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Gud har hjärta
Vad vill du a� jag ska göra för dig?
På morgonpromenad längs slingan på ön. Jag insuper do�en av skog och hav,
svänger av ner mot samhället. Ser Björkö hamn. Drabbas igen av overklighetskänslan. Tänk a� vi, jag, maken Anders och vår do�er Signe 1,5 år får bo här på den här
vackra ön!
Längtar du �ll havet? Var rubriken på annonsen då Björkö missionskyrka sökte ny
pastor. Ja! Det gjorde jag och så blev det. Under sommaren har vi bo� in oss här
på ön. Nju�t av solen, lärt känna badvikar och några grannöar. Nu ser jag fram
emot a� lära känna björköborna också. Som ny pastor går jag och tänker på frågan
”vad vill du a� jag ska göra för dig?”
Då Jesus mö�e en blind man ställde han just den frågan. Mannen ropade på Jesus
och bad om hjälp. Det kan verka självklart vad en blind man vill ha hjälp med. Men
Jesus tar ingen�ng för givet, han frågar mannen. (Texten hi�ar du i Lukasevangeliet
18:35-43) Jag tror a� Jesus även ställer den frågan �ll oss idag. Vad vill du a� jag
ska göra för dig? Så vill även jag göra, fråga dig björköbo, vad vill du a� jag ska göra
för dig? Hör gärna av dig, om det är någon�ng du funderar kring, bär på och vill
samtala med någon om.
Emma Hamberg skrev om sommarens höjdpunkter i en krönika (�dningen City
den 22 augus� 2008) Punkt nummer 6 på hennes lista:
”Vi hade en sen kväll med e� par nygamla vänner. Såna man inte känner så väl
men träﬀar o�a, e�ersom man bor nära varandra. Och så tar man en kväll �llsammans, hemma. Och pratar. På rik�gt. E�er det sa en av gästerna förlåt. Förlåt för
a� det kanske blev för tungt. Det kan inte bli för tungt. Hellre varmprat än kallprat.
Hellre på rik�gt än på inget alls.”
Jag håller med, det måste vara på rik�gt. Min förhoppning och bön är a� vår gemenskap här på Björkö, dels när vi möts på ön och dels i kyrkan, ska vara på rik�gt.
Då vi får dela våra liv med varandra, sådana som de är, med hopp och förtvivlan,
glädje och sorg, död och liv. Mi� i allt de�a, som är vad det är a� vara människa,
får vi söka oss närmare Gud och lära känna Gud bä�re. Gud är ingen känslolös
varelse, Gud har hjärta. Gud förbarmar sig, kan känna medlidande, Gud inte bara
kan utan har s�git in i människosläktet i Jesus Kristus.
Emma Rudäng
pastor Björkö Missionskyrka
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Paulus, Indien och makrillﬁske
Emma Rudäng
Missionskyrkans nya pastor.

Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
SMHI hade lovat 10 – 12 m/s,
Sjöräddningen 11 meter syd och yr.no
13 m/s. Sjöfartsverkets ViVa noterade
12,6 i byarna vid Måvholmsbådan.
Tvekade när jag såg de första regndropparna när Emma klev ombord. Vi
skulle ﬁska makrill. Men det brukar bli
bra samtal om man varit med om e�
litet äventyr �llsammans tänkte jag, så
ﬂytvästarna på och tampen i bryggan.
Så var vi på väg, eller �ll sjöss,
Missionskyrkan nya pastor Emma
Rudäng och jag passerade ut genom
pirhålet för a� se om vi kunde lura
makrillen ute vid Torrbeskär denna för
året �diga höstdag. Sången, Min båt
är så liten, från barndomens söndagsskola blev plötligt aktuell och jag frågar
Emma om texten.
– Den sjöng vi i söndagsskolan, säger
hon och överröstar med klar stämma
den starka sunnanvinden.
Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
Passerar Burö färjeläge och den gröna
pricken lite längre ut. Vågorna bygger
på men regnet har avtagit. En bit ut ser
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vi Stora Osets fyr och Torrbeskärs kända proﬁl. Dörjarnas blanka krokar i
va�net – ska man inte ha något agn,
blir frågan från Emma. De två mörka
revlinorna s�cker upp ur va�net och vi
möter den allt högre sjön. Båten gungar med i vågorna. Ingen bro�sjö än.
Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand
Emma är uppvuxen i Göteborg. Kom
hit som sexåring e�er e� par år på
Öland och fyra i Degerfors i Värmland.
Som pastorsbarn ﬁck hon ﬂy�a mycket.
– Först bodde vi i Fiskebäck och sedan i
Flåtås när vi kom �ll Göteborg.
E�er gymnasiet blev det klädbu�k i
London och bibellinjen på Södra
Vä�erbygdens folkhögskola.
– Från Monsoon i London �ll internat i
Jönköping.
E� visste hon: Hon skulle inte bli pastor, det fanns så många av den sorten i
släkten redan: pappa, farbror, morfar,
farfar, farfars bröder…nej pastor skulle
det inte bli fast hon tyckte det var roligt a� predika.
– Men jag tror Gud jobbade med mig,
och det började falla på plats.
Så blev det Missions och Ulandslinjen
med prak�k i Ecuador och Indien.
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I söndagens predikan berä�ade hon
om en liten indisk pojke som för sina
sista slantar köpte en kaka som han
bjöd på vid det första besöket på skolan de skulle arbeta vid. – Han öppnade upp Indien för oss – sa hon i predikan och jag ber henne förtydliga.
– Vi kände oss väldigt välkomna �ll
skolan i slummen e�er de där kakorna
som han delade med oss.
Hon talar om respekt, om familjen och
vi- och jag-samhället.
– Jag ska aldrig säga a� jag är fa�g nu
när jag se� hur de lever.
Ondskan? Är Gud god? Det ﬁnns ont.
Hon tänker, där under spayhooden i
Knippla hamn dit vi tagit skydd i regnet
och de höga vågorna. Tänker igen.
– Det är inte lä�, men vi kan vara med
och tända e� ljus i nöden, och skapa
skillnad. Skapa hopp. Gud är god.
Hon tycker det är stort a� vara med
och se människor växa.
– A� se någon tro på sig själv och på
Gud är ﬁnt.
Hon tycker också det är vik�gt a� man
är på rä� plats i livet och hon trivs med
a� vara pastor.
Predikan?
– Jag vill bro�as med texten, få �d på
sig a� vara i den.
Hon börjar gärna en och en halv vecka
innan och läser predikotexten. Läser på
och försöker i predikan öppna upp den.
– Jag vill a� den ska bli e� �lltal �ll oss
idag.
Hur ser du på Pauli ord om a� kvinnan
ska �ga i församlingen?
– Nej man kan inte bara rycka ut en
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vers så där, då har man inte gjort läxan,
säger Emma och får ny� varmt kaﬀe i
den röda kåsan.
Regnet slår mot den blå canvasen. På
hamnplan vid gästhamnen jobbar en
grävmaskin frene�skt.
Hon förklarar orden om a� kvinnan ska
�ga med a� de sa� och småpratade
och störde och a� det var därför
Paulus skriver orden om a� de ska �ga
i församlingen. Bibeln är Guds ord nedtecknat av människor.
– Jesus upprä�ade många kvinnor och
de första som såg Jesus och som ﬁck
bära budskapet om han uppståndelse
var kvinnor.
Är du feminist?
– Om du vill får du kalla mig det, men
jag tycker inte vi ska bli deﬁnierade
e�er vårt kön.
Hon talar om a� det är vik�gt a� vara på
rä� ställe e�er vem man är inte e�er kön.

Björkö Missionskyrka om �o år?
– Vi ska blomma även då, som vi gör
nu, säger hon.
Hur? Maskros, blåklint eller nejlika?
Emma berä�ar a� hon har många tankar och idéer om församlingens arbete.
Hon vill bli hela öns pastor.
– Men först ska jag lära känna er och
däre�er gå vidare u�från var vi står
�llsammans.
Pastor – herde?
– Vi ska som sagt gå �llsammans inte
jag först, det tycker jag är e� dåligt
ledarskap.
Får jag en känsla av a� hon har tankarna åt ordet fördjupning som det
stod i annonsen om tjänsten.
Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand
Bandspelaren stängs av. Regnet har
�lltagit och jag är på väg a� sä�a på

mig de så kallade skvä�ebyxorna, när
vi kommer a� tala om familjen.
– Jag är väldigt förtjust i människor,
min familj, Anders, Signe, mamma och
pappa, syrran i Stockholm, släkt, vänner och församlingen. A� ha bra rela�oner är vik�gt.
Vad är det ﬁnaste du vet?
– Kärleken, säger hon direkt och självklart och talar om bibelordet från Joh
3:16 – Så älskade Gud världen a� han
gav den sin ende son, för a� de som
tror på honom inte ska gå under utan
ha evigt liv -.
Vi knyter loss oss från bryggan i en
alldeles tom Knippla gästhamn och
brummar igång den vita Yamahan.
Sommaren är långt borta. Den varma
stranden på Rörö hon talade så go�
om känns långt iväg också de magiska
ljusa sommarnä�erna i Bohuslän vi
minns från i somras. Nu, regn och en
pinande motvind när jag använder alla
de nio komma nio hästkra�erna i motströmmen �ll plats 141 i Björkö hamn.
Makrill? Nej. Vi ﬁck nöja oss med e�
lyckat makrillﬁske från i somras fångat
på rörlig bild i telefonen.
Min båt är så liten och havet så stort,
men Jesus har gripit min hand.
Nog möter mej motvind och dimma
och storm,
men Jesus har gripit min hand.
När Jesus styr båten, då går det så bra
på resan �ll himmelens land.
Conny Nylén
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Missionskyrkan satsar tre anställda

Hej!

Missionskyrkan tror på e� liv e�er jul och satsar inför fram�den med tre anställda. En ny, en nygammal och en ganska ny: Emma Rudäng, pastor ny - Evelyn
Lidebo Svenninghed, musikledare nygammal - Viktor Weismark, ungdomsledare
ganska ny.

Är du 13 år eller äldre och vill ha någonstans att hänga på
fredagskvällarna? Då är Fredax perfekt för dig!
Vi är ett skönt gäng som samlas i Missionskyrkan, Skutan
varje fredag kl. 19.30 -22.30. Vi leker, spelar spel, slappar,
umgås, ﬁkar, bakar och mycket mer tillsammans.
Det händer även att vi åker in till staden för att kanske gå på
bio, bowla eller något annat skoj. Kvällen avslutas med en
lättare andakt.
Låter det kul? Klart det gör! Vi drar igång den 14 september
kl. 19.30.
Har du några frågor?
Kontakta ungdomsledare: Viktor Weismark 0702266430,
SMU@bjorkomissionskyrka.se
Eller besök vår Facebooksida: www.facebook.com/
groups/174822912605379/
Sök på Facebook: Fredax Björkö
Allt Gött
Fredax ledarna: D
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Emma är 32 år och är Missionskyrkans nya pastor och föreståndare. Hon ska jobba �ll största delen i församlingen men också en del i SMU.
– Det ska bli jä�ekul a� jobba med alla åldrar, a� se helheten och få vara pastor
för hela ön, säger hon.
Emmas arbetsuppgi�er är: gudstjänsten, det personliga samtal och konﬁrma�onundervisningen. I SMU blir hennes abetsuppgi�er: ledarvård, barnrytmiken.
Emma ska också hjälpa �ll i scoutverksamheten och i ”fredax”.
Evelyn är född på Björkö och bor nu på Kyrkvägen. Hon har vuxna barn och är gi�
med Elon. Hon jobbar som resurspedagog på Minnestensskolan på Öckerö och
ska jobba med musik i Missionskyrkan. Barnrytmiken och vuxenkören Amadeo
blir hennes ansvar på de �o �mmar i veckan tjänsten omfa�ar. Hon ska också
ansvara för två musikgudstjänster under hösten.
– De�a är stort a� ha få� församlingens förtroende och det ska också bli spännade a� möta barnen och föräldrarna på fredagarna, säger hon.
Viktor är 21 år och är Missionskyrkans ungdomsledare. Han bor på Krabbehällen,
Björkö. Tjänsten är på 25 procent och han ska jobba med konﬁrmandundervisningen och fredax – tonår.
Viktor är sedan tre år �llbaka också ordförande i SMU.
– Det känns extra bra inför hösten. E�er lite ledigt i sommar är jag sugen, säger han.
Han tycker också det ska bli roligt med kollegor nu när Emma och Evelyn också
ska jobba i Missionskyrkan.
Viktor började redan i slutet av förra hösten a� jobba som ungdomsledare i Missionskyrkan, och jobbar också på e� lager och är del�dsbrandman på Björkö.
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kalendarium
Varje ondag 9.00
Pilgrimsmässa, förbön,
samtal och na�vardsﬁrande

september
9 söndag 11.00
Taizegudstjänst
Emma Rudäng, na�vard
16 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst
i Missionskyrkan
Nya konﬁrmander hälsas välkomna
Emma Rudäng, Christer Holmer
André Sveningzon & Emmy
Rommedahl

30 söndag 11.00
Installa�onsgudstjänst
distriksförest Ola Bojes�g,
Emma Rudäng, kören Amadeo

oktober
11 torsdag 13.00
Sopplunch för daglediga
Leif Herngren talar u�från temat
”Humor och allvar” hos förfa�aren
Gustaf Fröding

28 söndag 11.00
Gemensam FN-gudstjänst i
Missionskyrkan
Emma Rudäng, Christer Holmer
kören Amadeo

november
3 Alla Helgons dag 11.00
Gemensam gudstjänst i
Missionskyrkan na�vard
Christer Holmer,
Evelyn Lidebo Svenninghed

4 söndag 17.00
I minnet vi bär dem
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka
Emma Rudäng, ljuständning och
medita�on
11 söndag 11.00
Gudstjänst Emma Rudäng,
Rebecca & Christer Zandén
18 söndag 11.00
Gudstjänst Emma Rudäng
Annelie Utbult med familj
25 söndag 17.00
Gudstjänst
Evelyn Lidebo Svenninghed m ﬂ

14 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka
Världens Barn, Emma Rudäng
Christer Holmer

21 - 22 fred - lörd
Pilgrimsretreat
Tema: Kom ut och andas Känn a� du lever

21 söndag 11.00
Gudstjänst
Evelyn Lidebo Svenninghed m ﬂ

23 söndag 17.00
Temakväll Uruguay kring solidaritet och samverkan
Leif Herngren m ﬂ

25 torsdag 19.00
Samtalskväll i Björkö kyrka
Janina Nilsson, överlevare från
det nazis�skt koncentra�onsläget
Ravensbrück
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27 lördag 15.00
SMU:s Höstmarknad
Scou�nvigning, lo�erier, auk�on
och servering

Körsång i Amadeo
Du som vill sjunga i kör, och har någon körvana,
välkommen �ll Missionskyrkans kör Amadeo.
Vi övar på �sdagar 18.30 - 19.30.
Evelyn Lidebo Svenninghed 0703- 858893
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I sommar har Gabriel Svenninghed varit volontär
på klostret Taizé i södra Frankrike i sju veckor.
De var ett 50-tal volontärer som var handledare
för deltagare som skötte om allt från att se till att
gick till sängs till kastrulldisk.
– Det var jätteﬁnt att få vara där så länge och ta
del av brödernas liv.
– Man ﬁck växa på djupet i samtal med andra
från hela världen som kommit till Taizé för att
uppleva något ﬁnt, säger Gabriel.
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