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Långpromenad

Vem är det som visar mig vägen,
som är både backig och svår?
Den får mig ibland att må dåligt,
den bryr sig inte om hur jag mår.

Jag går utmed färgmärkta stigar,
det är någon som går bredvid.
Passagen där någon gått före,
det ger mig en inre frid.

När jag är uppe på toppen,
och i dalen ibland tittar ner.
Jag undrar hur tar jag mig över,
jag vet, jag får hjälp då jag ber.

När jag sedan ser havet,
där ligga stilla och lugnt.
Då tänker jag, efter bönen.
Det inte alls känns lika tungt.

Det är något speciellt med havet,
havet ger vila och inspiration.
Det är något speciellt med bönen,  
den ger mig en annan vision.

Skriven under en promenad mellan  
Blåsippevägen och Bovik, 
Oktober 2019

Av Pelle Fast
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Nu finns en viktig möjlighet, 
att vara med och forma mö-
tesplats för Björkös ungdomar 

på fredagskvällar. Björkö Music  
Society och Equmeniakyrkan undrar, 
har du möjlighet att vara med? 

”Tillsammans med våra ungdomar 
kan vi skapa den 'fritidsgård' våra 
ungdomar vill ha. På vår egen ö. 
Med enkla medel. I egen regi.” Läs 
mer om detta på sida 5.

”En viktig del av min identitet som 
kristen tänker jag är att vara legiti-
merad glädjespridare och hoppingi-
vare. Där ligger också församlingens 
uppdrag. Om det inte märks, så 
skymmer vi Kristus och sviker vårt 
uppdrag.” Bertil Forsberg skriver i 
andaktsboken ”Till jordens yttersta 
gräns” Apostlagärningarna runt på 
88 dagar. 

När jag citerade detta i vår Samtals-
grupp utbrast en av deltagarna – 
”Jag tänkte på dig Emma när jag 
läste det!” -”Det kan du lägga till på 
visitkortet Pastor, professionell gläd-
jespridare”, sa en annan. Professio-
nell glädjespridare och pastor, vilken 
förmån att få ha ett sådant uppdrag, 
tänker jag! 

”Här börjar glädjebudet om Jesus 
Kristus, Guds son” inleder Markus 
Markusevangeliet. Evangeliet, som 
betyder goda nyheter, det är det 
verkligen. Guds kärlek till alla männ-
iskor, till dig och mig, som Gud visar 
genom att sända sin son Jesus. Snart 
får vi fira jul igen, då börjar glädje-
budet.

Vi vill gärna be för dig i Equmenia-
kyrkan, be för det du står i. Livet är 
sällan enkelt för oss. Lägg gärna en 
bönelapp i lådan vid anslagstavlan 
nedanför Equmeniakyrkan.

Välkommen till Equmeniakyrkan 
Björkö på Första adventsgudstjänst, 
Jullunch, Julspel, Björkös gemen-
samma Julsång, se kalendern för allt 
som händer.

En Fridfull Jul och ett Gott Nytt 2020 
önskar jag dig!

Mötesplatser, 
tillsammans!

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Så har det gått ett år och vi ska återi-
gen få fira advent. Många av oss ut-
brister: - Äntligen! Visst har vi längtat!

Vad är det då vi har längtat efter? 
Tända ljus, kura ihop oss inomhus, 
baka lussekatter och dricka glögg. 
Eller är det inte en längtan vi har 
utan snarare en ängslan om hur vi ska 
klara alla de krav som ställs på oss 
inför julens högtid. 

Den första advent är kyrkoårets ny-
årsafton. Nu är det tid för att stanna 
upp och reflektera. Hur har mitt år 
varit? Hur vill jag att mitt år ska bli?  
Vi går också in i en tid av väntan. En 

väntan på att Jesus ska födas in till den 
här världen. Vi väntar. Jesus blir teck-
net på att Guds rike kommer till oss.

De fyra söndagarna som nu ligger 
framför oss handlar om att vi ska 
förbereda oss för ankomsten av det 
obetydliga barnet som läggs i en mat-
ho, i en krubba i ett stall i Betlehem. 

Barnet som sedan blir en flykting 
utan rättigheter i Egypten, barnet 
som växer upp i Nazareth och lär sig 
snickra precis som sin far, men som 
är Guds son. Guds son som kommer 
att förändra världen. 

Ingrid Ploghed

Advent är här!

Adventsljusen tänder vi ett efter ett:  
en brinnande bön för sanning och rätt. 

Det första ska lysa i mig djupt härinne  
bevara mitt hjärta och värma mitt sinne. 

Det andra ska lysa för alla jag känner  
att alla får plats och kan leva som vänner.

Det tredje ska lysa för alla som lider  
som kämpar och drömmer om lyckliga tider.

Det fjärde ska lysa för marken och skogen 
för luft och för hav och vår framtid på jorden. 

Adventsljusen tänder vi ett efter ett:  
en brinnande bön för sanning och rätt.  

Margareta Melin
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Samlingsplats för 
ungdomar på Björkö
Vill du vara med och skapa en samlingsplats 
för Björkös ungdomar varannan fredag kväll? 
Lokaler och utrustning finns så nu behövs en 
resurspool av vuxna för att vi skall kunna 
komma igång!

Björkös ungdomar behöver en bra plats att 
mötas och hänga på, speciellt under vintern 
när det är mörkt och kallt ute. En plats där alla 
är välkomna och får vara sig själva.

Din uppgift som “vuxennärvarande” blir att 
under några timmar ett par kvällar om året 
(om vi blir några stycken) tillsammans med en 
annan vuxen ansvara för att öppna upp 
lokalen, bre mackor, koka kaffe/the/oboy och 
finnas tillhands om något skulle hända eller om 
någon vill prata. Du kommer också att ha en 
lista med namn och telefonnummer till andra 
som kan hjälpa till vid behov. I övrigt behöver 
du bara finnas där.

 

Tillsammans med våra ungdomar kan vi skapa 
den “fritidsgård” våra ungdomar vill ha. På vår 
egen ö. Med enkla medel. I egen regi. Att 
engagera sig i våra ungdomar är att engagera 
sig i framtiden och bredda sitt kontaktnät på 
ön.

Du kan vara i 20 års åldern, mitt i livet eller 
pensionär. Har du ett hjärta för Björkö, 
ungdomar och kan bre mackor så tveka inte 
att kontakta någon av oss via PM för att 
anmäla ditt intresse så återkommer vi med 
information om nästa steg.

Björkö Music Society & Equmeniakyrkan 
Bohus-Björkö
David Sjölander (Björkö Music Society) 
ordforande@bjorkomusicsociety.se

Emma Rudäng (Equmeniakyrkan) 
emma.rudang@gmail.com eller 0722-521333



6

Kalendarium
DECEMBER

1 sön 11.00 Gudstjänst  Första 
söndagen i advent. Tema: Ett nådens 

år. Emma Rudäng. Körsång, Blås. Nya 
medlemmar välkomnas i församlingen.  

  

8 sön 11.00 Internationell guds-
tjänst med nattvard Andra sönda-

gen i advent.Emma Rudäng. Tema: Gud 
gör inte skillnad på människor, Apostlagär-
ningarna 10-11. Besök   från  Biskopsgår-
dens  församlingsplantering. Adventspsal-
mer. Nya medlemmar välkomnas i 
församlingen. Insamling till Equmeniakyr-
kans internationella mission.

12 tor 13.00  JULLUNCH  Vi äter gott   
och lyssnar till musik. Kapten Lasse 
Svensson sjunger julsånger och leder 
allsång. Kostnad 125 kr. OBS! Anmälan till 
Anita  Larsson Senast 8 dec. Telefon: 031-9610 27 
alt. 0706-351307 anitamossen@gmail.com    

15 sön 15.00 JULSPEL  Tredje 
söndagen i advent. Emma Rudäng. 

Kompiskören   under ledning av Karolina  
Larsson. Musik: Kompisbandet.  

22 sön 17.00 Björkös  gemen-
samma  Julsång i Equmenia-

kyrkan  Fjärde söndagen   i advent. Vi 
sjunger in julen. Christer Holmer. Körer, 
sångare och musiker från öns kyrkor, 
Ulrika Davidsson.   

24 Julafton 17.00 Julbön i Björkö kyrka 
Christer Holmer

24 Julafton 23.00 Ord och Ton i Julnat-
ten i Equmeniakyrkan  Emma Rudäng. 
Sångmedverkan

25 Juldagen 07.00 Julotta i Björkö kyrka 
Christer Holmer

31 Nyårsafton 18.00 "I ton och ord" 
Björkö kyrka Familjen Westerberg, 
Christer Holmer

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

5 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard   
i  trettonhelgen  Claes Lager. Insamling 
till Equmeniakyrkans internationella 
mission.   

6 mån 17.00 Trettondedag jul. Musik-
gudstjänst i stjärnans tecken i Björkö   
kyrka. Christer Holmer, Sören Renulf, 
sång, Frederic Ogéus, piano.

12 sön 11.00 Gemensam  guds-
tjänst i  Equmeniakyrkan  Ekume-
niska böneveckan inleds. Christer 
Holmer, Emma Rudäng. Kollekt till 
Svenska  Bibelsällskapet   

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

15 ons 19.00 Cafékväll i Betelkyr-
kan Andrew Thompson talar.

16 tor 19.00 Andakt i Ekumeniska  
böneveckan, Equmeniakyrkan 
Emma   Rudäng, Christer Holmer

19 sön 11.00 Gemensam guds-
tjänst i  Björkö kyrka  Emma 
Rudäng, Christer Holmer. Kollekt till 
"Goda nyheter" (tidigare Gideoni-
terna)   

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
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19 sön 18.00 Böneveckan avslutas   
med Ekumenisk Nattvardsgudstjänst 
i Hönö kyrka.

26 sön 11.00 Gudstjänst Staffan 
Engblom. Apostlagärningarna 12-13

FEBRUARI 
2 sön 11.00 Gudstjänst med alla   
åldrar Emma Rudäng. Tema: Det viktiga 
är våra hjärtan, Apostlagärningarna 
14-15

9 sön 17.00 Psalmgudstjänst  

16 sön 11.00 Gudstjänst Staffan 
Engblom. Apostlagärningarna 16-17  

22 lör 15.00 Församlingens årsmöte

23 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
Årshögtid. Emma Rudäng. Apostlagär-
ningarna 18-19    

26 ons 19.00 Gemensam Askonsdags-
mässa i Björkö kyrka Christer Holmer, 
Emma Rudäng
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MARS
1 sön 11.00 Gudstjänst Bön och offerdag 
till pastors- och diakonutbildningen  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan 
11.00 den 1/12, 12/1 samt 23/2   
Undrar ni något? Kontakta Emma Rudäng: 
072-2521333

EN STUND I STILLHET
EQUMENIAKYRKAN
TORSDAGAR 19-20 
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill 
Start 23/1 2020



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

KURS OCH LÄGERGÅRD med självhus-
håll i anslutning till Equmeniakyrkan. 
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Tel: 0700-544644.  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

          Välkommen till  
               Scout 2020! 
       Start 29 januari 
           18.30. Vi träffas  
             varje onsdag  
            nedanför  
                     Equmeniakyrkan 

Du är välkommen till scout om du går i 
4:an eller uppåt. Här lär vi 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 åker 
även på läger. 

För mer information kontakta: Maria 
Nejdesjö 070-597 06 55 
maria.nejdesjo@gmail.com

RETREATER I EQUMENIAKYRKAN 
BJÖRKÖ, 2020

Dröm-retreat 31 januari - 1 februari 
Ett dygn: fredag kl 18 - lördag kl 18. 
Vi lever i stillhet. Tar hjälp av varandra för att 
förstå våra nattliga drömmar enl. Montague 
Ullmans välkända metod. Ledare: Annika 
Johansson, drömgruppsledare. Lena Sollerman, 
pastor/samtalsterapeut.

”Det som ger hoppet liv” 10-11 april 
Långfredag kl 18 – påskafton kl 18. 
Övningar i lyssnande och medveten uppmärk-
samhet; i stillhet och i rörelse, inomhus och 
utomhus. Läs gärna Lars Björklunds bok ”Det 
som ger hoppet liv” i förväg. Finns hos Din Bok 
bl.a. Ledare: P-O Dalnäs, dans- & rörelsepeda-
gog. Lena Sollerman, pastor/samtalsterapeut.

Enkelt boende i vandrarhemmet Skutan. 
Kostnad: 1.000 kr inkl mat och logi.

Anmälan och frågor: lena@sollerman.se, 
0708-972524.

Håll utkik på hemsidan, Facebook & 
Instagram för mer info!

FREDAGAR 10.00  
Start 31 januari 2020

Barnsång för barn mellan 0-5 år med 
föräldrar i Skutan, Equmeniakyrkan. 

Efter samlingen äter vi en enkel lunch 
och fikar tillsammans


