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Nytt år – nya möjligheter

På gång i församlingen
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Vårt kalenderår går mot sitt slut. I 
kyrkan börjar det nya året redan på 
första advent. I samband med ett nytt 
år tar många av oss chansen att börja 
om, t.ex. genom nyårslöften.

Jesus talade ofta i liknelser, en av de 
mer kända, Liknelsen om den förlo-
rade sonen, finns i Lukasevangeliet 
15:11-32. Torgny Wirén har i boken 
Under Ytan gjort en egen version av 
liknelsen som jag vill sammanfatta 
här. Familjens äldste son glider undan 
från föräldrarna. En dag hamnar för-
äldrarna i stort bråk med sonen. So-
nen förbannar dem, säger att han 
aldrig kommer att återvända och flyr. 
Efter många år får föräldrarna ett 
brev. Sonen ska återvända till Sverige, 
han ber föräldrarna att fästa ett vitt 
sidenband i eken som syns från tåget 
han kommer med, om han är välkom-
men hem. Finns det inget sidenband 
ska han aldrig höra av sig igen. När 
sonen kommer med tåget och nervöst 
tittar efter eken, så ser han knappt 
eken, den är så invirad i vita sidenband 
att den knappt syns; KOM HEM, KOM 
HEM! 

Den här liknelsen är ett av många 
sätt som Jesus förklarar Guds kärlek 
till oss. Och så stark är Guds förlåtelse 
av oss! Detta gäller alla människor. 
Temat för första advent, kyrkoårets 
första dag är ”Ett nådens år”. Nåd, ett 
av kyrkans storord som betyder gra-
tis. Min morfar hade en så bra förkla-
ring på vad nåd är. Han brukade fråga 
mig, ”Emma vet du vad nåd är? Jo, 
det är Guds kärlek i praktiken”. Guds 
kärlek i praktiken. På en antecknings-
bok jag har står det ”Det är hemlighe-
ten med nåden – det är aldrig för-
sent”.  Om vi vill får vi börja det nya 
året tillsammans med Gud, vi kan få 
vila i nåden, Guds kärlek. Nåd – kan 
ett år börja bättre?

Nytt år  
- nya möjligheter

Emma Rudäng   
Pastor 
Björkö Missionskyrka
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Kalendarium
December
1 söndag 11.00 
Gudstjänst 
Första söndagen i advent 
Tema: Ett nådens år 
Emma Rudäng 
Kören Amadeo

8 söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Andra söndagen i advent 
Tema: Guds rike är nära 
Nya medlemmar hälsas välkomna i 
missionsförsamlingen 
Emma Rudäng

12 torsdag 13.00 
Grötlunch med allsång

15 söndag 17.00 
”Julsång på Björkö” i Missionskyrkan 
Tredje söndagen i advent 
Sjung in julen med sångare och musiker  
Christer Holmer. Kören Amadeo, Evelyn 
Lidebo Svenninghed och Henrik Moss-
berg

22 söndag 16.00 
Gudstjänst för alla åldrar 
Fjärde söndagen i advent 
JULSPEL! Julfest med fika och långdans 
Emma Rudäng, Evelyn Lidebo 
Svenninghed m.fl.

Julafton 24 tisdag 17.00 
Julbön i Björkö kyrka 
Christer Holmer
23.00 
Ord och ton i julnatten 
Kören Amadeo

25 ons 07.00 
Julotta i Björkö kyrka 
Christer Holmer

26 tor 11.00 
Annandag jul. Mässa i Björkö kyrka 
Christer Holmer

29 sön 11.00 
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Söndagen efter jul 
Tema: Guds barn 
Lena Sollerman

31 tis 23.00 
Innan tolvslaget. Björkö kyrka. Musik 
och tankar med Familjen Westerberg 
(Slut i tid till Björkös gemensamma 
fyrverkeri.)

Januari
1 ons 17.00
Nyårsdagen. Gemensam nyårsgudstjänst 
i Missionskyrkan. Tema: I Jesu namn 
Christer Holmer

5 sön 17.00 
Internationell gudstjänst Trettondedags-
afton. Insamling till yttre missionen 
avslutas. Gunilla Ikponmwosa

12 sön 11.00 
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Tema: Jesu dop 
Ekumeniska böneveckan inleds 
Lena Sollerman
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Vecka 3: Öppen kyrka  
Varje kväll kl.18-20 för enskild andakt 
och ljuständning. Måndag och  fredag i 
Missionskyrkan. Tisdag och  torsdag i 
Björkö kyrka

15 ons 19.00 
Bön i Missionskyrkan 
Christer Holmer

19 söndag 11.00 
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan
Christer Holmer
Tema: Livets källa. 
 
18.00 Gemensam gudstjänst med 
nattvard i Öckerö nya kyrka. Christer 
Holmer. 
 

26 söndag 11.00 
Gudstjänst för alla åldrar 
Tema: Jesus skapar tro 
Evelyn Lidebo Svenninghed
 

Februari
2 sön 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Kyndelsmässodagen 
Tema: Uppenbarelsens ljus 
Claes Lager. Musik: Rebecca och Christer 
Zandén

9 söndag 17.00 
Söndagskväll i Skutan 
Livet, kyrkan och framtiden 
Conny Nylén och Göran Zettergren

16 sön 11.00 
Gudstjänst 
Tema: Nåd och tjänst 
Carl-Göran Ekberg 
Musik: Philip Svenninghed, Kristoffer 
Nilsson

22 lör 15.00 
Församlingens årsmöte

23 sön 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Årshögtid 
Tema: Det levande ordet 
Lena Sollerman 
Kören Amadeo

  

Varje onsdag 09.00 
Ekumenisk pilgrimsmässa i andakts-
rummet, Missionskyrkan. Förbön, 
samtal och nattvardsfirande.  
Välkommen!

Ekumeniska böneveckan
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Det är en del på gång i församlingen 
som vi vill uppmärksamma här i Livet. 

För ca 1,5 år sedan flyttade pastor 
Emma Rudäng till Björkö med sin fa-
milj, Anders och Signe. Och nu växer 
familjen… Någon gång i februari vän-
tas tillökning – med tvillingar! Emma 
försöker sammanfatta med tre ord: ” 
Överraskande, spännande, förberett”. 
Utan att vi visste var vi på något sätt 
förberedda”. Församlingen gläds med 

familjen, som är glada och förväntans-
fulla. Emma arbetar året ut och är 
sedan föräldraledig. Hur Emmas för-
äldraledighet skall lösas i församlingen 
är inte helt klart. Det vi vet är att Peter 
Lindh anställs av församlingen som 
konfirmationsledare. Peter bor på 
Björkö och är med i församlingen. Han 
har varit tonårsledare (fredax), scout-
ledare och lägerledare.  

På gång...

Peter med hunden ”Nalle”



”Jag tycker det ska bli roligt. Ser fram 
emot detta, behövde ingen betänke-
tid. Jag känner mycket för att arbeta 
med ungdomar”. Peter ska ”gå med” 
lite innan Emma slutar. Det finns ett 
material som konfirmationsundervis-
ningen utgår ifrån som är bra och en-
kelt att följa. 

Peter går just nu en diakoniutbild-
ning, och ser utifrån utbildningen, 
arbetet med konfa som en möjlighet. 
Diakoniutbildningen som Peter går 
drivs av Evangeliska Frikyrkan och är 
en distansutbildning på halvfart som 
sträcker sig över två år. 

”Man kan säga att Diakoniarbete är 
socialt arbete inom kyrkan eller inom 
kristna frivilligorganisationer. Tyngd-
punkten i undervisningen ligger på att 
lära sig om människor i olika skeenden 
och situationer i livet. Vi läser ämnen 
som Etik, Själavård, Samtalskonst och 
Psykologi ur olika vinklar. Vi har olika 
teman som Familj, Kriminalitet-Miss-
bruk, Mångkultur-Integration, Funk-
tionsnedsättning mfl. Ämnen som 
Bibelkunskap, Teologi och Andaktspe-
dagogik m.m. ingår också i undervis-
ningen.”
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Missa inte...

Familjen Emma, Signe och  
Anders Rudäng

Årets julspel i Missionskyrkan! 
22 söndag 16.00 (Fjärde söndagen i 
advent). Julfest med fika och långdans.
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PILGRIMSLIV
Välkommen att fira ekumenisk pilgrimsmässa varje onsdagsmorgon kl. 
09.00 i andaktsrummet i Missionskyrkan. Höstens övriga pilgrimsliv 
inställt tills vidare. - Håll utkik på hemsidan efter nya inbjudningar!

Välkommen att vandra nya, permanenta pilgrimsleden Frälsar- 
kransen. När som helst. Start Kaveldunsvägen. Leden heter Slingan  
och är 2,5 km. Bänkar att vila på finns längs vägen. Frälsarkransar och 
böcker finns att köpa i Skeppshandeln i Björkö hamn. - God tur! Eller, som 
pilgrimerna säger: Pax et bonum!

Pilgrimsresa till Santiago de Compostela våren 2014  
Välkommen med på en spännande resa till det okända Spanien, det vilda 
och vackra Galicien. Vi färdas med flyg, tåg och egen buss. Lena Soller-
man leder resan. Se mer löpande information ang. resan, bokning och 
kontakter på hemsidan.

Bohus-Björkö Missionskyrka

      KÖRSÅNG I AMADEo
   Tisdagar 18.30 (med reserva- 
    tion för ändringar). Kontakt-     
   person: Evelyn Lidebo  
Svenninghed: 0703-85 88 93.

SMU SCOUT
Scouterna träffas varje onsdag kl.18:30 till 
ca 19:30 i Missionskyrkan. Du är välkom-
men till scout om du går i 4:an eller uppåt. 

På scouterna lär vi oss om friluftsliv genom 
att laga mat över öppen eld, tälja, såga 
m.m. Vi leker även en hel del och lär oss 
samarbeta i grupp. 

Kontaktperson: Maria Nejdesjö: 
0730-41 41 95

BARNRYTMIKEN
Välkomna på barnsång 0-5 år med 
föräldrar i Missionskyrkan.

Barnrytmiken träffas fredagar  
kl. 10.00-12.30. Efter samlingen äter vi en 
enkel lunch och fikar tillsammans. Kontakt-
person: Evelyn Lidebo Svenninghed: 
0703-85 88 93 

VANdRARhEMMET SKUTAN

Boka boende på Björkö
I anslutning till Björkö Missionskyrka finns ett vand-
rarhem med 20 bäddar fördelade på 6 rum, samt en 
liten lägenhet med 3 bäddar, eget kök och toalett. 
Förfrågningar och bokningar görs på  
skutan@bjorkomissionskyrka.se eller tel. 0700-
544644. Mer info finns på: 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan


