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Scout och Kongo
Emma: Kärlekens väg
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Adress 
Equmeniakyrkan  
Bohus-Björkö
Bäckevägen 31
475 37 Bohus-Björkö 
Tel: 031-96 17 09
Hemsida 
equmeniakyrkanbjorko.se

Pastor 
Emma Rudäng
0722-52 13 33 
pastor@equmeniakyrkanbjorko.se

Ungdomsledare 
Oliver Carlsson, Tel: 070-4453337  
ungdomsledarebjorko@gmail.com

Ordförande
Liselotte Engström
070-392 91 66

Equmenia Bohus-Björkö (f.d. SMU) 
equmenia@equmeniakyrkanbjorko.se
Konfirmation  Ledare: Christer Holmer,  
Emma Rudäng, Oliver Carlsson

PlusGiro till Equmeniakyrkan Björkö: 439 67 07-4 
Swish: 123 561 5489 
Plusgiro Equmenia Björkö (f.d. SMU): 79 02 56- 2

Ansvarig utgivare  
Equmeniakyrkan Bohus-Björkö, © 2017
Redaktion: Emma Rudäng, Christer Zandén,  
Göran Sveningzon

ALLA SÅNGSUGNA BARN - SE HIT!
Nu bjuder vi in alla barn 3-12 år  

som vill sjunga
Övningar: Torsdag 30 mars kl.17:30-18:30

Lördag 1 april kl.10:00-11:30
Söndag 2 april övning kl.10 och kl.11 Sjunger barnen  
i Temagudstjänst Kärlek. Karolina Larsson är ledare.

Kostnadsfritt! Anmälan till Emma Rudäng  
senast 26 mars emma.rudang@gmail.com  

mobil: 0722-521333

Välkommen till vår nya webbadress: www.equmeniakyrkanbjorko.se



Igår kväll vandrade jag på 
Kärlekens väg. Jag förstod det inte 
först, när Signe, vår äldsta dotter 
och jag gick hem på Bäckevägen 
från församlingens årsmöte lördag 
25 februari i någon slags ruskigt 
regnhagel som kom rätt i våra 
ansikten. Efter en stund kom Signe 
på; jag går bakom dig mamma ”för 
mammor och pappor kan vara bra 
på att bli blöta för att de är stora 
och älskar en”. 

Då insåg jag, detta är ju kärlekens 
väg, precis som ett tema i 
kyrkoåret. Som förälder och för alla 
som har barn och unga i sin närhet 
som en älskar är det ju självklart att 
ta regnet och mycket mer för de 
små. Sådan är Guds kärlek till oss, 
som en förälder som gör allt för 
sina barn, och mycket mer.

Kärlekens väg börjar i Guds hjärta 
för Gud är kärlekens källa. Vägen 
sträcker sig från Guds hjärta till ditt 
hjärta och mitt. Vägen har ett 
namn: den är uppkallad efter Jesus 
som gått den före oss och gått den 
för oss och med oss. Jesus är 
medvandraren som följer oss upp 
på höjderna i våra liv, lyckans och 
medgångens höjder. Jesus följer oss 
ned i den mörkaste dal, ner i 

sorgens mörker, skammens, 
rädslans, dödens mörker. Jesus går 
före. Han vet att kärleken kommer 
kosta honom livet.

Onsdag 1 mars inleds fastan inför 
påsk. Det finns en yttre fasta som 
innebär att vi försöker bryta med 
några av de vanor som tar upp vår 
tid för att ge rum för något, någon 
annat. Sätter jag vanemässigt på 
TV´n varenda kväll så ska jag kanske 
välja att låta den vara avstängd. Att 
äta enklare mat, avstå från kött är 
ett annat sätt att fasta. Varför? För 
att ge rum för en medmänniska. För 
att få tid till omsorg, bön och 
bibelläsning. 

Välkommen till Equmeniakyrkan 
under fastan, påsken och våren! 
Hur ser din kärlekens väg ut?
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Kärlekens väg

Emma Rudäng
Equmeniakyrkan, Björkö
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Varje onsdag kl 18.30 träffas ca 30 
scouter i Equmeniakyrkan på 
Björkö. Du är välkommen att vara 
med i scout om du går i fyran och 
uppåt.

Scoutledarna Johan Lundqvist och 
Maria Nejdesjö berättar om verk-
samheten: ”Att vara utomhus lockar 
många. Elda är uppskattat…”. Varje 
träff börjar med en andakt medans 
de inte är för trötta. De fyra patrul-
lerna; Tigern, Vargbjörnen, Laxen 
och Galen fixar, leker och lagar mat 
över öppen eld. De lär sig samar-
beta. Tanken är att de ska göra saker 
själva, istället för att bli serverade.

Friluftslivet är kännetecknande för 
scout och det som fick Johan att 
vara scoutledare. Han gillar att dela 
med sig av vad han kan, ex. fiska. 
Han har varit scoutledare sedan 
2013 och Maria blev scoutledare 
redan 2000!

Scout
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Gången efter vi ses står det mörker-
spårning på schemat. Oerhört spän-
nande att hitta vägen i mörkret med 
risk för att bli skrämd av ledarna. Kul 
och läskigt!

Läger är skoj! På läger lär man känna 
varandra riktigt bra. Under Kristi 
himmelfärdshelgen anordnas scoutlä-
ger på Björkö, men vissa av scouterna 
åker även med på ett stort nationellt 
scoutläger i Kristianstad.

Är du eller ditt barn intresse-
rad av att vara med i scouter-

na? Kolla in kontaktuppgifter på www.
equmeniakyrkanbjorko.se

Pia Lundqvist  
 – Kongo

När jag besöker scouterna är  Pia 
Lundqvist med och berättar om sin 
resa till Kongo. 

I sin forskning om missionärer har 
hon fått kontakt med ett centra i 
Matadi som arbetar med att hjälpa 
gatubarn. Tidigare har pengar 
samlats in på Björkö och skickats till 
verksamheten där. Idag ska scou-
terna skriva brev till barnen som 
bor på centrat.

Av Christer Zandén

Läger är skoj!  
På läger lär man 
känna varandra 
riktigt bra

Barn- och ungdomscentret 
i Matadi är ett center dit 
barn som inte har någon-
stans att ta vägen får 
komma. 

De kan få hjälp med läxor, 
få ett mål mat, umgås med 
andra barn, duscha, vila 
eller få prata med en 
vuxen om sina bekymmer.

FAKTA  
MATADI
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Kalendarium
MARS
1 ons 19.00  Askonsdagen Mässa i 
Equmeniakyrkan Emma Rudäng, 
Christer Holmer

2 tor 13.00  Sopplunch för dagle-
diga Ingemar Wågerman spelar 
tradjazz och berättar om sin uppväxt 
på Hönö. Kostnad 50 kr.  

3-5 mars Konfirmanderna till  
Hovfjället

4 lör 11-13  IFK Björkö, Samhälls-
föreningen och Kyrkorna inbju-
der till träff för alla åldrar: 
"Kollektivliv – ensam är inte 
stark" Start i Klubbhuset IFK Björkö. 
I klubbhuset får vi berättelsen och 
bakgrunden till kollektiven Bu o Bä, Bök 
o Bacon, Sprätt o Omelett. Promenad 
till djuren, möjlighet att ställa frågor 
och klappa djuren. Fika. OBS! Kläder 
efter väder! Fri entré, frivillig gåva till 
kollektiven!

5 sön 11.00 Gudstjänst med  
nattvard. Tema: Prövningens stund. 
Emma Rudäng. Musik: Evelyn Lidebo 
Svenninghed

12 sön 11.00  Gudstjänst 
Equmeniakyrkans bön och offerdag 
för pastors- och diakonutbildningen. 
Inger Burgén Levin, diakonkandidat i 
Equmeniakyrkan

19 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Kampen mot ondskan. Lena  
Sollerman.

26 sön 11.00 Gudstjänst  
Jungfru Marie Bebådelsedag. Tema: 
Guds mäktiga verk. Emma Rudäng

APRIL
2 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Kärlek. Emma Rudäng. 
Barnkör sjunger under ledning av 
Karolina Larsson

9 sön 11.00 Gudstjänst Palmsön-
dagen. Tema: Vägen till korset. 
Cissi Glittvik

 10 mån 19.00 STILLA VECKAN   
 Passionsandakt i Equmeniakyrkan 

 11 tis 19.00 Passionsandakt  
 i Björkö kyrka
 12 ons 19.00 Passionsandakt  
 i Equmeniakyrkan 

 13 tor 19.00 Skärtorsdagen  
 Getsemaneafton i Skutan. Tema:  
 Det nya förbundet. Emma Rudäng.

LÖRDAG 25 MARS KL 16.00 
I SKUTAN, EQUMENIAKYRKAN

LOTTERIER 
SERVERING
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 14 fre 11.00 Långfredagen.  
 Gudstjänst. Tema: Korset.  
 Emma Rudäng

 16 sön 11.00 Påskdagen. Guds-  
 tjänst med nattvard. Tema:  
 Kristus är uppstånden!  
 Emma Rudäng. Sånggrupp.

23 sön 11.00 Gudstjänst 
Insamling till Equmenia riks. Emma 
Rudäng. Musik: André Sveningzon

27 tor 18.30 Samhällsfören-
ingen och Kyrkorna inbjuder 
till Människovärde i fokus: 
"Livsglädje i alla åldrar" Björkö 
kyrkas församlingshem. Barbro 
Lennéer Axelsson, känd psykolog och 
föreläsare. Föredrag, fika och samtal. 
Fri entré, frivillig gåva.

   30 sön VALBORGSMÄSSOFIRANDE  
   17.30 Femkamp med scouterna,   
   korvgrillning, kokkaffe ute. 
   19.00 Traditionellt firande  
   med vårtal och körsång  
   ca 20.00 Vårbrasa 

MAJ
7 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Vägen till livet. Carl-Göran 
Ekberg. Sång och musik: Rebecca 
och Christer Zandén

11 tor 13.00 Vårlunch i Skutan  
Sång och musik för själens hälsa! 
Musikterapeut Birgitta Andersson, 
Linköping. Varmt Välkomna. Kost-
nad 50 kr. Anmälan till Anita Larsson 
senast 7 maj Kl 21.00, tel 96 10 27 eller 
anitamossen@gmail.com

14 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard Tema: Att växa i tro 
Emma Rudäng. Bön- och offerdag 
för Equmeniakyrkans mission i 
Sverige. 

20 lör 06.00 Fågelvandring för  
Världens Barn! (se info på sista sidan)

21 sön 11.00 Konfirmationshögtid 
Redovisning och gudstjänst i  
Equmeniakyrkan. Bönsöndagen, 
Tema: Bön. Christer Holmer, Emma 
Rudäng, Oliver Carlsson,  
konfirmanderna, Ulrika Davidsson

25 tor 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme  
Kristi Himmelsfärdsdag. Christer 
Holmer.

28 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Hjälparen kommer. Emma Rudäng 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 juni sön 11.00 Gudstjänst 
Pingstdagen. Staffan Engblom. 
Tema: Den heliga Anden 
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EQUMENIAKYRKAN  VARJE  
TORSDAG KL 19-20 T.O.M 
12/5: EN STUNDS STILLHET

Kom när det passar, stanna 
så länge du vill.

6 juni 15.00 
Nationaldagsfirande  
Kyrkparken (utanför  
Björkö kyrka)



VÄLKOMMEN TILL 
SCOUT! Onsdagar 
18.30 Kontakt:  
Maria Nejdesjö, tel: 
070-597 06 55,  
maria.nejdesjo@
gmail.com  

BOHUS-BJÖRKÖ

SKUTAN

Kurs- och lägergård med självhushåll i 
anslutning till Equmeniakyrkan. 
Vandrarhem med 20 bäddar fördelade  
på 6 rum. Förfrågningar och bokningar:  
skutan@bjorkomissionskyrka.se  
eller: 0700-544644. Mer info på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

Fredagar 10.00 Kontakt: Ebba 
Knutsson ebba.knutsson@
gmail.com, tel: 0709-669614

FREDAGSHÄNG 

- ett ställe att hänga på för  
  ungdomar från åk 7 och uppåt!

Kontakta ungdomsle-
dare Oliver Carlsson:  
Tel: 070-4453337 
ungdomsledarebjor-
ko@gmail.com

Välkommen på    
    Fågelvandring för    
  Världens Barn!  
Lördag 20 maj  
kl 06.00 
Ledare: Kristoffer Lager 
Kostnad 50:-/person. Allt går 
oavkortat till Världens Barn.

Följ med oss på en vandring där vi spanar och 
lyssnar efter Björkös fåglar! Samling vid 
"slingans" början (vid elverket). Promenaden 
följer slingan Timmerviken och vidare ut mot 
Bovik. Tid ca 3h inkl. fikapaus.ALLA SÅNGSUGNA  

BARN - SE HIT!
Nu bjuder vi in alla barn 3-12 år som 
vill sjunga. Första övning torsdag  
30 mars kl.17:30-18:30. Mer info på 
inlagan (Sid 2). Välkomna!

RÄDDNINGSMISSIONEN söker faddrar 
till ensamkommande ungdomar som bor 
på Björköbo! För mer information se: 
http://www.raddningsmissionen.se/ 
verksamhet/bli-fadder


