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Emma: 
Har du älskat allt  
du pallar..?

Staffan: Året 
som konfaledare
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”Du skall älska Gud hur mycket 
som helst, fast det är svårt och 
han inte visar sig trots att man 
ropar: Kom fram!” (Robin, 6 år. 
Ur ”Gud som haver barnen kär, 
har du någon ull” av Mark Leven-
good och Unni Lindell). 

Men det stannar inte där, vi ska 
även älska vår nästa, våra med-
människor som oss själva också.  
I Tora - de 5 Moseböckerna i 
Gamla testamentet - finns det 
613 bud, d.v.s. föreskrifter av 
olika slag. Av dessa bud är 365 
negativa, alltså förbud, medan 
248 är positiva, alltså uppma-
ningar. 

Jesus sammanfattar de 613 bu-
den i det dubbla kärleksbudet: 
”Du ska älska Herren, din Gud, 
med hela ditt hjärta och med 
hela din själ och med hela ditt 
förstånd och din nästa som dig 
själv” (Matt 22:37-39)

Så enkelt och så svårt det låter! 
Musikern Stefan Sundström 

formulerar sig väl: ”Om vi 
kommer upp till Jesus på nåt 
sätt/…/ har du älskat allt du pallar 
varje dag? Är hans fråga och vad 
svarar du och jag?”

Ja, vad svarar du på den frågan, 
vad svarar jag? Älskar vi allt vi 
pallar varje dag? Vilken utmaning 
att ta med oss… att älska allt vi 
pallar varje dag.

Astrid Lindgren var klok. Hon sa: 
”om vi ger barn kärlek, kärlek och 
ännu mer kärlek så kommer 
folkvettet av sig själv.”  Kanske 
gäller det vuxna också? Jag är 
övertygad om att vi alla har ett 
behov av att känna oss älskade. 

Så vad säger ni? Vågar vi anta 
utmaningen redan nu i sommar?                              
Att älska allt vi pallar varje dag! 

 
 Emma Rudäng
 Pastor i Björkö    
 Missionskyrka
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Har du älskat allt  
du pallar varje dag?
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   konfirmander

I skrivande stund går vi mot 
konfirmationshögtid på Bohus-
Björkö. Under året, där båda våra 
kyrkor samarbetat har Staffan 
Schmidt arbetat för Missionskyrkan 
tillsammans med Christer Holmer, 
Svenska Kyrkan.

Livet fick möjligheten att ställa 
några frågor till Staffan:

Vem är du och vad gör du i dag 
(förutom att vara konfaledare)?
Jag heter Staffan Schmidt och bor 
med min fru Ragnhild i Kortedala. 
Jag läser teologi på Göteborgs 
universitet. Jag har läst i två år och 
ska eventuellt bli präst en vacker 
dag.

Vad har ditt arbete gått ut på under 
konfatiden?
Jag har varit ledare för konfirmand-
gruppen tillsammans med Christer 
Holmer. Vi har haft en bra rytm och 
träffats varannan torsdag i Skutan, 
men vi har också varit på läger på 
Rörö,  Hovfjället och Åh Stiftsgård, 
som jag personligen tycker har varit 
de stora höjdpunkterna under året. 
Vi har gjort annat också, t.ex. gått 
pilgrimsvandringen på Björkö, och 
varit på en konfirmandträff på Hönö. 
Vi har hunnit med mycket.
Samarbetet med Christer (och 
Svenska Kyrkan) har fungerat väldigt 
bra. Ulrika Davidsson som är musi-
ker i Björkö kyrka har också varit 
med en hel del, och det har varit en 

Ett år med 
   konfirmander

Samling på Åh Stiftsgård (Kristi himmelsfärdshelgen)
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styrka - och dessutom har vi varit där 
flera träffar också. 

Hur tycker du det har fungerat?
Det har fungerat förvånansvärt bra. 
Det har visserligen varit en del resande 
och sena kvällar, men det har ändå 
inte varit så farligt. Det har varit kul att 
ha en anledning att komma ut till 
Björkö lite oftare och jag har fått träffa 
mormor och morfar en hel del, och 
det är jag väldigt tacksam för. Jag är ju 
dessutom rätt flexibel eftersom jag 
pluggar och vi inte har några barn än.

Vad tycker du varit viktigast med 
konfirmationsarbetet?
Det viktigaste för mig personligen har 
varit att få berätta för ungomarna om 
min tro och min relation med Jesus. 

Några höjdpunkter möjligen?
Jag tyckte att helgen på Rörö var rik-
tigt nice. Det var ett bra tillfälle att lära 
känna konfirmanderna, eftersom det 
var tidigt på terminen och jag knappt 
kände någon sedan tidigare. En annan 
höjdpunkt har varit att jobba med och 
lära känna Christer, vi funkar väldigt 
bra ihop. 

Vad tycker du är viktigt med konfir-
mationen överlag?
Att skapa en möjlighet för konfirman-
derna att få lära känna Gud. Det är ett 
unikt tillfälle. Man har möjlighet att 
diskutera och göra olika saker som 
man kanske aldrig mer får chansen att 
göra i livet. Åtminstone inte på det sät-
tet. Det bästa är när konfirmanderna 
själva ställer frågor och undrar saker, 
för det gör vi ju alla, det gäller bara att 

få fram det! Sedan tror jag också att 
det är väldigt viktigt att ungdomar 
kommer till kyrkan och möter vuxna 
som älskar dem, lyssnar på dem och 
tror på dem. 

Vad hoppas du konfirmanderna ska 
ta med sig av denna tid?
Jag hoppas att de brottas med de här 
viktiga frågorna; Finns Gud? Vad är 
livets mening? Hur kan jag bli en bättre 
människa? Hur skapar jag ett hållbart 
liv? Vem är Jesus? Jag hoppas att de 
tar med sig en del svar också.

Vad tar du själv med dig?
Jag är väldigt tacksam för möjligheten 
att jag fått vara en liten del av en aktiv 
levande församling, som dessutom 
samarbetar med den andra försam-
lingen på ön, det tycker jag är fint! 
Sedan har det varit en fantastisk grupp, 
och jag kommer att sakna konfirman-
derna och Christer när det är slut. 

Jag har haft väldigt kul och lärt mig 
mycket.

Vi tackar och önskar Staffan lycka till 
med studierna och framtiden!
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Kalendarium
Juni
             NATIONALDAGSFIRANDE 
              6 lör 10.00 NATUR-vandring 
            Start vid Slingans början, 
Kaveldunsvägen

11.30-13.00 Nationaldagsfirande  
Nedanför Missionskyrkan, Björkö Big 
Band under ledning av Tommy 
Tillander, allsång, högtdstalare: Lars 
Samuelsson, fika med korv och dopp

13.00 KULTUR-vandring 
Med Bengt Knutsson.  
Start Missionskyrkan 

22.00 PÄRLE-vandring 
Med fotogenlyktor i händerna, Lena 
Sollerman, start Missionskyrkan

7 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Vårt dop. Staffan Engblom

14 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Kallelsen till Guds rike. Emma 
Rudäng. Musik: Lotta Alexanderson 
och Evelyn Lidebo Svenninghed. 
Församlingsmöte efter gudstjänsten

20 lör 11.00 Gudstjänst 
För döva och hörande i Björkö kyrka. 
Lennart Gustafsson

21 sön 18.00 Sommarsång  
i Missionskyrkan Vi sjunger in 
sommaren tillsammans! Evelyn 
Lidebo Svenninghed m.fl.

28 sön 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Missionskyrkan  
Tema: Att inte döma. Karolina 
Sandros. Musik: Rebecca och  
Christer Zandén

Juli
1 ons 19.00 Sommarmusik  
i Missionskyrkan  
Skön musik i sommarkvällen. Anna 
Bylund & Jakob Sollerman. Sång, 
piano och trombon

5 sön 10.00 Söndagsmässa  
i Björkö kyrka Tema: Sänd mig. 
Emma Rudäng

8 ons 19.00 Sommarmusik  
i Missionskyrkan  
Jazz i sommartid. En kvartett som 
bjuder på somriga visor och psalmer, 
på ett harmoniskt och jazzigt sätt 
med inslag av improvisation.  
Axel Mårdsjö - saxofon 
Olof Wullt - gitarr 
Arvid Jullander - kontrabas 
Adam Ross - trumset

12 sön 10.00 Gemensam  
gudstjänst i Missionskyrkan  
Tema: Efterföljelse. Ida Kohlén. 
Musik: David Sveningzon  
med vänner. 

OBS TIDEN!
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15 ons 19.00 Sommarmusik  
i Björkö kyrka Roland Stahre med 
vänner

Sön 19 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Björkö kyrka Tema: Jesus förhärli-
gad. Claes Lager

Ons 22 19.00 Sommarmusik  
i Björkö kyrka 
Speglingar. Spirituals, folkliga koraler, 
psalmer & improvisationer.                                                                                                                            
Helena Ek - sång, fiddla & vevlira. 
Peter Jansson - kontrabas

Sön 26 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Missionskyrkan Tema: Andlig 
klarsyn. Christer Holmer.

Ons 29 19.00 Sommarmusik  
i Björkö kyrka  
Here comes the sun.                                  
Tvåstämmig Beatlestolkning av 
Simon Ljungman & Fredrik Berglund 
 

Augusti
2 sön 10.00 Gemensam gudstjänst  
i Björkö kyrka Tema: Goda förval-
tare. Staffan Engblom

9 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Missionskyrkan Tema: Nådens 
gåvor. Christer Holmer

16 sön 10.00 Söndagsmässa i Björkö 
kyrka Tema: Tro och liv. Emma 
Rudäng.

23 sön 10.00 Gemensam gudstjänst 
i Missionskyrkan Tema: Friheten i 
Kristus. Jonas Sjödin.

 
30 sön 11.00 Gudstjänst - upptakt 
inför hösten Tema: Medmänniskan. 
Emma Rudäng

Välkommen till våra musik- 
kvällar ”Sommarmusik på  
Björkö”! Onsdagar 19.00

5 september 

Tillsammansdag  

på  Sillviksgården!  

Samtal, god mat och  

gemenskap.  

OBS TIDEN!



KÖRSÅNG AMADEO
     Vi återkommer till hösten  
      med mer info!

SMU SCOUT

 
Välkommen till Scout  
och barnrytmik igen efter 
sommaren!
Kontaker:
Scout 
Maria Nejdesjö 0730-41 41 95
Barnrytmiken 
Emma Rudäng 0722-52 13 33

VANDRARHEMMET SKUTAN

BOKA DITT BOENDE PÅ BJÖRKÖ!
I anslutning till Björkö Missionskyrka 
finns vårt vandrarhem med 20 bäddar 
fördelade på 6 rum, samt en liten lägen- 
het med 3 bäddar, eget kök och toalett. 

Förfrågningar och bokningar:  
skutan@bjorkomissionskyrka.se  
eller: 0700-544644. Mer info finns på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

PILGRIMSLIV
NY RESA TILL SANTIAGO DE 
COMPOSTELA! 28/9 - 5/10 
För info och program: Lena Sollerman, kaplan: 
0708-972524 lena@sollerman.se 
Bea Bengtsson, färdledare: 0707-7976485 
bea@hummingbird.se
För löpande information, gå in på  
www.bjorkomissionskyrka.se

Vandra den permanenta pilgrimsleden  
på Björkö. När som helst. Start Kavelduns-vägen. 
Ca 2,5 km. Frälsarkransar och böcker finns att 
köpa i Skeppshandeln Björkö hamn.  - God tur! 
Eller, som pilgrimerna säger: Pax et bonum!

Bohus-Björkö Missionsförsamling


