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Har du en dröm?!
I förra numret av tidningen livet blev vi påminda om Martin Luther 
King ś berömda ord: I have a dream! Den drömmen handlade om frihet 
för de förtryckta.
När jag nu frågar: Har du en dröm?, så handlar det också om frihet. 
Nämligen om friheten att säga ja till sin längtan.

Att få sjunga eller spela eller dansa, själv eller tillsammans med an-
dra?
Kanske har du fina minnen från när du var scout som barn och skulle 
vilja närma dig det sammanhanget igen? Som ledare, eller som stöd-
person. Kanske klappar ditt hjärta sig varmt för tonåringar vill du 
vara med i vuxennärvaron bland de unga i kyrkan? Eller bland de små 
barnen; i söndagsskolan eller i barnrytmiken? Barnen är många i vår 
kyrka, och du är välkommen med det du kan baka bullar, berätta om 
Jesus, hjälpa till så att barnen och föräldrarna får nåt att äta efter allt 
sjungande på fredag förmiddag! Och som du vet, driver församlingen 
vandrarhemmet Skutan i kyrkans hus. Tänk om det är nåt du drömt 
om: att få ha omsorg om livet i Skutan rummen, gästerna och den goda 
miljön?!

Det är gott att få vara med, säger vi ofta till varann. Gott att få kän-
na sig hemma bland andra, ha en tillhörighet i ett sammanhang. Det 
är gott att ha en plats att regelbundet kunna gå till, vara sedd och igen-
känd. Och behövd. Både som barn och som vuxen. Kanske skulle du 
vilja ingå i en av församlingens omsorgsgrupper, s.k. kretsar? Där lär 
du känna några personer lite mer, eftersom ni har ansvar några veckor 
om året för att städa, ordna kyrkkaffe och medverka i gudstjänster. Var 
och en gör det den kan och vill. Det är gott med arbetsgemenskap, och 
roligt!

Det är också gott att vara bland människor, som funderar över livet 
och som vet att de är på vandring. Några att dela erfarenheter med, nå-
gon att samtala med. Du som ibland har tänkt på det här med medlem-
skap i församlingen, och som längtar efter det: på nytt  eller för första 
gången? Välkommen att ta kontakt!

Eller: kanske har du något helt annat på hjärtat,  som du vill be-
rätta om? Du är så välkommen, som alltid.

Hälsar så gott,
pastor Lena

Bönelappar instuckna i Klagomu-
ren, eller Västra muren som den 
heter i Israel. Den är en rest av 
templet som byggdes 500 år före 
Kristi födelse. Templet förstördes 
av det romerska riket år 70 efter 
Kristi födelse.  

Bohus-Björkö
Missionskyrka
Bäckevägen 31
Box 13
430 94 Bohus-Björkö
www.bjorkomissions
kyrka.se
Pg 439 67 07-4
Tel: 961709

Pastor:
Lena Sollerman
Tel: 872819 - tala in ett 
meddelande, så ringer 
jag upp
Lena.Sollerman@bilda.nu
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Ordf:
Tommy Tillander
Tel: 511317
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Conny Nylén
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Omslag:
Palestinier visar tilståndet för att 
passera in till sina egna marker 
vid jordbruksgaten Deir 
alGhusun på Västbanken i 
Palestina
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KYRKOAVGIFTEN

Många har redan gjort det. Medgivandet, att kyrkoavgiften ska gå till 
Björkö missionsförsamling. Den sista oktober är sista dag för att skicka 
in en blankett om att den 1-procentia kyrkoavgiften ska gå till Björkö 
Missionskyrka. 

Blankett finns i kyrkan. Den kan också hämtas på nätet:  www –
missionskyrkan.se – ge en gåva – kyrkoavgiften – anmälningsfolder

Ekumeniskt avtal Konfirmation

Högtid! När Öckerö församling ingick lokalt ekumeniskt avtal med Björkö 
missionsförsamling om fördjupat samarbete. Söndagen den 1 juni var det fest: 
först i Björkö kyrka, sen i Missionskyrkan.

MISSION STAVAS PASSION

Välkommen till samtal om mission. Vi träffas för att samtala om vad 
mission är och kan vara utifrån Missionskyrkans material Mission stavas 
passion.
Det kan bli tre fyra tillfällen, det bestämmer vi vid första träffen: måndag 
13 okt 19.00 i Missionskyrkan.

   

Fr. v Annie Alexandersson, Ebba Nylén, Tommy Tillander, Gabriel Svenninghed, 
Henrik Nilsson, Ludvig Lindblom, Tobias Kyhldal, Alexander Hallberg, Gustav 
Engström, Jesper Fredlund, Emil Mattsson, Nils Andrén, Johannes Lindén, 
Joakim Lidebo, Micael Gullstrand, Lena Sollerman 
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Återkommande

Onsdag 9.00
Pilgrimsmässa

Varannan onsdag 19-20.15 
udda veckor
Stillhet och inre bön
 
SEPTEMBER

6 lördag 10-16
Tillsammansdag i Vallersvik;  se sep. 
inbjudan! Anmälan

7 söndag 11.00
Gudstjänst med välkomnande av 
konfirmanderna och bibelutdelning
Christer Holmer Lena Sollerman 
O, my God ledare Tommy Tillander

11 torsdag 16.00
Träff för daglediga i Björkö kyrka

13 lördag 14-
Barnkördag med Tomas Boström. Alla 
barn välkomna, ca 5-12 år!
50 kr inkl. mellanmål. Anmälan senast 
9.9 till Tommy Tillander, 51 13 17.
Samarr. med Bifrostkyrkan, Mölndal.

13 lördag 17.30 
Konsert med Tomas och alla barnen 
 
14 söndag 11.00 
Gudstjänst Tomas Boström   
   
21 söndag 11.00 
Gudstjänst  nattvard  
Leif Herngren Kören Amadeo, 
ledare Evelyn Svenninghed

24 onsdag 9-16
Pilgrimsdag, se sep. folder!

24 onsdag 19.00
Kursen i kristen djupmeditation börjar

27 lördag 11-14
Pilgrimsvandring, Tro är rörelse 
Se sep. folder!

28 söndag 11.00
Gudstjänst Lena Sollerman  
Lerum Gospel med musiker
ledare Ulrika Sollerman 
   
28 söndag 18.00
Kulturkväll i Missionskyrkan: Min musik 
Kenneth Franzén berättar och bjuder 
på musik, Fruktstund

OKTOBER

5 söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan på alla änglars 
dag Cissi Glittvik Barnkörerna  
Änglaklädsel önskas!   
    
9 torsdag 18.00
Obs tiden! Träff för daglediga 
Sammanfaller med Världens barn-
upptakt med lotterier, musik och 
servering

12 söndag 11.00
Gudstjänst på Tacksägelsedagen!
SMU´s offerdag. Lena Sollerman  
O, my God! ledare Tommy Tillander 
Konfirmanderna medverkar och  
nya medlemmar hälsas välkomna

13 måndag 19.00
Missionsgruppen inbjuder till samtal 
om mission

15 onsdag 19.30
SMU´s årsmöte i Skutan alla välkomna!

18 lördag 15.00
Scout-invigning och Höstmarknad 
lotterier, auktion, servering

19 söndag 11.00
Gudstjänst nattvard Claes Lager  
Håstenskyrkans kör Varberg  
  
22 onsdag
Pilgrimsdag, se sep. folder!

24-25 fredag 18.00-lördag 18.00
Pilgrimsretreat i Skutan. Vandringar, 
cirkeldans och kristen djupmeditation. 
Se sep. pilgrimsfolder!
Lena Sollerman, P-O Svensson

26 söndag 11.00
Gemensam FN-gudstjänst i Björkö 
kyrka, konfirmanderna medverkar 
Lena Sollerman, Christer Holmer

NOVEMBER   
  
1 lördag 11.00
Alla helgons dag
Gemensam nattvardsgudstjänst i 
Missionskyrkan    
Christer Holmer, Lena Sollerman

2 söndag 17.00
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
med ljuständning    
Lena Sollerman, Christer Holmer

9 söndag 11.00
Gudstjänst på Fars dag Lena 
Sollerman Manskör ledare: Tommy 
Tillander  konfirmanderna medverkar
Församlingsmöte efter kyrkkaffet

13 torsdag 16.00
Träff för daglediga i Björkö kyrka  
   
15 lördag 11-14
Pilgrimsvandring, Vakna! Se sep. folder

16 söndag 11.00
Gudstjänst, offerdag för distriktet  
Urban Erenstam Lina Johansson och 
Tommy Tillander

16 söndag 18.00 
Kulturkväll i Missionskyrkan: Min musik
Hemlig gäst berättar och bjuder på 
musik. Fruktstund

19 onsdag
Pilgrimsdag, se sep. folder!

23 söndag 17.00
Musik och meditation på 
Domsöndagens kväll Vila i din väntan
Ingela och Thomas Hellsten

30 söndag 11.00
Gudstjänst första söndagen i Advent
Konfirmanderna medverkar Lena 
Sollerman Kören Amadeo, blåsare, 
barnkör

  

KALENDARIUM

Start för SMU-grupperna

Gitarrensemble onsdag  27/8 18.00

"Oh my God" torsdag  4/9 18.00

Barnrytmik fredag  5/9 10.00

Barnkörerna lördag 13/9 14.00

Scout – se affisch

Tonår – se affisch



8 9

svettiga under sina hjälmar. De har 
gått långt i natt för att visa sin närvaro 
i Attil. De lyssnar artigt på avstånd 
när jag förklarar. Någon rättar till sitt 
vapen, en annan torkar sig i pannan. 
Skjortorna under skyddsvästarna är 
svettiga efter en lång natts arbete.
 
Taxichauffören blir väldigt osäker 
när the chief commander också frågar 
honom om ID och han tvingas öppna 
bakluckan på sin bil. 
Till slut får han åka 
iväg och the chief 
commander önskar 
oss en ”a good day” 
(en bra dag). De går 
iväg och Dominik 
och jag blir ensamma 
under plåttaket i 
väntkuren. Solen 
bländar. Känner mig 
fortfarande iakttagen 
från vakttornet och 
flyttar till andra sidan 
i väntkuren så att 
jordvallen är emellan 
mig och vakttornet. 
Jag gråter. Märker 
att Dominik inte 
riktigt förstår varför. 
Bönderna kommer och vi önskar dem 
en god dag på deras åkrar på andra 
sidan grinden. Men varför frågade han 
om jag talade hebreiska? Frågan dröjer 
kvar när jag ser det torra landskapet 
passera förbi utanför taxifönstret på 
väg till Tulkarem. ”Do you speak 
Hebrew?”.

Tolv timmar senare är jag på 
väg genom Gamla stan i Jerusalem. 
Det är fredag och sabbaten börjar 
med bön vid klagomuren. Har slagit 

följe med en studiegrupp som bor på 
Svenska Teologiska Institutet. Vi har 
firat midsommar med sill, jansson och 
små grodorna. Nu går vi med raska 
steg tillsammans med många ortodoxa 
judar mot muren. Alla har bråttom. 
Ingen vill missa något. Det känns som 
när man parkerat bilen och är på väg 
till ett derby mellan Blåvitt och ÖIS. 
Mot samma mål. Efter trånga gränder 
och branta trappor och över ett tak 

kommer vi fram till 
en utsiktsplats. Vi ser 
muren och den stora 
öppna platsen framför.

Några italienska 
judar är samlade för 
en gruppbild. Det är 
ett myller av folk och 
reseledaren förklarar 
när vi kommit ner till 
muren att det pågår 
många gudstjänster 
på platsen framför 
klagomuren. Till 
vänster männen. Till 
höger kvinnorna. 
”Här får ni inte 
fotografera”, säger 
reseledaren mycket 

bestämt. Lite osäkert tar jag på mig 
en huvudbeklädnad, (kippa) som alla 
måste ha på huvudet om man ska 
komma närmare muren. Den är gjort av 
papp och väger lätt på huvudet. Går in 
på området närmast muren. Till höger 
står en gammal man och ber högt. Jag 
kan urskilja ordet Adonai, som jag 
lärt mig betyder Gud. De är samlade 
runt stora bord, läser från Toran och 
gungar fram och tillbaka. En bit bort 
dansar några soldater med sina gevär 
på ryggen. I mitten står en ledare och 

En, två, tre…sex, sju, åtta 
soldater som kommer emot mig. 
Dominik, min trygghet i dessa 

situationer, sitter kvar i taxin för att få 
ett telefonnummer. De går sakta, två 
och två lite på avstånd från varandra 
som jag sett på Robert Capas bilder 
från Vietnam. Först the commander 
med kommunikationsradion, sedan 
de andra soldaterna. Nu kliver de upp 
på vägen och närmar sig mig där jag 
står bredvid taxin. Vad ska jag göra? 
Springa? Nej, då skjuter de mig direkt. 
Vänder mig lite försiktigt om mot 
grinden. Det blänker till i vakttornet. 
En soldat betraktar mig genom sitt 
kikarsikte på sitt gevär. Geväret pekar 
hotfullt mot mig och jag vänder snabbt 
bort blicken. Hur länge har jag varit i 
hans skottlinje? Hur länge har han haft 
mig på kornet? Hur länge har jag varit 
så här nära att dödas av en kula från ett 
israeliskt vapen? Jag är en centimeter 
från döden. Om han rör avtryckaren 
en, kanske bara en halv centimeter 
framåt går ett skott av. Vem är han där 

uppe i tornet på andra sidan det höga 
staketet? Vad vill han? Bara hota och 
visa att han tycker det är obekvämt 
att vi är där?  Tiden står still. Eva. 
Gustaf. Flickorna hemma som ska fira 
midsommar i trädgården som vi alltid 
gjort. Nu är det slut.

”Do you speak Hebrew?”, (talar 
du hebreiska) frågar soldaten när 
han närmar sig mig. Frågan bryter 
tystnaden. Men varför ställer han 
den till mig? Varför skulle jag tala 
hebreiska. Skulle jag vara en israel som 
står här med min väst? Det ligger något 
provocerande i frågan, men det förstod 
jag inte då. ”No, I don t́ speak Hebrew, 
English”, hör jag mig själv säga. Han 
frågar vad vi gör här och jag visar mitt 
ID från vår organisation. Jag förklarar 
att vi jobbar för Kyrkornas Världsråd 
för att minska våldet på Västbanken 
och att vi är här i Attil för att vara 
ett medborgarvittne vid den här 
jordbruksgrinden. De andra soldaterna 
stannar och väntar, jag ser att de är 

Vackert ligger de 
i två rader. En har 
en Davidsstjärna, 
en annan den is-
raeliska flaggan. 
Drar med fingret 
efter linjerna i Da-
vidsstjärnan. Den 
är blå. Sex vassa 
spetsar.

JORDBRUKSGATEN 
ATTIL, kl 5,46 
MIDSOMMARAFTON 
2008
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En spricka i muren som bygg-
des 2002 och som  till stora 
delar står på ockuperad mark.  
I ett yttrande 2004, sa den 
Internationella domstolen att 
den var i strid mot folkrätten. 
Domstolen sa också att 
Israel har rätt att bygga en 
mur på gränsen men inte på 
den av Israel ockuperade 
Västbanken.
Gränsen är 32 mil lång. 
Muren, som ibland är ett 
staket, är 72 mil lång.

I somras var jag en 
”ekumenisk följeslagare” 
i staden Tulkarem på 
Västbanken i Palestina. 
Bilden är från byn Shuofa 
nära Tulkarem. Innan 
engelskalektionen var vi 
tvungna att spela av oss 
lite spring i bena i den 
sena kvällssolen.
  
I början av 2000-talet 
ökade våldet i området. 
Lokala kyrkoledare skrev 
till Kyrkornas Världsråd 
och vädjade om hjälp för 
att lugna situationen. Nu 
sänder Kyrkornas Världs-
råd följeslagare som är 
där för att stödja fredpro-
cessen och verka för att 
minska våldet. Vi jobbade 
alltid med icke våldet som 
metod. 
Arbetsuppgifterna var 
bland annat att vara 
ett medborgarvittna 
vid olika checkpoints, 
ge lektioner i engelska, 
deltaga i fredliga demon-
strationer och stötta olika 
fressträvanden. Det är 
också viktigt att det finns 
internationell närvaro i 
området, för att lugna ner 
situationen.
 
Hur matchen slutade? 
Det var ju EM-tider så 
jag tror Sverige vann mot 
Palestina med 2-1 eller 
var det Chelsea som vann 
mot Arsenal…Det var 
alla fall varmt. Det minns 
jag alldeles klart. 

manar på. Ytterligare en ring bildas 
och de dansar. Längst fram vid muren 
står de svartklädda. De ber och stoppar 
små lappar i murens springor som 
redan är överfulla. De unga pojkarna 
tittar lite osäkert på varandra. Min 
huvudbeklädnad i papp blåser av och 
jag plockar snabbt upp den så att 
ingen ska märka något. Stämningen är 
mycket god i den allmänna oordningen. 
Längst bak sitter några gamla män och 
samtalar och runt mannen jag först 
såg har det samlats en skara lyssnare. 
Han talar snabbt och övertygande. På 
väg ut från platsen vid muren vänder 
jag mig om och ser klippmoskéns stora 
guldkupol ovanför klagomuren.

Jag slår följe med några israeler 
på väg genom Gamla stan. Poliser 
övervakar vår promenad.  Det är 
uppför och vi kommenterar de många 
trappstegen. Butikerna är öppna och 
jag ser några judiska kippor (judiska 
huvudbeklädnader) ligga på en hylla 
ut mot gågatan. Vackert ligger de i 
två rader. En har en Davidsstjärna, en 
annan den israeliska flaggan. Drar med 
fingret efter linjerna i Davidsstjärnan. 
Den är blå. Sex vassa spetsar. Ska jag, 
ska jag köpa en nu när ingen ser mig? 
hinner jag tänka. ”50 shekel”, avbryter 
en försäljare. Snabbt lägger jag ner 
kippan så att ingen ska se mig.

”Do you speak Hebrew?”. Orden 
från i morse hörs inom mig. ”Do you 
speak Hebrew?”. Skulle jag vara en av 
dem? En israel, en av judisk börd med 
rätt att invandra hit, med rätt att bära 
kippa och gå till klagomuren för att 
be och dansa. Ja kanske, det var visst 
något med en ”mörk man från Polen” 

för tre generationer sen. Men nu, skulle 
det gälla nu? 
”40 shekel”, sänker försäljaren priset 
till. ”No thanks”, säger jag artigt på 
min skolengelska och går därifrån. ”30 
shekel”, hör jag honom säga när jag är 
vid nästa butik.

Jag skyndar vidare genom mörkret 
mot bussen. Kommer fel, irrar runt 
bland kippor, krucifix och modeller av 
klippmoskén. Tar höger, sen vänster. 
”Mr, where are you from?”. Här har vi 
sjuarmade ljusstakar, kom hit, jag säljer 
muslimska väckarklockor. Det luktar 
rökelse och det blir bara mörkare och 
mörkare. Vem är jag? Vad vill jag bland 
kippor, krucifix och klippmoskéer i 
plast? Juice, filtar och turkisk delight. 
Höger, vänster, här har jag varit 
tidigare. Butikerna stänger och det blir 
bara mörkare och mörkare. Till slut 
känner jag igen mig och går med raska 
steg mot Bildas Kristna Studiecenter 
vid Jaffaporten. Känner på dörren. Den 
är låst. Går ut genom Jaffaporten. De 
ortodoxa judarna går över gatan upp 
mot Västra Jerusalem. Själv tar jag buss 
75 förbi Getsemane till Olivberget. 
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Hur känns det nu när hösten
kommer. Saknar du sommaren el-
ler ser du fram emot att sitta och 
kura framför brasan? 

Signe Alexandersson, pensionär

– Jag rättar mig efter den årstid och 
väder som är.  Det är klart om det 
snöar kan jag inte gå ut men annars 
har jag en härlig vrå utomhus här i 
min nya lägenhet på Öckerö. 
Det har gått bra i 90 år så det ska 
nog gå bra i höst också.

Adam Holmer, stud

– Det känns bra. Ska bli kul att 
träffa alla kamraterna i skolan 
efter sommaren. Det ska också 
bli kul att vara med som ledare i 
konfirmandgruppen. Det ser jag 
fram emot.

Jalle Ahlström, företagspastor vårtalare

– Jag mår väldigt bra på hösten. Hösten är inte så fylld av krav på att man ska 
ha det så bra som sommaren och våren. När solen skiner på sommaren kan 
det bli för mycket, nu inför hösten känner jag ett lugn och går in i den med 
tillförsikt och en inre vila.


