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”När hösten kommer har jag 
inte längre föreståndartjänst 
i Björkö missionsförsamling”
pastor Lena 

JUNI - AUG 2011BJÖRKÖ MISSIONSKYRKA



KALENDARIUM

JUNI

2-5 Svenska Missionskyrkans 

årskonferens i Stockholm

2 torsdag 8.00 

Gökotta vid Vita Sten. Agneta Lundvall 

med konfirmander från Furnäsdalen.

Christer Holmer, sång av 

konfirmanderna

5 söndag 11.00 

Miljögudstjänst i Björkö kyrka. Agneta 

Lundvall, Christer Holmer   

  

11 lördag 11 - 14 

Pilgrimsvandring  med matsäck,  

pilgrimsmässa 

12 söndag 11.00

Gudstjänst på Pingstdagen. ”Är någon 

törstig, så kom till mig och drick.” 

Lena Sollerman. Evelyn Lidebo

Svenninghed 

    

17-19 Björkö Musikfestival!

17 fredag 18.00

Romanskonsert. Anton Högberg, flygel, 

och Frida Österberg, sång. Björkö 

kyrka

18 lördag 19.00

Klassiskt och tango. Duo KeMi: Jacob 

Kellerman och Daniel Migdal, gitarr och 

fiol. Missionskyrkan

19 söndag 19.00

Romanskonsert. Markus Kvint, flygel, 

och Matteus Blad, sång. Björkö kyrka

19 söndag 17.00

Högtidsgudstjänst , Missionskyrkan. 

Kyrkorna på Björkö firar 3-årsjubileum! 

Efter gudstjänsten gemensam vandring 

till Björkö kyrka , mingelfest.

Därefter: Välkommen att stanna på 

Romanskonsert 19.00

26 söndag 18.00 

Sommarsång Välkommen att sjunga 

med i sommarens vackra sånger och 

psalmer! Elisabeth Jonsson, solister 

och instrumentalister. Björkö kyrka

29 onsdag 18.00 Obs tiden 

Sommarmusik på Björkö i

Missionskyrkan Barnkören Diskanten 

från Lerum framför musikalen  ”Den 

fula ankungen”

JULI

3 söndag 10.00 obs tiden

Gemensam gudstjänst i 

Missionskyrkan ”Följ mig!” predikant 

från Öckerö församling Rebecca och 

Christer Zandén med vänner  

6 onsdag 20.00

Sommarmusik på Björkö i 

Missionskyrkan.

”Sagor om livet”. Elina Ryd, sång, och 

Rasmus Borg, piano. Psalmer, visor 

och jazz –innerligt och lekfullt. 

10 söndag 10.00 

Gemensam Söndagsmässa i Björkö 

kyrka ”Förlorad och återfunnen” 

Sigfrid Deminger  

13 onsdag 20.00  

Sommarmusik på Björkö i 

Missionskyrkan. Lyrisk jazz: ”Once 

upon a summertime”. Håkan 

Borgströms kvartett,  Lars Elf, saxofon 

och klarinett, Peter Axelsson, bas, 

Anders Söderling, trummor och Håkan 

Borgström, piano 

    

17 Söndag 10.00 

Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan 

”Att inte döma” predikant från Öckerö 

församling André Sveningzon med 

vänner

20 onsdag 20.00

Sommarmusik på Björkö i Björkö kyrka. 

”Med egna ord och sommarens toner.” 

Atle Burman, dikt. Eva Thersthol, sång, 

och Bo Johan Francke, piano. 

24 söndag 10.00 

Gemensam gudstjänst på 

Apostladagen i Björkö kyrka ”Följ mig!” 

Tove Pilroth

27 onsdag 20.00 

Sommarmusik på Björkö i Björkö kyrka. 

”Kvartetten som svängde”. 

Martin Svanströms kvartett spelar jazz 

med sväng, värme och glädje.

31 söndag 10.00 

Gemensam gudstjänst i 

Missionskyrkan ”Efterföljelse” predikant 

från Öckerö församling Annika Sarafian

AUGUSTI

3 onsdag 20.00 

Sommarmusik på Björkö i Björkö kyrka. 

”Irländska toner ... från när och fjärran.” 

West of Eden: Jenny & Martin Schaub, 

Lars Broman. 

7 söndag 10.00 

Gemensam Söndagsmässa på Kristi 

förklarings dag i Björkö kyrka

”Det är bra att vi är med”   

Sigfrid Deminger

14 söndag 10.00 

Gemensam gudstjänst i 

Missionskyrkan, ”Andlig klarsyn”

predikant från Öckerö församling  

Paul Peeters   

21 söndag 10.00 

Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 

”Det var en rik man ...” Tove Pilroth 

28 söndag 11.00 obs tiden 

Gudstjänst ”Den som tar emot detta 

barn ...” Claes Lager  Barnsång  



Sommarhälsning!
När hösten kommer har jag inte längre föreståndartjänst i Björkö missionsförsam-
ling. Det är ett bra beslut för mig, samtidigt som det känns lite sorgligt. För det har 
verkligen varit härliga år! Bland stora och små, i gudstjänstliv och samtal och allt 
annat, mellan himmel och jord, som ryms i en pastors tjänst. Inte minst i det goda 
samarbetet mellan våra två kyrkor på ön. - Tack för det stora förtroende som visats 
mig, och tack för all uppmuntran och omsorg!

Biskop emeritus Martin Lönnebo - han med Frälsarkransen, du vet!- har berättat 
att han brukar ta farväl med orden: Ha det så trevligt! När han möttes av kritik för 
det; för oandligt, kanhända, för en biskop?, så berättar han att det finns trevligt y och 
trevligt d. Y står för ytligt, d står för djup. Båda trevligheterna är viktiga, är biskop 
Martin noga med att påpeka. Den ena hör ihop med den andra och tillsammans kan 
dom berika varann.

Just så har det varit för mig under dessa fem och ett halvt år. - Trevligt! Både y och 
d. Det har varit ett privilegium, helt enkelt, att få vara en del i så mycket gott liv här 
på Björkö.

Fast jag lämnar min tjänst är jag fortfarande pastor. Och hoppas på god gemen-
skap innanför och utanför kyrkväggarna också i fortsättningen. För vi bor kvar på 
äén. Bättre än så kan man inte ha det.

Ha det så trevligt!

Hälsar pastor Lena


