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Jag lyfter ögat  
mot himmelen

Vad tar plats  
i ditt liv?
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40 dagar, en möjlighet 
att fundera över vad du 
och jag lägger mycket tid 
på under en vecka. Det 
vi kommer fram till kan 
vi välja att avstå och ta 

en paus ifrån under fastans 40 da-
gar. Fastetiden pågår 26 februari till 
påskafton. Det många förknippar 
med fasta är maten. Vissa väljer 
idag istället att fasta från annat som 
blivit en självklar del av tillvaron. Det 
kan handla om hur vi använder in-
ternet, sociala medier, reser, ser på 
teve, läser och konsumerar. Fastans 
inriktning är enkelhet och den som 
fastar tar med sig sådant som tål att 
upprepas och som fördjupar kärle-
ken.

En morot, en avstängd telefon, en 
Riksha (Indiens tuktuk) en karta och 
en Bibel symboliserar årets tre för-
slag på inriktningar till fasta inom 
Equmeniakyrkan: 
Morot - Klimatfasta med fokus på 
en hållbar livsstil. En fasta med 
fokus på att avstå från något för ett 
enklare liv, uppmärksamma hur vi 
vårdar naturen.  Alla scoutförbund i 
Sverige uppmanar till 40 dagar för 
klimatet genom klimatbingo, som 
även finns med här till vänster. 

Riksha (Indiens tuktuk) - Världen, 
Internationell Mission med fokus på 
givande och gemenskap över 

gränser. En fasta med fokus på att 
avstå något för att ge vidare av det 
vi har fått. Att dela med sig bortom 
sina och världens gränser.  

Bibeln - En fasta med fokus på att 
avstå något för att ge tid till bibel-
läsning. 

”Alla behöver pauser i livet och faste-
tiden är därför en gåva till en alltmer 
stressad och stressande kultur. Den 
är en inbjudan att under en begrän-
sad tid stiga ur ekorrhjulet och prova 
en annan livsstil – enkelhetens och 
eftertankens” (Bönboken).

Vill du slå följe under fastan? Avstå 
från något för att uppnå något annat. 
Vill du följa klimatbingot? Vad tar 
plats i ditt liv? 

Välkommen till Equmeniakyrkan 
Björkö under fastan och välkommen 
att fira påsk, att kärleken är starkare 
än döden!

Vad tar plats i ditt liv?

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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När jag gick i lågstadiet fick vi sjunga 
psalmer i skolan. En av dessa psalmer 
var psalm 210 ”Jag lyfter ögat mot him-
melen”. Högt och ljudligt sjöng klassen 
dessa ord utan att egentligen ge det en 
innebörd. Jag kan också tänka mig att en 
och annan också satt och sneglade upp 
mot taket medans vi sjöng. Kanske hade 
man tur och kunde få se en glimt av Gud 
eller så ville man kanske skicka en tanke, 
en bön eller ett tack för att få finnas till.

Just nu är vi många som lyfter blicken 
men kanske inte upp mot himlen utan 
snarare upp mot vår kyrkas nya tak och 
dess nya kors som är monterat på spet-
sen ovanför den stora ingången. Det 
glänser vackert när solen lyser på det.

På södra halvklotet finns en stjärnbild 
som kallas för Södra korset. Det är den 
minsta stjärnbilden på stjärnhimlen. 
Denna stjärnbild, som liknar ett kors, 
användes förr av sjöfarare för att kunna 

navigera sina båtar. Med hjälp av södra 
korset kan man lokalisera Sydpolen och 
därmed fastställa åt vilket håll syd låg. 
Med hjälp av solens upp och nedgång 
kunde man fastställa öst och väst och 
med hjälp av dessa väderstreck kunde 
man resa långt över de stora haven och 
upptäcka nya kontinenter.

På så sätt kan vi tänka oss att vårt krist-
na kors fungerar. Genom att titta upp 
mot kyrkans tak och dess kors kan vi 
hålla den kurs som vi har planerat. Vi 
kan använda korset för att navigera oss 
genom livet och kanske upptäcka nått 
nytt hos oss själva eller våra medmän-
niskor. 

Lyft blicken mot korset som en påmin-
nelse om att Gud finns och sjunga vers 2 
i Psalm 210 ”Jag är så glad att få tacka 
dig, och gärna vill jag det göra. Jag vet 
det visst att du ser på mig, och vad jag 
ber vill du höra.”

Ingrid Ploghed

Jag lyfter ögat  
mot himmelen



Dagen bjöd på sedvanligt årsmötesväder 
med friska kastvindar, regn och en och 
annan solglimt då Equmeniakyrkan Björkö 
höll sitt årsmöte den 22 februari. Ca 30 
deltagare samlades i Skutans lokaler och 
röstade igenom beslut och riktlinjer för 
kommande år.

Nytt för i år är att kyrkan har fått en deko-
rations- och inredningsgrupp som består 
utav 6 medlemmar som ska ha som upp-
gift att försköna lokalerna. Vi ser med 
spänning fram emot kommande föränd-
ringar.

Utöver det valdes medlemmar till kom-
mande års styrelse. Den nya styrelsen 
består utav; Liselotte Engström, ordfö-
rande. Ingrid Ploghed, Ola Alexandersson, 
Conny Nylén, Christer Zandén, Susanne 
Martinsson och Peter Lindh.

Efter att vi hade gått igenom halva före-
dragningslistan blev det paus med fika 
och underhållning. Claes Lager hade för-
berett en bildfrågelek med närbilder från 
vår ö där man skulle gissa var bilden var 
tagen. Vi var många som tyckte att det var 
klurigt och det var faktiskt inte
någon som fick alla rätt.

Så, nu är de nya grupperna i kyrkan satta 
och målen för kommande år är beslutade 
och vi ser med glädje fram emot vad som 
kommer att ske framöver. Vår vision är: Vi 
vill vara ”En kyrka för hela livet där möten 
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och 
världen”.

Välkomna att delta i vår verksamhet!
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Equmeniakyrkans  
årsmöte

Björkö hamn, 2020-02-22
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Kalendarium
MARS
1 sön 11.00 Gudstjänst  Equmeniakyr-
kans bön och offerdag för pastors- och  
diakonutbildningen. David Nilsson, 
pastorskandidat i Equmeniakyrkan.   
Apostlagärningarna 21-23. Kollekt till  
pastors och diakonutbildningen

8 sön 11.00 Psalmgudstjänst Tema: Den 
kämpande tron. Lena Sollerman. Vi 
sjunger “nya” psalmer. Sånggrupp under 
ledning av Harriet Lager

12 tor 13.00  Sopplunch för daglediga  
Kostnad 75 kr. OBS! Anmälan till Anita  Larsson 
Senast 10 mars. Telefon: 0706-351307. 
031-961027 eller maila: anitamossen@gmail.com    

15 sön 11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
Tema: Låt barnen komma till mig. Emma 
Rudäng. Barndop (dubbeldop). Sång och 
musik: David Sveningzon med flera

21 lör 16.00 VÅFFELMARKNAD 
Lotterier, servering   

22 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: För den här världens skull. Emma 
Rudäng. Apostlagärningarna 24-26. 
BARNKYRKA

29 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Att ta ett 
steg till. Emma Rudäng. Apostlagärning-
arna 27-28

APRIL 
5 sön 11.00 Palmsöndagen  
Gudstjänst med nattvard  
Tema: Vägen till korset.  
Lena Sollerman   

6 mån 19.00 Passionsandakt  
i Björkö kyrka 

7 tis 19.00 Passionsandakt  
i Equmeniakyrkan 
8 ons 19.00 Passionsandakt  
i Björkö kyrka

9 tor 19.00 Skärtorsdagen  
Getsemaneafton i Skutan. Tema: 
Det nya förbundet. Claes Lager

10 fre 11.00 Långfredagen  
Gudstjänst. Tema: Korset.  
Emma Rudäng

12 sön 11.00 Påskdagen  
Gudstjänst. Tema: Kristus är  
uppstånden! Emma Rudäng. 
Sånggrupp. BARNKYRKA

19 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Påskens vittnen.  
Anders Elfström, sjukhuspastor  

26 sön 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar  Tema: Den gode herden. Emma 
Rudäng. Offerdag till mission i Sverige

30 tor Valborgsmässofirande 
18:30 Femkamp - korv & bröd 
Kaffe vid elden 19.00 Program ute. 
Vårtal och körsång

Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan 
11.00 den 22/3 och 12/4 Undrar ni något? 
Kontakta Emma Rudäng: 072-2521333

EN STUNDS STILLHET
EQUMENIAKYRKAN
VARJE TORSDAG 19-20 
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill

STILLA VECKAN

    
VÅFFELMARKNAD 
Lör 21/3 16.00    
Lotterier, servering 
VÄLKOMNA!

OBS 
T.o.m 7/5 

Därefter 

uppehåll
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MAJ
3 sön 11.00 Gudstjänst med alla   
åldrar Tema: Vägen till livet. Emma 
Rudäng. Offerdag till Equmenia riks. 
Församlingsmöte i samband med 
kyrkkaffet

7 tor 13.00 Vårlunch i Skutan  
Varmt välkomna! Kostnad 75 kr.  
OBS! Anmälan till Anita  Larsson Senast 10 mars. 
Telefon: 0706-351307, 031-961027 eller maila: 
anitamossen@gmail.com

10 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Att växa 
i tro. Claes Lager. Sånggruppen Men 
and boys från Varberg  

17 sön 11.00 Musikgudstjänst:  

”Kom ljusa nätter, låt oron gå!” - en 
musikgudstjänst om hopp Damkören 
Stella från Eskilstuna delar med sig av 
sånger som vill upprätta. Nyskriven körmu-
sik, Lalehlåtar eller en psalm - var beredd 
på det mesta! Dirigent: Inga-Lill Sjönneby. 
Solist o pianist: Elina Hultman. Lena 
Sollerman, betraktelse

21 tor 11.00 Friluftsudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme Kristi Himmels-
färdsdag. Emma Rudäng. Vid regn i 
Equmeniakyrkan

24 sön 11.00 Gudstjänst från Equme-
niakyrkans Kyrkokonferens i Malmö 

31 sön 11.00 Konfirmationshögtid 
Pingstdagen. Redovisning och Gudstjänst 
med nattvard i Björkö kyrka. Tema: Den 
heliga Anden. Emma Rudäng, Angelica 
Andersson, Ulrika Stenman, konfirmanderna
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JUNI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
6 juni Nationaldagsfirande  
Kl.15 i kyrkparken utanför Björkö kyrka

7 juni Gudstjänst kl.11. Lena Sollerman

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

18:30 Femkamp 
med scouterna på ängen 

vid Equmeniakyrkan. Korv med 
bröd. Kaffe vid elden

19:00 Valborgsfirande 
Program ute med vårtal 

och körsång. 

VALBORGS-VALBORGS-
MÄSSOFIRANDE MÄSSOFIRANDE 

30 APRIL30 APRIL

VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

KURS OCH LÄGERGÅRD med självhus-
håll i anslutning till Equmeniakyrkan. 
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Tel: 0700-544644.  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

          Välkommen till  
               Scout 2020! 
       Vi träffas  
           varje onsdag  
             nedanför  
                              Equmeniakyrkan 
Du är välkommen till scout om du går i 
4:an eller uppåt. Här lär vi oss om 
friluftsliv, som att laga mat över öppen 
eld, tälja, såga m.m. Vi leker även en hel 
del och lär oss samarbeta i grupp. Vi åker 
även på läger. 
För mer information kontakta: Maria 
Nejdesjö 070-597 06 55 
maria.nejdesjo@gmail.com

RETREATER I EQUMENIAKYRKAN 
BJÖRKÖ, 2020

”Det som ger hoppet liv” 10-11 april 
Långfredag kl 18 – påskafton kl 18. 
Övningar i lyssnande och medveten uppmärk-
samhet; i stillhet och i rörelse, inomhus och 
utomhus. Läs gärna Lars Björklunds bok ”Det 
som ger hoppet liv” i förväg. Finns hos Din 
Bok bl.a. Ledare: P-O Dalnäs, dans- & rörelse-
pedagog. Lena Sollerman, pastor/samtals-
terapeut.

Enkelt boende i vandrarhemmet Skutan. 
Kostnad: 1.000 kr inkl mat och logi.

Anmälan och frågor: lena@sollerman.se 
0708-972524

Håll utkik  

på hemsidan,  

Facebook & Insta-

gram för mer  

info!

KYRKSKJUTS  
Behöver du hjälp med att ta dig till kyrkan?
Kontakta: Elon Svenninghed 070-8851244
eller Britt-Marie Törnqvist 070-7820701  

(Ring gärna dagen innan, men senast  
en timme innan samlingen börjar)

FREDAGAR 10.00 
Barnsång för barn mellan 0-5 år med 
föräldrar i Skutan, Equmeniakyrkan. 

Efter samlingen äter vi en enkel lunch 
och fikar tillsammans

Nästa nummer  
av Livet kommer 
första veckan i 
Juni!
☀


