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Världen förändras  
och vi med den

Hälsning från  
sjukhuspastor Anders

Sök hoppet!
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Herre, Dej kan jag möta

Herre, Dej kan jag möta 
varje stund och dag 
Du har valt att bo här 
längst in i mitt jag. 
Själen är Ditt tempel 
ett är jag och du 
här är bortom tiden 
evighet är nu.

Herre, Dej kan jag säga 
allting viktigt till 
viktigt är att också 
höra vad Du vill. 
Hit till själens tempel 
går jag som jag är 
himlen är så nära. 
Tack att du finns här!

Atle Burman
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”Om jag går vilse, Få mig 
att hitta tillbaks. Visa mig 
havet igen. Det som fanns 
före och är större än jag. 

Flytta på stenar, lär mig nåt mera. 
Så, vad var det ni sa? Vad var det vi 
sa? Det kommer bli bra, det kommer 
bli bra”

Laleh sjunger citatet ovan i sin se-
naste sång Det kommer bli bra. Det 
är inte alltid det känns så i denna 
tid. Föredragshållaren och komikern 
Jonas Helgesson skrev i en krönika i 
tidningen Dagen i vår: ”Sök hoppet! 
Någon har sagt: När saker är osäkra 
– luta dig mot det som är säkert! Här 
är alla olika. Men för mig ger det en 
styrka att lägga hela vår nuvarande 
situation i Guds händer. 

Ett tips: Skaffa en hobby som inte har 
med corona att göra! Själv funderar 
jag på att försöka bygga en altan. 
Och ja, som cp-skadad räknar jag 
med att den blir en aning sned. 
Skrolla inte nyheter som bara ger dig 
rädsla! Våga skratta!  /…/

Vi kommer att klara detta. Kanske 
blir det svårare än vad vi trott och 
kanske kommer vi att leva med ef-
terdyningarna av detta ett långt tag 
framöver. Men vi får inte låta detta 
virus döda vår tro på framtiden!”

I väntan på att denna coronatid är  
över, och även därefter tål Paulus 
ord i Romarbrevet kap. 8 att åter-
vända till: ”Ty jag är viss om att var-
ken död eller liv /…/ varken krafter i 
höjden eller krafter i djupet eller 
något annat i skapelsen ska kunna 
skilja oss från Guds kärlek” 

En parafras på denna text ur Ro-
marbrevet finns i nyskrivna Första 
Coronabrevet som kyrkoherde Sussi 
Kårlin har skrivit nu i vår. ”Ty jag är 
viss om att varken liv eller död, var-
ken virus eller börskrascher, varken 
isolering eller frihet, varken propa-
ganda eller pastabrist eller något 
annat kan skilja oss från Guds kär-
lek”

Så vill jag önska dig en fin sommar, 
trots social distansering och änd-
rade förutsättningar hoppas jag att 
du får en sommar som fyller på med 
ny kraft. Ett är jag viss om, Lalehs 
önskan om att visa mig havet igen, 
den uppfylls enkelt på vår vackra ö.

Sök hoppet!

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Världen förändras 
och vi med den
Utanför blommar våren för fullt.  
Fåglarna kvittrar i varenda buske och 
solen lyser obarmhärtigt in genom vinter-
smutsiga rutor. Därute pågår naturen 
som vanligt.

Här inne hos oss har mycket förändrats. 
Vi uppmanas att hålla social distanse-
ring, inte umgås över generationsgrän-
serna och inte resa. Helst ska alla hålla 
sig för sig själva i sina hem om man inte 
måste gå ut och handla mat eller besöka 
vården.

Vad gör det med oss människor? 
Vi är i grunden ett flockdjur som levt i 
grupper som tillsammans har jagat, 
brukat jorden och hjälpt varandra fram-
åt. Hur reagerar vi då vi blir isolerade, 
distanserade från nära och kära, kolle-
gor och grannar? Känslan av att allt är 
inställt, där det inte finns något att göra.

För några av oss kan det kännas skönt 
att det inte blir några ”måsten”. Man 
måste inte åka på en sommarsemester 
till Medelhavet. Man måste inte bjuda 
hela släkten på kalas. För andra kan 
känslan av fängelse dyka upp och en 
känsla av ångest och oro.

Det finns tröst och stöd att få. Ni som 
vill ha någon att prata med får gärna 
ringa till vår pastor Emma Rudäng för en 
stunds samtal.

Vi får inte glömma att vi kan umgås via 
telefon också. Passa på att ringa någon 
som du inte har pratat med på länge. 
Det kan bli en glädje som håller i sig 
under lång tid framöver.

Vi får också fundera kring hur vi kan 
tänka positivt kring vår situation. Jag såg 
en bild på Facebook som jag kände var 
talande. Det stod;

Allt är inte inställt:
Solen är inte inställd
Sommaren är inte inställd
Kärleken är inte inställd
Läsning är inte inställd
Musiken är inte inställd
Fantasin är inte inställd
Vänskapen är inte inställd
Hoppet är inte inställt

 
Stanna upp en stund. Låt Guds närvaro 
omsluta dig. Låt hans kärlek nå in i dig 
igen medan du stillar dig inför honom.

Hans kärlek är som solsken i våra hjär-
tan. Han är som morgonens ljus när 
solen går upp, en morgon utan moln då 
jorden grönskar av solsken efter regn.

2 Sam 23:4

Ingrid Ploghed



Hej på er! Jag heter Anders Elfström och är 
sjukhus-pastor på Mölndals sjukhus och på 
Östra sjukhuset, Göteborg sedan snart ett 
år. Håller på att lära känna nya miljöer och 
människor, spännande tycker jag. Har mina 
vuxna barn och barnbarn i trakterna så lite 
hemkänsla finns redan.

Att vara sjukhuspastor och att jobba i 
sjukhuskyrkan är att vara mycket nära 
glädjen och sorgen, livet och döden, 
leenden och tårar. Det är att vara nära 
patienter, närstående och personal i 
sjukhusmiljö med närhet och närvaro i det 
som är större än mig själv och än min egen 
förmåga.

Att få vara en del i en människas liv en 
liten tid när livet är i förändring är ett privi-
legium men är också att dela och bära 
smärtan, avlasta något för någon annan en 
viss vägsträcka då allt är förändrat mot det 
en människa planerade att livet också skul-
le innehålla. Att vara där med någon i 

 
 
 
gränslandet mellan hälsa och ohälsa är en 
sjukhuspastors vardag.

Arbetet med människor lär mig att öva 
ödmjukhet, att låta sig förändras genom 
den jag möter men också dela med sig av 
hopp och tro för detta livet och livet ef-
teråt. Att ta emot och ge i ett oväntat och 
unikt möte är att leva med sitt liv i sjukhus-
kyrkan.

Just nu står hela världen, hela Sverige, 
hela vården, hela sjukhuskyrkan och vi alla, 
inför det vi inte varit med om tidigare. Det 
nya utmanar oss att söka nya vägar. Något 
vi märker är att vi finns till ännu närmare 
personalen. I stödsamtal, avlastningssam-
tal och reflektioner. 

Vi kämpar tillsammans för att klara den 
tydliga anspänningen ingen av oss, varken 
vården, sjukhuskyrkan riktigt varit i tidi-
gare. 

Vi finns till för patienter och där är perso-
nalen våra öron och känselspröt. Även för 
närstående söker vi vägar att ha samtal via 
web, telefon eller samtal utanför sjukhu-
sen. Det förekommer också promenadsam-
tal. 

Vi rör oss alltså även utanför sjukhusen 
denna märkliga tid som utmanar oss till att 
vandra nya vägar till varandra. Vi övas i vår 
fantasi att nå fram till varandra. Fantastiskt 
att se allas försök att skapa en närvaro och 
en ny slags närhet med varandra trots 
social distansering. Vi får använda vår ska-
pande förmåga i förändringens tid. 

Kanske kan något av denna medmänskliga 
kraft bevaras för framtiden?

5

Sjukhuspastor  
Anders
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Kalendarium
JUNI
INSTÄLLT: 6 tis 11.00 Nationaldagsfirande  i 
Kyrkparken, utanför Björkö kyrka

7 sön 11.00 Gudstjänst via webben 
Heliga trefaldighetsdag. Tema: Gud - Fa-
der, Son och Ande. Emma Rudäng
17 - 18.00 Öppen kyrka   

14 sön 11.00 Psalmgudstjänst via 
webben  Vi sjunger önskepsalmer.
Evelyn Lidebo Svenninghed, sång och 
musik. Emma Rudäng, predikan
17 - 18.00 Öppen kyrka  

20 lör 11.00 Gudstjänst för döva och 
hörande i Björkö kyrka. Sofia Strid

21 sön 18.00 Gemensam gudstjänst i 
Midsommartid i Björkö kyrka Christer 
Holmer

 28 sön 10.00 Gemensam guds- 
 tjänst i Equmeniakyrkan Utomhus 
om vädret tillåter. Tema: Förlorad och 
återfunnen. Emma Rudäng

JULI
1 ons 19.00 Pilgrimsvandring Samling på 
Equmeniakyrkans parkering för vandring 
på ön

5 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Björkö kyrka Tema: Att inte döma. 
Christer Holmer

8 ons 19.00 Pilgrimsvandring Samling på 
Equmeniakyrkans parkering för vandring 
på ön

12 sön 10.00 Gemensam musikguds-
tjänst i Equmeniakyrkan Utomhus om 
vädret tillåter. Evelyn Lidebo Svenninghed

15 ons 19.00 Pilgrimsvandring Samling 
på Equmeniakyrkans parkering för 
vandring på ön

19 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Björkö kyrka Tema: Efterföljelse

22 ons 19.00 Pilgrimsvandring Samling 
på Equmeniakyrkans parkering för 
vandring på ön

26 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Utomhus när vädret 
tillåter. Tema: Jesus förhärligad

29 ons 19.00 Pilgrimsvandring Samling 
på Equmeniakyrkans parkering för 
vandring på ön

Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan  
11.00 den 30/8 Undrar ni något? Kontakta 
Emma Rudäng: 072-2521333

OBS  

TIDEN!

                   På grund av rådande situation kan 
ändringar i programmet förekomma. 
Läs affischering, vår hemsida, Facebooksida 
och instagram för uppdaterad information!

Vi håller avstånd vid våra samlingar. 
Risken för spridning av Covid-19 är i 
dagsläget fortsatt hög, så vi uppmanar alla 
med symtom på förkylning, även lindriga, 
att hålla sig hemma och avstå att närvara 
vid samlingar. För att undvika att bli 
smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten, 
när tidningen gick till tryck, dig som är i 
riskgrupp att stanna hemma.

COVID-19

Sommarmusiken som är inställd  
i år ersätts med pilgrimsvandringar  

(se annons)
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ANDAKT
Vid tillfällen då de ge-
mensamma gudstjäns-
terna hålls ute erbjuds 
andakt i Equmeniakyr-
kan före och efter.  
Välkommen till en stund 
i bön och stillhet.

AUGUSTI
2 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Björkö kyrka Tema: Andlig klarsyn. 
Christer Holmer

9 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Tema: Goda förval-
tare. Claes Lager

16 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst i 
Björkö kyrka Angelica Andersson. 
Tema: Nådens gåvor

 23 sön 11.00 Gudstjänst Tema:  
 Tro och liv. Emma Rudäng

30 sön 11.00 Gudstjänst med upptakt 
inför hösten Tema: Friheten i Kristus. 
Emma Rudäng. BARNKYRKA

SEPTEMBER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6 sön 11.00 Tillsammansdag på Sion 
Rörö Inleds med gudstjänst där kl.11. 
Emma Rudäng
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

OBS  

TIDEN!

De båda församlingarna på Björkö 
bjuder in till vandring och samtal, 
på lämpligt avstånd från varandra, 
ca 1,5 tim. 

Onsdagar 1, 8, 15, 22 och 29 juli  
kl 19. Start vid Equmeniakyrkans 
parkering, Bäckevägen 31.

Se även lokal aktuell affischering.

Equmeniakyrkans gudstjänster på 
webben under juni hittar du på vår 
Youtube-kanal (sök på ”Equmenia-
kyrkan Bohus-Björkö”). Som 
alternativ har vi dessa gudstjänst-
dagar även öppen kyrka mellan 
17-18.00. Välkommen

KARANTÄNKOLLEKT 

Under rådande tider är vi tacksamma för  
karantänkollekt och månadsoffer till  
församlingens plusgiro eller Swish

PlusGiro: 439 67 07-4 
Swish: 1235615489

Pilgrims- 
vandring  
på Björkö



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

KURS OCH LÄGERGÅRD med självhus-
håll i anslutning till Equmeniakyrkan. 
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Tel: 0700-544644.  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

          Björkö Equmenia  
     Scout 

 
Du är välkommen till scout om du går i 
4:an eller uppåt. Vi lär oss om friluftsliv, 
som att laga mat över öppen eld, tälja, 
såga m.m. Vi leker även en hel del och lär 
oss samarbeta i grupp. Vi åker även på 
läger.  För mer information kontakta: 
Maria Nejdesjö 070-597 06 55 
maria.nejdesjo@gmail.com

KYRKSKJUTS 
Kontakta: Elon Svenninghed 070-8851244
eller Britt-Marie Törnqvist 070-7820701  

(Ring gärna dagen innan, men senast  
en timme innan samlingen börjar)

Nästa nummer  
av Livet kommer första 
veckan i september!

Ha en fin  

sommar!
☀

Behöver du hjälp med handling?
På Björkö är Christer Holmer och Emma 
Rudäng kontaktpersoner. På tisdagar och 
torsdagar ordnar vi handling och hemkörning 
och avlastar Ica Nära Björkö. Hjälpen är 
tillgänglig för alla som är hemma på grund av 
symtom eller är i riskgrupp. Ring eller maila:                                                         
Tisdagar: Emma Rudäng 0722-521333  
emma.rudang@gmail.com

Torsdagar: Christer Holmer 0708-960151  
christer.holmer@svenskakyrkan.se 

OBS! I juli endast torsdagar
9 juli och 16 juli Marie Andreasson 0734-
404572  marie.andreasson59@gmail.com
2 juli, 23 juli och 30 juli Christer Holmer (se 
kontaktuppgifter ovan)

TERMINSSTART  
  onsdag  2 september  
     kl. 18:30

TERMINSSTART 
Fredag 28 aug kl.10

Barnsång för barn 0-5 år med  
förälder eller annan vuxen

För mer information kontakta:  
Ebba Knutsson 0709-669614,  
ebba.knutsson@gmail.com

Håll även utkik  

på hemsidan, Face- 

book & Instagram  

för löpande  

info!


