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Pilgrimsled Björkö

Konfirmandernas slutspurt
Emma: Sjösättningar
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Sedan mitten av oktober har 17 konfir-
mander träffats torsdagskvällar varan-
nan vecka och vissa gudstjänster. De 
har även varit på läger – en övernatt-
ning på Grötö, en skidhelg i Hovfjället 
och några dagar i Skagen. Björkö mis-
sionsförsamling och Svenska kyrkan på 
Björkö erbjuder konfirmationsundervis-
ning tillsammans. Ledare är Emma 
Rudäng, Christer Holmér, Viktor Weis-
mark (t.o.m. 31 mars), Lovisa Taylor från 
1 april och Oskar Lundqvist (som fung-
erat som fadder). 

Jag träffar några ur konfirmandgruppen 
när det är lite mer än en vecka kvar till 
avslutningen. Vi pratar om vad de tar 
med sig från konfirmationstiden – något 
tillfälle, samtal, sång eller annat som 
betytt mycket. Spontant säger flera att 
de glada ledarna betytt mycket, men att 
ett sorgligt tillfälle var när Viktor slu-
tade för att flytta till Australien ett tag. 

De pratar om att lägren varit kul och 
betytt mycket. Fastän många av dem 
gått i samma klass i många år lärde de 
känna varandra bättre. 
”Föredragen var spännande!” säger 
någon. Två kvällar har innehållit före-
drag av Janina, som suttit i koncentra-
tionsläger och jobbat med välgörenhet, 
och Marcus Olsson, ”gatupredikanten”. 
”Det var intressant att höra deras story 
- jag kommer aldrig att glömma det”. 
Extraintressanta bibelställen har varit 
Uppenbarelseboken, för sin dramatik, 
och Höga visan, för liknelserna. Någon 
börjar sjunga på en sång han kommer 
ihåg. 

Nu förbereder och tränar man som 
bäst inför avslutningen. Sång och drama 
står på programmet. 3 drama med bi-
belberättelser och ett om ”händer”, 
som varit temat för hela konfan – att 
vara Guds händer. 

Konfa 2012/2013
Trots att klockan är åtta på kvällen 
visar termometern 24 grader i skug-
gan. Sommaren är här! Våren hann 
knappt börja, så är sommaren kom-
men. Och äntligen ligger säsongen 
framför oss. Det har i vissa fall hunnit 
fixas mycket. För andra kommer sä-
songen som en överraskning och 
målet blir att få det gjort innan sä-
songen är över.  Jag syftar (förstås) på 
sjösättningen och båtsäsongen. Vips, 
så fyller båtarna Björkö hamn igen! 
En vacker syn.

För 2 år sedan sjösattes en ny kyrka. 
Då gick Svenska Missionskyrkan (som 
Björkö Missionskyrka tillhört) sam-
man med Metodistkyrkan i Sverige 
och Svenska Baptistsamfundet. Till-
sammans bildade vi en ny kyrka. Det 
var först i maj i år, vid kyrkokonferen-
sen i Karlstad under Kristi himmels-
färdshelgen som kyrkan fick sitt 
namn; Equmeniakyrkan. Vår ung-
domsorganisation (tidigare SMU) 
heter sedan 2007 equmenia på natio-
nellt plan. 

Namnet equmenia är konstruerat och 
bygger både på EQ som är beteck-
ningen för emotionell intelligens och 

ordet ekumenik som är strävan efter 
enhet i kristenheten och samarbete 
mellan kyrkor. Här på Björkö står vi i 
ett fint ekumeniskt samarbete med 
Öckerö församling, Björkö kyrka som 
vi vill fortsätta värna. 

Detta samarbete ser vi tydliga resul-
tat av bl.a. under sommaren då vi 
bjuder in till sommarmusikkvällar på 
onsdagar och gemensamma guds-
tjänster, se kalendariet och baksidan 
av detta nummer! Välkommen!                     

Du missar väl inte invigningen av pil-
grimsleden den 6 juni? 

I förhoppning om en vilsam, påfyl-
lande och härlig sommar. Låt oss nju-
ta och förundras av vår vackra ö, en 
ovanligt vacker del av Guds skapelse.

Sjösättningar

Björkö Missionskyrka
Bäckevägen 31
475 37 Bohus-Björkö 
www.bjorkomissionskyrka.se
Pg: 439 67 07-4
Tel: 031-96 17 09

Pastor 
Emma Rudäng
072-252 13 33
emma.rudang@skutan.eu

Ordförande
Liselotte Engström
031-92 91 67
Musikledare
Evelyn Lidebo Svenninghed
070-385 88 93
evelynlidebo@hotmail.com

SMU
Ordförande 
Christer Zandén 
Allmänt SMU: 
smu@bjorkomissionskyrka.se

Ansvarig utgivare  
Björkö Missionsförsamling  
© 2013

Framsidan: Pilgrimsvandring - så mycket  
mer än att bara gå!

Emma Rudäng   
Pastor 
Björkö Missionskyrka

Skagen, maj 2013
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Kalendarium

Varje onsdag 09.00 t.o.m. 26 juni 
Pilgrimsmässa, förbön, samtal och 
nattvardsfirande - Välkommen!

Välkommen till våra musikkvällar 
”Sommarmusik på Björkö”

Juni
2 söndag 11.00 
Gudstjänst  
Tema: Vårt dop 
Evelyn Lidebo Svenninghed 
Musik: Philip Svenninghed, Kristoffer 
Nilsson

6 torsdag 15.00 
Invigning av Pilgrimsleden 
Timmerviksrundan. Plats: Kavelduns- 
vägen där Slingan börjar

9 söndag 11.00 
Gudstjänst 
Tema: Kallelsen till Guds rike 
Emma Rudäng. Musik: Kören Amadeo

16 söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Tema: Förlorad och återfunnen 
Emma Rudäng

23 söndag 18.00 
”Vi sjunger in sommaren”  
Björkö kyrka 
Emma Rudäng. Musik: Lovisa Taylor

26 onsdag 20.00 
Sommarmusik på Björkö  
Missionskyrkan. ”Silent Dreams” 
Paula Gustafsson cello 
Dan Evmark  piano

30 söndag 10.00 (OBS tiden) 
Gemensam Gudstjänst i 
Missionskyrkan 
Apostladagen 
Tema: Sänd mig  
Ce Lyrehed

Juli
3 onsdag 20.00
Sommarmusik på Björkö 
Missionskyrkan. ”Mellan himmel och hav”. 
Tankar om livet i ord och ton. Evelyn 
Lidebo Svenninghed sång och piano 
Kristoffer Nilsson gitarr 
Philip Svenninghed gitarr 
David Sveningzon trummor

7 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Björkö kyrka 
Tema: Efterföljelse 
Lars Henriksson

10 onsdag 20.00 
Sommarmusik på Björkö 
Missionskyrkan.  
”Pjonken forever” Martin Hamrén gitarr
Anna Tuvesson sång

14 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan 
Kristi förklaringsdag 
Tema: Jesus förhärligad 
Roland Stahre

17 onsdag 20.00 
Sommarmusik på Björkö  
Björkö Kyrka. Martin Svanströms kvartett 
”Badjazz”

21 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Björkö kyrka 
Tema: Andlig Klarsyn 
Lars Henriksson

24 onsdag 20.00 
Sommarmusik på Björkö  
Björkö Kyrka. Adam med vänner. 
Adam Holmer, Filippa Westerberg och 
Lovisa Taylor bjuder på musik.

28 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan 
med nattvard 
Tema: Goda förvaltare 
Christer Holmer 
Musik: Charlotta Alexanderson,  
Maria Alexanderson Redvall

31 onsdag 20.00 
Sommarmusik på Björkö 
Björkö Kyrka.  
”Bridge over troubled water.” 
En helkväll med Simon & Fredrik  
(Ljungman & Berglund)

Augusti
4 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Björkö kyrka 
Tema: Nådens Gåvor 
Lena Sollerman

11 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Missionskyrkan 
Tema: Tro och liv 
Ce Lyrehed 
Musik: Rebecca och Christer Zandén

18 söndag 10.00 
Gemensam Gudstjänst i Björkö kyrka 
med nattvard 
Tema: Friheten i Kristus 
Emma Rudäng

25 söndag 11.00 (OBS tiden) 
Gudstjänst 
Evelyn Lidebo Svenninghed 
Tema: Medmänniskan

1 September  
söndag 11.00 
Gudstjänst - Upptakt inför hösten 
Tema: Enheten i Kristus 
Emma Rudäng 
Musik: Betlehemskyrkans Musikkår
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Pärlor för livet
Ja, det vill jag  
väldigt gärna!”
svarade Frälsarkransens skapare;  
biskop emeritus Martin Lönnebo, när 
jag frågade honom om han skulle vilja 
vara med och inviga Pilgrimsled Fräl-
sarkransen här på Björkö.

På Nationaldagen, den 6 juni, kl 15, 
går invigningen av stapeln. Det blir 
mycket musik, korv och fika, ballonger 
till barnen, försäljning av Frälsarkran-
sar och böcker, ett blågult band som 
högtidligt ska klippas itu, och sedan: 
den första vandringen längs Timmer-
viks-slingan som varsamt förvandlats 
till en vandringsled!

Pilgrimsleden består av 15 rastplat-
ser. Lättillgängliga och omsorgsfullt 
utvalda för vila och eftertanke med en 
eller flera av kransens vackra pärlor 
på plats. Vid 9 av platserna finns det 
texter att studera och meditera över: 
om Naturens mysterier, Björkös kultur 
och om Pärlans budskap i våra liv. 

Vid 6 av platserna finns endast en 
liten, omålad Tystnadspärla. Den vill 
påminna oss om betydelsen av att 
hejda sig ibland, mitt i livsvandringen 
– stanna upp, vänta lite… tystna. Öva 
sig på att känna efter, att lyssna. Längs 
vägen finns även 8 sköna bänkar som 
inbjuder till en stunds vila längs vägen.

Pärlor för livet kallas 
den ibland, Frälsar-
kransen. Biskop Lönnebo 
fick idén i samband med en 
höststorm när han befann 
sig på en ö i Egeiska havet år 
1995. 

Kransen är som ett sorts modernt 
radband; en hjälp för bön, koncentra-
tion och inre samling. Idag är den 
spridd över stora delar av världen. 

–Om du inte redan har gjort det, så 
skaffa dig en app till din mobil med 
Frälsarkransen!

Detta är vår historia: 
Det hela började med att vi var några 
som delade en stor kärlek till Frälsar-
kransens pärlor; på vandringar, i re-
treater och under samtal. Tillsammans 
hade vi en dröm: visst vore det under-
bart med en vandringsled med Pär-
lorna till hjälp här på Björkö!

Processen kom igång på allvar i bör-
jan av hösten 2012. Flera uttryckte sin 
förtjusning över idén och drömmen 
utvecklades från att först bara om-
fatta Frälsarkransens pärlor till att 
sedan också handla om Björkös natur 
och intressanta kultur. 

Så kom vandringsledens tema att bli: 
NATUR, KULTUR och ANDLIGHET. 

 

Sen gick det av bara far-
ten! Representanter från 
Öckerö kommun hejade 
på och kom med ovärder-
lig hjälp på olika sätt.  
 

Plötsligt hade vårt projekt 
fått beviljat ekonomiskt stöd 

genom ett av EU:s organ; 
Leader Terra et Mare, och vi 

kunde fullfölja vårt upphandlings-
arbete. Arne Molander med hantlanga-
re, Björkö Maskin AB, är den som bor-
rar, gräver och gjuter. Jonas Olausson, 
Trollvi Bygg, ordnar stolpar och monte-
rar skyltarna. Tryckeriet Intersign ser 
till att alla fina texter kommer på print.

Gå längs Slingan - låt Pärlorna visa 
dig vägen! Eller spring. Den som vill 
kan hejda sig, läsa, och kanske stanna 
upp en stund. Vem visste till exempel, 
att Björkös vanligaste mossa heter 
Bergklomossa eller Cypressfläta? Att 
Björkö var uppdelat i sex jordbruksfas-
tigheter (gårdar) ända in på 1900-ta-

let? Eller att självaste Gustav III blev så 
intresserad av öns sillsalterier, tranko-
kerier och saltberedningar, att han 
satte segel mot Björkö en november-
kväll år 1787? 

Och vem behöver inte lite vägledning i 
livet? Att vandra, och att leva, med 
Frälsarkransen på sin arm eller i sin 
ficka kan vara till stor hjälp i livets olika 
skeden. I Skeppshandeln finns vackra 
små tygpåsar att köpa, i dem finns Fräl-
sarkransen tillsammans med en kort 
introduktion och en karta över pil-
grimsleden. Där finns också böcker att 
inhandla, för den som vill fördjupa sig i 
Frälsarkransens vishet.         

Pax et bonum! 
Så hälsade de gamla medeltida pilgri-
merna varandra när de möttes på vä-
garna. Så hälsar faktiskt pilgrimer var-
andra än idag! Till exempel här på 
Björkö, innan vi påbörjar våra lördags-
vandringar. Det är latin och betyder: 
Fred och allt gott!

Tystnaden är som fönstertvätt för själen...
7
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Sommaruppehåll...

Scout, Barnrytmik, Fredax 
och Söndax har sommar-
uppehåll
Start i början av hösten, håll 
utkik på hemsidan för informa-
tion och i nästa nummer av 
Livet.

Körsång i Amadeo  
Vi sjunger sista gången 9/6 och 
startar upp under september 
igen! (se info på hemsidan).

Välkommen till 
Vandrarhemmet Skutan

Sommarmusik
Missa inte våra sommarmusikkvällar  
tillsammans med Björkö Kyrka. Start 26 juni  
och varje onsdag 20.00 under juli månad. 
Se kalendern för mer info om 
medverkande.

I nästa nummer...
Kommer vi ha en artikel om Scoutlägret 
Trampolin 2013. Kommer i september.

Bohus-Björkö Missionskyrka

Boka boende på Björkö!
I anslutning till Björkö Missionskyrka finns  
ett vandrarhem med 20 bäddar fördelade  
på 6 rum, samt en liten lägenhet med  
3 bäddar, eget kök och toalett. Läs mer  
på www.bjorkomissionskyrka.se

Förfrågningar och bokningar görs på  
skutan@bjorkomissionskyrka.se eller 
tel. 0700-544644.

önskar Livet-redaktionen


