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Året med Lisa

Emma: Frid
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Häromdagen träffade jag en god vän 
som även är kollega. Vi pratade, delade 
livet, bad och åt lunch. När det var 
dags för kaffe på maten tog hon fram 
en mugg med ordet Frid (se bilden) 
Frid, fyra små bokstäver med viktig 
innebörd. Jag tror att frid är något vi 
alla behöver, frid i våra hjärtan.

Vad vill du lämna kvar efter dig? Vilken 
eftersmak? När Jesus levt tre år med 
lärjungarna, besegrat döden, uppstått 
från de döda på påskdagen och levt 
ytterligare 40 dagar med lärjungarna 
var det dags för honom att lämna dem 
(därför vi firar Kristi himmelsfärdsdag). 
Jesus avskedsgåva var Frid. Jesus sa i 
sitt avskedstal till lärjungarna, ord som 
gäller än idag: 
”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger 
jag er. Jag ger er inte det som världen 
ger. Känn ingen oro och tappa inte 
modet.”  (Johannesevangeliet 14:27)

Frid, vars synonymer bl.a. är lugn, 
stillhet, ro, fred, harmoni.

I skrivande stund är juni på ingång, 
första sommarmånaden, men i år har 
vi redan haft sommar i en månad. I 
kalendariet ser ni att vi går in i en 
annan lunk, med gudstjänster, 
gemensamma under juli och halva 
augusti, sommarmusik onsdagskvällar i 
juli och första i augusti, de två första i 
Equmeniakyrkan. I år fyller Björkö 
hamn 90 år, vilket firas första helgen i 
augusti, med Björkö Seafood festival, 
som sammanfaller med Västerhavs-
veckan och Konstvågen. Då är det även 
Gemensam musikgudstjänst i hamnen 
5/8 kl.10. Välkommen!

Nu på söndag 3 juni kl.11 avtackas Lisa 
Lindroth efter sitt år i tjänst som 
ungdomsledare, välkommen! Läs mer 
om Lisas år på Björkö i tidningen.

Så vill jag önska dig Frid! In i ditt liv 
och sommaren. Sommaren som ibland 
inte är så fridfull då det tycks som att 
mycket ”måste” hinnas med. Låt oss 
den här sommaren få och ta oss 
möjligheten att njuta och min 
förhoppning och bön är att vi får 
uppleva frid.
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Emma Rudäng, pastor 
Equmeniakyrkan Björkö
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E  Vilka är dina intryck från året?

L  Björkö som plats, jag har trivts 
otroligt bra med att bo här och 
upptäcka hur fantastiskt det är att 
bo på en liten plats där man finns 
för varandra och hälsar på alla man 
möter. 

Björkö har känts som hemma. Fan-
tastiskt roligt att få jobba med det 
jag tycker är viktigt och tycker så 
mycket om, barn och ungdoms- 
arbete. Jag är en social människa, så 
det har varit roligt att träffa och 
lära känna så många björköbor i 
olika åldrar.

Hur har en vecka sett ut?

Det har varit otroligt många möten 
med människor i olika åldrar. Jag 
har fått möta allt från yngsta bar-
nen på barnrytmiken och på barn-
kyrkan (som söndagsskola), deras 
föräldrar, scouter, konfirmander, 
flera av de ensamkommande kil-
larna som nu bor i värdfamiljer på 
ön på läxhjälp i Skutan, fredagshäng 
med ungdomar till möten med an-
dra vuxna och äldre i gudstjänster 
och andra sammanhang. 

Jag vet att du utforskat Björkö  
via promenader, har du någon  

Ett år med Lisa

Lisa Lindroth har snart gjort 
ett år som ungdomsledare i 
Equmeniakyrkan och ska nu gå 
vidare med andra utmaningar. 
Emma Rudäng fick en prat-
stund med henne kring tiden 
på Björkö.
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favoritpromenad?

Ja, jag har tyckt att det är väldigt 
trevligt att promenera och se ön. 
Jag njuter av lugnet, tystnaden och 
havet. Vilken idyll Björkö är! Att ta 
en paus och bara titta ut över ha-
vet är något jag gjort mycket. Jag 
har försökt gå olika vägar och pro-
menader. 

Jag har främst passat på att gå på 
klipporna och även i skogen, som 
känns som hemma sen uppväxten i 
Småland. Jag är en badfantast, så 
härligt att bo vid havet! Nu är ju 
äntligen badsäsongen här.

 
Vad tar du med dig?

Massa fina minnen, erfarenheter 
och relationer. Att få möjligheten 
att ha som jobb att göra det jag 
älskar. Att möta människor och 
skapa ett sammanhang där barn 
och unga får växa och framförallt 
att få göra det tillsammans med 

andra ideella ledare 
och kollegor. Och 
självklart att få jobba 
med dig Emma. Tänk 
vad mycket vi har 
gjort tillsammans. 
Vad fantastiskt det 
har varit att få lära 
känna dig. 
 
Nu avslutas din 
tjänst med semester i 

juli. Vad väntar efter sommaren?

Jag ska börja studera och är glad 
att jag ska bo i Göteborg, så jag har 
kvar närheten hit till Björkö och 
kan komma tillbaka och hälsa på. 

 
Favoritbibelord?

”Och ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det” 
Joh 1:5

Från församlingens sida och från 
mig som kollega vill vi framföra 
vårt varma tack för det här året 
och önskar dig Lisa Lycka till och 
Guds välsignelse. Vi säger inte hej 
då, vi säger vi ses igen.  

Välkomna till Gudstjänst  
3 juni kl.11 då har vi avtack-
ning för Lisa i gudstjänsten 
och vid kyrkkaffet.
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Kalendarium
JUNI
3 sön 11.00 Gudstjänst med avtack-
ning av ungdomsledare Lisa Lindroth. 
Emma Rudäng

6 ons 15.00  Nationaldagsfirande 
i Kyrkparken, utanför Björkö kyrka

10 sön 11.00 Gudstjänst Lena Soller-
man. Tema: Kallelse till Guds rike

17 sön 11.00 Gudstjänst med  
nattvard Emma Rudäng. Tema: Förlo-
rad och återfunnen 

23 lör 11.00 Gudstjänst för döva och 
hörande i Björkö kyrka. Teckenspråkig 
präst.

24 sön 18.00 Gemensam gudstjänst i 
Midsommartid i Björkö kyrka. Emma 
Rudäng, Christer Holmer

JULI 
1 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst  
i Equmeniakyrkan Christer Holmer. 
Tema: Sänd mig

4 ons 19.00 SOMMARMUSIK  
i Equmeniakyrkan  

"Sommarbrus" är tillbaka! Kom och 
lyssna till såväl folkkära klassiker som 
egenskriven musik!" André och David 
Sveningzon, Elin Svensson, Mattias 
Palm och Carl Larsson

8 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Björkö kyrka Leif Herngren. Tema: 
Efterföljelse

11 ons 19.00 SOMMARMUSIK  
i Equmeniakyrkan Hulegårds kapell

Jazztrion består av Manfred Hulebo: 
piano, Emil Gustafsson: trummor och 
Josef Spång: bas. Trion är smålands-
bördig men bildades och är verksam i 
Stockholm. Det kommer bjudas på 
avskalade och njutbara arrangemang 
av de fina psalmer som finns i vår 
psalmbok. Hulegårds kapell har även 
arrangerat om folkkära visor från 
låtskrivare som Georg Riedel och Jan 
Johansson. Välkomna till att sitta 
tillbaka och njuta.

15 sön 10.00 Gemensam mässa i 
Equmeniakyrkan Karolina Sandros. 
Tema: Jesus förhärligad

18 ons 19.00 SOMMARMUSIK  
i Björkö kyrka  Musik med Helena Ek 
och Peter Janson “St Olof och kapp-
seglingen”

22 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst 
i Björkö kyrka Lars Falkfors. Tema: 
Andlig klarsyn

10.00!
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VÄLKOMMEN PÅ  
GUDSTJÄNST I HAMNEN  

DEN 5 AUGUSTI!

11.00!

SÅNGHELG 5-7 OKTOBER
Välkommen till Gemensam 
Sånghelg 5-7 oktober ”Visst 
ska jorden leva!”
Musikpedagog Carin Åkesson leder 
sångövningarna. Stefan Edman, 
biolog, författare och miljödebat-
tör talar på Konserten 7/10. Sånger 
av bl.a. Ted Gärdestad, Laleh, 
Taube, Mauro Scocco och Stefan 
Forssén.

19/9 kl.18:30 i Björkö kyrka  
Carin Åkesson kommer och intro-
ducerar materialet

Möjlighet att öva tillsammans med 
Ulrika Davidsson och Vågspel 25/9 
och 2/10

Sånghelgen:

5/10 kl.18:30 - 20  

6/10 kl.10 - 15  

7/10 övning innan konserten

7/10 kl.18 Konsert ”Visst ska 
jorden leva!” Stefan Edman talar. 
Kör under ledning av Carin Åkesson. 

Anmälan: Gärna så fort som 
möjligt, senast 12 september till 
Emma Rudäng:  emma.rudang@
gmail.com  mobil 072-2521333
Kostnad: 100 kr för att vara med 
på sånghelgen, lunch på lördagen 
till självkostnadspris.

Kyrkorna på Björkö i samverkan med 
studieförbundet Bilda

SAMTALSGRUPP I HÖST!  
SE BAKSIDAN

25 ons 19.00 SOMMARMUSIK  
i Björkö kyrka  Brassquartetten 
Cameratha.

29 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst 
i Equmeniakyrkan Karolina Sandros. 
Tema: Goda förvaltare

31 tis 19.00 SOMMARMUSIK  
i Björkö kyrka  Simon Ljungman och 
Fredrik Berglund

 
AUGUSTI
5 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Hamnen Emma Rudäng, Vågspel 
under ledning av Ulrika Davidsson

12 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst 
i Equmeniakyrkan  Christer Holmer. 
Tema: Tro och liv

19 sön 10.00 Gemensam mässa i 
Björkö kyrka Lena Sollerman. Tema: 
Friheten i Kristus

26 sön 11.00 Gudstjänst med  
upptakt inför hösten Emma Rudäng. 
Medverkan av Betlehemskyrkans 
musikkår. Tema: Medmänniskan

SEPTEMBER
2 sön kl.11 Tillsammansdag på Sion 
Rörö Pågår till senast 18.00. Inled-
ning med gudstjänst kl. 11: Emma 
Rudäng. Tema: Enheten i Kristus



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

KONTAKT:   
   Maria Nejdesjö   
    070-5970655  
   maria.nejdesjo@
gmail.com

FREDAGSHÄNG 
för ungdomar från åk 7 och uppåt! 
Fika • Biljard • Häng • Andakt • Pingis
KONTAKT: emma.rudang@gmail.com

KONTAKT: Ebba Knutsson 0709-669614  
ebba.knutsson@gmail.com

"SORGENS GÅVA ÄR EN  
VIDGAD BLICK"
VÄLKOMMEN ATT DELTA I EN 
SAMTALSGRUPP I HÖST! 

För både kvinnor och män.  
I Equmeniakyrkan följande onsdagar 
kl 19-20.30: 17, 24, 31 oktober. 
21, 28 november. 5 december.

Patrik Hagman är 
teolog och förfat-
tare. I hans senas-
te bok, ”Sorgens 
gåva är en vidgad 
blick” skriver han 
om vad som hän-
der i en människa 
när sorgen kliver in 
i livet. 

Om hur tron påverkar sorgen och hur 
sorgen påverkar tron.  Det är en 
berättelse om vad som blir kvar, vem 
man blir och vad sorgen faktiskt ger 
- även om den aldrig är välkommen.

Efter en enkel fika samtalar vi utifrån 
boken. Skaffa den gärna och läs i 
sommar! Kostar 199 kr på Din Bok i 
Göteborg. Hälsar, Lena Sollerman

Scout, Barnrytmik och Fredagshäng 
startar igen i månadsskiftet  
augusti/september

BOHUS-BJÖRKÖ

♫ Gemensam Sånghelg 
5-7 oktober ”Visst ska 

jorden leva!”


