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Nu, den 15 juni är det 5 år sen vi 
flyttade hit. Jag är tacksam över att 
vi kommit in i samhället på det sätt 
vi gjort. Jag kallade mig öbo och 
björköbo på direkten (även om jag 
vet att inte alla håller med).

Eftersom vi har små barn så har vi 
kontakt via förskolan, även 

barnrytmiken på fredagarna i Skutan där jag och familjen är med. 
Jag har varit med i Björkö-barnens styrelse där vi lärt känna många 
härliga familjer. Nu har precis vår äldsta dotter börjat spela fotboll, 
så nu börjar vi hänga på IFK Björkövallen. 

I kyrkan (Equmeniakyrkan) och församlingen har vi förstås lärt 
känna många fina människor, även i Björkö kyrka, eftersom vi har 
ekumeniskt samarbete. En av de största förmånerna med att vara 
pastor och föreståndare som jag är, är att få lära känna människor 
i alla åldrar från 0 till 100 år! I intervjun på följande sidor kan ni 
läsa lite om mina år och erfarenheter här på Björkö.

Emma Rudäng
Equmeniakyrkan, Björkö



 
På 5 år har er familj   
vuxit - berätta!

Ja, när vi flyttade hit var vi tre i 
familjen, Signe född 2011, Anders 
och jag. I februari 2014 föddes 
Malte och Elsa, så nu är vi fem i 
familjen. I samma veva köpte vi 
hus. Flytten – förvisso bara 20 
meter gick fyra dagar innan 
planerat kejsarsnitt. Flytten hade 
aldrig gått utan all hjälp vi fick 
från många här på ön, det är vi så 
tacksamma för! Vi hyrde till att 
börja med, men det är fint att ha 
vårt eget hus nu. Vi trivs jättebra.

Vad fick dig och Anders att välja 
Björkö?
När vi fick vårt första barn kände 
vi oss färdiga i Stockholm, jag ville 
hem till västkusten (jag är 
uppvuxen i Göteborg) och Anders 
ville gärna också hit. Anders hade 
länge drömt om båt, men det var 
inte att tänka på i Danderyd där vi 

bodde, det var jättesvårt att få 
båtplats. Jag ville gärna jobba i en 
församling med mer närhet till 
varandra. Efter att ha jobbat med 
barn och unga i 10 år längtade jag 
efter att jobba med alla åldrar. Så 
kom annonsen för tjänsten på 
Björkö ut. Rubriken var ”Längtar 
du till havet?” -Ja, det var just det 
jag hade gjort när jag gått 
barnvagnspromenader längs 
Edsviken i Stockholm och längtat 
efter lukt av hav och tång!

Beskrivningen av församlingen, 
som en liten församling med stort 
kontaktnät på ön, lät spännande.  
Jag upplevde mig kallad till 
församlingen.

Anders var föräldraledig med 
Signe när vi flyttade ner, det var 
fint med en ledig sommar innan 
vardag med arbete och förskola 
kom igång. En vecka efter att vi 
flyttade hit köpte vi båt! Anders 
arbetar med media och fick först 
arbete på timmar på SVT Västnytt 
från september, i november fick 
han tjänst på Filmpoint 
communication AB i stan. 

Vi är tacksamma över att bo här 
på Björkö! 

Equmenia Bohus-Björkö (f.d. SMU) 
equmenia@equmeniakyrkanbjorko.se
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Plusgiro Equmenia Björkö (f.d. SMU): 79 02 56- 2
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Livet på en ö
Intervju med Emma

Av Christer Zandén
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Vad tycker du är kännetecknande 
för Björkö? Finns det något 
särdrag? 

”Björköandan”, att det är självklart 
att hälsa och säga hej, att det är ok 
att fråga om hjälp. 

Det uppskattar jag mycket! Även det 
stora ideella engagemanget, att vi 
har så många engagerade kreativa 
människor på ön som tillsammans 
driver många ideella föreningar och 
två kyrkor.

Hur ser du på församlingens 
utveckling under de här 5 åren?

Församlingen har sedan lång tid 
tillbaka ett stort förtroende på ön, 

inte minst för barn och 
ungdomsarbetet Equmenia Björkö 
(tidigare Björkö SMU) Jag tycker att 
det är roligt att 25% av min tjänst är 
avsatt för detta; jag är med på 
barnrytmiken och scout, 
Fredagshäng ibland. 

Jag uppskattar gemenskaper där vi 
möts ”på riktigt” och delar liv, 
tankar och tro med varandra. 
Sådana gemenskaper är jag 
övertygad om att vi är många som 
behöver och längtar efter! 
Församlingen har haft det på olika 
sätt genom åren. Det senaste 
läsåret har jag haft Föräldrakurs 
– att vara småbarnsförälder 
tillsammans med andra 
småbarnsföräldrar. 

Båtutflykt till Knippla med familjen
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Det är värdefullt att dela 
erfarenheter och peppa varandra. Jag 
är dock ingen expert, så jag blev 
jätteglad när jag blev tipsad om 
materialet från Alpha som vi använt 
oss av. Vi har även samtalsgrupp för 
män sedan många år under Christer 
Holmers ledning, i vår har 
samtalsgrupp för kvinnor startat igen 
under min företrädares; Lena 
Sollermans ledning. Under våren 
hade vi Alpha – grundkurs om kristen 
tro på dagtid, som fortsätter i höst. 

Något som vuxit mycket är våra 
dagledigträffar/soppluncher. För 1 ½ 
år sen var vi inte så många som 
hittade dit. Så anordnade gruppen 
Nobelfest december 2015 som 
många anmälde sig till. Sedan dess är 
vi mellan 70 och 90 personer som 
möts! Varmt välkommen med!

Sedan ett och ett halvt år finns ju 
Björköbo, Räddningsmissionens 
boende för ensamkommande 
ungdomar här på ön. Många i 
församlingen är engagerade kring 
killarna, bl.a. genom att vara 
fadderfamiljer. Nu fyller många av 
killarna 18 år och är hänvisade till 
Migrationsverkets vuxenboenden var 
som i landet. Vi söker nu frivilliga 
hem så att killarna kan bo kvar på ön 
och i kommunen. Det har löst sig för 
flera av killarna, men just nu saknar 
två killar på Björköbo boende från 19 
juni. Jag finns med i det nystartade 
Agape Öckerö frivilligorganisation för  
ensamkommande. (Mer information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
på baksidan) Vi har god dialog med 
politikerna som bl.a. satsar på 
killarnas fortsatta skolgång.

Och, utifrån ditt perspektiv, vad 
står församlingen inför nu? 
Vi längtar efter att ännu mer använda 
oss av de talanger och gåvor som 
finns i församlingen och på ön. Vad 
får ditt hjärta att ticka lite extra? Var 
är du i ditt esse? Jag längtar efter att 
se fler människor ”komma till sin 
rätt” och också att fler människor 
kommer till tro på Jesus. Vår 
församlings vision är att vara ”En 
kyrka för hela livet där möten med 
Jesus Kristus förvandlar mig, dig och 
världen”.

Slutligen - har du något 
smultronställe på Björkö? 
Björkö är ju alldeles fullt av 
smultronställen! Timmerviken hänger 
vi mycket i med familjen. Förra året 
vid den här tiden var vi 6 av 8 dagar 
på stranden. I år har vi hunnit med 
några gånger också. Jag blir alltid 
tacksam när jag kommer ner i 
hamnen, den vyn tröttnar jag inte på!
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Kalendarium
4 sön 11.00 Gudstjänst Pingst-
dagen. Tema: Den heliga Anden. 
Staffan Engblom

6 tis 15.00 Nationaldags- 
firande i Kyrkparken, utanför 
Björkö kyrka. Kören Vågspel.

11 sön 11.00  Gudstjänst med 
nattvard Heliga trefaldighetsdag. 
Tema: Gud -Fader, Son och Ande. 
Emma Rudäng. Musik: André och 
David Sveningzon. Avtackning av 
ungdomsledare Oliver Carlsson. 

18 sön 18.00  Sommarsång i Björkö 
kyrka - Vi sjunger in sommaren! 
Emma Rudäng. Musik: Annamaria 
Gillholm, piano och Magnus Wasse-
nius, violin och dragspel

24 lör 11.00 Gudstjänst för döva 
och hörande i Björkö kyrka. Tecken-
språkig präst: Emma Jacobsson. Efter 
gudstjänsten kyrkkaffe med jord-
gubbstårta på Solhem.

25 sön 18.00  Gemensam Guds-
tjänst i midsommartid i Equmenia-
kyrkan. Tema: Den högstes profet. 
Angelica Olindersson. Flöjt: Charlotta 
Linderum Alexanderson.

 

2 sön 10.00 Gemensam Mässa i 
Björkö kyrka Tema: Förlorad och 
återfunnen. Leif Herngren

5 ons 19.00 Sommarmusik i 
Equmeniakyrkan:  Jonatan Lindner 
& Kapellet Pekka Jakobsson

9 sön 10.00 Gemensam  
Gudstjänst i Equmeniakyrkan  
Tema: Att inte döma. Angelica 
Olindersson

12 ons 19.00 Sommarmusik i 
Equmeniakyrkan:  "Sommarbrus" 
André Sveningzon med vänner

16 sön 10.00 Gemensam  
gudstjänst i Björkö kyrka  
Tema: Sänd mig. Staffan Schmidt

OBS TIDEN!

Jonatan Lindner (sång  
& gitarr) och Per-Emil 
Jakobsson (piano) 

ger en stillsam sommarkvällskonsert med både 
egna låtar och tolkningar av välkända melodier, 
pop, jazz, visa på svenska och engelska

EQUMENIAKYRKAN  
5 juli kl 19.00  VÄLKOMNA!

SO M M A R M U S I K PÅ B J Ö R KÖ
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19 ons 19.00 Sommarmusik  
i Björkö kyrka  Amazing grace. 
Gospel, visa och jazz med london-
baserade sångerskan och komposi-
tören Hilda Cecilia. Hon ackom-
panjeras av Thomas Hellsten, 
piano, och Tom Tveita, bas.

23 sön 10.00 Gemensam  
gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Tema: Efterföljelse.  
Diana Olausson Öberg

26 ons 19.00 Sommarmusik i 
Björkö kyrka Edith Piaf; hennes liv 
och sånger. Ida Andersson, sånger-
ska och Piaftolkare musicerar och 
berättar om Piafs färgstarka liv, 
tillsammans med konsertpianisten  
Lars Häggström.

30 sön 10.00 Gemensam Guds-
tjänst i Björkö kyrka Tema: Jesus 
förhärligad. Lars Falkfors kyrka

AUGUSTI
2 ons 19.00 Sommarmusik  
i Björkö kyrka  
I Monica Z's fotspår. 
Monicas sånger om kärleken, evig-
heten, och vardagen med musikal-
artisten och skådespelerskan Ma-
lena Laszlo, känd från bl.a. 
Nobelkonserten, till ackompanje-
mang av pianoentertainern Ulf 
Esborn.

6 sön 10.00 Gemensam Mässa i 
Equmeniakyrkan Tema: Andlig 
klarsyn. Christer Holmer

13 sön 10.00 Gemensam guds-
tjänst i Björkö kyrka Tema: Goda 
förvaltare. Emma Rudäng

20 sön 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Equmeniakyrkan. Tema: Nådens 
gåvor Karolina Sandros

27 sön 11.00 Gudstjänst med 
Upptakt inför hösten Tema: Tro 
och liv. Emma Rudäng.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SEPTEMBER
1-2 (fre-lör) Tillsammanshelg på 
Klädesholmen

3 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Emma Rudäng
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OBS TIDEN!

Möt André & David 
Sveningzon, Elin Svensson 
& Gustav Ryde för en 
musikalisk resa genom 
sommaren!
     Sommarbrus är tillbaka med varma 
       vindar och musik som får 
         blommorna att slå ut.
           Både gamla och nya 
            melodier kommer att 
               förenas i sommarens 
              tecken.

            EQUMENIA-  
            KYRKAN 
12 juli kl 19.00 VÄLKOMNA!

SO M M A R M U S I K PÅ B J Ö R KÖ



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

BOHUS-BJÖRKÖ

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

Har du plats i ditt hem? Har du tid att vara med 
och hjälpa unga nyanlända utan bostad? 
Ensamkommande ungdomar, knappt 25 ungdomar i vår 
kommun som fyllt 18 år eller blivit åldersuppskrivna 
kommer att ryckas upp och tvingas flytta någon annan-

stans i landet till Migrationsverkets vuxenboende. Vi vill, om möjligt låta dem 
bo kvar i kommunen. 

Två av killarna på Björköbo behöver boende från 19 juni! Vi söker nu frivilliga 
hem för dessa två killar under asylprocessen

Du behövs!  Det finns många sätt att hjälpa till; Volontär, Stödperson, Fadder, 
Bidra ekonomiskt, Frivilligt familjehem även växelvis med andra 

Vill du stötta ekonomiskt? SWISH: 1235615489 Märk betalningen AGAPE  

(Inledningsvis använder vi Equmeniakyrkan Björkös swishnummer) 

Kontaktpersoner:  
Hönö Öckerö: Anna Magnusson 0709-968914
Björkö: Emma Rudäng 0722-521333 
Stort TACK till alla ni underbara öbor som väljer att öppna era hem  
en tid för dessa ungdomar.


