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Festlig ValborgOliver  
- ny ungdomsledare

Emma: Det spirar redan
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Just nu spirar det, naturen spirar,  
växtligheten fullkomligt exploderar.                                        
Det är försommartid, bland den 
vackraste tiden på året. 

Profeten Jesaja i Bibelns gamla 
testamente skriver:  
”Så säger Herren, Nu gör jag något 
nytt. Det spirar redan, märker ni det 
inte? Jag gör en väg genom öknen, 
stigar i ödemarken.” (Jesaja 43:16,19)                                                                                    

Det är verkligen så i naturen, Guds 
skapelse nu, det spirar. För vissa av oss 
är det även så inombords, men det är 
inte säkert att årstiderna går i samklang 
med vårt inre. Oavsett vilken årstid vi 
har inombords är det värdefullt att dela 
liv tillsammans. Att dela livet med 
varandra, i samtal och bön, i det finns 
en styrka. 

I Equmeniakyrkan (som vi heter nu, läs 
mer om namnbytet längre in i tidning-
en) vill vi dela liv med varandra. På 
torsdagskvällar under terminerna finns 
möjligheten att komma till ”En stunds 
stillhet” mellan klockan sju och åtta på 
kvällen. Ta gärna chansen när den nya 
terminen startar, från 1 september. 

Kom en torsdagskväll, tänd ett ljus, sitt 
ner, formulera en bön på en lapp, om 
du vill finns någon att samtala med 
eller ta emot en förbön av. 

Varje söndag firas det gudstjänst, som 
också är en plats att dela liv på. Jesus 
sa: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda 
av bördor; jag skall skänka er vila.”  
(Matt 11:28)

I skrivande stund har konfirmations-
högtiden för Björkö kyrkors gemen-
samma konfirmandgrupp precis varit.  
I den gruppen spirar det! Ett härligt 
gäng. I konfirmationsgudstjänsten sa 
jag något som jag även vill skriva här 
och skicka med oss ut i sommaren: 
”Lev i kärleken och sprid den!” Låt oss 
göra det! Leva i kärleken och sprida 
den!

3

Det spirar redan,  
märker ni det inte? 

Emma Rudäng
Equmeniakyrkan,  
Björkö
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Klockan fem var scouter och scoutledare 
på plats, femkamp förberedd. Sammanlagt 
ett åttiotal ungdomar, barn med familjer 
tävlade och grillade korv trots lite regn.

Strax innan sex var Skutan alldeles full 
med människor i alla åldrar; lila o vita bal-
longer (Equmenias färger) beachflaggor 
med Equmeniakyrkan och Equmenias log-
gor. Det var dags för namnceremoni. Cere-
monin inleddes med att alla församlade 
gjorde raketen, jag (pastor Emma) talade 
om namnbytet. 

Varför Equmenia och Equmeniakyrkan? 
Missionskyrkan, Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan har bildat en ny kyrka 
Equmeniakyrkan år 2011. Ungdomarna, 
kyrkornas ungdomsförbund gick före, de 
bildade Equmenia 2008.

Vad står EQ för? ”EQ = Emotionell intelli-
gens (EQ, förkortning för Emotional Quo-
tient, ”emotionell kvot”, jämför IQ, intel-
ligenskvot) är ett mått på en persons för-
måga när det gäller att kunna handskas 
med egna och andras känslor, ha relationer, 

motivera sig själv och vara empatisk.” (Wi-
kipedia). Scouter övar sig på EQ, en av 
scoutlagarna är ”En scout är vänlig och 
hjälpsam” Jesus talar om den gyllene re-
geln: Allt vad ni vill att människor ska göra 
för er ska ni göra för dem. 

Ingemar Alexanderson klippte det lila 
bandet, Björkö big band spelade fanfar, 
därmed var ”Equmenia Bohus-Björkö” och 
”Equmeniakyrkan Bohus-Björkö” invigda! 

Självklart kan ett nytt namn kännas ovant 
för många, efter en  lång historia och tradi-
tion som ”Missionskyrkan”. Vi är också fullt 
medvetna om att namnen Missionskyrkan 
och Missionshuset kommer att leva kvar 
länge, men det är helt OK. Det är inte någon 

Festligt 
på Valborg

Av Emma Rudäng

Sedvanliga vårbrasan
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ny kyrka/församling på ön även om nam-
net är nytt. Men nya människor är alltid 
välkomna!

Björkö big band under ledning av Tommy 
Tillander höll sedan en mycket uppskattad 
konsert (tack till er!). Under tiden kalasa-
des det på tårtor med Equmeniakyrkans 
logga. Sedan tog det traditionella program-
met vid inne i kyrksalen med Ekumenisk 
Vårkör under ledning av Ulrika Davidsson. 
Lena Sollerman var entusiastisk konferen-
cier. Årets hemliga vårtalare var Ingrid 
Ploghed som gjorde det med den äran.

Brasan brann som den skulle efter pro-
grammet; ”Vintern rasat” sjöngs. Och nog 
var det det som hände - så kallt det var på 
valborgsmässoafton, men vilken värme vi 
fick de följande dagarna i maj!

Snart är det dags för nästa festlighet!  
På Nationaldagen är vi välkomna kl.15 till 
firande på gräsmattan nedanför Equme-
niakyrkan, då spelar Björkö big band igen. 
Nationaldagstal, fika och korvgrillning. Vid 
regn firar vi i Skutan 

ALLA ÄR VÄLKOMNA!
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Ny ungdomsledare  
till Björkö
Oliver Carlsson ska arbeta som ungdoms-
ledare i Equmeniakyrkan på Björkö till 
hösten. 
Vem är Oliver? 

Jag heter Oliver Carlsson, är 21 år 
gammal och kommer från en liten by 

i Småland som heter Anderstorp. Jag är född 
och uppvuxen i Anderstorp och i Missions-
kyrkan där. Jag är en glad och positiv kille 
som tycker om fotboll och hockey. På min 
fritid brukar jag hänga med kompisar, 
spela FIFA och idrotta. 

Jag har läst Barn 
och fritidspro-
grammet på 
gymnasiet och 
nu har jag gått 
Pulsåret på 
Södra vätter-
bygdens Folk-
högskola ett år. 
Pulsåret är en 
bibelskola med 
idrott och 

ledarskap som huvudrubriker, utöver 
Bibeln såklart! 

På somrarna brukar jag jobba på nöjes-
parken High Chaparral. Att få springa runt 
och leka med barn dag in och dag ut är 
helt fantastiskt! 

Vad tänker du att jobbet ska innebära 
för dig och ungdomarna? 

Det ska bli väldigt kul och jag ser fram 
emot att få börja jobba på Björkö! Jag 
kommer flytta till Björkö och börja min 
tjänst 1/8-2016. Jag utgår ifrån SVF i 
Jönköping, under en kurs som heter 
”Ungdomsledaråret”. 

I min tjänst kommer jag att jobba med 
barn och unga på många sätt. Men har 
även som mål att lära känna församling-
ens äldre. Jag har som mål att vi alla 
tillsammans, barn, unga och vuxna ska ha 
kul och trivas tillsammans i vår Guds 
familj. För mig har min församling i 
Anderstorp betytt väldigt mycket under 
min uppväxt, det har alltid varit en stor 
trygghet och den tryggheten vill jag att 
alla ska kunna känna. 

Jag ser fram emot minst ett år på Björkö! 
Hoppas vi ses till hösten!

Oliver Carlsson

Av Christer Zandén
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Kalendarium
Juni
5 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Tema: Kallelsen till Guds rike. 
Emma Rudäng. Musik: Hagakyrkans 
ungdomskör under ledning av Ulrika 
Henkelman

6 mån 15.00 Nationaldagsfirande  
Se mer info på sista sidan!

12 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Förlorad och återfunnen.  
Leif Herngren

19 sön 18.00 Sommarsång i Equme-
niakyrkan - Vi sjunger in sommaren! 
Emma Rudäng. Musik: Helen Grahn, 
Klas Einald & Lennart Grahn, solosång 
och blåsinstrument.

25 lör 11.00 Gudstjänst för döva 
och hörande i Björkö kyrka 
Emma Jakobsson, teckenspråkig präst. 
Tårtkalas efteråt. Samarbete med 
Solhem & Göteborgs Stift.

26 sön 18.00 Gemensam Meditativ 
gudstjänst i midsommartid  
Björkö kyrka. Emma Rudäng. Musik: 
Alexandra Pilakouris

 

Juli
3 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan (Missionskyrkan) 
Tema: Efterföljelse. Roland Stahre. 
Musik: Harriet Lager och Charlotta 
Linderum Alexanderson

     6 ons 19.00 Sommarmusik i     
     Equmeniakyrkan Sommarbrus  
André Sveningzon med vänner

10 sön 10.00 Gemensam Mässa i 
Björkö kyrka Tema: Jesus förhärli-
gad. Anne-Marie Svenninghed. 
Musik: Ulrika Davidsson

     13 ons 19.00 Sommarmusik i  
     Equmeniakyrkan Jazztolkningar i 
sommartid - Ebba Lorentzi trio. 
Piano/sång/arr: Ebba Lorentzi  
Kontrabas: Arvid Jullander 
Trummor: Jonatan Lindh 

17 sön 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Equmeniakyrkan Tema: Sanningens 
ande. Katarina Johnson

     20 ons 19.00 Sommarmusik i  
     Björkö kyrka Operasångerskan 
Negar Zarassi, Ulrika Davidsson, 
piano.

24 sön 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Björkö kyrka Tema: Goda förval-
tare. Lottie Eriksson. Musik: Paul 
Peeters

OBS TIDEN!

Välkommen till 
Sommarmusik på 
Björkö! 
Onsdagkvällar  
6/7 - 3/8
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     27 ons 19.00 Sommarmusik i  
     Björkö kyrka Anna-Karin Orrbeck 
sång, Anders Börjesson, saxofon & 
sång, Christer Olofsson (Björkö), 
piano.

31 sön 10.00 Gemensam Mässa i 
Equmeniakyrkan Tema: Nådens 
gåvor. Christer Holmer

Augusti
     3 ons 19.00 Sommarmusik i  
     Björkö kyrka Martin Bagge sång, 
Anders Hagberg saxofon, Johannes 
Landgren klaverinstrument.

7 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Björkö kyrka Tema: Tro och liv. Staffan 
Engblom. Musik: Ulrika Davidsson

14 sön 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Equmeniakyrkan  Tema: Friheten i 
Kristus. Angelica Olindersson

21 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Björkö kyrka Tema: Medmänniskan. 
Emma Rudäng

28 sön 11.00 Gudstjänst med  
nattvard  Upptakt inför hösten. Tema: 
Enheten i Kristus. Emma Rudäng. 
Oliver Carlsson, vår nya ungdomsledare 
välkomnas. Musik: Betlehemskyrkans 
musikkår

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2-3 september fre-lör  
Tillsammanshelg på Sillviksgården

4 september sön 11.00 Gudstjänst 
Emma Rudäng

OBS TIDEN!

Sånger som förändrar!
Välkommen till sånghelg fredag till 
söndag 30 sept - 2 okt i Equmeniakyr-
kan Bohus-Björkö

Övning fredag kl. 18.30 - 20   
Övning lördag kl.10 - 15 inkl. lunch-
paus. (lunch till självkostnadspris)  
Alla sångsugna barn övar  
lördag kl. 13-14.15 

Övning (alla) söndagsmorgon. 
Sångerna framförs i temagudstjäns-
ten söndag 2 oktober kl.11.00

Biståndsorganisationen Diakonia har 
tillsammans med körpedagogen 
Carin Åkesson tagit fram ett sång-
material med sånger från hela 
världen. Sånger som kommit till i 
frustration, i utsatthet eller under 
tårar, men som också fötts i tron på 
kärleken mellan människor och tron 
på en bättre värld. Här blandas 
latinamerikanska rytmer med orienta-
liska melodislingor, stillsam a cappella 
med fullt sväng. Många är de körer 
och församlingar som använt sig av 
sångerna, Björkö blir nummer 11!

Det blir en helg som berör, som  
ger hopp och kraft! 
Anmäl senast 20 september till Lena 
Sollerman, mail: lena@sollerman.se
I samband med anmälan får du noter 
och möjlighet att lyssna in dig på 
sångerna innan.



Sommaruppehåll, terminsstart 
för SCOUT, Barnrytmik och 
Fredagshäng i månadsskiftet 
augusti/september, se hemsida 
och affischering för kommande 
information

Vandrarhem med 20 bäddar fördelade  
på 6 rum. I anslutning finns även  
fest- och konferenslokal för uthyrning.  
Förfrågningar och bokningar:  
skutan@bjorkomissionskyrka.se  
eller: 0700-544644. Mer info på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

PILGRIMSLIV
Pilgrimsvandring: 4/6 samt 27/8. För löpande 
information, gå in på bjorkomissionskyrka.se

Vandra pilgrimsleden på Björkö. När som helst. 
Start på Kaveldunsvägen. Ca 2,5 km. God tur! 
Eller, som pilgrimerna säger: Pax et bonum
Snart - äntligen! - finns samtliga texter: Natur, 
Kultur, Andlighet tillgängliga. Se hemsidorna: 
bjorkomissionskyrka.se  
och svenskakyrkan.se/ockero

Tillsammansdygn  
2-3 september på Sillviksgården 
Samtal, gemenskap, god mat, för alla åldrar.
Kom antingen på fredagkväll eller anslut på 
lördagmorgon.  Anmälan till Emma Rudäng:  
emma.rudang@gmail.com eller  
mobil: 0722-521333

Nationaldagen 6 juni!
Kl.15:00 på gräsmattan nedanför  
Equmeniakyrkan (Missionskyrkan).  
Nationaldagstalare: Helena Larsson, Björkö
• Björkö Big Band under ledning av Tommy Tillander
• Fika och glass till försäljning. Ballonger och flaggor till alla!
• Allsånger till dragspelsmusik       (Vid regn firar vi i Skutan)

VANDRARHEMMET SKUTAN


