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EN LITEN TIDNING FRÅN BJÖRKÖ MISSIONSKYRKA           MARS - MAJ 2013

Hälsningar från  
   Skandinaviska Turistkyrkan

Amadeo  sjunger upp
Emma:  Välkommen!
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Tisdag kvart över sex i Missionskyrkan på 
Björkö. Evelyn Lidebo Svenninghed kopierar 
noter. De första körmedlemmarna kommer. 
Flera kommer, några är nya. Pratstunden 
innan är viktig. Att sjunga i kör är i högsta 
grad även något socialt.  
Evelyn leder kören Amadeo i Missionskyr-
kan. Kören övar en gång i veckan och fram-
träder i gudstjänster och vid vissa andra 
tillfällen. Bland annat har de börjat öva inför 
Valborgsmässoafton. 

Några är nya och några har sjungit i kör 
länge. Ingrid Ploghed berättar: ”Jag började 
sjunga i en barnkör i Missionskyrkan på 80- 
talet som hette Glad Ton och som leddes av 
Mona Alexandersson. I början av tonåren 
var vi några tjejer som bildade en kör som 
Eva- Katarina Larsson ledde. Bland annat var 
vi på en körresa till Uppsala där vi sjöng i 
Uppsala Domkyrka. Vi kallade oss för EKO-
kören. Efter det har jag sjungit i provisoriska 
körer som vi har haft i Missionskyrkan men 
även i Göteborgs Gospel”. 

Kvällens övning börjar med uppsjungning. 
Medlemmarna står upp och hela kroppen är 
med. När första låten tar vid känner man 
verkligen glädjen och kraften i den gemen-
samma sången. 

Röster från kören:
”Skapandet av musik är fantastiskt!
Det är resan från de första stapplande 
stegen när man första gången börjar öva på 
ett nytt stycke hela vägen fram till när man 
uppför det för första gången och det blir 
musik. Det är detta som är det härliga med 
att sjunga i kör”.

”Jag har sjungit i kör i hela mitt liv, det har 
blivit som ett livselixir. Att träna in en svår 
stämma och sjunga den tillsammans med 
andra stämmor till en vacker helhet är en 
fantastisk upplevelse. Och så är det ju ve-
tenskapligt bevisat att körsångare lever 
längre än andra....”

”Det bästa med att sjunga i kör är att man 
får använda sin röst som ett instrument 
och som en del av en helhet. När man kom-
mer till sluttonen i ett stycke och klangen är 
ren då går det en rysning genom kroppen 
och man känner ren glädje.”

”Det är roligt att sjunga. Det är härligt med 
flera stämmor, med klangerna, med effek-
ten när man sjunger tillsammans, med 
gemenskapen. Välbefinnande”.

Det är roligt att sjunga!
Äntligen! Nu kommer våren, nu 
är den här. För min del är den 
alltid lika välkommen. Hur är det 
för dig? Oavsett vårt förhållande 
till våren är ljuset välkommet i 
våra liv. Ljuset återvänder och det 
blir som en vändpunkt. 

Anders Frostensson formulerar 
detta så tydligt i psalm 197, Den 
blida vår är inne: ”Och allt som 
låg där fruset i dagar vintergrå 
skall löst av himmelsljuset mot 
blom och mognad gå. Vi glädes åt 
varandra, åt sol och sommartid, 
att på Guds jord få vandra och 
äga himlens frid.”

Ser du fram emot något särskilt i 
vår? Själv ser jag fram emot att se 
Björkös omtalade blåsippor för 
första gången! I Missionskyrkan 
ser jag fram emot valborgsfiran-
de, många spännande gudstjäns-
ter och samlingar.

Precis som våren och ljuset är 
välkommet är min förhoppning 
att du alltid ska känna dig välkom-
men till Missionskyrkan här på 
Björkö! För du är alltid lika  
välkommen.

Alltid lika välkommen
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Mars
3 söndag 11.00 
Gudstjänst  
Rebecka Benjaminsson Larsson, 
pastorskandidat predikar 
Musik: Evelyn Lidebo Svenninghed 
Bön och offerdag till pastors- och  
diakonutbildningen

9 lördag 15.00 
Våffelmarknad 
Lotterier och servering

10 söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Midfastosöndagen - Livets bröd 
Emma Rudäng 
Amanda Gustafsson med vänner

14 torsdag 13.00 
Dagledigträff med sopplunch

17 söndag 11.00 
Gudstjänst 
Jungfru Marie Bebådelsedag  
- Guds mäktiga verk 
Leif Herngren, Musik: Kenneth Franzén 
och Mårten Larsson
Efter kyrkkaffe: Församlingsmöte

23 lördag 13.00 - 24 söndag 13.00
Pilgrimsretreat
Tema “Kom ut och andas - känn att du 
lever!” Anmälan senast 17/3 till  
Lena Sollerman

24 söndag 17.00
Söndagskväll i Skutan
Gudstjänst för alla åldrar 
Palmsöndagen - Vägen till korset 
Emma Rudäng, Viktor Weismark
Konfirmanderna 

25 måndag 19.00 
Passionsandakt i Björkö kyrka 
Emma Rudäng

26 tisdag 19.00 
Passionsandakt i Missionskyrkan 
Christer Holmer 
Musik: Lotta Alexanderson, flöjt 
Christer Sollerman, flygel

27 onsdag 19.00 
Passionsandakt i Björkö kyrka 
Emma Rudäng

28 torsdag 19.00 
Skärtorsdagen
Getsemaneafton i Skutan. Kvällsmat  
och nattvard. Emma Rudäng

29 fredag 11.00 
Långfredagsgudstjänst - Korset 
Emma Rudäng. Musik: Paul Peeters

31 söndag 11.00 
Påskdagsgudstjänst - Kristus är  
uppstånden. Emma Rudäng. 
Kören Amadeo

Kalendarium April
1 måndag 17.00
Annandag påsk  
- möte med den uppståndne  
Gemensam Emmausmässa i Björkö kyrka
Christer Holmer. Konfirmanderna 
medverkar

7 söndag 11.00 
Gudstjänst, andra i påsktiden  
- Påskens vittnen 
  Claes Lager. Musik: Rebecca och Christer 
Zandén

13 lördag 11-14.00 
Pilgrimsvandring
Mässa firas längs vägen. Bra kläder och 
skor, matsäck! Samling och start/mål vid 
Missionskyrkan.

14 söndag 11.00 
Gudstjänst för alla åldrar 
Tredje i påsktiden - Den gode herden 
Emma Rudäng. Drama 
Kollekt till equmenia/ SMU riks 
Scouterna bjuder på fika

21 söndag 17.00 
Söndagskväll i Skutan 
Gudstjänstverkstad 
Emma Rudäng

28 söndag 11.00 
Gudstjänst  
Femte i påsktiden - Att växa i tro 
Evelyn Lidebo Svenninghed 
Musik: Philip Svenninghed och  
Kristoffer Nilsson 
Kollekt till mission i Sverige

30 tisdag 19.00 
Valborgsmässoafton 
Valborgsmässofirande på kyrkbacken 
Kören Amadeo 
Björkö Big band 
Brasa, vårtal och servering.

Maj
4 lördag 11-14.00 
Pilgrimsvandring  
Mässa firas längs vägen. Bra kläder och 
skor, matsäck! Samling och start/mål vid 
Missionskyrkan.

5 söndag 11.00 
Gudstjänst  
Bönsöndagen - Bönen 
Lena Sollerman

9 torsdag 11.00 
“Nära havet, nära himlen”  
Gemensam friluftsgudstjänst, Tors Holme 
(vid regn i Björkö kyrka) Christer Holmer 
Medtag matsäck! Tipspromenad efteråt

12 söndag 18.00 
Mässa i tiden 
Ekumenisk mässa 
Emma Rudäng, Christer Holmer, Lovisa 
Taylor, konfirmanderna

19 söndag 11.00 
Gudstjänst för alla åldrar 
Pingstdagen - Den heliga Anden 
Emma Rudäng

25 lördag 15.00 
Konfirmandernas redovisning. 
Björkö Kyrka

26 söndag 11.00 
Konfirmationshögtid med nattvard i 
Missionskyrkan. Heliga trefaldighets dag. 
Emma Rudäng, Christer Holmer,  
Lovisa Taylor

Varje onsdag 9.00 
Pilgrimsmässa, förbön, samtal och 
nattvardsfirande - välkommen!
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André och Emmy
i Skandinaviska Turistkyrkan 

Innan jag och Helena skulle åka ner en 
vecka för att hälsa på sonen André och 
hans flickvän Emmy dök frågan upp från 
några i församlingen: ”varför inte göra 
en liten artikel om deras arbete på Gran 
Canaria?”. Vi närmare eftertanke pas-
sade detta bra. Vi hade en ny ”Livet” att 
planera för våren och tänkte denna gång 
hitta något om församlingsarbetet i 
Björkö Missionskyrka. Men det blev alltså 
inte riktigt Missionskyrkan, utan Skandi-
naviska Turistkyrkan i Playa del Inglés.

Det hela började under en scoutledarut-
bildning där Emmy och André deltog. En 
gemensam bekant tipsade Emmy om 
arbetet på Gran Canaria. De blev intres-
serade, rekommenderade och fick job-
bet. Den 15 oktober förra året packade 
dom sina väskor för ett 6 månader långt 
uppdrag.

Templo Ecuménico som turistkyrkan 
heter på spanska, är belägen i Playa del 
Inglés på södra delen av Gran Canaria. 
Dagen efter vi landat var det dags för en 
av deras egna kvällar på ”Café Träffpunk-
ten”. Caféet ligger vid sidan av huvud-
byggnaden och används flitigt av olika 
församlingar som avlöser varandra. Jag 

fick intrycket av att turistkyrkan verkli-
gen är en levande kyrka, där olika natio-
ner och samfund delar på lokalen och 
har mässor och gudstjänster löpande 
under det halvår som den ”stora” turist-
säsongen varar på Gran Canaria. 

Att André haft hjälp av både scoutverk-
samhet och musikframträdande från 
hemmaplan var något jag fick bekräftat i 
detta sammanhang. Det samma gäller 
Emmy som även jobbat med tonårsverk-
samhet i sin församling. Jag tänkte att 
det måste vara något av en utmaning 
för två ungdomar att anpassa både pro-
gram och musik så att de flesta känner 
sig hemma. De har dessutom en mycket 
äldre generation besökare att ta hänsyn 
till här, något som de verkar ha anpassat 
sig till väl.

Jag fick en liten en pratstund med en 
mycket nöjd teamledare, Stig Jirenius: 
– Ett viktigt syfte med att ha ungdomar i 
säsongsverksamheten är just för att nå 
en yngre generation, och även via dem 
nå ut med evangelium till ”icke-kyrkliga” 
människor.  
Han ler och berättar att dom även kommit 
med nya idéer, som att gå ut på stan och 
sjunga och prata med folk på fredagskväl-
lar. Självklart är en teamansvarig med 
också, för - som han själv säger:  – Det 
finns ju en annan, ganska tuff värld här 
ute också.

Den 10 april åker André och Emmy hem 
till Sverige igen, verksamheten stänger 
någon vecka tidigare och öppnar först 
om ett halvår igen. 

Några frågor för Livet:
Vad är era huvudsysslor i uppdraget?
Vi står i kaféet under vardagar (måndag 
ledigt) och delar på arbetsuppgifterna 
som innebär kassa, servering, disk och 
bakning (Emmy bakar alltid tosca-kakan). 
På fredagar har vi vårt eget program i en 
timme med sång och prat med olika te-
man (bekymmerslöshet, den gyllene 
regeln, bön osv) som vi belyser i ett nuti-
dens perspektiv. 

Det är roligt och får tankarna att gro och 
sinnet att utvecklas. Samma kväll går vi 
utanför kyrkan med kaffe och bulle för att 
träffa folk utanför kyrkan vilket också har 
varit givande och gett oss några trevliga 
kontakter.

Vad tycker du har givit mest (hittills)?
André: Fredagarna har betytt mycket i ett 
sammanhang där inte mycket ”nytt” hän-
der. Det är mycket bra med klassiska 
predikningar men roligast när man får 
mer ”aha-upplevelser” vilket jag tycker vi 
fått då vi planerat våra egna andakter. 
Det känns mer naturligt att stå på scen 
och spela nu när man har det i bagaget 
från Björkö. Det har betytt mycket att få 
öva sig i det.  

Medelåldern är ungefär 70 år och trots 
avsaknaden av ungdomar är det spän-
nande att lyssna på de äldre som har så 
mycket att berätta!

Emmy: Jag har växt oerhört mycket av att 
ha programmet på fredagarna, då har jag 
verkligen fått fundera över min tro och 
vad jag står för. Det har varit fantastiskt 
givande! Alla möten med olika människor 
har också gett mig en stor inblick i män-
niskors liv, det har varit en härlig gåva att 
få möta folk och dela livshistorier!

Vad händer när ni kommer hem?
André: Jag har inga klara planer, eventu-
ellt fortsätter jag vikariera som jag gjorde 
innan jag åkte hit men ska försöka hitta 
något annat att ta tag i. Efter hösten är 
jag osäker men spanar lite på folkhögsko-
lor med musikinrikting, det hade varit 
roligt! Jag tänker mig ett år av det jag 
gillar mest för att sedan börja studera 
något intressant på allvar.

Emmy: Jag är just nu mest inne på att 
resa och vidga mina perspektiv, möta 
olika kulturer och människor, det tycker 
jag är spännande! Så jag hoppas att 2013 
innebär ytterligare nya platser, smaker 
och ansikten!

Allsångskväll i kyrkan

Emmy Rommedahl och André Sveningzon
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Välkommen till samtalsgrupp kring kristen tro 
våren 2013. Soppa, föredrag, samtal. Här får vi 
dela funderingar och tankar. 
Start torsdag 31 januari 2013 kl. 18.30-21. 
Därefter varannan torsdagkväll i Skutan,  
Missionskyrkan. Anmälan via telefon eller mail till 
pastor Emma Rudäng tel. 031-96 17 09, mobil 
072-252 13 33,  
mail: emma.rudang@gmail.com

Körsång i Amadeo
Du som vill sjunga i kör, och har 
någon körvana, välkommen till 
Missionskyrkans kör Amadeo.
Vi övar på tisdagar 18:30-19:30. 
Evelyn Lidebo Svenninghed 
070-385 88 93

Du som börjat högstadiet och äldre är välkommen att hänga med 
oss! FREDAX är på fredagar från kl. 19.30  
Kontaktperson: Viktor Weismark 070-226 64 30   

Barnrytmiken träffas fredagar kl. 10.00-12.30. Välkomna på 
barnsång 0-5 år med föräldrar i Missionskyrkan. Efter samlingen 
äter vi en enkel lunch och fikar tillsammans. Kontaktperson: 
Evelyn Lidebo Svenninghed 070-385 88 93

Bilskjuts
Behöver du bilskjuts till gudstjänsten?  
Kontakta Elon Svenninghed tel. 031-92 93 30 eller 
Ingemar Alexandersson tel. 031-96 13 60

Alla barn är välkomna till  Varje söndag i samband med 
gudstjänsten i Missionskyrkan är det SÖNDAX. Barnen är med en 
stund av gudstjänsten, sedan går gruppen till lekrummet. Varje 
vecka lyssnar dom till någon berättelse ur Bibeln och pratar om 
den, och så pysslar, målar och leker vi.  
Kontaktperson: Pastor Emma Rudäng 072-252 13 33

Scouterna träffas varje onsdag kl. 18:30 till ca 19:30 i Missionskyrkan. 
Du är välkommen till scout om du går i 4:an eller uppåt. På scouterna 
lär vi oss om friluftsliv genom att laga mat över öppen eld, tälja, såga 
m.m. Vi leker även en hel del och lär oss samarbeta i grupp. Kontakt-
person: Maria Nejdesjö 073-041 41 95

Bohus-Björkö Missionskyrka


