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”Han é grym”
Houng Nguyen

Tack och adjö 
�ll livet

20 barn på 
fyra år

Tänd e� ljus
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Adjö �ll livet

Tio år av livet. Fyra om året med något un-
dantag. Intervjuer och forografering. Telefonsam-
tal och ändringar i texter. Sent inkomna ändringar 
�ll kalendariet. Känslor och fakta på papper. Por-
trä�, ansikten och e� helt liv. Stora förtroenden – 
kan jag skriva de�a, känns det ärligt blir det bra. 
Vågar jag.  Koll av bokstäver och stavning koll igen 
och igen. 
Nu är den färdig – en pdf iväg över nätet �ll tryck-
eriet och e�er e� par dagar lukten av nytryckt �d-
ning i bilen. 700 ex. Två kartonger i bagaget i färje-
kön. Några på ICA och Skeppshandeln. Resten för 
utdelning i kartongerna i kyrkan. E� telefonsamtal 
och distribu�onen är i full gång. 
Hur ska livet tas emot.  Några mail, e� samtal av 
omdömen. Kaffe i hörnrummet med livet i handen. 
En hantverkares lön för mödan. Har jag verkligen 
gjort de�a. Kan jag göra en �dning. Overkligt. Jo 
det blev bra, inte allt, men det mesta. Känns bra. 
Suger på karamellen. 
– Jag vill tacka livet, som ge� mig så mycke… 

Men nu är livet slut. Adjö �ll livet. Svårt a� 
mo�vera mig för varje nummer. Suger energi och 
nu är det en ny laguppställning i kyrkan. Nya �der 
och kanske också nya strömningar. Nu får andra ta 
över livet, och jag går ut i livet på Björkö, livet i fa-
miljen, livet i världen, livet i kyrkan, livet med bar-
nen, livet på sjön, livet med Gud.

Tack alla jag mött. Tack alla läsare. Tack för 
alla förtroenden. Tacka för stöd och uppmuntran, 
speciellt i början av livet. Tack. Tack.

Conny Nylén 
 

Förbanna inte mörkret – tänd e� ljus!
Så är den här igen. Den mörka �den på 
året. Det är mörkt när vi s�ger upp på 
morgonen. Mörkt på e�ermiddagen när vi 
slutar skolan eller arbetet. Det är lä� a� 
sucka över mörkret och längta e�er ljuset. 

Vi behöver ljus. Så kommer ljuset! Advent, 
som betyder ankomst, är en �d då vi tän-
der mycket ljus och räknar ner �ll julen. 
Vi behöver tända extra många ljus. Vi 
behöver bry oss om varandra lite 
extra. Bjuda på e� leende då vi möter 
en medmänniska. Släppa in varan-
dra.

I det här numret av livet får vi ta del 
av Houng Nguyens berä�else. Hon 
är e� ensamkommande flyk-
�ngbarn från Vietnam, som 
bor hos familjen Roberth på 
Hönö.

Jag tänker på en annan flyk�ng 
som föddes under de enklaste 
förhållanden, i e� stall. Jesus. Guds egen 
son kom inte �ll världen på det sä� män-
niskor förväntade sig, med makt. Han kom 
�ll oss som e� litet barn. Gud har en för-
måga a� överraska. Profeten Jesaja som 
levde 700 år före Jesus förebådade dock 
vad som skulle komma: ”Ty e� barn har 

fö�s, en son är oss given. Väldet är lagt på 
hans axlar, och de�a är hans namn: Allvis 
härskare, Gudomlig hjälte, Evig Fader, 
Fredsfurste. (Jesaja 9:6) 

Evangelisten Johannes beskriver Jesus 
som ljus: ”Det sanna ljuset som ger alla 
människor ljus, skulle komma in i världen. 

/…/ Och Ordet blev människa och bodde 
bland oss och vi såg hans härlighet, en 
härlighet som den ende sonen får av sin 
fader, och han var fylld av nåd och san-
ning.” (Joh 1:9,14). 
Ylva Eggehorn formulerar julens mys-
terium på följande vis:
      
        Bär vi barnet i vårt hjärta 

Blir vi bot för världens plåga 
Gud är hos oss, ljus i na�en 
För a� hjälpa oss a� våga 
Ljuset bär oss, Gud är nära 

  I e� litet barn som ser oss 
Ljuset bär oss. Gud är nära 
I e� litet barn som ser oss

Låt oss njuta av ljusen lite extra den här 
vintern. Min bön är a� vi här på Björkö ska 
kunna ta �ll oss de�a världens ljus, Jesus 
och a� vi får vara som ljus för varandra 
här på ön.

Emma Rudäng   pastor Björkö Missionskyrka

Tänd e� ljus
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Houng Nguyen, 
Vietnam
ensamkommande 
flyk�ngbarn

Hon gillar Zlatan – han är grym – vill 
byta namn och åka �llbaka �ll si� 
hemland och lära fa�ga barn a� läsa. 
Möt Huong Nguyen från Vietnam. Hon 
är ensamkommande flyk�ngbarn som 
bor hos familjen Roberth på Hönö.

Tre minuter före fyra har gps-en i den 
asia�ska telefonen tagit mig �ll Hem-
värnsvägen på Hönö.  Svänger runt 
och smyger in vid kanten med den  
vinröda Volvon. Några leksaker, en 
gunga och en blå tunna möter mig i 
trädgården och jag hinner tänka innan 
jag går upp för trappan – här är barnen 
vik�gare är gräsma�an. 
Anne�e möter generöst i dörren. Hen-
nes ljusa yviga hår är välkammat och 
hon bjuder in i det ombyggda huset. 
– Oj vad stort det är. 
– Vi har byggt ut, härifrån, säger hon 
och pekar. Köket eller man ska kalla 

det allrummet är stort och generöst, 
soffa, tv, spis och e� stort matbord på 
mi�en av köksdelen. Är man en familj 
på sex personer så måste man ha ytor 
för det.

Lite tonårsblygt kommer hon upp från 
si� rum i källaren och sträcker ar�gt 
fram handen. 
– Hej. 
– Hej, jag heter Conny vad heter du. 
Va, va sa du Hon? 
– Huong, svarar hon ar�gt och An-
ne�e är med och förklarar. 
Ljus tröja, mörka byxor och alldeles 
spikrakt  svart hår ner över axlarna. Vi 
sä�er oss vid e� hörn av bordet och 
jag plockar upp kameran och anteck-
ningsblocket. 
–  Vill du ha kaffe?
– Ja tack. Fatet blir fullt av bullar och 
de vackra, färgfyllda kopparna kom-

Houng Nguyen ensamkommande 
flyk�ngbarn från Vietnam
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mer snabbt fram på det stora köksbor-
det. 

Huong är 16 år, och har varit i Sverige i 
två år. Går i 9:an på Betelsskolan några 
kvarter bort. Hon går i nian e� andra 
år för a� det var svårt a� hänga med 
förra året när inte svenskan fanns där.
– Jag tycker hon är duk�g på svenska 
nu, säger Ane�e.
Dessutom ger hon Huong mer beröm 
som en mamma ska göra.
– Hon är verkligen ambi�ös i skolan.
Det är en interna�onell familj de�a. 

Två adop�vbarn, Houng från Vietnam, 
en flicka som är familjehemsplacerad i 
familjen och föräldrar från Hönö.
– Så blev det nu när vi inte kunde få 
några barn, säger Ane�e. Dessutom 
har de �digare tagit emot tre ensam-
kommande flyk�ngbarn från Somalia 
som bo� i familjen.
– Dom var inte snälla mot dem här, 
berä�ar Anne�e. 
Det var speciellt de äldre som var job-
bigast och som kommenterade de 
somaliska flickornas slöja.
– Det var stor skillnad när de kom in �ll 

Göteborg, berä�ar Anne�e.
Hon ser sin familj som e� sä� a� leva 
på just nu. 
– Det är en livss�l kan man säga, säger 
hon och ly�er upp Angelina i knät. 
Förutom a� vara mamma, arbetar 
Ane�e halv�d med handikappade i 
kommunen.

Huong häller upp kaffet och bjuder på 
ugnsvarma bullar. Innan hon kom �ll 
Sverige jobbade hon, sen hon var �o 
år, i disken på en restaurang i Vietnam. 
Hennes föräldrar är döda och vad hon 

vet finns det inga släk�ngar. Nu har 
hon få� uppehålls�llstånd i Sverige 
och Öckerö kommun har ansvar för 
henne �lls hon fyller 21 år.

Många tror a� hon kommer från Kina. 
Vi talar om livet i Vietnam. Barn föds 
ännu med missbildningar e�er USA:s 
krig där, de talar vietnamesiska och i 
norr bor de som är fa�gast, informe-
rar Huong oss om.
Längtar du �llbaka?
– Min kompis som bor på Hälsö brukar 
��a på e� lekprogram från Vietnam i 

Bullkalas hos familjen Robeth på Hönö. Från vänster Houng, Nelly, Anne�e, Angelina,  Magnus, och Maria.
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- Hur många ensamkommande flyk�ng-
barn har kommit �ll Öckerö kommun?

- Under de fyra år Öckerö tagit emot flyk-
�ngar har det kommit 20 barn. Många bor 
kvar och några har fly�at. Kommunen har 
påtagit sig ansvaret för dem �lls de fyller 
21 år. Barnen eller snarare tonåringarna 
som kommer är mellan 12 och 17 år.

- Varifrån kommer barnen?

- Somali och Afganistan. Och nu kommer 
det också barn från Syrien när det är så 
oroligt där.

- Hur kommer de �ll Sverige?

- Några kommer hit med flyk�ngsmugglare 
och har betalat stora summor med pengar 
för a� få en fristat i Sverige. De kan bli 
avsläppta utanför Migra�onsverken eller 
Polisen. Andra tar sig själva hit och vet 
kanske inte om deras föräldrar lever när 
de kommer från länder där det är krig.

- Vad krävs för a� bli en värdfamilj?

- A� familjen är trygg och stabil, en helt 
vanlig familj där det finns �d och plats för 
en �ll. Man ska vara som en förälder eller 
kanske en mor eller farförälder för barnet. 
Man ska kunna ge barnet vad den behöver 
av stöd och stö�ning. Barnet får en god 
man och man behöver inte bli vårdnadsha-
vare för barnet. 

- Vem betalar?

- Familjen får omkostnaderna betalda och 
e� arvode för a� barnen bor i familjen. 
Kommunen betalar ut men får nästan hela 
kostnaden betald av staten.

- Varför gör kommunen de�a?

- Det är vik�gt a� hjälpa �ll. Det är ju varje 
kommuns ansvar och Öckerö kommun tar 
si� ansvar i dessa frågor. Dessutom tror 
jag det berikar kommunen med dessa 
tonåringar från hela världen. Man lär sig 
a� världen är större än våra öar.

- Problem?

- Det är klart a� det blir kulturkrockar 
ibland och jobbigt a� behöva omvärdera 
och kanske tänka i nya banor. Men i stort 
tror jag det är bra med en bredd i samhäl-
let.

- Vad kan kyrkorna göra?

-  En rapport om ensamkommande flyk-
�ngbarn säger a� de inte träffar så många 
svenska tonåringar. Där tror jag kyrkan kan 
komma in med sina lokaler och kunnande 
a� skapa mötesplatser för tonåringar. Se 
det som en möjlighet a� hjälpa �ll.

- Vad skulle du vilja säga �ll någon som 
intresserad men inte rik�gt vågar bli värd-
familj?

- Kontakta mig så får vi talas vid om  hur 
det är. Mi� telefonnummer är 031-978815  
anna-lena.bengtsson@ockero.se

Några frågor �ll Anna-Lena Bengtsson, 
flyk�ngsamordnare, Öckerö kommun.

datorn, säger hon.
Huong vill utbilda sig �ll lärare och åka 
�llbaka och lära de fa�ga barnen a� 
läsa. I Vietnam kostar det pengar a� 
gå i skolan.

– Mamma, hörs en röst från hallen.
– E fabron här nu.
Det är Maria som kommit från dagis 
och frågar nyfiket om det väntade 
besöket. E�er en stund tultar också 
Angelina fram och det blir bullkalas 
runt bordet. Lite trumpet sä�er sig 
Milly nyfiket mi�emot och Maria hop-
par upp i Huongs knä. Pappa Magnus 
förklarar a� han måste åka �llbaka för 
a� bli färdig med husväggarna han 
lovat nu innan de ska resas. 

De blir en gruppbild runt bordet och 
de små barnen är nyfikna på ”fabron 
från Björkö”. E�er en stund fastnar de 
framför barnprogrammen på tv och 
Huong berä�ar a� hon träffar andra 
från Vietnam i det buddis�ska templet 
i Angered.  På frågan om hon är bud-
dist svarar hon snabbt ”ja”. Hon häm-
tar e� halsband med en Buddha-figur i 
glas. 
– Den här fick jag i templet för a� he-
dra mina föräldrar, säger hon och läg-
ger den på det vita köksbordet.
Det finns också andra yrkesplaner, utö-
ver a� bli lärare, nu när hon snart ska 
välja gymnasielinje – stylist. 
– Passar bra a� välja något prak�skt 
�ll gymnasiet, �llägger Anne�e.
Vi talar om skolan och frågan blir för-
stås om hon har något favoritämne – 
Engelska blir svaret och e�er en stund 

har Huong hämtat en lärobok och visar 
vad de håller på med just nu. 

Men under läroboken ligger något 
annat och bränner, boken om Zlatan – 
Jag är Zlatan - min historia. Senare på 
kvällen skulle han bli historisk med 
sina fyra mål mot England. Särskilt det 
sista målet, en så kallad cykelspark 
över både försvarare och målvakt. 
Ar�steri med hög klass. Man skulle 
tala om målet i termer av århundrades 
mål och ly�a honom �ll skyarna. Han 
är en sannsaga utan dess like. Men det 
började tufft i Rosengård. Tomt kyl-
skåp och där han många gånger var 
tvungen a� ta lagen i egna händer för 
a� överleva. Pappa muslimsk flyk�ng 
från Bosnien, mamma från Kroa�en. 
De träffades i Sverige.
Huong har lä� a� iden�fiera sig med 
den fa�ga invandrarfamiljen från 
Balkan och innan jag går säger det 
ensamkommande flyk�ngbarnet från 
Vietnam, Huong Nguyen, boende hos 
familjen Roberths på Hemvärnsvägen 
på Hönö. 
– Han e grym.

   

Angelina och Anne�e
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kalendarium
Varje onsdag 9.00 
Pilgrimsmässa, förbön, samtal och 
na�vardsfirande

december

2 Första advent 11.00
Gudstjänst Emma Rudäng, Amadeo, 
solosång, Evelyn Lidebo Svenninghed, 
Kenneth Franzén, SÖNDAX

9 Andra advent 11.00
Gudstjänst med na�vard
Emma Rudäng, SÖNDAX

13 torsdag 16.00
Adventskaffe 

15 lördag 10.00 - 16.00
Pilgrimsdag i advent Tema 
”I väntans �d” Anmälan senast 
7/12 �ll Lena Sollerman

16 Tredje advent 18.00
Julsång på Björkö i Björkö kyrka
Sjung in julen med sångare och musiker 
Lena Sollerman, Christer Holmer, kören 
Amadeo, körerna i Björkö kyrka 

23 Fjärde advent 11.00
Gudstjänst Emma Rudäng
Rebecca och Christer Zandén
Annika Sarafian

24 Jula�on 17.00
Julbön i Björkö kyrka Christer Holmer

24 Jula�on 23.00
Ord och ton i julna�en
Emma Rudäng, kören Amadeo

25 Juldan 07.00
Julo�a i Björkö kyrka  Christer Holmer

26 Annandag jul 11.00
Gudstjänst med na�vard i Björkö kyrka 
Christer Holmer

30 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan 
Emma Rudäng

31 Nyårsa�on 23.00
Innan tolvslaget i Björkö kyrka. Musik och 
tankar med Helen och Lennart Grahn. Slut 
i �d �ll Björkös gemensamma fyrverkeri.

januari

1 Nyårsdan 17.00
Gemensam nyårsgudstjänst i
Missionskyrkan Christer Holmer

5 lördag 17.00
Interna�onell fest Andreas  Abrahamsson, 
Emma Rudäng

6 söndag 11.00
Gudstjänst med na�vard Insamling �ll y�re 
missionen avslutas Emma Rudäng Maria  
Alexandersson - Redvall och Lo�a 
Alexandersson, SÖNDAX

13 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka
Ekumeniska böneveckan inleds
Lena Sollerman

14 - 18    vecka 3
Öppen kyrka varje kväll kl.18-20 för 
enskild andakt och ljuständning. måndag 
och fredag i Björkö kyrka. Tisdag och  
torsdag i missionskyrkan 

16 onsdag 19.00
Bön i Björkö Kyrka

19 lördag 11.00-14.00
Pilgrimsvandring mässa firas längs vägen. 
Bra kläder och skor, matsäck! Samling och 
start/mål vid Missionskyrkan.

20 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst med na�vard i 
Öckerö nya kyrka 
Ekumeniska böneveckan avslutas Gemen-
sam avfärd från missionskyrkans parke-
ringsplats kl 16:45 
Chris�an Hansson, Marita Lindmark, 
Gunnar Ånskog, Gemensam kör

27 söndag 11.00
Gudstjänst Emma Rudäng
Kören Amadeo Nya medlemmar hälsas 
välkomna i församlingen, SÖNDAX

februari

3 söndag 17.00
Söndagskväll i Skutan med na�vard
Emma Rudäng Christer Zandén 
och Anders Rudäng, SÖNDAX

10 söndag 11.00
Gudstjänst Lars Henriksson
Evelyn Lidebo Svenninghed, 
Rebecca Zandén, SÖNDAX

13 onsdag 19.00
Gemensam Askonsdagsmässa i 
Missionskyrkan

14 torsdag 16.00 
Björkö kyrka Om sin uppväxt på barn-
hemmet Sommarsol- om mörker och ljus 
berä�ar Nils Zandhers

17 söndag 11.00
Gudstjänst Emma Rudäng SÖNDAX

23 lördag 11:00- 14:00
Pilgrimsvandring mässa firas längs vägen. 
Bra kläder och skor, matsäck!  Samling och 
start/mål vid Missionskyrkan.

23 lördag 15.00
Församlingens årsmöte

24 söndag 11.00
Gudstjänst Årshög�d Emma Rudäng 
Evelyn Lidebo Svenninghed, SÖNDAX

Detta är sista numret vi har Conny Nylén som redaktör. Vi vill
 härmed tacka dig Conny för allt arbete genom åren. Dina fina personporträtt och 

idéer som gett livet sin prägel. Lycka till i fortsättningen,
med både penna och kamera!

Stort tack!
Björkö Missionsförsamling
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Välkommen �ll samtalsgrupp kring kristen tro våren 
2013. Soppa, föredrag, samtal. Här får vi dela funde-
ringar och tankar. 
Start torsdag 31 januari 2013 kl.19-21. Däre�er varan-
nan torsdagkväll i Skutan, Missionskyrkan.
Anmälan via telefon eller mail �ll pastor Emma Rudäng 
tel.031-961709, mobil 0722-521333, mail: emma.
rudang@gmail.com

Körsång i Amadeo
Du som vill sjunga i kör, och 
har någon körvana, välkom-
men �ll Missionskyrkans kör 
Amadeo.
Vi övar på �sdagar 18:30-
19:30. Evelyn Lidebo 
Svenninghed 0703-858893


