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Det kom ett brev till styrelsen...

Moder jord brinner. Glaciärer smälter, öknar breder ut sig och från tv-soffan ser vi hur människor fl yr från översvämmade hem. Det är hemskt och skrämmande. Vad händer med vår skapelse, moder jord?
Filmen En obekväm sanning lär oss att det fi nns ett samband mellan att jorden blir varmare och att koldioxutsläppen ökar. Koldioxid bildas när vi eldar fossila bränslen: Olja, kol och gas. Koldioxiden lägger sig runt jorden och släpper in ljus och värme men släpper sedan inte ut värmen. Jorden blir som ett växthus, varmare och varmare.

Kamrater! Bröder och Systrar! Män och kvinnor! Vi har ett gemensamt problem. Låt oss titta lite närmare på detta. Informera oss. Räkna och diskutera. Med lite fantasi och god vilja, och med goda argument från Bibeln, vet jag att det fi nns möjligheter att skapa energi med det Gud gett oss: sol och vind. Göra något, mer än prata, så att vi med gott samvete ska kunna lämna över moder jord till våra barn.
Detta kanske resulterar i:-  Ett vindkraftverk som driver värmepumpen.-  En solfångare som ger varmvatten.-  En förändrad livsstil.

Vill bara avsluta med att säga att ordet för vind och ande är samma ord i grekiska som Nya Testamentet är skrivet på. Tänk: anden ger kraft till vårt värme system eller att det är anden som driver lampan i predikstolen så att pastorn kan predika. 
Björkö 14 augusti 2007

Conny Nylén

N
i har ingen skuld säger fi skare Niels från 
akterdäck på sin välstädade fi skebåt 
i Sotekanalen. Han har tagit oss på 

släp och vi närmar oss bron över till Ramsvik. 
Fiskebåten går under men våra 13,8 meter går inte 
under bron, det vet jag.

Någon timme tidigare hade vi lämnat Smögens 
brötiga brygga och tuffat långsamt norrut i 
kanalen. Vi hade sett ett leende landskap med fi na 
sommarställen passera förbi. Alla log och kaffet 
smakade gott i kvällssolen. Så plötsligt sa det poff 
i MD 11an. Det blev stopp. Det pyste och rök från 
maskin när vi öppnade luckan.

Det var då han kom. Niels från Danmark med 
sin semesterstädade fi skebåt. Kan jag hjälpa till 
ropade han och vi fi ck ut en tamp. 

I sista stund öppnades bron och vi såg 
återingen ett leende landskap passera förbi 
utanför mahognyrelingen. Så plötsligt minskades 
farten och vi gled ikapp vår bogserare. En 
skrynklig plastpåse räcktes över med vinet. Brödet 
fi ck vi hålla med själva i den heliga nattvarden i 
kvällssolen senare på kvällen.
Ni har ingen skuld, klingade i våra öron. På 
danska.

Conny Nylén

SKULD
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”
Han vill inte flyga charter till 

solen och reser så lite som 
möjligt i jobbet. Köper en 

hel del krav och rättvisemärkt mat, 
men betonar att han , som dom flesta 
andra, inte är särskilt konsekvent i sitt 
miljöengagemang. Han kan inte riktigt 
tänka sig att missionskyrkan skulle 
kunna bygga ett vindkraftverk på 
kyrktomten. 
 
Henrik Landälv är ordförande 
i Missionskyrkan och jobbar med 
dieselmotorer på Volvo Powertrain. 
När livet fångade honom efter en 
gudstjänst hade han först skött ljudet 
sedan serverat kaffe och till sist räknat 
kollekten. 
– Jag tycker inte att kyrkan ska delta 
i infrastrukturella investeringar, säger 

han på frågan om ett vindkraftverk på 
kyrktomten. 
 
Han är väl insatt i frågorna om 
jordens klimatförändringar. 
– Andelen koldioxid i atmosfären har 
ökat från 280 till 390 miljondelar från 
1800-talet till nu i början på 2000-
talet. 
Henrik menar att dessa drygt hundra 
år är en väldigt liten tidsrymd för 
en så stor ökning – och hänvisar till 
forskning där man studerat gasblåsor i 
inlandsisar.  
– Vi har en väldigt stor aptit på energi 
nu, säger och nämner bland annat hur 
vi fraktar vår mat från hela jordklotet 
för att ha tillgång till hela sortimentet 
året runt.  
– Behovet av energi har ökat 

Visa ödmjukhet 
för skapelsen  
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dramatiskt, inte minst sedan mitten av 
1900-talet. 
 
Själv ”bär det honom emot” att 
använda någon kubik flygbränsle för en 
charterresa till solen. 
– Om vi blir tvungna att prioritera vår 
energianvändning, tror jag att långväga 
nöjesresor kommer att drabbas ganska 
hårt.  
Han har tjänstebil. Den används ”ett 
hundratal gånger om året” i tjänsten. 
Men han medger att det också är av 
bekvämlighet han tar bilen till jobbet. 
– Jag har provat både att cykla och åka 
kommunalt men det fungerar dåligt, 
säger han.
Bilen använs också ofte till egna 
ärenden efter jobbet.
Skulle du ta bilen om priset på bensin 
ökade till det dubbla? 
– Det skulle säkert påverka mitt resande 
och mitt val av bil, men kanske skulle 
jag fortfarande ta bilen till arbetet för 
det mesta. 

Vad kan missionskyrkan göra? 

– Kyrkan ska engagera sig i viktiga 
samhällsfrågor, och klimatgasfrågan 
är en del av den större frågan om 
mänsklighetens påverkan på biosfären. 
Vi har nu definitivt passerat den 
punkt där det är uppenbart att våra 
kollektiva resurser kan påverka även 
grundläggande globala storheter, 
som till exempel atmosfärens 
sammansättning. 
– Kyrkan skall bidra i processen 
att göra oss alla medvetna om att 
mänsklighetens samlade resurser är 
potentiellt farliga för den biosfär – det 
skal av liv – som vi alla delar. Sett i ett 
längre historiskt perspektiv är detta ett 
paradigmskifte – fundamentala delar av 
vår verklighetsuppfattning förändras. 

Men vad kan den enskilda människan 
göra? 
– En enkel sanning är att vi inte alla 
kan vara experter eller ens kunniga 
inom alla viktiga områden som berör 
våra liv. Vi är i stor utsträckning 
beroende av andras kunnande och 
olika strukturer som nyttjar kunnandet 

– som t ex företag och samhällets olika 
nivåer. 
– Däremot kan vi alla bidra till att 
ge det politiska systemet mandat till 
förändring och anpassning till en delvis 
förändrad verklighet, och jag tror att 
detta är centralt. Via det politiska 
systemet måste marknadens spelregler 
justeras så att den tjänar oss bättre. 

Ja det låter ju bra, men kan du 
utveckla det lite? 
– En dynamisk marknadsekonomi är 
viktig för effektivt förändringsarbete 
– alltså bör vi så långt möjligt undvika 
detaljstyrning. Å andra sidan vill vi 
undvika eller pressa tillbaka vissa 
resurser eller produkter. Ibland kan 
vi helt enkelt förbjuda produkter, 
t ex blyad bensin. Om vi däremot 
vill pressa tillbaka användningen av 
fossila energikällor, som är absolut 
centrala för dagens ekonomi, så 
är det en mycket svårare uppgift. 
Genom att göra det oönskade gradvis 
dyrare kan vi lägga om kursen, 
utan att alla förstår problematiken 

och drar personliga slutsatser av 
det. Däremot måste vi först nå så 
långt i opinionstryck att berörda 
beslutsfattare går till handling. 

Om vi ser ännu mer på den personliga 
nivån, vad tycker du är viktigast? 
- Håll dig informerad. 
- Bidra till att beslutsfattare får mandat 
att styra bort från problemområden. 
- Sköt din personliga miljöhygien. I 
det begreppet ligger hur vi sköter vår 
personliga konsumtion – vad vi köper 
– hur vi använder det – och hur vi 
hjälper till med återvinningen. 

Har du någon avslutande fundering? 
- Lösningen på våra problem ligger i 
huvudsak framåt och inte bakåt. Vi 
behöver ny teknik och ny kunskap för 
att närma oss en uthållig situation, men 
vi kommer sannolikt också att behöva 
justera vårt livsmönster en hel del. Och 
paradigmskiftet som vi talade om, sagt 
med  kyrkans ord – Visa ödmjukhet för 
skapelsen.  

Conny Nylén, Henrik Landälv



8 9

Ja, hur skulle det kunna 
vara annorlunda  - när allt kommer 
från Gud?!

Allt som finns, allt skapat. Sex gånger 
står det i skapelseberättelsen i Gamla Testa-
mentet (1 Mos 1): ”Gud såg att det var gott.”  
Den sjunde gången, när Gud har skapat män-
niskan och därmed har skapat färdigt, står 
det: ”Gud såg att allt som han hade gjort var 
mycket gott.”
Detta är inte historia, utan mytologi. Myten 
talar om verkligheten på ett annat sätt än 
historien gör. Det handlar inte om då, utan 
om nu. 
Texten svarar inte på frågorna Hur? Och 
När? utan på frågan Varför?
Det handlar om meningen med livet här på 
jorden: om hur allt hör ihop med allt, inklu-
sive människan. Allt är i grunden gott. Tragi-
ken kommer från människan, som missbru-
kat och förvanskat den goda tillvaron. Som 
sågar av den gren hon sitter på!

Det behövs en  förundransrevolution .
Orden är Stefan Edmans, biolog och en av 
Sveriges främsta naturskildrare.
Han skriver i sin senaste bok  – Förundran, 
tankar om vår stund på jorden – att vår kul-
tur är i behov av en – förundransrevolution –
. Han söker efter en motvikt till tillväxtreli-
gionens kravfyllda jakt på materiell lycka.  
Han vill se mer av förnöjsamhet och förtrös-
tan i vårt sätt att leva. ”Vi behöver kunska-
per, intellektuell förståelse. Men framför allt 
behöver vi mod att låta oss förändras, mod 
att med    verka till positiva förändringar 

snarare      än att vara en del av proble-
met. Min allra djupaste källa till engagemang 
för en rimligare värld heter förundran, skri-
ver han. Fascination inför skapelsens skön-
het, där jag anar den yttersta kraft och kärlek 
i tillvaron som vissa av oss envisas med att 
kalla Gud.”

Ja, jag tror verkligen att förundran är 
det tillstånd som får våra hjärtan att öppna 
sig i glädje, som får våra hjärnor att skärpa 
sin uppmärksamhet, som får alla våra sinnen 
att vakna. 
Och som ger oss det mod och den kraft vi så 
väl behöver i förändringens tid, 
i arbetet för en hållbar utveckling på jorden.
Förundran! Över hur märkvärdigt underbart 
allt är skapat och hänger samman, över hur 
märkvärdigt människan är utrustad, över hur 
underbart livet kan vara. Och är.
Ordet är: förundran.

Gud skapade människan som kro-
nan på verket.  För att hon skulle glädjas och 
njuta av allt det sköna förundras. Men också 
för att hon skulle ta hand om Guds skapelse; 
naturen och alla djuren, människorna. Hon 
utsågs till förvaltare. 
En god förvaltare våldför sig inte på den 
egendom han är satt att ta hand om.
En god förvaltare agerar i ägarens namn. 
Med ömhet och klokhet, så som Gud värnar 
om allt levande. Med ömhet och klokhet. För 
än idag gäller, innerst inne: Och Gud såg att 
det var gott.

Lena Sollerman

Gud såg att det var

g o t t
Björköscouter på Jingijamborii

Glada hjältar strax före avfärd hem. Från vänster stående: Johannes Lindén, Eva Nylén, Ebba Wennström, Conny Nylén, 
Lova Nylén, Per Rosell, Maria Nejdesjö, Peter Lindh, Karin Lindh, Gabriel Svenninghed, Patrik Öjersson-Lundgren, David 
Sveningzon, Gustav Landälv, Siri Nylén och Hannes Lindh. Sittande från vänster: Miranda Pierre, Adam Lundqvist, Ida 
Dehlin, Annika Nilsson, Oskar Lundqvist, Amanda Lindh. Liggande: André Sveningzon och Viktor  Weismark. Dessutom 
deltog också, Moa Helleberg, Johannes och Linnéa Jägrud. Bild Ebba Nylén 

Tillsammans med nästan 20.000 scou-
ter detog tre patruller från Björkö i somma-
rens stora läger, Jingijamborii. 
I augusti 1907 samlade Robert Baden-Povel en 
grupp pojkar till ett läger på Browsea Island, 
i England. Detta räknas som scoutrörelsens 
födelse och det var det man ville fira med ett 
stort läger, gemensamt för alla scoutförbund 
i Sverige.

Lägret var uppdelat i tre stora byar med 
var sitt torg. På torget fanns allt ifrån café med 
flygplansstolar till en smedja för scouterna.
Maten lagades patrullvis över öppen eld och 
efter frukost gick de olika patrullerna iväg 
till dagens tema: Tillsammans, Upplevelse-
färd, Möt världen, Visa respekt och en dag 

på värlsförbättrartorget. Där fick patrullen 
Vesslan från Björkö pröva på att leta efter 
minor. Samtidigt informerade FN om hur en 
mina ska skada för att göra mest verkan. På 
eftermiddagen fick de en lektion i demokrati 
av några riktiga riksdagsmän. På tema dagen 
Tillsammnas fick vi lära oss att jobba ihop  
och vi mötte världen i en dans från det lilla 
öriket Aruba,Västindien. 
Sista dagen firades hundraårsjubilaren med en 
stor karneval.
 
Kvällen avslutades med en stor rock-
konsert med bland annat Petter och Melody 
Club. För att ge lite kunglig glans åt födelse-
dagsfesten avslutades den med att Kungen, 
Carl XVI Gustav, gjorde raketen.
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KALENDARIUM

Återkommande varje vecka:

Onsdagar 9.00 start 12/9
Morgonstund har guld i mund
Kort pilgrimsmässa

Torsdagar 19.00 start 13/9
En stilla timma
Pilgrimskväll
  

SEPTEMBER

2 Söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard Lena 
Sollerman Lotta Alexanderson
 
 
8 Lördag 10 - 16  
Församlingsdag i Vallersvik
Sigfrid Deminger, Lena Sollerman 
En enda kropp - vilken plats är din? 
Om att komma till sin rätt  i 
församlingen Krets 6

9 Söndag 11.00
Samlingssöndag Gudstjänst Lena 
Sollerman välkomnande av nya 
konfirmander,  bibelutdelning TT Tigers 
    
13 Torsdag 16.00 
Träff för daglediga Välkommen till ett 
gammaldags, härligt kafferep!

16 Söndag  11.00 
Gudstjänst Leif Herngren Sånggrupp

23 Söndag 11.00
Gudstjänst Peter Carlsson Paul 
Peeters 
 
23 Söndag kl 16-18 
Rastplats Missionskyrkan: Varför nöja 
sig med att bli perfekt när man kan 
vara fullkomlig?! Lena Sollerman

30 Söndag 11.00
Sjung, för Guds skull! Gudstjänst med 
små och stora på Änglarnas dag
Tommy Tillander med vänner

   
OKTOBER

7 Söndag 11.00
Gudstjänst Roland Ernebro Samtal vid 
kyrkkaffet Annorlunda som vanligt 

11 Torsdag 16.00
Träff för daglediga församlingshemmet,
Björkö kyrka.

13 Lördag 11 -14
Pilgrimsvandring  I samarbete med 
Björkö hembygdsförening Samling  
Missionskyrkan. Bra kläder, matsäck

14 Söndag 11.00
Skördegudstjänst Tacksägelsedagen. 
Lena Sollerman TT-tigers SMU´s 
offerdag. Nya medlemmar välkomnas  
gärna

20 Lördag 15.00
Scoutinvigning, SMU´s höstmarknad 
med lotterier, auktion och servering

21 Söndag 11.00
Nattvardsgudstjänst i Taizéton Lena 
Sollerman Lotta Alexanderson 
Evelyn Svenninghed Distriktets dag  
offerinsamling

27 Lördag 18.00
Konsert – FRÅN Ö TILL Ö – i havets, 
vindarnas och himlens tecken. Entré 75 
kr (till stöd för barn och ungdomar som 
vill åka på läger)

28 Söndag 11.00
Ekumenisk gudstjänst FN-dagen 
Christer Holmer kören Vågspel

  
NOVEMBER

3 Lördag 11.00
Alla helgons dag
Gudstjänst i församlingshemmet
Björkö kyrka

4 Söndag 11.00
Nattvardsgudstjänst Lena Sollerman 
Paul Peeters

4 söndag 16 - 18   
Rastplats Missionskyrkan :
Sörj inte över att jag är död, 
gläds över att jag har levat 
Lena Sollerman

8 Torsdag 16.00
Träff för daglediga Välkommen till ett 
gammaldags, härligt kafferep!

10 Lördag 9.00
Kvinnofrukost Marie Börjesson 
25 år i Afrika Därför gjorde jag mina val

11 Söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan: Iona - tradition 
och skapande förnyelse i försoningens 
tjänst. Sonja och Leif Herngren berättar
 
  
17 -18 Lördag -Söndag
Över hela jorden Sång- & musikhelg för 
alla som vill sjunga!  Med Jan Mattsson 
och djembe-spelare Anmälan avgift 
100 kr lörd kl 14-18

18 Söndag 11.00
Gudstjänst med bröd och vin.
Kyrkornas globala vecka inleds 
Lena Sollerman Jan Mattsson, sångare
musiker Samtal vid kyrkkaffet

25 Söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan:
Skapelsefest! Globala veckan avslutas 
Film och sång, tipspromenad och 
servering Lena Sollerman Tommy 
Tillander och SMU-grupperna



Vad kan du göra för att minska 

Klimatförändringarna

Stefan Edman, biolog

Jag ser det i två spår: Om du tycker 
att du har det bra materiellt då är det 
miljösmartare att satsa sina pengar på 
andlig konsumtion inte på resor och 
materiell konsumtion. Köp böcker, 
gå på teater, lyssna på konserter. Det 
kräver lite energi i jämförelse med att 
resa långt eller köpa prylar.

Det andra spåret handlar om att leva 
mer miljösmart: ta spårvagnen, släck 
ljuset, köp närproducerade livsmedel 
osv. Det finns en mängd små knep för 
att minska klimatförändringarna. 
Jag vill inte moralisera över detta 
men jag har alltid gillat böcker och 
konserter mer än att köpa prylar.

Sven-Göran Almhöjd, ICA-
handlare

Vi försöker att erbjuda ett bra 
sortiment av ekologiska och 
kravmärkta produkter. Kaffet och 
chokladen är två varor jag vill 
nämna.

Sen är ju vår butik Svanenmärkt 
sedan i våras. Det innebär bland 
annat att vi komposterar vårt 
avfall, sparar energi genom att 
täcka över våra frysar på natten, 
har miljövänliga rengöringsmedel 
och transporterna sker på ett så 
miljövänligt sätt som möjligt.

Christer Lindén,

Efter att ha sett Al Gores film, tänker jag mer än en gång innan jag tar bilen. Jag för-
söker köra mjukare, hoppa över en växel och inte gasa på för mycket.
Här hemma har  vi inte TV och datorn  på ”stand by” utan stänger av dessa efter 
användandet.
Sen vill jag också försöka köpa svenska varor. Flygtransporter slukar mycket bränsle 
och jag fick en ordentlig tankeställare av det jag såg i filmen ”En obekväm sanning”.
Jorden blir varmare och glaciärer smälter.  Hur skall det bli för kommande generatio-
ner på vår jord?
Alla måste vi ta ansvar NU.
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