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EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ • DEC - FEB 2018

Kör med Karolina
Emma: Tänd ett ljus

God Jul & 
Gott Nytt År!
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Den 16 oktober stängde Björköbo, Göteborgs 
Räddningsmissions boende för ensamkommande. Nu har 
tio killar från Björköbo fått värd-familj, frivilligt hem på 
Björkö. Stort tack till er som öppnat era hem!        
Vill du vara med och stötta killarna och familjerna så har  

vi behov av faddrar samt ekonomiska faddrar – du kan swisha en familj varje månad. 

Vill du veta mer? Kontaktpersoner:  
Emma Rudäng, mail: emma.rudang@gmail.com

Evelyn Lidebo Svenninghed, mail: evelonea@gmail.com

Equmeniakyrkans flygel från 1930 
börjar sjunga på sista versen. Den har 
tjänat troget i många år, men nu är 
flera tangenter tysta, några fastnar och 

en renovering blir orimligt dyr. En ny 
(gammal) renoverad kvalitetsflygel 

kostar 50 – 60.000 kronor och skulle göra 
underverk för musikverksamheten.
Du som vill stödja musiken i Equmeniaförsam-
lingen Björkö kan lämna ditt bidrag till försam-
lingens konto  Plusgiro 439 67 07-4 eller 
Swisha till 123 561 5489. Märk inbetalningen  
”Ny flygel”.

Du kan också lämna ett löftesoffer till vår kassör Ola Alexanderson. Skriv exempelvis  
”Jag bidrar till en ny flygel med 100 kronor per månad fram till oktober 2018”. Maila 
till adress ola.alexanderson@telia.com eller lägg en lapp i kollektboxen.  Om vi är 50 
musikintresserade som bidrar, så räcker faktiskt det, men du kan förstås skänka en 
större summa. Vi planerar en ståtlig invigningskonsert av vår nya flygel i oktober 2018. 
Då behöver flygelpengarna vara insamlade.

INSAMLING!



Så är den här igen. Den mörka tiden 
på året. Det är mörkt när vi stiger upp 
på morgonen. Mörkt på efter-
middagen när vi slutar skolan eller 
arbetet. Det är lätt att sucka över 
mörkret och längta efter ljuset. Vi 
behöver ljus.  Så kommer ljuset! 
Advent, som betyder ankomst, är en 
tid då vi tänder mycket ljus och räknar 
ner till julen. Vi behöver tända extra 
många ljus. Vi behöver bry oss om 
varandra lite extra. Bjuda på ett 
leende då vi möter en medmänniska. 
Släppa in varandra. 

Den senaste tiden har varit fylld av en 
mängd upprop. #metoo, vilken lavin 
det varit. Så många berättelser från så 
många branscher, även barn under 
hashtagen #tystiklassen. Här får vi 
lyssna och jag tänker att kyrkan har en 
uppgift, att fånga upp och lyssna. 
Fortsätta  uppdraget, lyssna till 
människor, ta berättelserna på allvar. 
Möjliggöra läkande och upprättelse. 
Det finns möjlighet att boka in samtal, 
som pastor har jag tystnadsplikt. 

Equmeniakyrkan Björkös vision 
inleds med orden ”En kyrka för HELA 
livet” där ryms även det svåra. ”Där 
möten med Jesus förvandlar mig dig 
och världen. ”Jesus som säger 
”Sanningen ska göra er fria” 

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 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 
Equmeniakyrkan Björkö i advent, jul 
och nyår och på det nya året! Jag vill 
särskilt lyfta fram Julspelet med 
Barnkören den 16 december kl.15.  
Du kan läsa mer om den nystartade 
bankören i intervjun med körledare 
Karolina Larsson.

Och låt oss inte förbanna mörkret. 
Tänd ljus! Ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det.
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Förbanna inte mörkret  
– tänd ett ljus!

Emma Rudäng, pastor 
Equmeniakyrkan Björkö
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Måndagar kl. 17.30 träffas ett 
gäng sångglada barn i 
Equmeniakyrkan. Ibland tränas det 
intensivt på sångerna, medan det 
vissa dagar kan bli mer lek. Det 
viktigaste är glädjen!

Körledare är Karolina Larsson, 
som bott på Björkö sedan 2010, 
med sambo och dotter. Musik har 
alltid varit en stor del av Karolinas 

liv. Hon spelar flera instrument, 
men sången är huvudinstrument. 
Karolina är välutbildad inom musik; 
har läst på musikhögskolan i 
Stockholm, gospellinjen på 
Glimåkra, musikalisk grundkurs på 
Betelseminariet och på Stockholms 
musikkonservatorium. I Stockholm, 
där hon bott i flera år ledde hon 
kören Vasa gospel, som är en kör 
som drivs inom frälsningsarmen. 

Karolina växte upp utanför Borås. 
Musiken spelade stor roll, men 
också kyrkan. I kyrkan fick hon 
möjlighet att upptäcka och utveckla 
sin musikalitet. Hon menar att 
kyrkan ofta är bra på att ge 
förtroende att vara delaktig, vilket 
ger en tilltro till sin förmåga. 

Förutom det musikaliska uttrycket 
och att utvecklas har musiken 
också en social funktion. Det är ett 
sätt att kommunicera, både med 
publiken, men också mellan 
musiker. Vasa gospel fungerade 
som en ”församling” i församlingen 
med en viktig social funktion, bland 

Karolina: med  
fokus på
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annat för studenter som flyttade 
till Stockholm och i kören hittade 
ett sammanhang. 

Med dessa erfarenheter med sig 
startade Karolina kören på Björkö. 
Hon ville att hennes dotter skulle få 
ett sammanhang att få sjunga och 
samtidigt träffa vänner utanför 
skolan. Hon tyckte också det var 
dags för sig själv att komma igång 
med musiken igen och såg ett 
behov där hon kunde använda sin 
erfarenhet och musikalitet. Hon 
hoppas att barnen ska tycka det är  
 

kul att sjunga och att träffas genom 
att lyssna till barnen och vad de vill 
sjunga. Många av sångerna handlar 
om Guds kärlek - att ”jag är älskad 
och duger som jag är”. Karolina tror 
att sångerna kan få betyda mycket 
nu, men också senare i livet. 

Kören är för barn mellan 3-10 år. 
Vill du vara med? Kontakta Karolina 
eller Emma (pastor i kyrkan). 

Vill du lyssna till kören? Nästa 
tillfälle är 16 december (se nedan) 
då kören framför julspelet de just 
nu övar inför. 

Av Christer Zandén
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Kalendarium
DECEMBER

 3 sön 11.00 Gudstjänst 
Första söndagen i advent  

Tema: Ett nådens år. Emma Rudäng. 
Körsång och blås. BARNKYRKA

7 tor 13.00  En enkel jullunch i Skutan 
Vi äter gott och lyssnar till jazzgruppen 
Gentle trombones. Kostnad 125 kr. OBS! 
Anmälan till Anita Larsson senast 3 dec. kl 
21.00, tel 031-961027 eller anitamossen@
gmail.com     

         10 sön 17.00  Gudstjänst med   
       nattvard Andra söndagen i advent     
  Tema: Guds rike är nära. Emma Rudäng

 16 lör 15.00  JULSPEL med barnkören   
 under ledning av Karolina Larsson.   
 Emma Rudäng, Lisa Lindroth  
 Musik: André och David Sveningzon,  
 Anders Rudäng

          17 sön 17.00 Björkös  
            gemensamma Julsång i Equme-
niakyrkan Vi sjunger in julen. Christer 
Holmer, Emma Rudäng. Körer och 
solister under ledning av Ulrika Da-
vidsson

               24 Julafton sön 17.00 Julbön     
               i Björkö kyrka. Christer Holmer

24 Julafton 23.00 Ord och Ton i Julnat-
ten i Equmeniakyrkan. Lena Sollerman. 
Trombonspel: Jakob sollerman, organist: 
Christer Sollerman. Sånggrupp

25 Juldagen 07.00 Julotta i Björkö 
kyrka. Christer Holmer. Björkö kyrkokör

26 Annandag jul tis 11.00  Mässa i 
Jultid, Björkö kyrka. Christer Holmer

31 Nyårsafton sön 23.00 Musik innan 
tolvslaget i Björkö kyrka (Slut i tid för 
Björkös gemensamma fyrverkeri) 

JANUARI
1 Nyårsdagen 17.00 Gemensam Nyårs-
bön i Equmeniakyrkan Tema: I Jesu 
namn. Christer Holmer, Emma Rudäng

6 lör 15.00 Gudstjänst i Björkö kyrka 
Trettondedag jul. Familjegudstjänst. 
Julfest

7 sön 11.00 Internationell Guds-
tjänst med nattvard Första söndagen 
efter Trettondedag jul. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella arbete. 
Emma Rudäng, hälsning från Nyårslägret. 

14 sön 11.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Ekumeniska böne-
veckan inleds. Christer Holmer, Emma 
Rudäng. Kollekt till Svenska Bibelsäll-
skapet BARNKYRKA

14 sön 17.00 Samtal i Skutan med 
Daniel Demming. Samtal om fortsätt-
ningen, hur vi går vidare utifrån enkät 
samt Tomas Sjödins “Den som finner 
sin plats tar ingen annans”

15, 16 måndag och tisdag kväll  
kl.19-20: Enskild andakt och ljus-
tändning. Måndag i Björkö kyrka och 
tisdag i Equmeniakyrkan

17 ons 19.00 Tomas Sjödin  
Betelkyrkan, Hönö
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18 tor 19.00 Andakt i Ekumeniska 
böneveckan, Björkö kyrka  
Emma Rudäng, Christer Holmer, 
Ulrika Davidsson

21 sön 11.00 Gemensam guds- 
tjänst i Björkö kyrka  Ekumeniska 
böneveckan. Emma Rudäng, Christer 
Holmer. Kollekt till Gideoniterna. 
Böneveckan avslutas med Ekume-
nisk Nattvardsgudstjänst i  
Nimbuskyrkan kl 18.00

28 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Nåd 
och tjänst. Angelica Olindersson rk

FEBRUARI
3 lör Sånghelg med Cissi Glittvik

4 sön 11.00 Gudstjänst med ny- 
skrivna sånger Predikan: Cissi Glittvik 
Emma Rudäng. BARNKYRKA

11 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Fastlagssöndagen.  
Tema: Kärlekens väg. Emma Rudäng

14 ons 19.00 Mässa i Björkö kyrka 
Askonsdagen. Emma Rudäng,  
Christer Holmer

18 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Prövningens stund. Lars Henriksson.
24 lör 15.00 Församlingens års- 
möte i Skutan
25 sön 11.00 Gudstjänst med
Årshögtid Tema: Den kämpande 
tron. Emma Rudäng. BARNKYRKA

MARS: 4 sön 11.00 Gudstjänst 
Staffan Engblom
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EQUMENIAKYRKAN   
TORSDAGAR KL 19-20  
7/12, NYSTART 25/1 
EN STUNDS STILLHET
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill.

Välkommen till SÅNGHELG 3-4  
februari 2018 med Cissi Glittvik 
och Sven-Erik Johansson! 

Lördag 3/2 Kl.13-14: Kompövning 
Körsång kl.14-18 (senast)
Söndag 4 /2 kl.11: Gudstjänst med 
körsång Cissi Glittvik predikar. 
Körsång, Sven-Erik Johansson och 
komp. Barnkyrka.

Cissi Glittvik skriver: "Det finns så 
många fantastiska psalmer och lov-
sånger. Trots det har dessa nya sånger 
skapats. De har hämtat inspiration ur 
de tillfällen då psalmer och lovsånger 
har känts…provocerande. Kanske är 
det ett för starkt ord, men nog har det 
hänt att jag upplevt att jag inte håller 
med om teologin eller att texterna är 
för långt från livet och verkligheten 
och snarast känts irrelevanta.
Men vad ska en göra när en inte håller 
med? Skriva eget och skapa nytt, 
tänkte jag och började skriva lovsångs-
texter medan jag vandrade på löpban-
det. Det resulterade i ett antal "texter i 
rörelse”, inspirerade av livet, i ett försök 
att vara nutida och inkluderande.  
Sedan kontaktade jag Svenne, eller 
Sven-Erik Johansson. Det tycks som om 
vi ”talar samma språk” fast med olika 
uttryck. Text och musik flätas samman.  
Jag hoppas att det ska flätas samman 
med ditt liv." 

Kostnad 100 kr, fika ingår
Anmälan till Emma Rudäng, gärna så 
snart som möjligt, senast 20 januari 
2018. Mail: emma.rudang@gmail.
com mobil: 0722-521333



BOHUS-BJÖRKÖ

VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

Kurs- och lägergård med självhushåll  
i anslutning till Equmeniakyrkan
Vandrarhem med 20 bäddar fördelade  
på 6 rum. Välkommen att kontakta:  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
eller: 0700-544644. Mer info på 
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

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

Vi träffas 
onsdagar  
18.30!

FREDAGSHÄNG 

för ungdomar från åk 7 och uppåt! 
Fika • Biljard • Häng • Andakt • 
Pingis • 
Startar 2 februari kl.19-22:30 
Kontakt Lisa Lindroth: 070-445 33 37 
undomsledarebjorko@gmail.com

Startar vårterminen fredag 26 januari 
kl.10. Barnsång för barn 0-5 år med förälder 
eller annan vuxen. Lek, enkel lunch och fika 
efter sångstunden. Kontakt: Ebba Knutsson 
0709-66 96 14 / ebba.knutsson@gmail.com

Välkommen 
till BARNKYRKA!  
(som söndagsskola)  

i samband med  
Gudstjänster kl. 11.00:  

3/12 • 14/1 • 4/2  
25/2 och 25/3  

Från 3 år

VÄLKOMMEN MED I MARKUSÅRET

VAR MED, FUNDERA OCH SAMTALA!
VARANNAN ONSDAG KL.11  START 17 JANUARI

INLEDS MED KAFFE. ANMÄLAN TILL EMMA RUDÄNG  
EMMA.RUDANG@GMAIL.COM / MOBIL: 0722-52 13 33


