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Om Advent
En ängel

Emma: Var ljus!
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Så här års är det lätt att sucka över 
mörkret och längta efter ljuset. Vi 
behöver ljus.  Så kommer ljuset! Ad-
vent (som Ingrid Ploghed skrivit en 
text om på kommande uppslag) är en 
tid då vi tänder mycket ljus och räknar 
ner till julen. Vi behöver tända extra 
många ljus. 

Peter Svärdsmyr konstaterar ”Det 
fina med en mörk årstid är att små ljus 
gör stor skillnad”.  Det är det som är 
så fantastiskt med ljus. Ett litet ljus 
kan lysa upp väldigt mycket mörker. 
Ett ensamt ljus kan dessutom tända 
flera ljus.

Vi människor kan vara ljus. Om en 
person står upp mot någon eller några 
som har en tråkig chargong, är rasis-
tiska eller sexistiska och säger ”Nu får 
du/ni sluta”. Då är personen som ett 
ljus. Eller när någon bryr sig om den 
som alla andra struntar i. Även fast 
det bara är en enda människa, så har 
han eller hon betydelse, du och jag 

har betydelse! När en person vågar, är 
det lättare för andra att våga. Vi behö-
ver bry oss om varandra lite extra. 
Bjuda på ett leende då vi möter en 
medmänniska. Släppa in varandra. 

Evangelisten Johannes beskriver 
Jesus som ljus: ”Det sanna ljuset som 
ger alla människor ljus, skulle komma 
in i världen. /…/ Och Ordet blev män-
niska 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 sanning” (Joh 
1:9,14).

Min bön är att vi här på Björkö ska 
kunna ta till oss detta världens ljus, 
Jesus och att vi får vara som ljus för 
varandra här på ön. 

Låt oss njuta av ljusen lite extra den 
här vintern. Välkommen till Equmenia-
kyrkan Björkö i advent, jul och nyår 
och på det nya året! Jag vill särskilt 
lyfta fram Julspelet med Kompiskören 
den 15 december kl. 15. 

Låt oss tända ljus, vara ljus! "Ljuset 
lyser i mörkret och mörkret har inte 
övervunnit det" (Joh 1:5).
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Var ljus!

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Advent
Ropa ut din glädje, dotter Sion, 
jubla, dotter Jerusalem! Se din 
konung kommer till dig.  Sakarja 9:9 

I ett litet dragit stall, en mörk natt, 
föds ett gossebarn av en ung kvin-
na. Bredvid henne finns hennes man 
som stöd och hjälp men trots detta 
är hon utlämnad till sig själv och till 
sin smärta. Genom vågor av värkar 
föder hon fram det barn som en 
dag ska kallas judarnas konung och 
som ska ses som Guds son. Den 
kristna Gudens mänskliga gestalt.  

Sakarja har långt tidigare skrivit 
ner dessa ord:  Ropa ut din glädje, 
dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! 
Se din konung kommer till dig.  I 
smärtan kan Maria ta till sig detta; 
alla kristna kommer att ropa och 
jubla då deras Gud har antagit en 
mänsklig gestalt.  

Han ska endast finnas på jorden en 
kort stund men det han hinner med 
att göra kommer att prägla många 
miljoner människor i många tusen 
år framöver. Detta är anledningen 
till att alla kristna över hela världen 
vill fira jul. De vill fira att Gud kom-
mer till människorna och det är där-
för som man har valt att kalla måna-
den före födelsedagen för advent. 

Ordet advent kommer från latinets 
adventus som betyder ankomst.  

Att Jesu ankomst är placerad i de-
cember hör ihop med att katolska 
kyrkan år 354 bestämde att den 25 
december skulle vara Jesus födelse-
dag. Katolska kyrkan såg då att de 
människor som inte var kristna 
firade vintersolståndet som inträffar 
den 21-23 december på norra halv-
klotet. Vintersolståndet är den dag 
då dagen är som kortast och däref-
ter vänder det och dagarna blir lju-
sare och ljusare. Nu kan människor-
na fira något tillsammans. Ljuset 
återvänder för oss alla.  

Genom att ta till sig de kristna tra-
ditionerna tillför vi ljus hos oss. Ad-
ventsljusstaken visar nedräkningen 
till jul och adventsstjärnan i fönstret 
symboliserar Betlehems stjärna som 
visade vägen till Jesusbarnet för de 
vise männen.  

Så låt oss tillsammans tända ljus i 
mörkret och låt ljuset leda oss. 

Ditt ord är en lykta för min fot, ett 
ljus på min stig.  Ps 119:105

Ingrid Ploghed



En ängel ...
Dikt av Peter Lindh

Det sitter en ängel vid ditt frukostbord

Den ger dig kraft att starta upp din dag

Det går en ängel genom rummet

Den sätter sig bredvid dig

Det står en ängel på klipporna

Den lugnar de upprörda vågorna

Det går en ängel genom stormen

Den ger dig lä och värme

Det går en ängel genom staden i natt

Den bär på ett flämtande ljus

Det står en ängel bredvid dig på bussen

Den säger att Kristus kommer snart

Det sitter en ängel bredvid din säng

Den viskar "Var inte rädd!"
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Kalendarium
DECEMBER

2 sön 11.00 Gudstjänst Första 
söndagen i Advent Tema: Ett nådens 

år. Emma Rudäng. Körsång under ledning 
av Helena Sveningzon och Kenneth 
Franzén. Blås av unga och vuxna under 
ledning av Kenneth Franzén 

9 sön 11.00 Gudstjänst andra 
söndagen i advent med nattvard. 

Tema: Guds rike är nära. Lena Sollerman

13 tor 13.00 Jullunch i Skutan  Vi äter 
gott och lyssnar till musik. Kostnad 125 kr  
OBS! Anmälan till Anita Larsson Senast  
9 dec. Kl 21.00 Telefon: 031-96 10 27 alt. 
anitamossen@gmail.com

15 lör 15.00 Julspel med Kompiskören 

    Karolina Larsson, Emma Rudäng.  
    Musiker. Fika efteråt och tomten  
    kommer på besök!

16 sön 17.00 Tredje söndagen i 
advent, Björkö kyrka.  Vi sjunger 

in julen. Björkös gemensamma Julsång. 
Emma Rudäng, Christer Holmer. Ulrika 
Davidsson, körer, solister

23 sön 11.00 Fjärde söndagen  
i advent Gudstjänst. Andreas 

Reinhard, Open doors, Emma Rudäng

 

 24 Julafton 17.00 Julbön i Björkö   
 kyrka. Christer Holmer. 

 23.00 Ord och Ton i Julnatten i   
 Equmeniakyrkan. Emma Rudäng.   
 Sång och musik.

25 juldagen 07.00 Julotta i Björkö kyrka  
Christer Holmer

30 sön 11.00 Gudstjänst  Lars-Gösta 
Alsterberg och Gerhard Brohall samtalar 
om boken “Mot alla odds” av Stefan 
Edman. Julpsalmer

31 Nyårsafton 23.00 Björkö kyrka 
Musik inför tolvslaget  Christer Holmer, 
Familjen Davidsson musicerar (Slut i tid 
för Björkös gemensamma fyrverkeri)

JANUARI 
1 tis 18.00 Nyårsdagen  
Gemensam nyårsbön i Equmeniakyrkan 
Tema: I Jesu namn. Bön, sånger, ord; 
bibelord och dikter in i nya året 

6 sön 11.00 Trettondedag jul Interna-
tionell Gudstjänst med nattvard Insam-
ling till Equmeniakyrkans internationella 
arbete. Emma Rudäng
17.00 Musikgudstjänst i stjärnans 
tecken i Björkö kyrka 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
13 sön 11.00 Ekumeniska böneveckan 
inleds: Gemensam gudstjänst i Björkö 
kyrka. Emma Rudäng Christer Holmer. 
Kollekt till Svenska Bibelsällskapet. 

Måndag och tisdag kväll kl. 19-20: 
Timme för bön. Enskild andakt och 
ljuständning. Måndag i Björkö kyrka och 
tisdag i Equmeniakyrkan
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16 ons 19.00 Rasmus Lindén (kyrko-
herde Öckerö församling), Betelkyrkan, 
Hönö 
17 tor 19.00 Andakt i Björkö kyrka. 
Emma Rudäng Christer Holmer Ulrika 
Davidsson
20 sön 11.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Christer Holmer, 
Emma Rudäng  kollekt till Gideoni-
terna
18.00 Böneveckan avslutas med 
Ekumenisk Nattvardsgudstjänst i 
Filadelfiakyrkan, Öckerö 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 27 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Jesus skapar tro.  
Lena Sollerman

FEBRUARI
3 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Kyndelsmässodagen. Tema: 
Uppenbarelsens ljus. Emma Rudäng, 
Felix Lindström om församlings- 
planteringen i Biskopsgården 

10 sön 11.00 Alla hjärtans guds-
tjänst med alla åldrar Tema: Kärlek 
Emma Rudäng

17 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Nåd och tjänst. Staffan Eng-
blom

23 lör 15.00 Församlingens årsmöte
24 sön 11.00 Gudstjänst med års-
högtid Emma Rudäng. Tema: Det 
levande ordet

MARS
3 sön 11.00 Gudstjänst med Kom-
piskören under ledning av Karolina 
Larsson. Emma Rudäng. Tema:  
Kärlekens väg

6 ons 19.00 Askonsdagen Mässa i 
Equmeniakyrkan. Emma Rudäng, 
Christer Holmer

10 sön 18.00 Konsert med ekume-
niska körprojektet i Equmeniakyrkan. 
Övning tisdagar (se nedan)

EN STUNDS STILLHET 
Kom när det passar,  
stanna så länge du vill.  
EQUMENIAKYRKAN   
START 24/1 2019 
OBS NY TID: 19.30-20.30 

KOM MED OCH SJUNG!

Körövningar inför ekumeniskt 
körprojekt 10 mars. Musik av 
Ingemar Olsson "Tid och evighet"

Övningar i Björkö kyrka. Tisdagar  
kl 18-ca 19.15: 15 jan, 22 jan, 29 jan, 
5 feb, 26 feb. 

Lördag 9 mars kl 10-13 i Equmenia-
kyrkan. Konsert sön 10 mars kl 18  
i Equmeniakyrkan. Rep kl 15.  
Paus innan konserten.



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

Kurs och lägergård med självhushåll i 
anslutning till Equmeniakyrkan. 
Vandrarhem med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Mail: skutan@equmeniakyrkanbjorko.se 
Tel: 0700-544644. Mer info finns på 
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

VI TAR NY SATS 2019!
VÄLKOMMEN ATT  
DELTA I KVINNORNAS  
SAMTALSGRUPP PÅ DET  
NYA ÅRET! 
Vi läser och samtalar utifrån  
boken ”Sorgens gåva är en  
vidgad blick” av Patrik Hagman

Onsdagar kl 19 - 20.45: 16/1, 30/1, 13/2, 
27/2, 13/3, 27/3, 10/4 samt 24/4. Boken finns 
att köpa hos Din Bok (Västra Hamngatan i 
Göteborg). Anmälan till: Lena Sollerman,  
tel 0708-972524 alt: lena@sollerman.se

Samtalsgrupp varje onsdag kl.11-13  
Start 6 februari. Inleds med kaffe. Vi läser 100 
dagar med Jesus och samtalar.  
Kontakt: Emma Rudäng, mobil 0722-521333  
Mail: emma.rudang@gmail.com

2018: 2/12  
2019: 20/1, 24/2, 31/3, 21/4

Terminsstart  

i början av  

februari

STARTAR IGEN I  
BÖRJAN AV FEBRUARI!

HÅLL UTKIK EFTER  
UPPDATERINGAR OCH INFO  

PÅ VÅR HEMSIDA: 

www.equmeniakyrkanbjorko.se  
(Klicka på "Kalender") 


