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på nästa bild från den där helgen på Smö-
gen.

”hundravis”
  – Det var jättekul att träffa andra 
SMUare från kusten, som vi lärt känna 
från läger.
På nästa bild har de samlats 
till gudstjänst. ”Folke Fors-
berg i talarstolen i Guds fria 
natur på Smögen. En stor-
samling från hela kusten”. 
Står det i liten stil under den 
svartvita bilden.
   Hon berättar om Skärgår-
dens sångarförbund, om hur 
de samarbetade för att föra 
ut budskapet om Jesus. 
   Hon berättar också om 
juniorföreningens verksam-
het på Björkö. Att många 
var med och att de hade 
både bibelstudier, symöten och offentliga 
möten.
   – Det var kul. Vi hade kul tillsammans, 
säger hon och bläddrar fram till en bild 
från luciafirandet i Missionskyrkan.
   – Jag växte på något sätt in i Missions-
kyrkan och fick en tro och förtröstan på 
Gud, säger hon och berättar om söndags-
skolan på Björkö.
    – Alla var med. Jag tror det var hund-
ravis.
Trots att det kunde vara sex olika klasser 
i kyrksalen minns hon att det inte var 
några ordningsproblem.
   – Jag tror vi hade respekt  för Guds hus 
och busade inte i kyrkan, säger hon.

Klara och Esther
Evy berättar om sandlådan som använ-
des när man skulle berätta om en bibel-
text, om minnesversen och alla sångerna. 
Om söndagsskolelärarna Klara och Es-
ther som hade småbarnklassen och om 
flanobilderna och planscherna med bi-

belbilder som Evy använde när hon se-
nare var lärare och dottern Liselotte gick 
i söndagsskolan.
   – Vi samlades också i de olika klasserna 
i olika hörnen av kyrksalen, minns Lise-
lotte.
  Hon blev hjälpledare i söndagsskolan 

när hon var 12 eller 13 år 
och fick redan året därpå 
ta en egen klass. Hon minns 
att kompisen Karin och 
hon fick med sig ett gäng 
ungar i grannskapet till sön-
dagsskolan när de gick dit 
på söndagsmornarna före 
gudstjänsten.
Det vilar ett skimmer över  
deras tonårstid i SMU.
   – Vi kunde bara sitta en 
hel kväll och en halv natt 
uppe bland de bruna man-
chesterkuddarna i mys-

rummet, berättar hon. De fikade hade 
bibelstudium och hade roligt tillsam-
mans. Det var i SMU det hände. De åkte 
på läger var ute med Elida. De åkte in till 
Göteborg för att besöka nya kompisar de 
lärt känna på läger och andra träffar i 
olika församlingar runt om i Göteborg.
   – Det var på den tiden allt antingen var 
svart eller vitt, och man skulle ta ställ-
ning, säger hon.

Karin, Anders...
Det hände mycket och kyrkan var na-
vet.
   – Ibland kunde vi säga  ”vi ses vid guds-
tjänsten så hittar vi på något efteråt”.
Hon öppnar sitt album. De bleka färgbil-
derna från 60 och 70-talet får liv med 
entusiastiska ord.  Vi ser några konfir-
mander i korta kjolar.  Namnen rullar över 
munnen. ”Kicki, Ingrid, Karin, Tryggve, 
Katarina, Mats, Evelyn, Marina….”var är 
Gerhard?”…
Och alla anställda ungdomsledare: Kerstin, 

Bengt, Karin, Anders, Ann-Christine, 
Annelie och Helena Djurhed.
   – Titta här, säger hon och visar en finnig 
tonåring från mitten av 70-talet. Där är 
Per han kommer hit och predikar på 
söndag.
Hon konstaterar han han blev pastor 
men vet inte riktigt var han jobbar nu

Någon som bryr sig
Två bilder från SMUs första hundra år på 
Björkö.  Ett skimmer över en tid som 
svunnit och som format inte bara dessa 
två kvinnor, utan också många andra på 
Björkö som haft roligt i SMU och där 
Missionskyrkan betytt mycket. 
  Vi stänger ihop albumen och den tid 

som varit och blickar framåt.
   – Jag skulle vilja att SMU var en plats 
där alla fick vara med trots att man inte 
är expert eller duktig på något. Man fick 
vara med ändå, säger Liselott.
   Hon önskar att SMU skulle vara en 
plats där någon bryr sig om de som kom-
mer.
Evy håller med och berättar att hon varje 
morgon bryr sig om SMU genom att ta 
med alla grupperna i sin morgonbön. 
   – Jag är oerhört tacksam för min tid i 
SMU och att jag nu får tillhöra en Mis-
sionsförsamling, avslutar hon,

Conny Nylén

"Alla var 
med, jag 
tror det 
var hund-
ravis."
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1904 
Björkö Kristliga förening 
bildas. Ordf Söderholm

1910
Ansluter föreningen till SMU 
riks

1927
Juniorföreningen bildas Ordf 
Olof Alexandersson fram till 
sin död 1949

1954
50-årsjubileum. Firades 
under högtidliga former 13-14 
november med sång och tal 
av pastorerna Berglund och 
Hilmersson

1960 
Nya stadgar
Gemensamt namn på all 
ungdomsverksamhet Björkö 
SMU

1969 
Den nya ungdomsgården 
invigs 18 januari

1970 
Sommarhemmet på Ryd säljs 
till SMU stor Göteborg

1982 
Fullt hus när Elida besöker 
bokcaféet Lanternan

1989
Scoutläger, tillsammans 
med Rambergskyrkan, på 
Lindholmen

1995
Den nya ungdomsgården 
Skutan invigs

2000
Söndagsskolan avslutar med 
båtutfärd till Rörö

2004 
100 år Ordf Anna Törnqvist

Årsberättelse 1959

”Herrens nåd är det att det inte
är ute med oss, ty det är inte
slut med hans barmhärtighet”
Klag.3:22

Guds nåd och barmhärtighet har vilat över oss ännu ett 
verksamhetsår. Det är inte ute med oss, ty Gud är och har varit 
oss nära. Han har uppehållit och burit, och hans nåd har blivit 
oss given i rikliga mått. Guds nåd är var morgon ny, och hans 
trofasthet.

Verksamhetsåret 1959 kan kännetecknas som rätt gynnsamt 
för vår förening. Det är tyvärr inte så att stora segrar vunnits, 
men arbetet har pågått kontinuerligt under hela året, och 
medlemmarna har visat intresse för och deltagit i arbetet.

Vid ett av de första mötena under året samtalade vi om 
SMU:s nya giv, och beslutade att arbeta med hithörande 
frågor under året och att inrätta vår verksamhet efter de 
riktlinjer som dragits upp av Riks-SMU. Det innebär bl. a. att 
både ungdomsföreningen och juniorföreningen ingår i SMU. 
De nya namnen blir härvid SMU-Senior och SMU-junior. 
Omorganisationen bestämdes till årsmötet 1960.

Som regel har föreningen hållit tre sammankomster i 
månaden, utom under sommarmånaderna då Ungdomskvällar 
anordnats vid Sommarhemmet varje lördagskväll.

Allmänheten har under året inbjudits till ett flertal möten och 
de flesta av samlingarna har varit välbesökta. Bland dessa kan 
nämnas mötet i hemvärnsgården den 11 april då pastor Viktor 
Norin, Göteborg talat.

Björkö den 12 jan. 1960
För styrelsen

SMU
100 år
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”kan jag få 
receptet”

En helt vanlig scoutkväll i mitten av oktober.

En tumme i luften  En till. Ytter-
ligare två. Tio, femton. Tjugo 
tummar i luften. En stor ring hål-

ler på att formas på planen utanför Mis-
sionskyrkan. 

Det är scoutmöte en mörk och lite 
ruggig kväll i mitten av oktober. Regnet 
hänger i luften.  De sista killarna rättar in 
sig i ringen. Nu är alla 38 tummar i luf-
ten. Den förr så livliga skaran står tillsam-
mans i en stor ring. Karin Lindh hälsar 
alla grönskjortorna välkomna till kvällens  
patrullscoutmöte.
     Så höjer hon den. Fotogenlyktan. Läm-
nar över den Agnes som skickar den vi-
dare till Emil. Han ger den till Adam som 
ger den till Mike som håller i den en liten 
stund extra. Det varma lite gula ljuset fal-
ler på hans ansikte i höstmörkret. Alla ser 
att Mike är här i kväll. Han lämnar över 

den till Jennika som lämnar den till Ebba 
som…  Så går lyktan varvet runt under 
tystnad.
– Jag tror det är viktigt att alla blir ordent-
ligt sedda och känner sig välkomna när de 
kommer hit, säger Karin. 
Det var Linnéa Jägrud, gift med Johan-
nes, som tog med sig denna tradition 
från scouterna i Kode där hon varit aktiv 
innan hon flyttade till Björkö.
– Ingen blir glömd, alla blir sedda och 
delaktiga i scoutkvällen, säger Karin.
Så knäpper vi händerna: 
”Käre far i himlen..
min och andras bördor bära..
…tack att jag finns till.
Amen.

Patrullen Räven och Örnen går ner 
till vindskydden. Patrullen 1 dl vatten, 
den heter faktiskt så, går till vindskyddet 

i skogen för att lära sig hur man kan göra 
chips och Ros Pantern och Gråvargarna 
går till sig för att lära sig hur man lagar 
mat på ett Trangia-kök. 
   Efter en stund lyser eldarna upp i höst-
mörkret. De, för denna termin, nya scou-
terna i patrullen  Örnen flyttar närmare 
den goa elden. Per 
Elisson, Örnens pa-
trulledare, förklarar 
att det går att baka 
ute utan ugn. Han 
lägger på den tunga 
bakplåten på ett par 
stena ovanför elden. 
Elden slickar plåtens 
på undersidan. Nu är det bara att vänta på 
att den ska bli varm.
   – Det är roligt att vara ute och lära dem 
att alla viljor måste samsas om vi ska få upp 
någon eld och kunna baka. Vi lär oss sam-
arbete,   säger Per.
Han känner lite försiktigt på den rostiga 
plåten och konstaterar att ”den är nog la-
gom varm nu”.

– Alla kan grilla men det är få som 
bakat ute, säger han och fördelar degen.
De plattar till sina små degklumpar och 
lägger dem på den varma och tjocka plå-
ten som blev över från scoutlägret i Tive-
den för ett par år sedan. 
”Det här var roligt” säger någon och lägger 
på sin deg med två prickar för att känna 
igen den där bland alla andra i halvmörkret. 
Emil frågar efter receptet och Erik frågar re-
dan för tionde gången om hans brödkaka 
inte är klar nu. Bröden växer i värmen  Vi 

ser att de byter färg från blek degfärg till 
den brunaktiga brödfärgen. De ser genast 
väldigt goda ut. ”Kan man verkligen baka 
så här” frågar någon. ”Är den klar nu” frå-
gar Erik igen. Så går en stund, runt elden. 
Vi flyttar runt för att inte få röken i an-
siktet.  ”Nu kan du nog ta den” säger Per 

på sitt lugna sätt som 
bara han kan säga.

Alice och Agnes 
har hämtat smör från 
kylen i kyrkan. Vi brer 
våra varma brödkakor 
och smöret smälter 
och rinner ner på fing-

rarna. Det gör inget. Vi äter tillsammans. 
”jag ska ta hem lite till mamma” säger nå-
gon.

Vi är långt från TVspel och TVsof-
for. Vi är långt från vardagen i skolan med 
läxor och tidiga mornar. Vi är ute i skogen 
och bakar en helt vanlig måndagskväll i 
mitten av oktober.  
   – Jag tror det kan vara viktigt att visa att 
det går att baka utan spis, säger Per.
En scoutkväll är över. Barnen cyklar hem. 
Vi plockar ihop lyktor, knivar, degspadar 
och yxor. Det regnar lite. Men det har vi 
inte märkt.
  – Det är konstigt, säger Per i mörkret på 
väg till förrådet, jag känner mig piggare 
nu efter scoutmötet än när jag kom hit 
trött efter en hel dag på jobbet. 
Det är konstigt. Men ändå inte.

Conny Nylén
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Återkommande varje 
Tisdag  9.00
Bön

NOVEMBER
6 Alla Helgons Dag 11.00
Gudstjänst Cissi Glittvik 
Musik Paul Peeters

7 Söndag 11.00
Gudstjänst Lena Sollerman 
Musik Ulrike Heider

11 Torsdag 16.00
Träff för daglediga Björkö kyrka
 ”Att tjäna flera herrar” Mona 
Jönsson, sekreterare hos 
landshövdingar berättar 

11 Torsdag 18.30
Tema kväll kring Världens barn 
Björkös tonårsgrupp arrangerar 
lotterier, uppträdande och servering

12 Fredag 10-19
Bössinsamling till Världens barn
vid ICA

13 Lördag 10-14
Bössinsamling till Världens barn 
vid ICA

14 Söndag 17.00
Gudstjänst Jan Mattsson, Tommy 
Tillander och konfirmander

21 Söndag 11.00
Kyrkornas globala söndag, 
ekumenisk gudstjänst Björkö kyrka 
”Gör mig till ett redskap för din fred” 
Ulla Olofsson Christer Holmer

28 Första Advent 11.00
Gudstjänst Jalle Ahlström blåsare 
sånggrupp och söndagsskolbarn

DECEMBER
2 Torsdag 16-18
Adventskaffe i Skutan

5 Andra Advent 11.00
Gudstjänst Lena Sollerman 
Musik Per-Olof Ljunggren Helena 
Sveningzon Nattvard

9 Torsdag 16-18
Adventskaffe i Skutan

12 Tredje Advent 11.00
Gudstjänst Ulla Olofsson Musik 
Rebecka och Christer Zandén

12 Tredje Advent 18.00
Julkonsert Göteborgs 
vokalensemble under ledning
av Katarina Solén-Hiller

13 Måndag 7.00
Luciamorgon Björkö kyrka 
Skattgömmans barn medverkar

16 Torsdag 16–18
Adventskaffe i Skutan Musik 
Tommy Tillander och en 
gitarrensemble från Kulturskolan 
Samarr med Röda Korset Lotterier

19 Fjärde Advent 17.00
Julspel med konfirmander
och söndagsskolbarn

21 Tisdag 19.30
Julens sånger Björkö kyrka

24 Julafton 23.00
Julens budskap i text och musik
med bl a Per-Olof Ljunggren
Paul Peeters och sånggrupp

26 Annandag jul 11.00
Gudstjänst och Missionshögtid 
Musik Joakim Rosengren

31 Nyårsafton 23.00
Nyårsmusik inför tolvslaget 
Björkö kyrka

JANUARI 

2 Söndag 11.00
Gudstjänst Cissi Glittvik Nattvard

9 Söndag 11.00
Gudstjänst Ulla Olofsson

16 Söndag 17.00
Gudstjänst Cissi Glittvik
Musik Tommy Tillander

23 Söndag 11.00
Gudstjänst i Ekumeniska 
böneveckan Björkö kyrka Lena 
Sollerman Christer Holmer

29 Lördag 16.00
Församlingens årsmöte

30 Söndag 11.00
Kyndelsmässodagen Gudstjänst 
Karl-Göran Ekberg sånggrupp

FEBRUARI
6 Söndag 11.00 
Gudstjänst Jan Mattsson Nattvard

10 Torsdag 16.00
Träff för daglediga

13 Söndag 11.00
Gudstjänst Leif Herngren

20 Söndag 17.00
Gudstjänst Ulla Olofsson

27 Söndag 11.00

Gudstjänst Lena Sollerman

   

KALENDARIUM
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Gunvor Gillenheim, 
hästfantast

– Man kan väl säga att det var 
där jag danades och fick ett rätte-
snöre att hålla mig till.   Där fanns 
styrkan som saknades och när jag 
flyttade hit var det naturlig att bli 
ledare.   
  Vi var med på Elida och åkte på 
skidläger till fjällen. Det var där jag 
hittade min tro på Gud.

Nils Alexandersson, pensionär

– Det var så länge sedan jag gick i juniorförningen så jag knappt minns. Vi 
hade många frågesporter och tävlingar. Vi gjorde också lite hantverk i trä. Det 
är klart det var roligt att träffa sina kompisar i kyrkan. 
  Gud fick jag med mig med modersmjölken hemma men han fanns ju alltid 
med i bilden när vi samlades och åkte på läger. Sen började jag på fisket tidigt 
så då kunde jag inte vara med i juniorverksamheten. 

Sara Tillander, barnskötare

– Mycket, väldigt mycket. Jag hit-
tade min Tommy på ett scoutläger 
för tio år sedan. Det har verkligen 
betytt mycket.  
  Det är lägren jag kommer ihåg 
och att det fanns en kristen gemen-
skap där jag kände mig hemma.  
Där ville jag vara med. 
   Jag har ju också tyckt det varit 
roligt i tonår.

1904-2004

 SMU
Vad har

betytt för dig




