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EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ • MARS - MAJ 2018

Ola: Siste”backe- 
        fiskarn”

Emma: Vad säger du?



MÅNDAG 30 APRIL  VALBORGSMÄSSOFIRANDE 
18.30 Femkamp med scouterna på ängen nedanför kyrkan.  Korv och bröd, kokkaffe över öppen eld

19.00 Valborgsfirande i kyrksalen. Körsång, allsång och vårtal. Vi avslutar nere på ängen med  brasa, körsång och hurrarop  för våren! 
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I tisdags på konfa (kyrkornas 
gemensamma konfirmations-
läsning) pratade vi om Gud och 
det onda. Vad är människans 
ansvar och vad är Guds? Så fick 
jag frågan av en av 
konfirmanderna: ”Vad säger du, 
Emma? Djävulen eller Lucifer?” 
Jag svarade: ”Jag säger nog 
Djävulen, men vet du, jag brukar 
inte prata om eller tänka så 
mycket på honom. Att ondska 
finns vet vi. Jag håller mig till 
Gud, försöker leva nära Gud. Jag 
tror på att leva i ljuset och sprida 
det. Ljuset skingrar alltid 
mörkret.” ”Ja” svarade 
konfirmanden ”det stämmer”

Det är väldigt lätt idag att dras 
med, se det onda. Vi kan 
konstatera att det finns en massa 
ondska. Men i nästa andetag, det 
finns så mycket goda krafter 
också! Ljuset skingrar alltid 
mörkret. En liten tändsticka lyser 
upp ett mörkt rum. Låt oss vara 
ljus för varandra! Låt oss 
fortsätta att hjälpa varandra, 
som jag uppfattar att vi gör på 
Björkö.

I Equmeniakyrkan Björkö pratar 
vi om detta, att vi vill vara som 
ett ”ligthouse” (fyr). Ju fler ljus 
som kommer samman, ju mer 
lyser vi. Paulus formulerar det väl 
i Romarbrevet 12:21”Låt dig inte 
besegras av det onda utan 
besegra det onda med det goda” 

Nu går vi äntligen mot ljusare 
tider. Vilken skillnad det är redan 
nu jämfört med i december! I 
skrivande stund skiner solen och 
klockan är nästan fem på 
eftermiddagen. Som Håkan 
Hellström sjunger: ”Jag tror, när 
vi går genom tiden. Att allt det 
bästa inte hänt än”.                                                                    
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Vad säger du?

Emma Rudäng, pastor 
Equmeniakyrkan Björkö
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Men först: vem är Ola Alexanderson? 
Man kan träffa Ola i flera olika sam-
manhang på Björkö - i hamnen, på 
Björkövallen eller i djurkollektiven 
där han och familjen har del i hön-
sen och fåren. Han har tidigare varit 
politiskt aktiv. Ola har betytt och 
betyder mycket för Equmeniakyr-
kan; är med i styrelsen och är delak-
tig i församlingens verksamhet. 

Sitt yrkesverksamma liv kan sam-
manfattas med ”till havs”. Efter sko-
lan började han som fiskare tillsam-
mans med pappa Ingemar. Efter 
några år på fiskebåt studerade Ola 
på universitetet, först en fiskeri-
vårdsutbildning och sedan  sjökap-
tensutbildning. Numera arbetar han 
som sjökapten på Stena, och kör 
linjen mellan Oslo – Fredrikshamn.

Fisket har varit en stor del av Björkös 
historia och har präglat ön på många 
sätt. Som många tidigare, arbetade 
Ola som fiskare efter skolan. Han 
hade varit med och fiskat något år. 
De var på väg in till Karlskrona för 
att lossa. Det var kallt, snöade och 
sikten var dålig. De andra sov och 
Ola tyckte att han kunde klara det 
själv. Tyvärr kom båten ur kurs och 
de hamnade på grund.

De fick ett avbrott i fisket som 
innebar ett varvsbesök för repara-
tion av båten. Olas pappa Ingemar 
fick då frågan om de hade någon 
som kunde följa med på ”storback-
efiske”. Ola fick åka med! Detta var 
någonting stort för en fiskare. Så en 
tråkig händelse innebar ändå något 
positivt. 

Den siste 
       ”backefiskarn”

Av Christer Zandén

Vet du vad ”backefiske” är? 
Bland fiskare är det något av 
en kultgrej. Ola var med på 
den sista ”backe-fisketuren” 
i Sverige. 
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StorBackefiske är en metod att fiska 
framförallt Långa. En backa är en 
lång länk där man knyter ihop besätt-
ningens ”hundre” i en viss turord-
ning. Ett hundre är ca 400 meter 
långt och består av ca 60 krok. Kro-
ken är knuten i en liten tafs som kall-
las ”stubb”. Stubben knyts ihop med 

”känsan” som sitter fast i backan 
(hundret) och har ett litet flöte, så 
agnet inte blir liggande på botten. En 
hel länk bestod ofta av 80 st hundre. 
Alltså ca 40 km långt och med ca 
5000 krok som agnades med makrill.  
Efter att backan körts ut låter man 
dem ligga ett par timmar och åker 
sedan samma väg tillbaka. Ett tufft 
jobb, men förtjänsten kunde bli stor. 
”Backefiskare” gjorde ofta 2-3 resor 
per år och kunde ha det som huvud-
inkomst på ett år. 

På bilder från Bohuslän förr ser man 
ofta en massa Långa hänga på tork 
på Bohusläns klippor. Dessa var från 
”backefisket”.  Ola var med på två 
”storbackefisketuren”. 1985 och 
1989. Vid den andra turen följde ett 
filmteam från SVT med och gjorde 
dokumentären ”De siste hundrene”.

En lisa för själen, att tillbringa en solig vårdag med 
lamm och får.

En dag på jobbet med GG 402 Britta av Skärhamn. 
Olas första backeresa 1985.
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Kalendarium
MARS
1 tors 13.00 Sopplunch för dagle-
diga. Lars Jägersvärd. Kostnad 50 kr
OBS! Anmälan till Anita Larsson senast 26 
februari Kl 21.00. Telefon 96 10 27 eller  
anitamossen@gmail.com.

4 sön 11.00  Gudstjänst Tema: 
Kampen mot ondskan. Leif Herngren   

Konfirmanderna till Hovfjället  
9-11 mars
11 sön 11.00 Gudstjänst Equmenia-
kyrkans bön och offerdag för pas-
tors- och diakonutbildningen. Staffan 
Schmidt. Tema: Livets bröd

18 sön 11.00 Gudstjänst med 
Barnkören. Tema: Älskad för den du 
är. Emma Rudäng. Barnkören under 
ledning av Karolina Larsson. 

25 sön 11.00 Palmsöndagen Guds-
tjänst med nattvard. Tema: Vägen 
till korset. Emma Rudäng Lisa Lind-
roth. BARNKYRKA

STILLA VECKAN

26 mån 19.00  
Passionsandakt i Björkö kyrka 
27 tis 19.00 Passionsandakt i 
Equmeniakyrkan
28 ons 19.00 Passionsandakt i 
Björkö kyrka

29 tors 19.00 Skärtorsdagen,  
Getsemaneafton i Skutan Tema: 
Det nya förbundet. Emma Rudäng

30 fre 11.00 Långfredagen Guds-
tjänst. Tema: Korset. Emma Rudäng

APRIL
1 sön 11.00 Påskdagen.  
Gudstjänst Tema: Kristus är  
uppstånden! Emma Rudäng 
BARNKYRKA

8 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Påskens 
vittnen. Lena Sollerman. BARNKYRKA
15 sön 11.00 Equmeniagudstjänst 
Insamling till Equmenia. Tema: Den 
gode herden. Lisa Lindroth, Emma 
Rudäng. 

22 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Tema: Vägen till livet. Emma 
Rudäng

LÖRDAG 24 MARS KL 16.00 
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29 sön 11.00 Gudstjänst med barn-
kören Tema: Vänskap. Emma Rudäng, 
Lisa Lindroth. Barnkören under 
ledning av Karolina Larsson

 

MAJ
6 sön 11.00 Gudstjänst Bönsönda-
gen Tema: Bön. Lena Sollerman

3 tors 13.00 Vårlunch i Skutan 
“Sockerkaka på posten och andra 
brev från Mormor Julia”  Ewa 
Bluhme och Gjert Magnusson  
Varmt Välkomna. Kostnad 75 kr. OBS! 
Anmälan till Anita Larsson Senast 29 april  Kl 
21.00. Tel 961027 / anitamossen@gmail.com

Konfirmanderna på läger Åhs Stifts-
gård 10-13 maj

10 tors 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme. Kristi Him-
melsfärdsdag. Lena Sollerman. Vid 
regn i Equmeniakyrkan

13 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Hjälparen kommer. Claes Lager

20 sön 11.00 Gudstjänst Pingst-
dagen. Tema: Den heliga Anden. 
Emma Rudäng

27 sön 11.00 Konfirmationshögtid 
Redovisning och Gudstjänst med 
nattvard i Björkö kyrka. Emma 
Rudäng, Christer Holmer, Lisa  
Lindroth, konfirmanderna, Ulrika 
Davidsson

3 juni kl.11 Gudstjänst Tema: Vårt 
dop. Emma Rudäng, Lisa Lindroth

6 juni Nationaldagsfirande kl.15 i 
kyrkparken utanför Björkö kyrka 
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EQUMENIAKYRKAN   
TORSDAGAR KL 19-20  
T.O.M 3 MAJ 
EN STUNDS STILLHET
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill.

30 mån  
VALBORGSMÄSSOFIRANDE 
18.30 Femkamp med scouterna på 
ängen nedanför kyrkan.  Korv och 
bröd, kokkaffe över öppen eld
19.00 Valborgsfirande i kyrksalen. 
Körsång, allsång och vårtal.  
Vi avslutar nere på ängen  
med brasa, körsång och  
hurrarop för våren! 

Boka redan nu in söndag  
2 september kl.11 till 18 (senast): 
Tillsammansdag på Sion Rörö. 
Inleds med gudstjänst kl.11 



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

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

Vi träffas 
onsdagar  
18.30!

FREDAGSHÄNG 
för ungdomar från åk 7 och uppåt! 
Fika • Biljard • Häng •  
Andakt • Pingis • KL 19-22:30 
Kontakt Lisa Lindroth: 070-4453337 
undomsledarebjorko@gmail.com Fredagar kl 10. Barnsång för barn 0-5 år  

med förälder eller annan vuxen. Lek, enkel 
lunch och fika efter sångstunden.  
Kontakt: Ebba Knutsson 0709-66 96 14 
ebba.knutsson@gmail.com

Välkommen 
till BARNKYRKA!  
(som söndagsskola)  

i samband med  
Gudstjänster kl. 11.00:  

25/3, 1/4, 8/4  
Från 3 år


