller 
på med. Jag upplyser om att scouterna 
börjar på måndag.  Göran och Helena 
ursäktar att de måste åka iväg och 
handla ”vi har ingenting i kylan men 
det finns kaffe här jag ställer fram lite 
saft också om ni vill ha” säger pappa 
Göran innan de går.
   Vi sätter oss och jag undrar hur 
André började teckna serier. Han 
berättar att han bad pappa teckna 
Stålmannen när han var liten.
   – Sen fick jag färglägga bilderna.
Sen testade han själv att rita av bilder 
från tidningar och därefter blev det 
serier. Vi ser på serien med masken som 
ses här ovan, och jag undrar var han 
fick idén.
   – Jag tänkte på Michael Jackson och 
hans syrgasmasker när jag gjorde den, 
säger han och vill också tillägga att han 
fått lite hjälp med serierna av mamma 
och pappa. Men tecknat har han gjort 
själv och tycker själv att han är lite för 
petig.

   – Jag suddar för mycket, nästan så att 
papperet går sönder.
    På frågan om han kan göra ett 
självporträtt till tidningen tvekar han 
med orden ”jag hinner inte jag har så 
mycket i skolan nu”. Vi räknar dagar 
när det ska vara klart och konstaterar 
att det snart är sportlov ”då hinner jag 
nog” säger André. Han vill, som alla 
konstnärer, att det som han lämnar 
ifrån sig är noggrant gjort.

Han säger att han gillar att teckna 
med blyerts och att han gärna skulle 
vilja göra en egen serie när han blir 
stor. 
När han var liten gillade han Nalle 
Puh.
   – Tidigare tittade vi  på den filmen på 
video med sedan vi fått DVD-spelare 
tycker vi bara att videon är suddig.
   De har sett en annan film om Mose 

i skolan och han talar om honom som 
”han i vassen som blev prins”. 
Gillar du någon annan från Bibeln?
   – Jona i valfisken och Goliat, han 
som blev besegrad av lille David, 
kommer snabbt.
På frågan om han tror på Gud svarar 
han utan omsvep ”Ja”. Han berättar 
att de bad för morfar när han fick en 
blodpropp i hjärnan.
   Vi talar om tsunamin och alla som 
dog och hur hemskt det var. Han tycker 
inte man ska skylla på Gud.
Vi sätter oss i köket. Diskmaskinen 
spinner fortfarande och bryggkaffet 
smakar gott. Det bleka februariljuset 
håller på att ebba ut och jag frågar hur 
det känns att få sina serier tryckta i en 
tidning.
– Jo, det blir väl bra…säger han som 
bara en konstnär kan säga det.

Conny Nylén
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Återkommande varje
Tisdag 9.00
Bön

6 Söndag  11.00
Gudstjänst Roland Stahre
Musik Paul Peeters

10 Torsdag 16.00
Träff för daglediga
Björkö–Bagdad tur och retur 
Leo Andersson Björkö kyrka

12 Lördag 16.00  
Våffelmarknad

13 Söndag 11.00  
Gudstjänst Torsten Öqvist

20  Palmsöndagen 11.00  
Gudstjänst Lena Sollerman
Musik: Charlotta Alexandersson 
Maria Redvall Alexandersson

24 Skärtorsdagen 19.00
Getsemaneafton

25 Långfredag 11.00
Gudstjänst Claes Lager
Musik Paul Peteers

27 Påskdagen 11.00
Gudstjänst Jalle Ahlström, 
konfirmander, Tommy Tillander

3 Söndag 11.00
Gudstjänst Svante Myrén 
nattvard  

10 Söndag 11.00 
Gudstjänst Ulla Olofsson
Musik Tommy Tillander 
barndop

14 Torsdag 16.00
Träff för daglediga
Cissi Glittvik 

17 Söndag 17.00
Musikgudstjänst Tommy Tillander 
Evelyn Svenninghed konfirmander

KALENDARIUM

24 Söndag 11.00
Lena Sollerman  Sång: Pelle 
Ljunggren

30 Valborgsmässoafton 19.00
Vi hälsar våren, enligt tradition med 
sång och musik, vårtal, vårbrasa och 
servering.

MAJ

 
1 Bönsöndag 11.00 
Vi hänvisar till Björkö Kyrka

5  Kr. Himmelsfärdsdag 7.30 
Gökotta vid Vita Sten
Christer Holmer

8 Söndag 11.00
Gudstjänst Cissi Glittvik nattvard
Sång: Rebecka o Christer Zandén.

8 Söndag 14
Söndagsskolans avslutning

12 Torsdag 16.00
Träff för daglediga
Björkö kyrka 

14 Lördag 17.00
Fest för konfirmanderna och
deras familjer

15 Pingstdagen 11.00 
Konfirmationshögtid: Lars 
Henriksson, Tommy Tillander, elever 
från Kaggeholms Folkhögskola

22 Söndag 11.00
Gudstjänst Lena Sollerman   
Sånggrupp

29 Söndag 11.00 
Gudstjänst Leif Herngren

 

Skutan
Uthyrning och bokning
Håkan Törnqvist 031-929191

MARS

APRIL
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Vad tycker du om filmen

såsom i himmelen ?
Christer Holmer, präst 

”Tänk vad lite våra ord betyder. 
Tänk att vår sång kan ge så mycket. 
Körledaren var en modern Jesus, 
som byggde ett himmelrike. Det 
fullbordades i slutscenen, med 
lidande, försoning och nytt liv.
Tänk vad skönt att det inte är så 
i kyrkan som Pollak har upplevt 
det”.

Kicki Fast enhetschef 
Slottsbergsgymnasiet

”Den var jättebra. Det intressanta 
tycker jag var det som hände i byn 
när han kom tillbaka. Han förlöste 
många och satte igång mycket utan 
att veta om det. 
Jag tycker han lyfte hela byn. Det 
var som i filmen Änglagård”.

 Ulla Olofsson, pastor distriktskonsulent

”Den tyckte jag mycket om. Ur prästfruns perspektiv har hon rätt när hon 
säger att det inte finns någon synd. Hon reagerar mot syndakatalogen, 
att det var förbjudet att dansa och ha roligt. Jesu första under var på ett 
bröllop, en glädjehögtid, så det är faktiskt inte förbjudet att han roligt i 
kyrkan.
Men ur ett bibliskt perspektiv tycker jag hon har fel när hon säger att det 
inte finns någon synd”.


