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Städ dagen 2009. 
Samhällsföreningen inbjuder till årets gemensamma städ och röj dag den 25 April. Om 
vädrets makter inte gillar det gör vi ett nytt försök den 2 maj.  Vi behöver ta ett krafttag med 
att städa och göra vår ö fin till våren. Skräp behöver samlas upp, buskar klippas, grusgångar 
fyllas ut, staket repareras, parken skötas om. M.m, m.m. Vi samlas i parken kl. 9 och efteråt 
grillas korv i Vivi kl. 11.30.  
 
Fotö samhällsförening 
 Fotö samhällsförening hade årsmöte den 31/1 2009. Den nya styrelsen är som följer: 
Ordförande:  Pierre Åman, Sekreterare/Kassör: Sonja Josefsson, Richard Svensson, 
Magdalena Dahlgren, Börje Gustavsson, Maria Uggla, Bengt Engström. För 
Hamnföreningen: Holger Josefsson och Elis Gustafsson. För Sion, Peter Jörnestrand, För 
skolrådet, Suzanne Tynelius, För Fotö GIF Eva-Stina Björk och Raymond Englund, och för 
församlingshemmet, Monica Olsson. 
Vi vill passa på och tacka alla de avgående styrelseledamöterna för ett gott arbete och många 
trevliga stunder under 2008.  
En rad saker ligger nu på vårt arbetsbord, några i repris från tidigare år.  Skolan är åter hotad 
av nedläggning och samhällsföreningen försöker här inhämta och sprida information. Flera 
styrelsemedlemmar är starkt engagerade i skolan och kan ge mera information och berätta hur 
vi kan agera för att försöka rädda skolan.  
Större renoveringar av badplatsen Vivi är på gång i samverkan med kommunen. En ny 
dränering ska på plats. Hopptornet måste repareras om det inte ska bli farligt för våra barn. På 
samma sätt samverkar vi med kommunen för att hålla lekplatser säkra och förbättra dom. 
Samhällsföreningen undersöker tillsammans med posten återigen möjligheten att få 
postutdelning på annat sätt än i våra boxar. Om vi kan få alternativ kommer dessa att 
presenteras och vi får hjälpas åt att välja hur vi vill ha det. 
En rad andra projekt med syfte att göra Fotö till en bättre och trevligare ö att bo på är också 
på gång. Alla som är intresserade av att medverka är välkomna att ta kontakt med någon i 
styrelsen!  
Att mera passivt stödja samhällsföreningen kostar lite: Du är väl medlem i Fotö 
Samhällsförening????? Medlem kan boende på Fotö bli som är 18 år eller äldre till en 
årsavgift av 50 kronor per person. Inbetalning sker på postgiro 730359-7 Medlemsavgiften 
går oavkortat till aktiviteter som gynnar dig och Fotö. 

Fotö horisont 
Ett istäcke dubbelt så stort som Gotland har när detta skrivs precis slitit sig loss från 
Antarktis. Det driver sakta norrut för att så småningom smälta. Samtidigt krymper glaciärer 
runtom i världen och den vita toppen på Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, är snart ett minne 
blott.  Den förklaringsmodell som dominerar just nu är att människans aktiviteter ökar 
koldioxidhalten och växthuseffekten i atmosfären och därmed ger höjda temperaturer som får 
världen att bli varmare och glaciärer att smälta. Frågan är hur tillförlitlig den 
förklaringsmodellen är?  Är klimatförändringen vi ser egentligen bara en del av naturliga 
variationer? Grönland heter Grönland därför att vikingarna för tusen år kom till ett grönt land 
där de odlade och hade boskap som födkrok.  Kolonin där överlevde nästan 500 år innan den 
gick under på grund av det allt kallare klimatet. Fram till för bara några årtionden sedan 
avancerade glaciärerna jorden runt och vi sades vara på väg in i en ny istid. Nu är vi raskt på 
väg mot ett varmare klimat.  
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 På västkusten är prognosen att klimatförändringarna gör det mera blåsigt. För mig 
som är ny på Fotö, gör vindar och stormar starka intryck. Det knakar rejält i huset när byarna 
trycker på den mer än 100 år gamla timrade stommen.  När det låter alltför otäckt tröstar jag 
mig med att huset har stått igenom många värre stormar så det klarar säkert den här också. 
Men håller det verkligen om stormarna nu bara blir värre?  En snabb rundfrågning bland 
grannarna i somras spädde på farhågorna. De var alla överens om att det blåser mycket mer 
nu än förr! Oroad undrade jag om det verkligen är så eller om det bara är det gamla vanliga 
”allting vart bättre förr pratet”?? För att se hur allvarligt stormhotet mot mitt hus var sökte jag 
information hos SMHI.  Statistik över vindhastigheter på Vinga och Trubaduren fanns att 
hitta och till min förvåning och lättnad visade den på en klart minskad genomsnittsvind under 
de sista 25 åren! Faktum är att om trenden håller i sig, (jag ritade ett diagram) kommer det att 
sluta blåsa helt någon gång runt 2080 och därefter kommer vi att ha negativ, eller så kallad 
inverterad vind runt Fotö, åtminstone varje år i månaden april!!  Fritt fram för innovativa 
segelbåtskonstruktioner! 
Vi människor har skaffat oss en tidigare otänkbar överblick över moder jord. Ändå är det 
uppenbart för envar som granskar dagens debatt och forskarnas kunskaper om vårt klimat, att 
vi förstår alldeles för lite för att dra några säkra slutsatser. Ska vi då strunta i alla ytterst 
osäkra prognoser och larmrapporter, köra på och hoppas på det bästa? Det känns också fel. Vi 
har ju bara den här jorden. Om vi slarvar och chansar med den så att det går fel kan vi inte åka 
någon annanstans. Därför, låt oss för säkerhets skull vara så försiktiga som möjligt och ta 
hand om jord och hav. Låt oss börja här ute på vår lilla ö!         Pierre Åman 

 
Information från Hamnföreningen 
Alla båtplatser och sjöbodar är uthyrda och det är kö. OBS! de som inte har behov av båtplats 
mera, glöm ej att säga upp den genom att kontakta Hamnkaptenen Holger Josefsson.  
telefonnr. 0707-432730 
Muddringsarbeten pågår i gamla hamnen bakom gästbryggan. Arbetet beräknas bli färdigt 2-3 
veckor efter påsk och båtplatserna kan då återställas.
Information från skolan 
Skolan är åter hotad av nedläggning och samhällsföreningen försöker här inhämta och sprida 
information. Flera styrelsemedlemmar är starkt engagerade i skolan och kan ge mera 
information och berätta hur vi kan agera för att försöka rädda skolan. Ta gärna kontakt med 
de som jobbar för skolrådet. Vi har ju så många barn som växer upp här på Fotö att en bra 
skola på ön borde vara ganska självklart. Medan antalet barn minskar i många övriga 
kommundelar, ökar underlaget på Fotö och vi har i dag en väl fungerande skola. Utan en 
skola blir Fotö en tyst ö! Med skola lever ön året runt.  
Vårterminens skolavslutning är i vår 5/6. 
 
Fotö GIF  (www.laget.se/fgif)  
FGIF spelar i div 6D där följande lag finns: Hyppelns IK, Hälsö BK, Hermansby IF, Nol IK, 
Nödinge SK, Lundby 06, Rödbo IF, Bjurslätt IF, Bosna IF, Komarken FC, FC 
Sparta.Kommande matcher:  
09-04-14 Fotö GIF - Hälsö BK 
09-04-17 Komarken FC - Fotö GIF 
09-04-24 Fotö GIF - Rödbo IF 
09-04-30 Lundby 06 - Fotö GIF 
09-05-08 Nödinge SK - Fotö GIF 
09-05-15 Fotö GIF - Hermansby IF 
09-05-22 Bjurslätt IF - Fotö GIF 
09-05-29 Fotö GIF - FC Sparta  
09-06-04 Nol IK - Fotö GIF 
09-06-11 Fotö GIF - Hyppelns IK 
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09-06-23 Bosna IF - Fotö GIF 
09-06-27 Hälsö BK - Fotö GIF 
09-08-15 Fotö GIF - Komarken FC 
09-08-21 Rödbo IF - Fotö GIF 
09-08-28 Fotö GIF - Lundby 06 
09-09-04 Fotö GIF - Nödinge SK 
09-09-12 Hermansby IF - Fotö GIF 
09-09-19 Fotö GIF - Bjurslätt IF 
09-09-26 FC Sparta - Fotö GIF 
09-10-03 Fotö GIF - Nol IK 
09-10-10 Hyppelns IK - Fotö GIF 
09-10-18 Fotö GIF - Bosna IF 

  I år är medlemsavgifterna: 
• Stödjande medlemmar 75 kr (eller mer) 
• Barn upp till 15 år   150 kr 
• Boulle & beach  150 kr 
• Familjepris   900 kr 

Betala gärna före 2009-04-30 eller via Internet. Betalning skall inte ske via gamla 
postgironumret utan till vårt bankgironummer 273-1206. 
 

Ett säkert vårtecken 
Äntligen vår på gång! Mer sol, ljusare morgnar, längre dagar och lite varmare i luften. Flera 
vistas ute med olika vårsysslor och många får vårkänslor inuti. Och överallt syns de: 
vårtecknen! Flyttfåglarna kommer, ibland en och en, ibland i stora flockar. Saven stiger i 
träden och buskarna och de små gröna knopparna sticker fram för att snart brista ut i 
blomning. Krokusen lyser så färggrant lite här och var. Många vårtecken sker under ytan, 
vilket kräver att man stannar upp, söker och vänder blicken mot det som sker. Jag älskar 
vårtecken. De värmer själen. Med alla sinnen försöker jag att upptäcka, känna, se och ta emot 
alla goda, vackra, sköna vårtecken. Allt visar på ljusets & värmens kraft och seger över det 
kalla och mörka. Vårtecknen ger mig visshet om det som ska komma: ännu en sommar med 
liv och växtkraft. 
Vintern är slut! Jag vågar tro på det även om någon snöflinga skulle falla och någon natt med 
frost infalla. Bakslag bekräftar inte att vintern ska bestå, men att det visst kan bli en kamp för 
en tid. Det ser ut som att det står och väger, men en dag, snart, visar det sig att våren segrade. 
Så är naturen skapad. Trots all förgängelse, att det vissnar, dör och förmultnar, kommer livet 
ändå alltid tillbaka. Det som har ett inneboende liv kan aldrig helt ta slut eller dö. Så 
småningom kommer en ny vår, livet segrar än en gång! Och det är lika underbart varje år. 
Så här är det också i den andliga världen som i så hög grad påverkar allas våra liv. Det pågår 
en kamp, ont & gott, kyla & värme. Vad som ska segra kan verka ovisst. Ibland verkar det 
som att kylan helt tagit över. När bakslagen kommer tätt kan det vara lätt att tappa modet. Vi 
undrar och frågar: när kommer våren? När ska värmen komma i vårt land och våra liv och ta 
över? Finns det hopp? Finns det några vårtecken som vi kan upptäcka och ta till oss trots att 
det ännu är kallt? Ja de finns! Människor som vänder sig mot ljuset och börjar lysa upp igen. 
Trasiga som blir hela. Nedtyngda och förtvivlade som börjar leva och hoppas. Inåtvända eller 
ensamma som vänder sig utåt och upptäcker andra och livet kommer åter. Överallt händer det, 
både nära och längre bort. Tecknen som visar på en andlig vår. Man kan behöva stanna upp, 
lyssna och se sig omkring. Det är ju viktigt att våren också kommer till vårt eget liv. Allt 
handlar om att öppna sig för Ljuset och låta det ta över inuti. Vilket ljus? Han som är vårt och 
världens ljus: Jesus. Varje vår firar vi Påsken. Den påminner oss om vad som hänt och 
påverkat vår värld för all framtid. Då Ljuset segrade över mörkret, då kärleken övervann 



ondskan. Påsken visar oss på kampen men också segern. Att det som ser ut som ett kaos och 
misslyckande där ondskan tar strupgrepp på universums sammanhållande kraft och kärlek, 
ändå inte är slutet. I själva verket ingår det i Planen för att rädda oss och den här planeten, och 
innebär att vår borgensman, vår ställföreträdare, tar vår plats och följderna av all vår ondska, 
tar hand om både straffet och skuldfrågan och till slut dör vår och hela mänsklighetens död på 
ett kors! För att avväpna det ondas makt i våra liv gör Han allt detta av ren och osjälvisk 
kärlek. Nu finns förlåtelsen. Så kommer tredje dagen, Dagen D då själva avgörandet sker. När 
det fortfarande är som mörkast, strax före gryningen uppväcker Gud Honom som är livet och 
ger livet till oss. Genom uppståndelsen triumferar det sanna ljuset och kärleken så fullständigt 
att var och en som tror på detta ska få samma eviga liv inom sig. Tala om en verklig vår! 
Söker vi ett sant vårtecken? Låt oss inte bara se vad som händer i naturen och vad solvärmen 
åstadkommer, men också gå till Korset och se vad om hände, just för dig och mig. Korset är 
ett säkert vårtecken som är ursprunget och grunden för vårt verkliga liv, med värme och ljus 
som börjar inuti och tar över. Påsken pekar också framåt mot en evig sommar som väntar. Ta 
vara på påskens och vårens budskap. Vårtecknen finns och vi kan hoppas & lita på dem!  
 
Läs gärna Joh.1:1-18, Joh.3:16, Joh.18-20, 1 Joh.4:9-10. Glad vår önskar Andreas Reinhard  
 
Det händer i Sion 
Varje vecka är det:  
mån – tor: 06.15 - 07.00 - Morgonbön 
         ons: 10.00 - Gubbträff i trålbinderiet, Nya hamnen  
                19.00 – Bön 
         tor:  20.00 – Ungdomskören övar 
         lör:  20.00 – Ungdomskväll (se mer info på affischer & hemsida) 
         sön: 09.45 – Söndagsskola 
 
Övriga samlingar:  
10/4 11.00 Gudstjänst, Göte Glennlid, sång av Gryning, Nattvard 
 
  Gemensam påskmöteshelg (Betel, Filadelfia och Sion) med Mikael Alfvén: 
12/4 11.00 i Betel18.00 i Sion, Sångarna, servering 
13/4 11.00 i Sion, Ungdomskören 
19/4 11.00 Allas möte, Ssk-ledarna, Andreas m fl, sång av barn, Servering 
20/4 15.00 Dagledigträff i Sion 
26/4 11.00 Gudstjänst, Owe Carlsson talar & signerar sin bok, Sångarna 
 
 
 
 
 
Till sist: 
 

      OCH    
 
Ros åt alla som nu tar med sig skräpposten från postrummet. Men några glömmer 
fortfarande och behöver kanske en väckarklocka! 


