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Vilket är ditt favoritord? Frågade vi 
konfirmanderna när vi pratade om 
framtiden för någon vecka sen. Det 
kom lite blandade svar, kärlek, familj, 
bästa väns eller systers namn. 

Vilket är ditt favoritord? Jag svarade 
gemenskap och tillsammans. Det har 
varit så tydligt det senaste året, när vi 
saknat att få vara tillsammans.  Vad 
längtar du efter? Vem längtar du efter? 
Ingrid Ploghed skriver vidare om läng-
tan i detta nummer av Livet.

Vi människor är skapade till gemen-
skap, vi behöver varandra. Det har 
blivit tydligt det senaste året, då vi inte 
fått träffa varandra på det sätt vi är 
vana vid. Läkaren och forskaren Peter 
Strang säger:

”Kärlek och vänskap är grunden till allt. 
Bara banden till människor kan lindra 
ensamheten. Människor är skapade för 
att leva tillsammans. Önskan om ge-
menskap är genetiskt grundad och har 
bidragit till mänsklighetens framgång 
jämfört med andra djur.”

Så kan vi kanske diskutera hur bra det 
går med mänsklighetens framgång, 
med tanke på hur världen ser ut. Oav-
sett, så är det omistligt att vi behöver 
varandra! Människan är skapad till 
gemenskap och Gud är i sig själv ge-
menskap; Fader, Son och Ande.

Nu börjar vi se ljuset i tunneln, som-
maren är här, vaccineringarna går 
framåt, smittspridningen går neråt och 
restriktionerna lättar. Så nu vill vi säga 
Välkommen tillbaka till Equmeniakyr-
kan Björkö! Välkommen till musik- 
kvällar två onsdagar i sommar 30 juni 
och 7 juli utomhus, sedan tre onsdags-
kvällar utanför Björkö kyrka. Välkom-
men till gudstjänster i sommar! Efter 
sommaren, välkommen till samtals-
grupper, samtalskväll, dagledigträffar, 
barnrytmik, scout, konfa, konfaåter-
träffar!

Snart kan vi pusta ut och konstatera 
att vi klarat denna pandemi och allt 
den inneburit, tillsammans! En mening 
jag hållit fast vid extra mycket under 
året som gått är hämtad från slutet av 
Matteusevangeliet. Jesus säger: 

”Jag är med er alla dagar intill tidens 
slut.”

Nu vill jag önska dig en fin sommar!

Vilket är ditt 
favoritord?

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö

Glad
Sommar!
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Längtan
Ingrid Ploghed

Jag får i uppdrag att skriva om 
längtan och det första jag gör är att 
gå in på sökmotorn i datorn och 
knappa in ordet längtan. Jag är 
nyfiken på vad som dyker upp när 
man söker på detta. Enligt min sök-
motor finns det 3 180 000 sidor 
som benämner ordet längtan. Jag 
tänker att det är många där ute 
som längtar och detta är ju bara de 
svenska sidorna. 

Undra hur många som längtar på 
vår jord? Det känns som en svind-
lande tanke.  

Först ut kommer en sida som ger 
mig synonymer för ordet längtan. 
Den säger att ordet längtan bland 
annat kan ersättas med; väntan 
eller tomhetskänsla. I Psaltaren 
42:2 står det; Såsom hjorten läng-
tar till bäckens vatten så längtar jag 
till dig, o Gud. 

Vattnet är ju en förutsättning för 
att det ska finnas liv. Utan vatten 
dör vi, då förtvinar allt. Författaren 
till Psaltaren ger oss en bild av hur 
ett djur söker efter vattnet för att 
få dricka. Den längtar efter att få 
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släcka sin törst så att den därefter 
kan fokusera på att kunna göra 
något annat. På så sätt kan vi läng-
ta efter Gud. Gud ger oss livskraft, 
en ork att fortsätta vandra genom 
livet. Han finns där för att stötta 
oss i glädje och i sorg.  

Idag är det många människor som 
längtar efter något. Om man frågar 
bland sina vänner och bekanta så 
kan alla säga något som de längtar 
efter eller till. Några kanske längtar 
efter att få stifta bekantskap med 
Gud. Under året som har gått är 
det många som har fått tid till att 
längta men kanske inte alla vet vad 
de längtar efter.  

Hos oss på Björkö har vi en jättefin 
tillgång i vår Equmeniakyrka som 
stoltserar där uppe på berget. I vår 
Equmeniakyrka finns vår pastor 
Emma som ni stiftar bekantskap 
med på sidan två i varje utgåva av 
Livet, som ni håller i er hand just nu.  

Ni som längtar har alla chanser att 
ta kontakt med Emma för att få 
hjälp med er längtan. Hon lyssnar 
på er om ni vill prata och hon ber 
för er om ni vill. Ta chansen att 
göra något åt er längtan så att inte 
ni fylls av synonymen till längtan; 
tomhet, utan fylls av den andra 
synonymen; väntan. Väntan att få 
stifta bekantskap med Gud. 

Gud
Gud är en vilobädd, på den vi ligga 
utsträckta i alltet 
rena som änglar, med helgonblå 
ögon besvarande stjärnornas 
hälsning;
Gud är en kudde mot vilken vi luta 
vårt huvud, Gud är ett stöd för vår 
fot;
Gud är ett förråd av kraft och ett 
jungfruligt mörker;
[...]

Gud är evigheternas stående 
vatten;
Gud är intets fruktbara frö och de 
nedbrunna världarnas handfull av 
aska;
Gud är insekternas myriader och 
rosornas extas;
Gud är en tom gunga mellan intet 
och alltet;
[...]
Gud är en harpa för den starkaste 
vredens hand;
Gud är vad längtan kan förmå  
att stiga ned på jorden!

 Edit Södergran
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JUNI

6 sön 10-12.00 Nationaldagen Öppen 
kyrka i Equmeniakyrkan med bön för 
Sverige och vår värld, olika stationer för 
bön. Emma Rudäng  
15-17.00 Nationaldagsfirande Tipspro-
menad med barn- och vuxenfrågor. 
Start och mål Kyrkparken Björkö kyrka. 
Brasskvartett vid starten kl.15-16.

13 sön 11.00   Webb-Gudstjänst 
Från Skarviks holme (Tors holme) via 
Youtube Tema: Kallelsen till Guds rike. 
Emma Rudäng. Öppen kyrka kl.17-18 

20 sön 11.00  Gudstjänst Tema: Förlo-
rad och återfunnen. Emma Rudäng. 
Musik: Rebecca och Christer Zandén. 
Utomhus om vädret tillåter.

26 lör 11.00  Gudstjänst för döva och 
hörande i Björkö kyrka. Camilla Lans

27 sön 18.00  Gemensam gudstjänst  
i Midsommartid i Equmeniakyrkan. Emma 
Rudäng. Utomhus om vädret tillåter.

30 ons 19.00  "Vatten, vatten, bara 
vanligt vatten" - Musikaliskt potpurri 
om vårt livsnödvändiga vatten Träd-
gårdsmusik utanför Equmeniakyrkan. Sång 
och musik med Evelyn Lidebo Svenning-
hed, Kenneth Franzén, Anders Rudäng 
samt Rebecca och Christer Zandén. Emma 
Rudäng. Vid regn inställt (då återkommer 
vi med nytt datum)

JULI

         4 sön 10.00 Gemensam  
        gudstjänst i Björkö kyrka.  
Tema: Sänd mig. Daniel Brattgård

7 ons 19.00 "Oh, vilken härlig da' "  
- En hyllning till den svenska sommaren 
och låtskatten Trädgårdsmusik utanför 
Equmeniakyrkan. Ebba Knutsson, sång 
Alexander Lövmark, piano. Vid regn 
inställt (då återkommer vi med nytt 
datum)

11 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Tema: Efterföljelse. 
Staffan Engblom

14 ons 19.00 Trädsgårdsmusik  i parken 
utanför Björkö kyrka. Vid regn i Björkö 
kyrka

18 sön 10.00 Gemensam gudstjänst  
i Björkö kyrka Tema: Jesus förhärligad. 

21 ons 19.00 Trädgårdsmusik  i parken 
utanför Björkö kyrka. Vid regn i Björkö 
kyrka
25 sön 10-11.00 Öppen kyrka i 
Equmeniakyrkan.  Gemensam Webb-
Gudstjänst från Kolviks fyr via Youtube. 
Tema: Andlig klarsyn. Emma Rudäng

28 ons 19.00 Trädgårdsmusik utanför 
Björkö kyrka. Vid regn i Björkö kyrka

KALENDARIUM 

OBS  
TIDEN!

GUDSTJÄNSTERNA I KYRKAN 
Det finns värdar på plats för att visa var man kan sitta och 
se till att vi undviker trängsel. Vi går in i kyrkporten och ut 
genom Skutandörren. Varmt välkommen!
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AUGUSTI

1 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Björkö kyrka. Tema: Goda förvaltare. 
Christer Holmer.

8 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Tema: Nådens 
gåvor. Staffan Engblom

15 sön 10.00 Gemensam gudstjänst  
i Björkö kyrka. Tema: Tro och liv. 
Emma Rudäng

22 sön 10.00 Gemensam Gudstjänst  
i Equmeniakyrkan Tema: Friheten i 
Kristus. Christer Holmer

         29 sön 11.00 Gudstjänst med  
         Upptakt inför hösten. Tema: 
Medmänniskan. Emma Rudäng. 
Barnkyrka. Mer information kommer

SEPTEMBER

5 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Enheten i 
Kristus. Lena Sollerman. Betlehemskyr-
kans musikkår

12 sön 11.00 Konfirmationshögtid  
i Equmeniakyrkan Björkö. Tema: Ett  
är nödvändigt. Emma Rudäng, Frida  
Martinsson, Sara Johannesson,  
konfirmanderna
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På grund av rådande situation kan 
kalendariet komma att ändras under 

tiden. Följ affischering, vår hemsida och 
Facebooksida för eventuellt ny och  

uppdaterad information.

www.equmeniakyrkanbjorko.se

COVID-19

WEBBGUDSTJÄNSTER   
Equmeniakyrkans gudstjänster på  

internet sänds via Youtube (sök där på 
”Equmeniakyrkan Bohus-Björkö”)  

Välkommen att se och lyssna!

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

Swish: 1235615489  
PlusGiro: 439 67 07-4

OBS  
TIDEN!



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

ALLAKTIVITETSGÅRD med självhushåll  
i anslutning till Equmeniakyrkan.  
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum.
Tel/Bokning: 0700-544644  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

Onsdagar 18.30. Terminsstart 
i början av september

Från åk 4 och uppåt.

För mer information kontakta:  
Maria Nejdesjö 070-597 06 55 
maria.nejdesjo@gmail.com

BEHÖVER DU NÅGON  
ATT TALA MED? 

Hör av dig till Emma Rudäng, pastor Equmenia-
kyrkan Björkö. Tel: 0722-521333 eller 

e-post: emma.rudang@gmail.com för att boka 
in ett samtal på telefon. Vi följer Folkhälso-

myndighetens riktlinjer.

Barnsång för barn 0-6 år med  
föräldrar eller annan vuxen

Varje fredag kl.10.  
Terminsstart i början  

av september

Kontakt tills vidare:   
Emma Rudäng 0722-521333

Vi tackar Ebba  

 för dessa år med  

Barnrytmiken! SOMMARMUSIK  
 MED EQUMENIAKYRKAN
Välkommen till trädgårdsmusik 

utanför kyrkan 30 juni och 7 juli!
(Om regn hindrar genomförandet 

annonserar vi nytt datum)

Björkö    
Equmenia  
Scout

emma.rudang@gmail.com


