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Ingen ska behöva 
vara ensam

Vårt hopp
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Equmeniakyrkans årsmöte 
För första gången har 
Equmeniakyrkan haft sitt årsmöte 
digitalt. Tack vare de tekniska 
möjligheterna fick vi ändå "träffas" 
och rösta igenom agendan.

Vi ser fram emot detta år då vi 
alltmer kan mötas och umgås igen, 
både i kyrka och samhälle!

☀🌷
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Vilken vinter vi fick! Med massor av 
snö, is o sol i januari / februari och så på 
bara någon dag var snön borta och det 
kände som om våren kom.  Nu vill jag 
tro och hoppas att det även ljusnar med 
pandemin. 

Det gångna året har tagit på oss alla. 
Alla har behövt göra uppoffringar. Jag 
tänker särskilt på dig som lever ensam. 
Men också på alla ungdomar som haft 
distansstudier halva gymnasietiden, vi 
har alla behövt avstå. I Bibeln beskrivs 
hur Gud skapar världen och gång på 
gång konstaterar "Det är gott " även när 
människan - Adam (som betyder män-
niska) skapats konstaterar Gud att män-
niskan är god. Så kommer första saken 
som inte är gott, Gud konstaterar "det 
är inte gott för människan att vara en-
sam". Ensamhet är inte gott, så Gud 
skapar Eva som betyder liv. Vi är ska-
pade till gemenskap och vi behöver 
varandra. Det har blivit tydligt under 
gångna året. 

Tusse Chiza medverkade i Melodifesti-
valens tredje deltävling. I presentatio-
nen av sig själv sa han: "Jag har inte 
behövt vara ensam. Ingen ska behöva 
vara ensam. Vi har mer gemensamt än 
vad som skiljer oss åt. Låt oss aldrig 
glömma det. Min galna dröm blev verk-
lighet. Det trodde jag aldrig - när jag 
som barn på flykt undrade vart jag skul-
le ta vägen" 

Vilken viktig påminnelse som kom där 
på lördagskvällen i Sveriges största mu-
siktävling. Ingen människa ska behöva 
vara ensam, vi har mer gemensamt än 
som skiljer oss åt, det gäller alla männ-
iskor, alla dagar! Det är även vad Jesus 
lovar när han ska lämna lärjungarna 
"Jag är med er alla dagar in till tidens 
slut" (Matteusevangeliet 28:20). Inget 
löfte om hur våra dagar kommer se ut, 
men ett löfte att vi inte är ensamma.

Här på vår ö behöver vi inte vara en-
samma, kommer vi ut för en promenad 
finns det alltid någon att säga hej till, 
någon att byta några ord med. Om någ-
ra månader kan vi återigen bjuda in till 
fler mötesplatser i Equmeniakyrkan. Åh 
vad jag ser fram emot det! Tills dess är 
du välkommen till Öppen kyrka vid tre 
tillfällen i veckan, Barnrytmik via web-
ben, lunchandakt via Zoom, Gudstjäns-
ter via Youtube och Zoom, scouter var-
annan vecka. 

Vi människor behöver varandra, vi är 
skapade till gemenskap!

Ingen ska behöva 
vara ensam

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Vårt  
hopp

Ingrid Ploghed

Nu vänder det!

I flera veckor har vi fått känna av 
vinter med både snö och kyla men 
trots detta kan vi se att våren kom-
mer närmare och närmare. Sakta 
blir dagarna längre och himmelen 
blåare.

När jag tänker på våren så tänker 
jag på värme, klara färger och ljus. 
Ljuset från solen värmer våra bleka 
kinder och i naturen börjar de ljusa 
gröna färgerna blandas upp med 
gult, blått och vitt.

Då våren kommer kan livet kännas 
lite lättare. Vi börjar utforska de 
små händelserna runt omkring oss. 
De första snödropparna, det första  

  
fågelkvittret och ljuset som dröjer 
sig kvar på eftermiddagen.

Vi får påminna oss om att stanna 
upp och titta på dessa små under 
som sker i naturen varje år. Livet 
återvänder till naturen och vi får 
vara med och upptäcka det. Vän-
ner och grannar börjar dyka upp i 
sina trädgårdar och det spontana 
mötet blir allt vanligare.

Med våren får vi också lov att fira 
påsk och uppleva påskdramat med 
Jesus död och uppståndelse.
När Jesus dog på korset, var hans 
lidande fruktansvärt - men det kan 
också ses som något vackert. Vack-
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ert utifrån att vi tänker på varför 
han dog. Jesus valde att dö för att 
rädda oss människor från våra syn-
der. I samband med att Jesus dog 
så sprack det stora draperiet, den 
s.k. förlåten, i templet i Jerusalem. I 
efterhand har forskare gissat på att 
förlåten var ca 20 meter hög och 10 
meter bred och ca 10 cm tjock.

I templet var det bara överstepräs-
ten som fick gå bakom detta dra-
peri och då bara en gång om året 
efter att han hade renat sig på ett 
särskilt sätt. Förlåten represente-
rade hindret mellan Gud och män-
niskan men genom att det sprack 
sönder så tolkade man det som att 
Gud valde att sträcka ut sin hand 
mot människorna. Vi som vågar och 
vill kan välja att se denna utsträck-
ta hand men ibland behöver man 
vara lite listig för att upptäcka den. 
Kanske visar den sig genom en vän 
eller kanske en granne. Tänk om 
den dyker upp på Ica?

På den tredje dagen uppstår Jesus 
och börjar visa sig för oss männ-
iskor igen. Detta skapar hopp om 
att det finns ett liv efter döden, ett 
hopp om att vi blir förlåtna våra 
synder.

Just nu behöver vi människor mer 
hopp än någonsin. Många känner 
trötthet, nedstämdhet och mörker 
utifrån hur det ser ut runt om i 
världen. Vi behöver hjälpa varandra 
med att lyfta blicken lite grann för 
att kanske kunna urskilja den lilla 
ljusning som börjar närma sig. 
Hjälp varandra att hitta de små 
under som döljs i vår natur och i 
vår närhet.

”Gud, ge mig sinnesro att accep-
tera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan och 
förstånd att inse skillnaden.”
 Reinhold Niebuhr.
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MARS

7 sön 11.00  Gudstjänst  via  Zoom  
Länk  på  hemsidan  och  sociala  medier  
Tema:  Kampen mot ondskan. Emma 
Rudäng. Equmeniakyrkans  bön- och 
offerdag för pastors- och diakonutbild-
ningen. 

14 sön 10-12.00 Promenadgudstjänst  
Emma Rudäng. Start och avslut Equme-
niakyrkans parkering. Starta när du vill 
mellan kl.10-12

21 sön 11.00   Webb-Gudstjänst 
Tema: Guds storhet. Peter Lindh. 

28 sön 11.00   Webb-Gudstjänst 
Palmsöndagen. Tema: Vägen till korset. 
Emma Rudäng

           STILL A VECKAN

29 mån 19-20 Timme för bön i 
Equmeniakyrkan. Emma Rudäng. 
Musik.

30 tis 19-20 Timme för bön i Björkö 
kyrka. Christer Holmer. Musik

31 ons 19-20 Timme för bön i 
Equmeniakyrkan. Emma Rudäng. 
Musik

APRIL

1 tor 19.00  Getsemaneandakt  
via webben Tema: Det nya 
förbundet. Emma Rudäng.
Öppen kyrka kl.19-20 

2 fre 11.00 Långfredagen  Webb-
Gudstjänst. Tema: Korset. Emma 
Rudäng. Öppen kyrka kl.10-12

4 sön 11.00 Påskdagen  Webb-
Gudstjänst. Tema: Kristus är 
uppstånden! Emma Rudäng. Sång 
Öppen kyrka kl.10-12

11 sön 11.00  Webb-Gudstjänst  
Tema: Påskens vittnen. Emma Rudäng

18 sön 11.00  Webb-Gudstjänst i 
Tema: Den gode herden

25 sön 11.00  Gudstjänst via Zoom 
Tema: Vägen till livet. Felix Lindström, 
församlingsplanteringen Biskopsgården, 
Emma Rudäng. Bön och offerdag till 
Mission i Sverige

30 fre 18-20.00 Valborg Tipspromenad 
för barn och vuxna. Start Equmenia-
kyrkans parkering, när du vill mellan  
kl. 18-20

MAJ

2 sön 11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
Tema: Att växa i tro. Emma Rudäng. Bön 
och offerdag till Equmenia nationellt

9 sön 11.00 Gudstjänst Bönsöndagen 
Tema: Bön. Emma Rudäng

13 tor 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme. Kristi Himmel-
färdsdag. Vid regn i Björkö kyrka. Chris-
ter Holmer, Ulrika Davidsson

16 sön 11.00 Gudstjänst   
Tema: Hjälparen kommer.

KALENDARIUM
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23 sön 11.00 Gudstjänst Pingstdagen. 
Tema: Den heliga Anden. Emma 
Rudäng

30 sön 11.00 Konfirmations- 
högtid Tema: Gud; Fader, Son  
och Ande. Redovisning och  
Gudstjänst med nattvard i  

Equmeniakyrkan. På grund av  
det ovissa läget ang. folksamlingar kan 
gudstjänsten komma att  livesändas. 
Emma Rudäng, Sara Johannesson och 
Frida Martinsson, konfirmanderna
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Vi vill uppmärksamma dig på att  
regler för antal personer vid  

sammankomster kontinuerligt följs upp  
av Equmeniakyrkan Björkö, liksom övriga 
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. På 
grund av rådande situation kan därmed 

kalendariet komma att ändras under 
tiden. Följ affischering, vår hemsida och 

Facebooksida för uppdaterad information.

www.equmeniakyrkanbjorko.se

COVID-19

WEBBGUDSTJÄNSTER   
Equmeniakyrkans gudstjänster på  

internet sänds via Youtube (sök där på 
”Equmeniakyrkan Bohus-Björkö”)  

Välkommen att se och lyssna!

Möte på distans - var du än är 
Zoom är en gratis e-mötestjänst som 

finns på webben men kan även laddas 
ner som program på datorn eller som 

app till din smartphone. Vid varje möte 
tilldelas ett mötes-ID. Mer info om detta 

kommar att läggas ut på våra sociala 
medier och hemsidan i god tid.

KARANTÄNKOLLEKT 
Under rådande tider är vi tacksamma för  
karantänkollekt och månadsoffer till  
församlingens plusgiro eller Swish
Swish: 1235615489 PlusGiro: 439 67 07-4

LUNCHBÖN VIA ZOOM
VARJE TISDAG  KL. 12 - 12.30  

Länk på hemsidan och sociala medier

       ÖPPEN KYRKA
          I EQUMENIAKYRKAN

TISDAGAR  kl. 10 - 12

TORSDAGAR kl. 19 - 20  
En stunds stillhet

SÖNDAGAR kl.17 - 18 Gäller  
de söndagar vi har webb- 
gudstjänst: 7 mars, 14 mars  
21 mars, 28 mars, 11 april,  
18 april samt 25 april



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

ALLAKTIVITETSGÅRD med självhushåll  
i anslutning till Equmeniakyrkan.  
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum.
Tel/Bokning: 0700-544644  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

Onsdagar 18.30 
Scout ute patrullvis, varannan 
vecka. Räven och Bävern träffas 
jämna veckor. Älgen och Vargen 
träffas ojämna veckor.

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

BEHÖVER DU NÅGON  
ATT TALA MED? 

Hör av dig till Emma Rudäng, pastor Equmenia-
kyrkan Björkö 0722-521333 emma.rudang@

gmail.com för att boka in ett samtal på telefon. 
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Barnsång för barn 0-6 år med  
föräldrar eller annan vuxen

Varje fredag kl.10, via webben 
så länge restriktionerna  

kräver det

För mer information kontakta:   
Ebba Knutsson 0709-669614

HJÄLP MED HANDLING  
I CORONATIDER

På tisdagar och torsdagar ordnas handling och 
hemkörning. Hjälpen är tillgänglig för alla som är 

hemma pga symtom eller är i riskgrupp.  
Ring eller maila: Emma Rudäng 0722-521333 
emma.rudang@gmail.com för att få hjälp på  

tisdagar. Christer Holmer 0708-960151  
christer.holmer@svenskakyrkan.se för att  

få hjälp på torsdagar. 

Björkö    
Equmenia  
Scout

ebba.knutsson@gmail.com

ÖPPEN KYRKA
I EQUMENIAKYRKAN
Tisdagar  kl.10 - 12
Torsdagar En stunds stillhet  kl.19 - 20   
Söndagar  kl.17 - 18 (Gäller de söndagar 
vi har webbgudstjänst)


