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Tänker att vi är bra lyckligt lottade, vi som bor här på det norra halvklotet. Som lever 
med så tydliga årstidväxlingar. Inte bara för omväxlingens skull, utan som en hjälp – ett 
tolkningsmönster – för våra liv. Undervisning i levandets konst, mitt framför våra ögon!

Våren  – då naturen vaknar och livet föds på nytt. Ungdomens och kraftens ystra tid.
Sommaren  – då naturens skönhet och rikedom knappt känner några gränser.
Det mogna livets, erfarenhetens och kapacitetens, tid. Hösten – som är fruktbärandets 
och skördens tid. Då naturen klär av sig, överlämnar sig. Som är åldrandets och den ytliga 
nertrappningens tid.  Vintern  – vilans och väntans tid. Då naturens synliga liv dör, för att 
i det fördolda förbereda sig för en ny uppståndelse. . .

Jesus säger: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om 
det dör ger det rik skörd. (Johannesevangeliet 12:24)

Varje årstid har sitt ärende till oss; en uppgift som vi har att lösa. Om det vore vår 
hela tiden i våra liv, vad blev det då av mognandet? Om det vore sommar hela tiden, 
hur blev det då med skörden? Om det vore höst hela tiden, hur skulle det gå med det 
pånyttnyfödda livet? Och om det vore vinter hela tiden – hur skulle vi stå ut?!

Ibland kan den aktuella årstiden överensstämma med vår egen sinnesstämning, 
med vårt eget liv.  Just nu.  Då kan vi bli bekräftade; naturen ger oss bilder och ord, dofter 
och smaker, som hjälper oss att tolka och förstå livet. Ibland stämmer den yttre och 
den inre verkligheten inte alls överens. Det är smärtsamt att möta våren med höst- eller 
vinterkänsla inombords. Och det kan vara svårt när hösten och vintern närmar sig, medan 
man fortfarande är varm i skinnet och yr i huvet av sommarens och kärlekens liv.

Så: hur tycker du att hösten smakar? Iår? Hur är det att måsta lämna sorglösheten, den 
heliga lättsinnigheten, bakom sig och krypa in i strikta kläder och ordningar igen?  Hur 
känns det att ta på sig klockan igen!?

Många förknippar hösten med vemod och med besvikelse; det blev inte som vi hade 
hoppats. Andra välkomnar hösten; den är vilsam, opretentiös. Gott att få ta på sig kläder 
igen, träffa vännerna igen. En del av oss behöver fundera på: Hur är det att åldras? Att 
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börja kläs av – förmågor och drömmar, rörlighet och kraft. Men hösten är också mogna 
björnbär och slånbär, kantareller och väldoftande kryddknippen att hänga i en vrå. Nya, 
annorlunda dofter och smaker. – Vilka är åldrandets aromer och glädjeämnen? Samtidigt: 
Kanske du fortfarande har sommarens ljuva dofter i dina näsborrar? Kan du ännu höra 
vårens nyvakna liv i buskar och snår? Är du rädd för vintern, för ensamheten?

Hösten är det goda samtalets tid Om det djupt mänskliga – det kvinnliga och det manliga 
– skriver Ylva Eggehorn i sina böcker Kryddad olja och Där lejonen bor .
Följ med i det unika äventyret här på Björkö! 
Det handlar om mötet mellan våra egna erfarenheter och bibliska berättelser.
En samtalsgrupp för kvinnor och en för män. I Missionskyrkan och i Björkö kyrka.
Varannan onsdagkväll, start den 2 september kl 19. – Välkommen! Se affisch och folder. 

Mitt i livet. Kom, låt oss berätta för varandra och andra om Gud! Dela med oss av våra 
tankar och erfarenheter, sätta ord på våra funderingar och vår längtan, vårt tvivel och våra 
besvikelser – försöka våga ta oss själva och vår andlighet på allvar.
För vår egen skull, och för andras.
- Vad är andlighet för dig?
- Vilka är dina erfarenheter av den gudomliga närvaron i livet?
- Hur får du näring för din inre längtan?

Så här hoppas och tänker jag:
Kanske har du skrivit något redan, som du vill dela med dig av?
Eller så sätter du dig i lugn och ro och funderar, låter minnena och orden komma till dig.
Ibland kan en bild säga mer än tusen ord. Ett ting, en lek. . . Eller musik!

Välkommen med ditt bidrag!
Lilla brevlådan vid anslagstavlan nedanför Missionskyrkan väntar otåligt. 
Eller ring och berätta. Du kan få vara anonym, om du vill.

Sen då?
Jo, sen – om ett år – så gör Conny Nylén en fin bok med bilder och texter. Som handlar 
om hur människor på Björkö, gamla och unga, tänker kring ord som ANDLIGHET och 
GUD och LÄNGTAN. Ett viktigt tidsdokument. Att samlas kring i samtal eller att ge 
bort i present.
Fin idé, eller hur?

Så, släng din blyghet och fatta pennan, penseln eller kameran.
Låt oss berätta för varann!

Hälsar så gott i höstlik sensommartid,
pastor Lena

Bild: Johanna Rosengren
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KALENDARIUM
Varje onsdag 9.00
Pilgrimsmässa med förbön och samtal

SEPTEMBER

1 tisdag 18.15 
Fotbollsmatch - för den goda sakens 
skull se affisch

2 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll
i kyrkorna på Björkö 
se folder & affisch!

4 - 6   fredag - lördag - söndag
Tillsammansdagar på gården Kuvarp
MITT I LIVET!
Anmälan och information, 
se sep. folder!

6 söndag 11.00
Gudstjänst i Björkö kyrka

10 torsdag 13.00
Sopplunch för daglediga.
Text & musik Tommy Tillander 
Pris 40 kr inkl. kaffe och kaka

12 lördag 11 - 14
Pilgrimsvandring med matsäck 

13 söndag 17.00 
Söndagkväll i Skutan: ”För att världen 
skall tro.” Perarne Lindberg
Undervisning, samtal, fika och 
aftonbön.

16 Onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna
på Björkö – se folder & affisch!

20 Söndag 11.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan
Nya konfirmander välkomnas,
bibelutdelning. Christer Holmer 
Lena Sollerman Musik: förra årets 
konfirmander, konfalärare Criss Cross

25 - 26  fredag - lördag
Konfahajk på Rörö tillsammans med 
fredsaktivist Per Herngren

27 söndag 11.00
Gudstjänst med nattvard
Leif Herngren    
 
30 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna 
på Björkö – se folder & affisch!

OKTOBER

4 söndag 17.00 
Söndagkväll i Skutan på den helige 
Mikaels dag. Lena Sollerman 
Undervisning, samtal, fika och aftonbön. 

8 torsdag 16.00
Träff för daglediga i Björkö kyrka. 
”Björköbilder från hela året.” Av och 
med Bernt Knutsson. 

10 lördag 11 -14
Pilgrimsvandring med matsäck

11 Söndag 11.00
Glädje och Tack! Offerdag för 
SMU/equmenia. Gudstjänst på 
Tacksägelsedagen med scout-
invigning.
Sopplunch/fika. Höstmarknad!  
Barnkören och Criss Cross

14 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna 
på Björkö – se folder & affisch!

18 söndag 11.00
Sång- & Musik-gudstjänst   
Körer, solister och musiker   
Utgångskollekt till diakonala kassan  

18 söndag  18.00 
GUD OCH DARWIN eller GUD ELLER 
DARWIN?! Kyrkornas gemensamma 
föredrags- och samtalskväll.
Leif Herngren, Björkö kyrka

23 - 24 fredag - lördag   
Pilgrimsretreat i Skutan. Se sep. folder!

25 söndag 11.00
Gemensam FN-gudstjänst i 
Missionskyrkan Christer Holmer  
Konfirmanderna medverkar

28 onsdag 19.00
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna 
på Björkö – se folder & affisch!
 
31 Lördag 11.00
Alla helgons dag
Gemensam gudstjänst med nattvard i 
Björkö kyrka Lena Sollerman

NOVEMBER

1 söndag 17.00
Allhelgonadagen
Gemensam andakt med ljuständning i 
Missionskyrkan Christer Holmer

6 - 8 fredag - söndag
Konfaresa till Åh stiftsgård

8 söndag 11.00 
Gudstjänst Leif Herngren  
Rebecca och Christer Zandén  

11 onsdag 19.00 
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna 
på Björkö – se folder & affisch!

12 torsdag 13.00 
Sopplunch för daglediga. Pris 40 kr inkl. 
kaffe och kaka

14 lördag 11-14  
Pilgrimsvandring med matsäck

15 söndag 17.00 
Söndagkväll i Skutan. Lena Sollerman
Undervisning, samtal, fika och aftonbön 
Kyrkornas Globala Vecka inleds. 
     
21 lördag 15 - 18
Stilla timmar. För stillhet och eftertanke, 
med meditation och musik
 
22 söndag 11.00 
Gudstjänst på Domssöndagen – Kristus 
konungens dag!    
Nya medlemmar hälsas välkomna
Lena Sollerman Församlingsmöte
  
25 onsdag 19.00 
Olja och Lejon. Samtalskväll i kyrkorna 
på Björkö – se folder & affisch!

29 söndag 11.00 
Gudstjänst – Första söndagen i Advent!
Lena Sollerman Barnkören, Amadeo,
blåsare Insamlingen till mission i andra 
länder börjar 
Konfirmanderna medverkar
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Vad bär du med dig från sommaren in i hösten?

– Den är en bild från Sorjusjaure i Padjelanta nationalpark. Det var så fint och 
underbart.
Vi brukar säga att så länge benen bär och kassan tillåter tar vi en vecka med 
fjällvandring på sommaren. Jag tycker det fyller på med liv i både kropp och själ inför 
hösten.
I år tog vi natttåget, som tar ett dygn, till Padjelanta nationalpark, som ligger i fjällen 
strax väster om Jokkmokk. Resan blir faktiskt också ett trevligt äventyr i sig eftersom 
vi lärt oss att boka en egen sovkupé på tåget.
Efter några dagars vandring kom vi fram till Sorjusjare. Det var varmt, nästan 30 
grader, och det rena fjällvattnet svalkade våra kroppar i ett underbart bad. Ovanför 
vakade Sulitelmas sju snöklädda toppar och under oss, hälldes det friska fjällvattnet ut, 
som ur en kaffekopp i ett litet vattenfall. Efter badet torkade vi i solen. 
Det är ett fint minne som jag bär med mig in i hösten. 

Ulla Hallqvist, !CA
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