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EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ • SEP - NOV 2016

Höststart  
i Equmeniakyrkan

Emma:  
Vad är nödvändigt?
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Adress 
Equmeniakyrkan  
Bohus-Björkö
Bäckevägen 31
475 37 Bohus-Björkö 
Pg: 439 67 07-4
Tel: 031-96 17 09
Hemsida 
bjorkomissionskyrka.se

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

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

Ordförande
Liselotte Engström
070-392 91 66

Equmenia Bohus-Björkö (f.d. SMU) 
smu@bjorkomissionskyrka.se
Konfirmation
Ledare: Christer Holmer, Emma Rudäng

Ansvarig utgivare  
Equmeniakyrkan Bohus-Björkö, © 2016
Redaktionen: Emma Rudäng, Christer Zandén, 
Göran Sveningzon

Välkommen till fem torsdagskvällar i höst, start 22 september kl. 19-21
Samt 6 oktober, 20 oktober, 3 november och 17 november!

Måltid, inledning, samtal. Tema för gångerna är:
•  Att lägga en stark grund
•  Att möta våra barns behov
•  Att sätta gränser
•  Att bygga starka relationer
•  Att ha ett långsiktigt mål
Anmälan senast 11 september till Emma Rudäng mobil: 0722-521333 
eller emma.rudang@gmail.com



Ett är nödvändigt. När den här krönikan 
skrivs är veckans tema i kyrkoåret ”Ett 
är nödvändigt”. Ett på ett sätt ganska 
provocerande tema. För hur kan bara 
något enda vara nödvändigt? Det verkar 
så ofta som att väldigt mycket är 
nödvändigt. Men om vi skrapar på ytan, 
vad är egentligen nödvändigt? Vad är 
nödvändigt i en människas liv? Vad är 
nödvändigt i ditt liv? Mitt liv?

Jag tänker på kärlek, relationer, 
gemenskap. Vi är skapade till 
gemenskap. Det står redan i Bibelns 
första bok, då Gud skapat Adam; Det är 
inte gott för människan att vara ensam. 
Adam som är hebreiska och betyder 
man/människa, Gud skapar Eva, som 
betyder liv. 

Sofia Camnerin, biträdande kyrko-
ledare i Equmeniakyrkan, uttrycker sig 
klokt om kyrkans uppdrag. Jag 
instämmer och vill gärna citera henne:  
”Låt varenda människa på den här 
jorden få vara den hon är. Låt henne bli 
tagen på allvar och låt oss ta oss själva 
på allvar, låt oss själva vara den vi är.”

Vi befinner oss i terminsstart, för 
skolan, semestern är för de flesta över 
och vardagen tar vid. För de flesta av 
oss innebär det vissa rutiner. Som 
människor mår vi bra av rutiner, vanor.  
I Equmeniakyrkan är det terminsstart 
och upptaktstider. Vi har glädjen att ha 
anställt ungdomsledare Oliver Carlsson. 
Han kommer att finnas med i våra olika 
ungdomsgrupper; scout, konfa, 

Fredagshäng och nystartade PULS, 
många gudstjänster. Läs mer om Oliver 
och allt som är på gäng längre in i 
tidningen. 

I slutet av september, torsdagen den 22 
september startar kursen ”Att vara 
småbarnsförälder” i Skutan. Kursen är 
ett tillfälle att samtala om föräldraskap, 
att dela erfarenheter, uppmuntra 
varandra. Välkommen med!

Behöver du någon att tala med? 
Välkommen till En stunds stillhet, varje 
torsdag kl,19-20 i Equmeniakyrkan. Kom 
när det passar, stanna så länge du vill. 
En kort gemensam inledning, du sitter 
sedan antingen själv i din tanke, bön, 
tänder ett ljus, eller tar möjligheten att 
samtala med någon, få välsignelsens 
ord. 

Om vi vill så får vi lämna det som 
tynger till Gud. Jesus säger: ”Kom till 
mig alla ni som är tyngda av bördor; jag 
skall skänka er vila”  
(Matteusevangeliet 11:28)
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Vad är nödvändigt? 

Emma Rudäng
Equmeniakyrkan,  
Björkö

Välkommen till fem torsdagskvällar i höst, start 22 september kl. 19-21
Samt 6 oktober, 20 oktober, 3 november och 17 november!

Måltid, inledning, samtal. Tema för gångerna är:
•  Att lägga en stark grund
•  Att möta våra barns behov
•  Att sätta gränser
•  Att bygga starka relationer
•  Att ha ett långsiktigt mål
Anmälan senast 11 september till Emma Rudäng mobil: 0722-521333 
eller emma.rudang@gmail.com
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Av Emma Rudäng

I förra numret av Livet fick vi läsa om 
Oliver Carlsson som ska arbeta som 
ungdomsledare i Equmeniakyrkan på 
Björkö. Nu har Oliver börjat sin 
tjänst och installerat sig i kyrkans 
lägenhet. Vi bad honom berätta om 
vad som händer framöver. 

I höst kommer vi att dra igång ett 
gäng aktiviter för våra ungdomar på 
ön, vi kör igång scout i vanlig ordning, 
FREDAGSHÄNG startar igen och sen 
har vi nyheten för hösten: PULS! (Läs 
om detta här intill samt på baksidan). 
Då är tanken att vi möts och idrottar 
lite tillsammans och sen bara hänger 
och mår väl, hur bra låter inte det? 
Fredagshäng och PULS kommer vara 

varannan vecka på fredagar, jämna 
veckor är det fredagshäng och udda 
veckor blir det PULS med olika 
idrotter varje gång. (Scout är på 
onsdagar.)

Sen är det ju våra gudstjänster på 
söndagar, där kommer jag att finnas 
för barn och unga och försöka 
medverka på något sätt. Utöver det 
är jag intresserad av att predika så 
det kanske det blir någon gång med, 
vi får se! Men främst ska jag hänga 
med barn och ungdomar på guds-
tjänsterna.

Varför ska man kolla in vårt arbete i 
Equmeniakyrkan? Jo för det kommer 
bli aktiviteter utan dess like! Världs-
klass! Fredagarna kommer bli så kul, 
och det ligger en lite överraskning 
och väntar. Vill man veta vad den 
överraskningen är så får man ju 
naturligtvis besöka oss en fredag! 
Fredagshäng börjar 9/9 och PULS 
börjar 16/9, varmt välkomna!

Oliver Carlsson

Höst- 
start med  
Oliver
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PULS tro  
och idrott   
är en satsning där 
vi möts i idrottens 
värld. Vi träffas 
och utövar olika 
sorter av idrotter, 
under hösten blir 

det tillexempel fotboll, innebandy, 
volleyboll och sen har vi bjudit in en 
hemlig gäst som är SM-mästare i 
armbrytning! 

Varför ska man komma på PULS?  
Jo, för vi kommer att ha så grymt kul 
tillsammans och precis alla kommer 
kunna vara med och delta! 

Du är välkommen som har börjat åk 7 
eller är äldre! Vi träffas i idrottshallen 
på Björkö varannan fredag kl. 20-22 
f.o.m 16/9.

Efterlysning
För att kunna ha våra verksamheter 
med barn och unga så behövs fler 
ledare! Vill du vara med på scout, 
som ledare? Eller vill du vara med 
någon/några fredagar antingen på 
Fredagshäng (jämna veckor) i köket 
med caféet eller i idrottshallen på 
PULS (ojämna veckor). 

Alla insatser är välkomna, om så 
endast en gång per termin. För mer 
information kontakta Ungdomsledare 
Oliver Carlsson: 
ungdomsledarebjorko@gmail.com   
070- 445 33 37

Sånger som förändrar!
Välkommen till körhelg fredag till 
söndag 30 sept - 2 okt i Equmenia-
kyrkan Bohus-Björkö
Övning fredag kl. 18.30 - 20   
Övning lördag kl. 10 - 15 inkl. lunch-
paus. (lunch till självkostnadspris)  
Alla sångsugna barn övar  
lördag kl. 13-14.15 
Övning (alla) söndagsmorgon. 
Sångerna framförs i temagudstjäns-
ten söndag 2 oktober kl.11.00

Biståndsorganisationen Diakonia 
har tillsammans med körpedagogen 
Carin Åkesson tagit fram ett sång-
material med sånger från hela 
världen. Sånger som kommit till i 
frustration, i utsatthet eller under 
tårar, men som också fötts i tron på 
kärleken mellan människor och tron 
på en bättre värld. Här blandas 
latinamerikanska rytmer med orien-
taliska melodislingor, stillsam  
a cappella med fullt sväng. Många 
körer och församlingar har använt sig 
av sångerna, Björkö blir nummer 11!
Det blir en helg som berör, som  
ger hopp och kraft! 
Anmäl senast 20 september till Lena 
Sollerman, mail: lena@sollerman.se
I samband med anmälan får du noter 
och möjlighet att lyssna in dig på 
sångerna innan.
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Kalendarium
September
2-3 fre-lör Tillsammansdygn på 
Sillviksgården

4 sön 11.00 Gudstjänst med  
nattvard Tema: Ett är nödvändigt 
Emma Rudäng, Oliver Carlsson. 
Musik: Charlotta Linderum  
Alexanderson, Helena Sveningzon

11 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Döden och livet. Lars Hen-
riksson, Oliver Carlsson. Musik: 
Kenneth Franzén. 

18 sön 17.00 Söndagskväll i 
Skutan Pia Lundqvist berättar om 
Kongo.

24 lör 14-16 Världens barn på 
hamnplan

25 sön 11.00 Gemensam guds-
tjänst i Equmeniakyrkan Tema: Att 
leva tillsammans. Christer Holmer, 
Emma Rudäng, Oliver Carlsson. 
Bibelutdelning till konfirmanderna. 
Insamling till Världens barn. Vid 
kyrkkaffet auktioneras höstens skörd 
ut till förmån för Världens barn.

Oktober
Körhelg! (start 30/9) Se annonse-
ring föregående sida.

2 sön 11.00 Gudstjänst med 
körsång med Carin Åkesson, 
Diakonia. Predikan: Sven Jansson

9 sön 11.00 Gudstjänst Tacksägel-
sedagen! Tema: Lovsång. Emma 
Rudäng, Oliver Carlsson. Lovsångs-
team.

13 tor 13.00 Sopplunch i Skutan 
"Om kärleken och tiden" Lena och 
Christer Sollerman musicerar och 
kåserar. Pris: 50 kr. Anmälan görs 
till Anita Larsson tel: 961027, 
mobil: 0706-351307 eller e-post:  
anitamossen@gmail.com senast  
6 oktober.

14-15 fre-lör "Lärakännadygn" 
med konfirmanderna

16 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Samhällsansvar. Emma Rudäng, 
Diakonala rådet. Församlingsmöte 
i samband med kyrkkaffet.
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22 lör 15.00 Equmenia Björkös 
höstmarknad! Inleds med scoutin-
vigning. Lotterier, servering och 
auktion

23 sön 11.00 Gemensam  
FN-Gudstjänst i Björkö kyrka  
Emma Rudäng, Christer Holmer, 
Oliver Carlsson och konfirman-
derna

25 tis 19.00 Kyrkorna, Väster-
gårdsskolan, Samhällsföreningen 
och IFK Björkö inbjuder till 
Gemensam samtalskväll i Skutan 
(Equmeniakyrkan) Människovärde 
i fokus: ”Om barn och ungas situa-
tion i vårt samhälle” Teater UNO 
framför "Lägg dig inte i det här!" Ett 
processdrama där publiken - såväl 
ungdom som förälder och andra 
intresserade - är med och formar 
berättelsen. Fri entré, fika. 

30 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Förlåtelse utan gräns.  
Staffan Engblom, Oliver Carlsson

 

November
5 lör 11.00 Gemensam gudstjänst 
med nattvard i Equmeniakyrkan 
Alla Helgons dag. Christer Holmer, 
Emma Rudäng.

6 sön 17.00 Gemensam gudstjänst 
med ljuständning i Björkö kyrka 
Tema: I minnet bär vi dem. Emma 
Rudäng, Christer Holmer

13 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Kyrkornas globala vecka. Oliver 
Carlsson, Emma Rudäng.

20 sön 11.00 Gudstjänst Dom- 
söndagen Tema: Kristi återkomst. 
Leif Herngren, Oliver Carlsson

27 sön 11.00 Gudstjänst Första 
söndagen i Advent.  Tema: Ett 

nådens år. Emma Rudäng. Kör och 
blåsare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4/12 sön 11.00 Gudstjänst 
2:a advent.  

Nina Holgersson

EQUMENIAKYRKAN   
TORSDAGAR KL 19-20

Kort, gemensam inledning  
och avslutning.
– Kom när det passar,  
stanna så länge du vill!



Scout startar  
onsdagen den 14 
september kl. 18:30.

Scouterna träffas varje 
onsdag nedanför 

Equmeniakyrkan (Missionskyr-
kan). Du är välkommen till scout 
om du går i 4:an eller uppåt.

Här lär vi oss om 
friluftsliv såsom 
att laga mat över 
öppen eld, tälja, såga m.m. Vi 
leker även en hel del och lär oss 
samarbeta i grupp. Vårterminen 
avslutas med att vi tillämpar det  
vi lärt oss på ett läger.  
För mer information kontakta: 
Maria Nejdesjö 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

PILGR IMSLIV
Höstens pilgrimsvandringar  
på Björkö – se uppdateringar på  
hemsidan: bjorkomissionskyrka.se
Vandra pilgrimsleden på Björkö. När som 
helst. Start på Kaveldunsvägen. Ca 2,5 km 

Startar fredagen den 9 
september kl. 10.00 

Välkomna på barnsång för barn 
0-5 år med föräldrar i Skutan 
(Equmeniakyrkan). Efter sam-
lingen äter vi en enkel lunch och 
fikar tillsammans. För mer infor-
mation kan du kontakta: Ebba 
Knutsson: 
ebba.knutsson@gmail.com  
tel: 0709-669614

FREDAGSHÄNG 

- ett ställe att hänga på för alla ungdomar  
  från åk 7 och uppåt!
Varannan fredag (jämna veckor) från 9 september. 
Fika, biljard, pingis, brädspel m.m. Skutan (Equmenia-
kyrkan). VÄLKOMMEN! 
För mer info kontakta ungdomsledare Oliver Carlsson: 
ungdomsledarebjorko@gmail.com  Tel: 070-4453337

Kom och idrotta med oss!
Varannan fredag mellan kl. 20-22 
från och med 16/9 i idrottshallen 
på Björkö. För mer information kan 
du kontakta Oliver (se ovan)


