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Ljuset

Den här årstiden är mörkret över oss, 
det känns som att vi mot mörkret slåss. 

Det förstärks då vi skall ändra till vintertid. 
Men ta striden, kämpa och lid.

Det kan innebära goda stunder hemma, 
en god bok god mat, du får bestämma. 

Allt är ju inte mörker och svart, 
kanske en promenad, kanske bara en kvart.

Vissa morgna hög luft och klarblå himmel, 
du får ro i ditt inre vimmel. 

Känns som att livsandarna får ny energi, 
energi som jag vet kommer att förbli.

Detta ljus kallar vi gryningsljus, 
ett ljus som fyller vårt ”inre hus”. 

Vi skall påminna varandra om ljuset 
då det är mörkt i det ”inre huset”.

Skriven i slutet av oktober 2019 
Av Pelle Fast
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Varje år i november konstaterar 
jag, och säkert du, vad fort det 
skymmer! Hinner det ens bli ljust 
vissa dagar? 

Lite så det känns med smittsprid-
ningen och då oro och sorg drab-
bar oss. Johanna Buller, pastor i 
Equmeniakyrkan, som nu är föräld-
raledig delade 10 november på 
Instagram vad hennes dotter lärt 
henne; att identifiera ljuskällorna.
”Hon (dottern) påminde mig om 
något viktigt idag. Så här har hon 
hållit på typ sedan hon föddes, så 
snart hon kommer in i ett rum, vak-
nar på morgonen eller till och med 
när hon ska sova. Var finns ljuskäl-
lorna..? Fönster, lampan eller ly-
sande dioder. Hon letar upp dem, 
beundrar dem, pratar med dem, 
lugnas av dem. Dom får henne att 
skratta. Om inte alltför lång tid 
kommer hon börja peka och säga 
”titta, lampa”. Det var det hon på-
minde mig om, den där livshållningen 
som jag vill ha, men så ofta glöm-
mer bort.” 

Det är ju det vi behöver göra i denna 
tid. Identifiera ljuskällorna, dels  
det påtagliga, med tända ljus, ljus-
slingor, adventsljusstakar och stjär-
nor, men också att vi får vara ljus för 
varandra, höra av oss till varandra. 

Hör gärna av dig till mig om du vill 
samtala. 

Jesus påminner oss om att Han är 
världens ljus. ”Ljuset lyser i mörk-
ret, och mörkret har inte övervun-
nit det” (Joh 1:5). Jesus som sa och 
säger oss ”Jag är världens ljus. Den 
som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 
8:12). Läs mer om ”När hoppet 
föds” i Ingrid Plogheds text i detta 
numret av Livet. 

Låt oss utmanas att hitta ljuskäl-
lorna denna vinter, denna pandemi-
tid, denna jul och nyår och peka ut 
dem för varandra. Titta, ljus! 

Ett är säkert, ljuset skingrar alltid 
mörkret. Tänd ljus! (och glöm inte 
att släcka dem)

Med önskan om En Fridfull Jul och 
ett Gott Nytt 2021!

Hitta ljuskällorna

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Ingrid Ploghed

En mörk natt i en mörk stad föddes 
ett litet barn. Hans första skrik ekade 
genom natten och endast djuren i 
stallet lyfte på sina huvuden. Hans 
mamma tittade på honom med stor 
förundran.

Hon tittade på sin förstfödde son. 
Denna lilla pojke var Guds son precis 
som profeterna hade siat om och 
som vi kan läsa om i Jesaja 9:2 ”Det 
folk som vandrar i mörkret skall se 
ett stort ljus, över dem som bor i 
dödsskuggans land skall ljuset stråla 
fram”.

Om allt hade varit som vanligt hade 
vi firat advent och jul med pompa 
och ståt. I kyrkan hade vi i en ge-
mensam kör sjungit Hosianna, Davids 
son ackompanjerad av trumpeter 
och trummor.

Hemma hade vi dukat upp till ad-
ventsmiddag som vi hade ätit ihop 
med släkt eller vänner. Julen hade vi 
firat ihop med släktingar och vi hade 
passat på att träffa vänner som vi 
inte sett sedan förra julen. Julen är 
en tid då vi får samlas och dela tid 
och ibland även gåvor.

Men allt är inte som vanligt. Många 
är de påbud som säger att vi ska hål-
la avstånd och inte träffa fler än de 
vi bor ihop med. Det kommer att bli 
en märklig jul.

Men vi får inte glömma julens bud-
skap. Ett budskap om Jesu födelse. 
Jesus är det hopp som vi människor 
kan behöva i denna mörka tid. Ett 
hopp om ljus och som det står i Jo-
hannes 8:12: ”Åter talade Jesus till 
dem och sa: Jag är världens ljus; den 
som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus.”

Låt ljusen brinna starkare än någon-
sin i våra fönster och i våra trädgår-
dar. Lys upp våra vänners sinnen 
med hopp om att det kommer lju-
sare tider.

I år är det extra viktigt att vi hör av 
oss till alla dem som vi inte kan träffa. 
Skicka extra många julkort, ring eller 
sms:a. Inte bara på julafton utan 
även andra dagar.

Ni är varandras ljus och tillsammans 
hjälps vi åt för att övervinna mörkret.
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29 nov sön kl.11   Webb- 
gudstjänst Första söndagen i advent. 
Tema: Ett nådens år. Emma Rudäng. 
Sånggrupp. 17-18.00 Öppen kyrka 

DECEMBER

6 sön 11.00   Webb-Guds-
tjänst Andra söndagen i advent. Tema: 
Guds rike är nära. Emma Rudäng. 
Insamling till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete. 17-18.00 Öppen kyrka

13 sön 17.00   Webb-Mu-
sik-andakt Tredje söndagen i advent. 
Emma Rudäng. Musik med Harriet Lager 
och Charlotta Linderum Alexanderson 
17-18.00 Öppen kyrka

20 sön 11.00   Webb-
Gudstjänst med önskejulsånger och 
julpsalmer. Fjärde söndagen i advent. 
Emma Rudäng. Evelyn Lidebo Svenning-
hed med flera. 17-18.00 Öppen kyrka

24 Julafton 17.00 Julbön i Björkö 
kyrka. Christer Holmer

24 Julafton 18.00   Webb- 
Gudstjänst Ord och ton på Jul- 
afton i Equmeniakyrkan.  
Emma Rudäng. Sångmedverkan

25 Juldagen 07.00 Julotta  
i Björkö kyrka. Christer Holmer

27 sön 11.00   Webb-Gudstjänst 
Tema: Guds barn. Emma Rudäng 
17-18.00 Öppen kyrka    

31 Nyårsafton 17.00 Nyårsbön i Björkö 
kyrka. Christer Holmer

JANUARI

1 Nyårsdagen 18.00 Nyårsbön  
i Equmeniakyrkan. Tema: I Jesu namn. 
Bön, sånger, ord; bibelord och dikter in 
i nya året. Emma Rudäng

6 ons 11.00 Trettondedag jul Guds-
tjänst i trettonhelgen. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella  
mission. Claes Lager.

6 ons 17.00 Trettondedag jul Musik-
gudstjänst i stjärnans tecken i Björkö 
kyrka. Christer Holmer

10 sön 11.00 Gudstjänst i Björkö kyrka 
Karolina Sandros

17 sön 11.00 Gemensam guds-
tjänst i Björkö kyrka. Ekumeniska 
böneveckan inleds. Emma Rudäng, 
Christer Holmer. Kollekt till Svenska 
Bibelsällskapet

EKUMENISKA BÖNEVECKAN

Timme för bön måndag och tisdag 
kväll kl.19-20. Enskild andakt och 
ljuständning. Måndag i Equmenia-
kyrkan och tisdag i Björkö kyrka.

20 ons 19.00 Cafékväll i Betelkyr-
kan Hönö. Andrew Thompson talar

21 tor 19.00 Andakt i Ekumeniska 
böneveckan, Equmeniakyrkan 
Björkö Emma Rudäng, Christer 
Holmer.

24 sön 11.00 Gemensam guds-
tjänst i Equmeniakyrkan Björkö. 
Christer Holmer, Emma Rudäng. 
Kollekt till Goda nyheter (tidigare 
Gideoniterna) BARNKYRKA
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24 sön 18.00 Böneveckan avslu-
tas med Ekumenisk Gudstjänst i 
Öckerö nya kyrka

31 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Nåd 
och tjänst

FEBRUARI

7 sön 11.00 Gudstjänst Kyndelsmässo-
dagen. Tema: Uppenbarelsens ljus. 
Emma Rudäng

14 sön 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar Tema: Kärlekens väg. Emma 
Rudäng

17 ons 19.00 Gemensam Askonsdags-
gudstjänst i Björkö kyrka. Christer 
Holmer, Emma Rudäng

21 sön 11.00 Gudstjänst  Tema: 
Prövningens stund

27 sön 15.00 Församlingens årsmöte

28 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
och årshögtid. Tema: Den kämpande 
tron. Emma Rudäng. BARNKYRKA
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                                Under gudstjänst i Equmenia-
kyrkan 11.00, den 24/1 och 28/2. Undrar ni 
något? Kontakta Emma Rudäng: 072-2521333

Vi vill uppmärksamma dig på att  
regler för antal personer vid  

sammankomster kontinuerligt följs upp  
av Equmeniakyrkan Björkö, liksom övriga 

riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
På grund av rådande situation kan 

därmed ändringar förekomma vilket bl.a 
innebär att fler gudstjänster kan komma 

att sändas via Youtube på webben. 
Följ affischering, vår hemsida  

och Facebooksida för uppdaterad 
information.

www.equmeniakyrkanbjorko.se

COVID-19

WEBBGUDSTJÄNSTER   
Equmeniakyrkans gudstjänster på  

internet sänds via Youtube (sök där på 
”Equmeniakyrkan Bohus-Björkö”)  

Välkommen att se och lyssna!

KARANTÄNKOLLEKT 
Under rådande tider är vi tacksamma för  
karantänkollekt och månadsoffer till  
församlingens plusgiro eller Swish
Swish: 1235615489 PlusGiro: 439 67 07-4



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

ALLAKTIVITETSGÅRD med självhushåll  
i anslutning till Equmeniakyrkan.  
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum.
Tel/Bokning: 0700-544644  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

Vi startar igen i början  
av februari 2021!
Vi återkommer med info om tid och 
plats på equmeniakyrkans hemsida, 
sociala medier och via affischering

Du är välkommen till scout om du går i 
4:an eller uppåt. Vi lär oss om 
friluftsliv, som att laga mat över 
öppen eld, tälja, såga m.m. Vi leker 
även en hel del och lär oss samarbeta i 
grupp.

Vi följer Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer kontinuerligt.  
För mer information kontakta: Maria 
Nejdesjö 070-597 06 55 

BEHÖVER DU NÅGON  
ATT TALA MED? 

Hör av dig till Emma Rudäng, pastor 
Equmeniakyrkan Björkö 0722-521333 

emma.rudang@gmail.com för att boka 
in ett samtal på telefon. Vi följer Folk-

hälsomyndighetens riktlinjer.

START IGEN  
UNDER BÖRJAN AV  

FEBRUARI 2021
Barnsång för barn 0-6 år med  

föräldrar eller annan vuxen

Efter samlingen äter vi medhavt 
mellanmål. OBS! Vi följer FHM:s riktlinjer 
och stannar hemma vid minsta symtom.

För mer information 
kontakta:  Ebba Knutsson 
0709-669614,  
ebba.knutsson@gmail.com

HJÄLP MED HANDLING  
I CORONATIDER

På tisdagar och torsdagar ordnas 
handling och hemkörning. Hjälpen är 
tillgänglig för alla som är hemma pga 
symtom eller är i riskgrupp. Ring eller 

maila: Emma Rudäng 0722-521333 
emma.rudang@gmail.com för att få hjälp 
på tisdagar. Christer Holmer 0708960151 

christer.holmer@svenskakyrkan.se för 
att få hjälp på torsdagar. 

Björkö    
Equmenia  
Scout


