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Välkommen hem
till oss
Välkommen hem till oss, så står
det på lyktan i min hall. Jag vann
lyktan i höstas på Höstmarknaden i
Missionskyrkan. De fyra orden har
jag läst flera gånger om dagen sen
dess. Aktuella ord.
I skrivande stund är adventsförberedelserna i full gång, vi tar fram
adventsljusstakar och stjärnor. Adventstiden kan, särskilt för barn,
kännas som en lång väntan på jul.
Det ligger därför nära till hands att
tro att advent betyder väntan, men
advent betyder ankomst. Ankomst,
Jesus, föds som ett litet barn på
julen, anledningen till julfirandet.
Jag tänker att advent är en förberedelsetid, vi får bereda plats för
Honom som skall komma, födas,
också bereda plats för varandra, tid
för varandra. Under den här hösten, vintern ställs vår värld inför
den största flyktingströmmen sedan andra världskriget, 60 miljoner
människor är på flykt varav hälften
barn.

Svenninghed som tidigare var musiker i Missionskyrkan är en av medarbetarna på Björköbo, läs intervjun
med henne och Peter Lindh i det
här numret av Livet. Killarna som
bor på Björköbo är flitiga på sina
cyklar som bl.a. Jerker Knutsson tog
initiativ till att de fick. De hälsar
glatt; Hej, hej! Som vilken infödd
björköbo som helst.
Låt oss denna adventstid smaka på
orden ”Välkommen hem till oss,
välkommen hem till mig” till varandra, kanske får jag utmana dig att
även välkomna Jesus, Gud? Gud,
som alltid vill vara oss nära ”Se, jag
står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta
med honom och han med mig.”
(Uppenbarelseboken 3:20)
Emma Rudäng
Pastor i Björkö
Missionskyrka

Vi får bereda plats i vårt land. Här
på Björkö har det beretts plats i
tidigare vandrarhemmet, där har
Björköbo öppnat och sexton killar
har flyttat in. Evelyn Lidebo
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En plats att
landa på
Av Christer Zandén
Jag träffar Peter Lind och
Evelyn Lidebo Svenninghed.
Båda arbetar på hem för ensamkommande flyktingbarn
som drivs av Räddningsmissionen,
Peter i Hovås och Evelyn på Björkö.
Det blir ett samtal om Björköboendet
som varit igång ett tag, situationen
med ensamkommande flyktingbarn
och deras erfarenheter från arbetet.
”Det starkaste intrycket från den första
tiden är att det är helt vanliga ungdomar! De är som vilka tonåringar som
helst. De kan vara tjuriga, glada osv.
Och de är trötta på morgonen. Det är
en glädje att se när de kan vara sig själva. Förhoppningsvis känner de sig någorlunda hemma då. Målet för oss som
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arbetar är att skapa en lugn miljö. De
har varit på flykt länge och behöver få
’bryta flykten’ och känna trygghet”.
På Björköbo har det bott ungdomar
sedan slutet av september. Evelyn berättar om den första tiden innan ungdomar kom: “Vi städade, skruvade IKEAmöbler och försökte göra det som ungdomsrum. Det var slitigt men kul och
det kändes fint att få göra detta - att
inreda och fixa och fundera på vem
som skulle bo här. Det var mycket tankar och kärlek.”
Nu är det 16 killar från Eritrea, Afghanistan, Palestina och Albanien som bor
på hemmet. “Det var mycket nytt för
alla i början och mycket praktiskt att
ordna för att det skulle fungera, bland

annat byttes kök men Bamba och Skutan var bra lösningar. Det är gott att se
att det mesta löser sig, man måste
bara vara flexibel och öppen. Vi har
också mött många generösa människor
som hjälpt och stöttat på alla möjliga
sätt.”
Peter och Evelyn har båda diakonal
utbildning. Många som arbetar på boende för ensamkommande flyktingbarn
har någon form av social utbildning.
Språkkunskap hos personalen är också
väldigt viktig, och det finns på Björkö.
Vissa av ungdomarna kan inte engelska
så språkbarriären kan vara hög. På veckomötet finns tolk med, så alla kan vara
med och samtala tillsammans minst en
gång i veckan. BUP (barn- och ungdomspsykolog) finns också tillgänglig.
Ungdomarna har olika uppväxtvillkor
och erfarenheter. Vissa har upplevt
mycket jobbigt. För de flesta har tiden
på flykt varit omvälvande. Målet på
boendet är att skapa en miljö där de
känner sig hemma. Varje ungdom har
en kontaktperson med vilken de kan
samtala mer. Asylprocessen pågår under tiden de är på boendet och påverkar ungdomarna på olika sätt.
Vad kan invånare, föreningar och kyrkor göra för ensamkommande flyktingbarn?
“Cykelprojektet på Björkö är ett mycket
bra initiativ! Det visar ungdomarna att
man bryr sig, samtidigt som det är
praktisk nytta. Annars är nog det viktigaste att hitta kontaktytor och mötesplatser. Ungdomarna på boendet har
väldigt mycket kontakt med svenskar,

men de allra flesta är myndighetspersoner, ofta med tolk. Mötesplatser med
vanliga människor utan professionell
roll är viktigt för att komma in i samhället och lära sig språket.”
Hönö IS har dragit igång ett projekt
där ensamkommande flyktingbarn spelar fotboll tillsammans med svenska
ungdomar. Där är ungdomar från Björköbo med. Några från Björköbo kör
även boxning.
Fredagsfiket, eller något liknande i
missionskyrkan är också ett tänkbart
forum. Där skulle öns ungdomar och
ungdomarna från Björköbo kunna mötas och umgås.
Gemensamt för integrationsprojekt
är att det krävs personliga initiativ, vilket
kräver tid och engagemang. Erfarenheten är att många är villiga att engagera
sig i ex. volontärarbete eller att skänka
kläder/pengar, men det behövs ändå en
kärna av personer som driver.
Peter berättar om när han arbetade
på ett boende på Vasagatan. Några av
ungdomarna hade börjat spela fotboll
med Azalea. De hade tränat ett tag,
men inte förrän till sista matchen för
säsongen hade licensiering blivit klart.
”Det var stort att se de vara med och
spela riktigt match! Som en riktig spelare på samma villkor som de andra.
Det betydde väldigt mycket för ungdomarna. ”
PS. Vill du vara med och starta upp, finnas med
på fredagsfik för alla våra ungdomar på ön?
Nu har du chansen! Hör av dig till
Emma Rudäng på 0722-521333, eller:
emma.rudang@gmail.com
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Kalendarium
December

6 sön 11.00 Andra söndagen i
advent. Tema: Guds rike är nära.
Staffan Engblom
10 tor 13.00 “NOBELFEST”

”Nobelfest”

I Skutan, Missionskyrkan
Torsdag 10 december kl 13.00
Trerätters middag •Nobeltal
Musik: Håkan Borgström
Kostnad: 100 kr (Anmälan)

Välkommen!

OBS! Anmälan till Anita Larsson
Senast 6 dec. Kl 21.00, Tel: 96 10 27
el. maila anitamossen@gmail.com

13 sön 11.00 Tredje söndagen i
advent. Tema: Bana väg för
Herren. Lars Henriksson.
Adventspsalmer.
20 sön 17.00 Björkös gemensamma Julsång i Missionskyrkan
Christer Holmer, Emma Rudäng.
Kör och solosång under ledning
av Ulrika Davidsson
24 Julafton 17.00 Julbön i
Björkö kyrka Christer Holmer.
Sångmedverkan
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24 Julafton 23.00 Ord och Ton i
Julnatten i Missionskyrkan
Emma Rudäng. Sånggrupp.
25 Juldagen 07.00 Julotta i
Björkö kyrka Christer Holmer.
Björkö kyrkokör.
26 Annandag jul 11.00 Mässa i
jultid, Björkö kyrka Christer
Holmer
27 sön 11.00 Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Tema:
Guds barn. Jonas Sjödin
31 Nyårsafton 23.00 Musik innan
tolvslaget i Björkö kyrka (Slut i tid

för Björkös gemensamma fyrverkeri)

Januari

1 Nyårsdagen 17.00 Gemensam
Nyårsbön i Missionskyrkan
Tema: I Jesu namn. Christer Holmer
3 sön 11.00 Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka Tema: Guds
hus. Emma Rudäng
6 ons 15.00 Trettondedag jul
Familjegudstjänst i Björkö kyrka
6 ons 17.00 Internationell fest
i Missionskyrkan, med föredrag av
Håkan Lilja. Avslutning av insamling
till Equmeniakyrkans internationella
arbete. Håkan Lilja, Emma Rudäng.

10 sön 11.00 Gemensam
Söndagsmässa i Björkö kyrka
Tema: Jesu dop. Emma Rudäng,
Christer Holmer, Ulrika Davidsson
17 sön 17.00 Ekumeniska böneveckan inleds. Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan. Christer
Holmer, Emma Rudäng. Kollekt
tillSvenska Bibelsällskapet. Musik:
Charlotta Alexanderson-Linderum

Februari
7 sön 17.00 Kyndelsmässodagen
Meditativ Gudstjänst Tema:
Uppenbarelsens ljus. Emma
Rudäng. Sånggrupp
10 ons 19.00 Askonsdagen,
Mässa i Björkö kyrka. Christer
Holmer, Emma Rudäng. Musik:
Ulrika Davidsson

Öppen kyrka måndag till onsdag
kväll kl.18-20 För enskild andakt
och ljuständning. Måndag och
onsdag i Missionskyrkan. Tisdag i
Björkö kyrka.

14 sön 11.00 Fastlagssöndagen
Gudstjänst med nattvard
Tema: Kärlekens väg. Emma Rudäng

21 tor 19.00 Ekumeniska böneveckan. Andakt i Björkö kyrka
Emma Rudäng, Christer Holmer.
Ulrika Davidsson. Taizésånger.

27 lör 15.00 Församlingens
årsmöte

23 lör 11-14 Pilgrimsvandring.
Samling Missionskyrkan. Medtag
Matsäck. Pilgrimsmässa firas
längs vägen
24 sön 11.00 Gemensam
Gudstjänst i Björkö kyrka Tema:
Jesus skapar tro. Emma Rudäng,
Christer Holmer. Gideoniterna.
18.00 Böneveckan avslutas med
Ekumenisk Mässa i Öckerö kyrka
31 sön 11.00 Gudstjänst Tema:
Nåd och tjänst. Staffan Engblom.
Musik: André Sveningzon.

21 sön 11.00 Gudstjänst
Staffan Engblom

28 sön 11.00 Gudstjänst med
nattvard Årshögtid. Tema: Den
kämpande tron. Emma Rudäng.
Musik: Tommy Tillander med flera

MISSIONSKYRK AN
TORSDAGAR
KL 19-20

En stunds stillhet

(kort, gemensam inledning)
Kom när det passar, stanna
så länge du vill!
Efter torsdagen den 10 december
gör vi ett uppehåll. Välkommen igen
torsdagen den 28 januari.
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Bohus-Björkö Missionsförsamling

God Jul
och Gott N ytt
År!
VANDRARHEMMET SKUTAN
Startar igen v.5, fredagen den 5
februari! (fredagar 10-12)
Har du frågor, kontakta
Ebba Knutsson, tel: 0709-66 96 14.

SCOUT

Onsdagar
kl.18:30-20

Startar v.5,
onsdagen den
3 februari!
Kontakt: Maria Nejdesjö
Tel: 0705-9706553

Vandrarhem med 20 bäddar fördelade på
6 rum, samt en liten lägenhet med 3 bäddar,
eget kök och toalett. Förfrågningar och
bokningar: skutan@bjorkomissionskyrka.se
eller: 0700-544644. Mer info på
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

PILGRIMSLIV
PILGRIMSVANDRINGAR UNDER VÅREN: 23/1, 5/3, 9/4 OCH 4/6
För löpande information, gå in på www.bjorkomissionskyrka.se
T VÅ SPÄNNANDE RESOR I PILGRIMERNAS FOTSPÅR OCH ANDA:
• I pilgrimernas fotspår till Santiago de Compostela 11-18 april 2016
• Pilgrimsretreat i Portugal - med magiska Alentejo och rofyllda Monchique.
21-28 maj 2016. Info och anmälan: bea@hummingbird.se eller lena@sollerman.se
Vandra pilgrimsleden på Björkö. När som helst. Start på Kaveldunsvägen. Ca 2,5 km.
Frälsarkransar och böcker finns att köpa på Din Bok i Göteborg eller via fralsarkransen.se
- God tur! Eller, som pilgrimerna säger: Pax et bonum!
Har du upptäckt att det blivit en annan färg på en av pärlorna längs pilgrimsleden?
En av de tre hemlighetspärlorna är numera grön. - Naturens och miljöns
pärla, medmänsklighetens och diakonins.

