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V
aleberget. Augusti 2006. Varma 
vindar rör mina bara armar. En häls-
ning från solen miljoner kilometer 

bort. Utsikten är som alltid – kittlande. Vita 
segel lyser ikapp med det gnistrande vatt-
net. Öarna reser sig ur havet, trotsigt, stolt 
och outsägligt vackert. Långt bort i fjärran 
horisonten. 

Lägger mig på rygg. Klipphällen bränner 
emot huden. Blundar. Och där! Mitt emel-
lan berget som formats för en evighet sedan 
och den oändliga himlarymden. Jag – en 
människa! Guds viskande röst växer till ett 
jubel i mitt hjärta: Ingenting, mitt älskade 
barn, och då menar jag vare sig ett damm-
korn eller hela den väldiga afrikanska kon-
tinenten, inte ens dina tillkortakommanden 
eller dina sorger, nej ingenting kan någonsin 
stå i vägen för min kärlek till dig. 

Öppnar ögonen och ler mot horisonten 
och trutarna som varv på varv seglar ovan-
för mitt huvud. Tänk att Han lagt den eviga 
glädjen just här! I ett ynka litet människo-
hjärta som dunkar mot den heta hällen.

Cecilia Lindén 
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En Gud 
två partier

Lars Henriksson är kristdemokrat 
och driver i dag ett assistentföretag till 
handikappade med ett femtiotal anställ-
da. Han sitter med i kommunfullmäktige 
och socialnämnden  Han är gift med 
Ann-Katrine med flicknamnet Johans-
son. De har tre barn. De bor sedan fem 
år i Ann-Katrines barndomshem nära 
skolan här på Björkö. 

Leif Herngren är pastor i Svenska 
Missionskyrkan och socialdemokrat. 
Han har demonstrerat mot Vietnamkriget 
och har en son som suttit i fängelse i USA 
efter en fredsaktion mot krigsindustrin. 
Han har med några undantag varit sin 
hembygd trogen med olika pastorstjäns-
ter i Göteborgstrakten. Nu är han pastor 
på deltid i Johannebergs Missionskyrka.

För många ett rött skynke, för andra är 
skynket blått. Några säger ”det är för svårt, det får andra sköta”

andra talar om det jämt.  livet samlade två som valt att egagera sig 
och ta ställning i politiska frågor. Två pastorer. Lars och Leif. 

En extralång och en normallång.  En kristdemokrat 
och en socialdemokrat. 

(s)(kd)
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Hör politik och religion ihop?
Lars: Nej, inte organisatoriskt. Ett 
parti är ett parti och en kyrka är en 
kyrka. Men på det personliga planet har 
min kristna tro format mitt politiska 
ställningstagande.
Leif: Tro utan handling är inte kristen 
tro.

Vad är politik?
Lars: Det är hur man organiserar ett 
samhälles ekonomiska och mänskliga 
resurser.
Leif: Hur samhällets arbete måste ta 
konkreta former och strukturer och det 
sker i politiska församlingar.

Leif, du som är socialdemokrat, 
finns det något som är bra hos 
kristdemokraterna?
Leif: Jag har många goda vänner från 
många politiska partier. Jag stöder 
inte Kds familjepolitik men ser deras 
värnande av familjen som positivt.

Lars vad säger du om socialdemokratisk 
politik?
Lars: Finns mycket bra att säga. Deras 
tankar om allas lika värde och att de 
värdesätter hög sysselsättning tycker jag 
är bra. Det finns ju mycket gott i Göran 
Persson.

Vad är socialdemokratisk politik?
Leif: Det är inte alldeles enkelt eftersom 
jag har många kritiska synpunkter på 
mitt eget parti på några punkter där 
jag tycker att s tappat geist. Jag tyckte 
Palme mer stod upp för de svaga i 
exempelvis Latinamerika, än vad dagens 
ledare gör. 
Men för att sammanfatta handlar det 
mycket om allas lika värde, att vi ska stå 

sida vid sida tillsammans.
Lars, vad är kristdemokratisk politik?
Lars: Politiken vilar på en judisk kristen 
värdegrund som innebär människans 
lika värde, att hon är okränkbar, alla är 
värdefulla. Valfrihet är också viktigt för 
oss.

Vad innebär ordet jämlikhet?
Leif: Alla är skapade till Guds avbild, 
med lika värde. Vi vänder oss alltid mot 
föreställningar som bryter mot detta. 
I det fria valet slås alltid de svaga ut, 
de har inte ekonomiska möjligheter 
att svara upp mot det fria valet. Det 
syns på bostadsmarknaden och på 
arbetsmarknaden.

Vad betyder ordet frihet för dig Lars?
Lars: Det är att hjälpa människor så att 
de kan få välja var de kan bo och till 
den utbildning de vill ha. Vi måste skapa 
ekonomiska förutsättningar för ett fritt 
val.

Leif, du menar att det inte finns ett fritt 
val?
Leif: Jo visst finns det det, men vi 
måste vara medvetna om att det finns 
fallgropar i talet om det fria valet. 

Hur tar man politisk ståndpunk i olika 
frågor?
Lars: Ta brofrågan där det var mest 
ja-sägare i fullmäktige. Jag var nästan 
ensam nej-sägare. Men jag såg mig som 
representant för Björköborna så därför 
röstade jag nej.
Leif: Den enda avgud som Jesus 
nämner vid namn är penningen. Nu 
verkar det som politiken också styrs av 
penningen. Den nya tron på penningen, 
ekonomismen, gör att det inte är enkelt 
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att vara politiker idag. Människan måste 
prioriteras i politiken inte penningen

Vem är det som egentligen bestämmer i 
Sverige idag?
Lars: Sverige är en demokrati där alla 
får rösta. 
Leif: Många av de avgörande och 
tunga frågorna får inte Sveriges 
riksdag bestämma om. Det avgörs i det 
ekonomiska spelet där politikerna och 
andra beslutsfattare jagas av mammon, 
penningen. Då är det lätt att lämna sina 
politiska värderingar.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan 
för Sverige och världen idag?
Leif: Det är hur vi ska kunna bryta 
mammons herravälde, ekonomismen. 
Detta hör samman med alla människors 
lika värde, i ett internationellt 
perspektiv.
Lars: För mig handlar det om 
överlevnad. Hur miljön ska kunna 
överleva, hur individen i ett socialt 
samhälle ska kunna överleva, hur 
rättssamhället ska kunna överleva.

Några lokala frågor? Skolan?
Lars: Barnen är det viktigaste vi har, 
därför är skolan viktig. Skola på varje ö 
i vår kommun.
Leif: Jag är ju inte politiskt aktiv här, 
jag håller med om vad Lars säger. Men 
jag håller inte med om folkpartiets 
smutskastning av skolan.

I översiktsplanen stod det att det ska 
byggas en stor väg med bostäder på 
södra Björkö mot Öckerö. Vad tycker ni 
om det?
Lars: Nej det blir ingen bilväg där. Vi 
drev det och nu är bilvägen bortagen. 
Vi la in formuleringen ”att med 

stor försiktighet ska det byggas ut i 
Samsmarka”.
Leif: Jag tycker man ska värna om 
miljön. Kan tycka det är det är väl tätt 
mellan husen i Samsmarka. 

Med hur många ska kommunen växa 
per år?
Lars: Vi i Kd har varit med och tagit ett 
beslut om mellan 80-100 personer per 
år. Vi måste också skapa möjligheter för 
våra ungdomar att flytta till eget boende.
Leif: Jag har inget emot att vi växer.

Kan ni tänka er en campingplats i 
kommunen?
Lars: Ja.
Leif: Ja, en organiserad campingplats 
kan jag tänka mig.

Det finns många fotbollsplaner men 
inget ridstall på Öckerö kommun. 
Varför?
Lars: Jag tror inte intresset varit så stort. 
Det har i alla fall inte funnits en stark 
ridklubb som legat på för ett stall. Nu 
ska vi bygga en ishockeyhall på Öckerö. 
Jag har faktiskt aldrig fått den frågan 
om ett stall. 
Leif: Jag har ingen häst. Krävs det inte 
väldigt god ekonomi för att rida.

Hur ska man få bort köerna till 
Göteborg.
Lars: Öka turtätheten med färjorna. 
Tycker också att den nya tunneln lättat 
på trafiken.
Leif: Köerna beror främst på byggandet 
i Torslanda. Bra försök med direktfärja 
till stan i våras. Det skulle man göra 
något mer av, med stopp på Björkö.

Vad tycker ni om fastighetskatten?
Lars: Det är den mest orättfärdiga skatt 

som finns. Den vill vi ersätta med en 
kommunal avgift på 2700 kronor per 
villa. Sen kan vi höja reavinstskatten.
Leif: Jag tycker skatten ska ses över. 

Friskolor?
Lars: Det är positivt, att man kan välja 
skola själv.
Leif: Det är OK med friskolor. Men det 
är också viktigt att skapa en kommunal 
skola som har möjlighet att möta barn 
med olika bakgrunder.

Privata sjukhus?
Lars: Jag återkommer till valfriheten. 
Kontrollen och tillsynen ska vara stark.
Leif: Jag kan gå till mig själv. När 
det konstaterades att jag hade 
prostatacancer sa läkaren att han kunde 
operera med inte här på sjukhuset. 
Det kommer att kosta 100000 kronor. 
Friheten att välja sjukhus kan inte alla 
svara upp på.
 

EU?
Lars: Tycker inte om något överstatligt, 
men jag är för samverkan länder emellan.
Leif: Det internationella perspektivet 

är viktigt för mig, då menar jag hela 
världen. Då kan vi i Europa inte skapa 
murar runt Europa. Gärna samarbete 
med andra länder.

Tycker du att, efter vad Saddam Husein 
gjort i Irak, ska dömas till döden?
Lars: Han ska dömas efter lagen som 
gäller där. Vi måste hålla oss till lagen 
annars blir det ett rättslöst samhälle. 
Finns dödsstraffet med i den lagen 
och han döms skyldig till de brott han 
anklagas för så kan det innebära döden 
för honom.
Leif: Jag är helt mot dödsstraff. 
Vände mig emot de kristna i USA som 
förespråkade att de skulle återinföra 
dödsstraffet. Saddam Hussein ska dömas 
efter vad han gjort, men inte till döden.

Till sist. Hur går det i valet 17 
september?
Lars: Jag tror vi kommer att öka här 
i kommunen och att Alliansen vinner  
riksdagsvalet.
Leif: Alliansen tror på seger men jag 
hoppas på fortsatt samverkan mellan 
mp, v och s.
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– Ja, hela tiden! Genom varje ögonblick
sker den gudomliga dialogen.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.
Den ena dagen talar om det till den 
andra,
och den ena natten kungör det för den 
andra.
Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte 
hörs.
De sträcker sig ut över hela jorden,
och deras ord går till världens ändar.
Psaltarpsalm 19:2-10

Och jag tänker:
Ja, fåglarna ropar det till varandra. Och 
trädens löv vinkar igenkännande.
Havets vågor berättar ju om det, från 
strand till strand. 
– Himlen har landat på jorden!
Det finns en gudomlig Närvaro. I allt 
och alla, överallt, hela tiden.
Allt är i Gud, ingen är utanför.
– Och människorna, visst längtar väl 
också vi människor efter att få dela våra 
erfarenheter med varann!

Det enskilda samtalet är viktigt.
Där kan en människa bli sedd och hörd.
Därför är det min önskan att få möta 
varje medlem i Björkö missionsförsam-
ling för ett personligt samtal. 

Lära känna lite, få höra hur det är. Vi 
är många, så det kommer att ta lite tid 
innan jag hunnit möta alla.
Jag kommer att ta kontakt och föreslå 
en tid, med början nu i höst.
Det goda samtalet i grupp,
är ett annat sätt att hålla dialogen le-
vande. Välkomna alla, vare sig du är 
församlingsmedlem eller inte!

Rastplats Missionskyrkan erbju-
der två tillfällen i höst att lyssna och 
samtala.
Lördagen den 2 september handlar det 
om gudstjänsten: En plats dit det är lätt 
att gå.
Lördagen den 25 november gästas vi av 
Liselotte J Andersson,
under rubriken: Så länge det finns hopp 
finns det liv.

Söndagkväll i Skutan den 12 no-
vember berättar sjukhuspastor Evert 
Eggelind utifrån sina och andras erfaren-
heter: Det känns att vara människa.

Tillfällena är många, att få mötas och 
samtala. Hoppas vi ses!

Pax et bonum,
fred och allt gott!

Lena Sollerman

samtal pågår...
I påskas gick Joel Fast och Gustav 

Landälv med  med i församlingen. 
I  augusti döptes de vid Vita sten. 
Dessutom barndöptes också Ellen och 
Tyra Sollerman, barnbarn till Christer 
och Lena Sollerman. 
Joel och Gustav har blivit välsignade 
som barn, då kan man döpas som vuxen. 
Det kallas för  troendedop. I Svenska 
Missionskyrkan kan man döpas som 
barn eller som vuxen.
livet fick en pratstund med Gustav vid 
kyrkkaffet söndagen efter dopet.

Hur var det?
– Pirrigt och faktiskt också lite kallt i 
vattnet.

Vad innebär det för dig att bli döpt?
– Eftersom jag är barnvälsignad ville 
jag bli döpt nu. Jag tycker det innebär 
att jag fått en starkare gemenskap med 
Gud.

Hur började dagen. Berätta?
– Några dagar innan hade vi träffat 
Lena och pratat om vad det innebär att 
bli döpt.  När de andra kom ner till Vita 
sten satte vi på oss de vita dräkterna. Så 
sjöng vi någon psalm och några spelade 
innan de två barnen döptes. De gick ut 
en bit i vattnet och Lena tog vatten på 
deras huvuden.

Sen var det er tur?
– Ja, Joel och jag gick ut i vattnet 
tillsammans med Lena. Det var lite 
pirrigt. Där fick vi ställa oss på knä 

i vattnet. Sen sa Lena något och 
hjälpte till att böja oss framåt så att 
hela kroppen kom under vattnet. Sen 
välsignade Lena oss.

Berätta mer?
Vad hände sedan, jo vi fick varsin vit 
sten. Lena sa att vi skulle lyssna efter 
vårt namn hos Gud. 

Hur då berätta?
– Jag heter Gustav Henrik Johan 
Landälv men Gud har också ett namn 
till mig som berättar vem jag är i hans 
ögon. Det blir som ett sätt att leta efter 
vem man är och vill vara. Som att söka 
sin identitet.

Har du hittat det namnet?
– Neeej det har jag inte. Det får man nog 
leta efter hela livet, tror jag. 

DOP
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SEPTEMBER

2 lördag 17-19
Rastplats Missionskyrkan:  En plats dit 
det är lätt att gå  
Om gudstjänsten, Lena Sollerman

3 söndag 11.00
Gudstjänst Välkomnande av årets
konfirmander bibelutdelning  Lena
Sollerman ledare faddrar Evelyn
Svenninghed 

10 söndag 11.00
Nattvardsgudstjänst Svante Myrén  
Martin Svanström Filip Andersson  

17 söndag 18.00
Söndagkväll i Skutan  Kurt Ahrén  
kristet skolarbete i Betlehem och Jeriko
Ahmad Alkhatib arabisk luta 

24 söndag 11.00
Gudstjänst Leif Herngren
Sånggrupp  

30 lördag 19.00 
Konsert: Möt mig Lövsångarnas 
föreställning om dig och mig
av Jan Mattsson

OKTOBER     
   
1 söndag 11.00 
Nattvardsgudstjänst  Lena Sollerman 

7 lördag 11 - 15
Pilgrimsvandring Samling nedanför
kyrkan matsäck 

8 söndag 11.00
Skördegudstjänst för stora
och små på Tacksägelsedagen 
Emma Zettergren Barnkören Popcorn
Kollekt till pastorsutbildningen
 
12 torsdag 18.00 obs tiden
Träff för daglediga Start för insamlingen 
till Världens barn  Röda Korset 
Tonårsgruppen

13-14 fredag - lördag
Insamling till Världens barn

15 söndag 18.00
Söndagkväll i Skutan
Sjung lovsång alla länder!  
Jacob Svensson  Lovsångskör   

21 lördag 15.00
SMU´s höstmarknad med scout-
invigning

22 söndag 11.00
Ekumenisk gudstjänst inför FNdagen  
Lena Sollerman Lerum Gospel  Ulrika 
Sollerman
Björkö kyrka
 
29 söndag 11.00            
Gudstjänst Ann-Louise Dahlberg
Rebecka och Christer Zandén

NOVEMBER

4 lördag 11.00
Alla Helgons Dag
Gudstjänst Björkö Kyrka

5 söndag 11.00
Alla Själars Dag
Nattvardsgudstjänst
Lena Sollerman Paul Peeters

12 söndag 18.00
Söndagkväll i Skutan  Det känns
att vara människa sjukhuspastor 
Evert Eggelind musik fam Eggelind

18 lördag 11 - 14
Pilgrimsvandring
Samling nedanför kyrkan matsäck

18 lördag 18.00
Invigning av scenen i Skutan
Grease: teater dans musik

19 söndag 11.00
Gudstjänst Kyrkornas globala
vecka inleds Lena Sollerman
Vågaliskören Mikael Fredén

25 lördag 17.00 - 19.00
Rastplats Missionskyrkan Så länge det
finns hopp finns det liv Liselotte J
Andersson

26 söndag 11.00
Gudstjänst Liselotte J Andersson
Evelyn Svenninghed

KALENDARIUM

TONÅR söker ledare

Finnes:
Många, många tonåringar i 
Missionskyrkan.
Sökes:
Ledare som tar hand om 
tonåringarna på onsdagar
tillsammnas men Tommy 
Tillander.
Lön:

Fast månadslön eller provision.
Ansökan:
Det räcker med ett telefon-
samtal till Tommy, 511317.

KYRKOAVGIFTEN

Den 31 oktober är sista dag 
för att skicka in en blankett 
om att den 1-procentiga kyr-
koavgiften ska gå till Björkö 
missionsförsamling.

Blankett finns i kyrkan eller på 
www.missionskyrkan.se - ge en 
gåva - kyrkoavgiften - anmäl-
ningsfolder.

Nu är det 49 som gjort sitt 
medgivande att kyrkoavgiften 
ska gå till Missionskyrkan.
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valet
Hur går det i 

Mona Alexandersson: pensio-
när

– Svårt att säga, men jag hoppas 
att Alliansen vinner. 
Även om hjärtat klappar för ett 
speciellt parti spelar det egenligen 
ingen roll hur röstena faller inom 
Alliansen, bara de vinner.

Roland Utbult, kandidat till riksdagen för Folkpartiet
                         medlem i Uddevalla missionskyrka

– Jag tror Alliansen vinner knappt och att Folkpartiet ökar i kommunvalet. 
Det vände när vi kom överens i frågan om fastighetsskatten. Tror också att 
folk är trötta på Persson nu efter så många år av s-styre. Av de senaste 74 
åren har socialdeomokraterna styrt landet i 65 år.

Göran Billvall: socialarbetare
2:a på Vänsterpartiets lista till 
kommunfullmäktige

–  Socialdemokraterna måste söka 
stöd från andra än mp och v för 
att kunna regera.
I kommunvalet tror jag inte det 
blir så stora förändringen  block-
en emellan. 
 


