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Samtal med Lisa
Emma: För hela livet?
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För hela livet?
Vad rymmer livet? Glädje, sorg, 
lycka, förluster, tacksamhet, ilska….

I Equmeniakyrkan Björkö har vi 
antagit visionen som hela 
Equmeniakyrkan tagit fram:

”Vi vill vara en kyrka för hela livet där 
möten med Jesus Kristus förvandlar 
mig, dig och världen.”

Från Equmeniakyrkans (på nationell 
nivå) hemsida: 

”En kyrka för alla livssituationer 
Equmeniakyrkan och Equmenia vill 
rymma hela livet. Livets alla 
skeenden. Det handlar om hela livet. 
Från livets start till livets slutskede.  
En kyrka för alla åldrar Församlingen 
är för alla – för barn, unga och vuxna. 
Det betyder att församlingens ärende 
är att nå alla åldrar med budskapet, 
relationen till Jesus Kristus. ”

När jag överblickar terminen här på 
Björkö i Equmeniakyrkan och 
Equmenia samt i samarbetet med 
Björkö kyrka gläds jag och konstaterar 
att vi spänner oss över alla åldrar. 
Från dop, barnvälsignelse, barnrytmik, 
barnkör som startar måndagen den 
11 september (läs mer på sidan intill) 
scout, fredagshäng, konfa, 
samtalsgrupp för kvinnor och för 
män, Alphakurs – grundkurs i kristen 
tro på dagtid, En stunds stillhet, 
Sopplunch, Gudstjänster varje 
söndag.  

Den här terminen startar Barnkyrkan, 
för barn i samband med gudstjänsten, 
till en början en gång i månaden, se 
kalendariet. Vi har glädjen att ha 
anställt ungdomsledare Lisa Lindroth, 
läs mer om Lisa inne i tidningen. 

Behöver du någon att tala med? 
Välkommen till En stunds stillhet, 
varje torsdag kl. 19-20 i Equmenia-
kyrkan. 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. 

För alla livssituationer, allt jag räknat 
upp ovan rymmer många 
livssituationer, men det är när vi 
möts, när du och jag och andra delar 
våra liv, sådana som de är, med tvivel 
och tro, det är då hela livet ryms. 
Välkommen att vara med och forma 
en kyrka för hela livet!

Emma Rudäng, pastor 
Equmeniakyrkan Björkö
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Några frågor till 
 Lisa Lindroth
– nytillträdd ungdomsledare i  
   Equmeniakyrkan på Bohus-Björkö 
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Vem är Lisa Lindroth?

”21 år, kommer från Tranås. 
Jag läste natur på gymnasiet och 
har efter det bland annat arbetat 
inom skola, fritids och äldreomsorg. 
Senaste året har jag gått bibellinjen 
på SVF (Södra Vätterbygdens 
folkhögskola) i Jönköping”. 

Varför folkhögskola och SVF?

”Jag ville satsa helhjärtat! På det 
som ligger nära mitt hjärta; att 
fördjupa min kunskap om bibeln, 
att fördjupa tron och träffa 
människor. Jag har lärt mig enormt 
mycket, men har också fått mycket 
frågor och funderingar. Och skolan 
har verkligen infriat mina 
förhoppningar, det har till och med 
blivit bättre än jag hoppats.”

Lisa har valt ett år på bibellinjen 
och ett år på ungdomsledarlinjen. 
Och det är nu under ungdomsledar-
året hon har praktik på Björkö. Det 
innebär en anställlning/praktik på 
Björkö och kurstillfällen skolan.

Vad förväntar du dig av tiden  
på Björkö?

”Jag har tidigare arbetat ideellt 
med barn- och ungdoms- 
verksamhet i kyrkan, och ville göra  

 

det på heltid ett tag. Det är också 
häftigt att bo vid kusten och på 
Björkö! Jag är intresserad av att 
lära mig mer om församlingsarbete. 
Det ska bli spännande att lära 
känna ungdomarna på Björkö”.

Vad är på gång för barn och 
ungdomar i Equmeniakyrkan i 
höst?
”Vi startar en ny säsong med konfa. 
Scout och barnrytmiken börjar i 
september. Vi hoppas komma igång 
med Fredagshäng. Jag kommer 
även att medverka på gudstjänster 
och bland annat vara med barnen 
där. Förutom verksamheterna, 
hoppas jag hinna träffa 
ungdomarna på ön – fika, hänga 
och prata”.

Hur tror du att kyrkans 
ungdomsverksamhet kan göra 
skillnad för ungdomar?

”På många av de arenor ungdomar 
finns, behöver man prestera. Jag 
tror kyrkan kan vara ett ställe att 
bara vara. Där man inte behöver 
vara duktig. En kravlös plats  kan 
alla må bra av, även om man kanske 
inte delar tron, även om tron och 
att få dela den naturligtvis är en 
del av kyrkan. Gud tycker att du 
duger”. 

Av Christer Zandén
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Kalendarium
SEPTEMBER
1-2 Tillsammansdygn

3 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard Tema: Friheten i Kristus. 
Emma Rudäng

10 sön 11.00  Gudstjänst Tema: 
Medmänniskan. Emma Rudäng, 
Esther Kazen. Flatåskyrkans församling 
gästar Björkö med gemensamt musik- 
och gudstjänstfirande. Samtal och 
lunch till självkostnadspris efteråt.  
Musik: Anders Mossberg.  
Start BARNKYRKA! (som söndagsskola)  

17 sön 18.00  Söndagskväll i  
Skutan “Gästfrihetens gränser och 
hopp - En följeslagares resa bland 
beduiner, fåraherdar och odlare i 
Jordandalen på Västbanken”.  
Sten Högberg

22-23 fre-lör Konfirmandernas 
lärakänna-dygn
24 sön 18.00  Samtal Nästa steg 
med vision- och framtidsplanen. 
Anders Marklund, församlingens 
handledare leder samtalet

30 lör Hamnfest för världens barn i 
hamnen

OKTOBER
1 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Änglarna. Emma Rudäng. Barnkör. 
Församlingsmöte efter kyrkkaffet

8 sön 11.00 Gemensam Familje-
gudstjänst i Björkö kyrka  
Tacksägelsedagen. Tema: Lovsång. 
Emma Rudäng, Christer Holmer, 
Lisa Lindroth. Konfirmanderna 
välkomnas.

12 tor 13.00 Sopplunch 
Sven-Olof Kristensen berättar om sitt 
arbetsliv. Skärgårdspojkarna står för 
musiken. Pris: 50 kr. Anmälan till Anita 
Larsson tel. 961027, mobil: 0706-
351307 eller mail: anitamossen@
gmail.com senast 6 oktober

15 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard Tema: Att lyssna i tro. 
Lena Sollerman. BARNKYRKA

19 tor 19.00 Björkös författarkväll 
Björkö kyrka. Medverkande: Eva 
Rosengren, Linnéa Jägrud och 
Johan Carle 

21 lör 15.00 Equmenia Björkös 
HÖSTMARKNAD Inleds med 
scoutinvigning. Lotterier, servering 
och auktion 

22 sön 11.00 Gemensam FN-
Gudstjänst i Equmeniakyrkan  
Christer Holmer, Emma Rudäng, 
Lisa Lindroth och konfirmanderna

29 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Att 
leva tillsammans. Emma Rudängyrk 

EQUMENIAKYRKAN   
VARJE TORSDAG KL 19-20:  
EN STUNDS STILLHET
Kom när det passar, stanna så 
länge du vill.  Start 14 sept
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NOVEMBER
4 lör 11.00 Gemensam gudstjänst 
med nattvard i Björkö kyrka 
Alla Helgons dag. Emma Rudäng, 
Christer Holmer

5 sön 17.00 Gemensam gudstjänst 
med ljuständning i Equmenia- 
kyrkan Tema: I minnet bär vi dem. 
Christer Holmer, Emma Rudäng

12 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Frälsningen. Staffan Englund.  
BARNKYRKA

   

 

19 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Tema: Vaksamhet och 
väntan. Emma Rudäng

26 sön 11.00 Gudstjänst Doms-
söndagen. Tema: Kristi återkomst. 
Emma Rudäng
26 sön 18.00 Musikcafé i Skutan, 
Equmeniakyrkan: "Fem vise män" 
Fem jazzmusiker, improviserar 
kring kända psalmer. Gemensamt 
med Björkö kyrka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DECEMBER
3 sön 11.00 Gudstjänst Första 
söndagen i Advent. Tema: Ett nå-
dens år. Emma Rudäng. BARN- 
KYRKA

7 tor 13.00 Julavslutning daglediga 
“Gentle Trombones” Tomas Ferngren 
med vänner underhåller.
Anmälan till Anita Larsson tel. 961027, 
mobil: 0706-351307 eller mail: 
anitamossen@gmail.com  
senast 30 november.
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Samtalsgrupp för kvinnor. Start 6 september  
Fem onsdagar under hösten, start onsdag 6 september  
kl 19 i Equmeniakyrkan. Välkommen att läsa och samtala  
kring Cissi Glittviks bok "Friskvård för insidan".
Vi möts 5 ggr: 6, 20 september, 11, 25 oktober, 8 november. 
Kl 19-20.45.  Enkel fika inleder alltid vår sammankomst. 
Böcker finns att köpa för 150 kr. Tacksam för anmälan! Hälsar Lena 
Sollerman: 031-872819 eller lena@sollerman.se

Samtalsgrupp för män. Start 13 september
Varannan onsdag från 13 september, kl 19 i Björkö Kyrka.
Vi samlas kring Göran Skyttes senaste bok: Förklaringsboken -
svåra ställen i Bibeln. Kontakt: Christer Holmer

Ons 15 november kl.19 i Equme-
niakyrkan: Den inre bönens väg.  
Ta din längtan på allvar!  
Välkommen att delta i kurs i  
Kristen djupmeditation 
Introduktion 15 november, därefter fyra 
onsdagar kl.19-20.30: 22 och 29 november, 
6 och 13 december. Mer information och 
anmälan till: Lena Sollerman: 031-872819  
eller lena@sollerman.se



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


