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Tommy om branden

Emma: Bli vän med 
din vardag
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I juli stod dessa ord på IFK Björkös tavla vid fot-
bollsplanen (se bild) Bli vän med din vardag. Vår 
vardag som ser mycket olika ut, inte minst den 
här sensommaren, början på hösten. Det är ett 
före och ett efter branden på Björkö.

Vilken fin fest som anordnades i hamnen och på 
ön den helgen; Seafoodfestival, västerhavsveck-
an, konstvågen och bouleturnering. På söndags-
förmiddagen den 5 augusti firade vi gemensam 
gudstjänst i tältet där konserterna hölls under 
Seafoodfestivalen. Jag predikade i tältet utifrån 
Paulus text om kroppen (1 Kor 12:12-26) om att vi 
har olika gåvor, kan olika saker och alla behövs. Vi 
människor är olika. Ingen av oss är enbart en 
kroppsdel som Paulus beskriver, men nog vet vi 
alla någon som har handens egenskaper, är prak-
tiskt lagd. Någon som är en god lyssnare, som ett 
öra.  Kören Vågspel och Rebecca Zandén sjöng Bill 
Withers sång “Lean on me", som jag citerade

“You just call on me brother, when you need a 
hand. We all need somebody to lean on. I just 
might have a problem that you'll understand. We 
all need somebody to lean on. Lean on me, when 
you're not strong And I'll be your friend. I'll help 
you carry on For it won't be long. 'Til I'm gonna 
need somebody to lean on."

"Hör av dig till mig broder, när du behöver hjälp. 
Vi behöver alla någon att luta oss mot. Jag kanske 
har ett problem som du förstår. Vi behöver alla 
någon att luta oss mot. Luta dig mot mig, när du 
inte är stark. Jag kommer vara din vän, hjälpa dig 
fortsätta, för det kommer inte dröja länge förrän 
du behöver någon att luta dig mot.”

Samma kväll bröt branden ut. Björköbor, unga 
och äldre hjälpte till att släcka branden, ta hand 
om evakuerade, barn och äldre. Tack vare allas 
insatser, Björkös egen räddningstjänst som var 
först på plats, massor av frivilliga, räddningstjänst 
från andra öar och stor-Göteborg, helikoptrar 
som vattenbombade med oerhörd precision, 
sjöräddning, andra fartyg som skapade regn, 
många kom med vatten och förtäring ICA- Erik 

öppnade upp och bredde massor av mackor, 
skänkte drickor och fika, och mångas böner och 
vad jag upplever som Guds beskydd så blev ingen 
allvarligt skadad! Det hade kunnat gå riktigt illa, 
elden var så nära många hus. Tacksamheten har 
varit stor här på Björkö att det inte blev värre och 
att vi klarade detta tillsammans. Samtidigt har 
saneringsarbetet efter rök och sotskador varit 
och är omfattande för er som drabbats. Kvällstid-
ningarna publicerade bild med människor på ett 
långt led högt upp på klippor, med havet många 
meter nedanför med rubriken: ”Folket flyr bran-
den”, det som hände var att folket hjälpte till att 
släcka branden. 

Första söndagskvällen i augusti blev det inga 
avslutande konserter. Tack vare Björkö Music 
Society blev det istället Eftersläckning på Seaside 
onsdagen den 29 augusti. Artisterna kom och 
David Sjölander höll ihop kvällen på ett fint och 
proffsigt sätt genom intervjuer mellan artisternas 
uppträdanden. Representanter från Räddnings-
tjänsten kom till tals och samhällsföreningens 
ordförande Helena Larsson framförde tack från 
hela styrelsen ”Björkö jobbade tillsammans på ett 
fullständigt osjälvisk sätt, Tack!”

Nu startar en ny termin även i Equmeniakyrkan. 
En termin fylld av mötesplatser för alla åldrar. 
Notera särskilt gemensamma sånghelgen första 
helgen i oktober, konsert lördag 7 oktober kl. 18 
med miljödebattören Stefan Edman och stor kör 
under ledning av Carin Åkesson, samtalsgrupper 
dagtid och kvällstid, kompiskör, barnrytmik och 
scout för barn och unga. Välkommen med! Vi 
människor behöver varandra.
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Emma Rudäng, pastor 
Equmeniakyrkan Björkö

Bli vän med din vardag

Helena Larsson, Arne Molander (Björkö räddnings-
tjänst) och Peter Eriksson (ställföreträdande 
räddningsledare) i samtal.
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Några frågor till  
Tommy Tillander, som 
med många andra  
jobbade med  
släckningsarbetet:

Hur sammanfattar du intrycken från 
branden på Björkö?

Intrycken är många men det största 
intrycket är lyckan att det gick otroligt 
bra. Gränsen mellan en lyckad insats 
och katastrof kan vara väldigt skör och 
med all respekt för de som drabbades 
värst får jag ändå säga att utgången 
blev väldigt bra.

 

Din uppgift och dina upplevelser

Som deltidsbrandman har man tjänst-
göring dygnet runt under en veckas tid 
med regelbundna intervaller. När det 
går ett larm som faller under kriteriet 
räddningstjänst är det fri inryckning 
även om man inte har beredskap och 
trots att jag befann mig i Bovik så var 
det vara bara att så snabbt som möjligt 
ta sig tillbaka till station och byta om. 
På vägen försöker man alltid att förbe-
reda sig så gott det går trots att ingen 
insats blir den andra lik.

Jag hamnade ganska tidigt som led-
ningsstöd vid brandstationen och efter 
att ha skickat ut ett VMA- viktigt med-
delande till allmänheten om omedelbar 
evakuering, tagit hand om flertalet 
mediasamtal (det ringde oavbrutet…..) 
och åkt iväg på en livräddning och ge-
nomsök av hus började jag förstå om-
fattningen av det hela. 

Det är intressant hur tiden kan stå 
stilla trots att man arbetar frenetiskt 
under flera timmar. Jag tror att det är 
pågrund utav minnesluckorna som 
uppstår man har ett sådant stort be-
hov av att prata med varandra och 
försöka knyta ihop pusslet vad som 
egentligen hände. Där jag inte minns 
kanske någon annan har en liten pus-
selbit och sakta men säkert får man en 
bild av hela förloppet.

Civilsamhällets funktion 
Som många gånger förut visar sig civil-
samhället som verkliga hjältar och alla 
hjälper till efter bästa förmåga vare sig 
det gäller brandbekämpning, bre smör-
gåsar eller vara samtalsstöd. Invånarna 
på Björkö är de riktiga hjältarna tycker 
jag.
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Civilsamhällets funktion

Som många gånger förut visar sig 
civilsamhället som verkliga hjältar 
och alla hjälper till efter bästa för-
måga vara sig det gäller brandbe-
kämpning, bre smörgåsar eller vara 
samtalsstöd. Invånarna på Björkö 
är de riktiga hjältarna tycker jag.

Välkomna till Gudstjänst  
3 juni kl. 11 då har vi avtack-
ning för Lisa i gudstjänsten 
och vid kyrkkaffet.

"SORGENS GÅVA ÄR EN VIDGAD BLICK"
VÄLKOMMEN ATT DELTA I EN SAMTALSGRUPP I HÖST! 

För både kvinnor och män. Equmeniakyrkan följande kvällar:  
Onsdagar kl 19-20.30 den 17, 24, 31 oktober. 
21, 28 november samt 5 december.

Patrik Hagman är teolog och författare. I hans senaste bok, ”Sor-
gens gåva är en vidgad blick” skriver han om vad som händer i en människa när 
sorgen kliver in i livet. 

Efter en enkel fika samtalar vi utifrån boken. Skaffa den gärna och läs innan! 
Boken kan köpas på Din Bok i Göteborg och kostar 199 kr.  
Anmälan till Lena Sollerman: lena@sollerman.se mobil 070-8972524
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Kalendarium
SEPTEMBER
2 sön 11.00 Tillsammansdag på Sion 
Rörö. Inleds med gudstjänst där kl. 
11. Emma Rudäng.

9 sön 17.00 Samtalskväll i Skutan 
"Dina gåvor är din kallelse". Vad har vi 
för gåvor? Vad har Gud lagt ner i oss? 
Vad kan vi då göra? Daniel Demming 
leder samtalet

16 sön 17.00 Söndagskväll i Skutan. 
Pia Lundqvist blir intervjuad av Conny 
Nylén om sin senaste bok ' Ett motsä-
gelsefullt möte'

21-22 fre-lör  Andrum - Stilla dagar i 
kyrkan Välkommen med! Mer info på 
sidan 2.
22 lör 19.00 Gudstjänst med natt-
vard tillsammans med Andrum. Lilian 
Gustafsson, Emma Rudäng 

23 sön 11.00 Temagudstjänst Nya 
medlemmar hälsas välkomna. Emma 
Rudäng. Församlingsmöte i samband 
med kyrkkaffet. BARNKYRKA
28-29  Hamnfest för Världens barn i 
Båtklubbens lokal, hamnen

30 sön 11.00 Gudstjänst Angelica 
Andersson (tidigare Olindersson)

OKTOBER 
5-6 Körhelg (se info intill) 

6 lör 18.00 Konsert i Björkö kyrka 
Stefan Edman, Carin Åkesson

7 sön 18.00 Grön bön för miljön  
i Equmeniakyrkan, Lena Sollerman

14 sön 11.00 Gudstjänst Tacksägel-
sedagen med Kompiskören under 
ledning av Karolina Larsson.  
Emma Rudäng

18 tor 13.00 Sopplunch Björköbon 
Sven Johansson visar bilder och 
berättar om favoritplatser på Björkö. 
Kostnad: 50 kr. Anmälan till Anita Larsson, tel. 
961027, mobil: 0706-351307 eller mail:
anitamossen@gmail.com senast 14 oktober

21 sön 11.00 Gemensam Gudstjänst 
i Equmeniakyrkan Rasmus Lindén, 
Emma Rudäng. Konfirmanderna 
välkomnas. BARNKYRKA

28 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Claes Lager

 
NOVEMBER
3 lör 11.00 Gemensam Gudstjänst 
med nattvard i Equmeniakyrkan. Alla 
Helgons dag. Christer Holmer, Emma 
Rudäng

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

8 tor 19.00 Kyrkornas samtalskväll i 
Skutan, Equmeniakyrkan. Om sorg. 
Roland Stahre (Sjukhuskyrkan samt i 
Öckerö församling)

10 lör 15.00  
Equmenia Björkös höstmarknad  
Inleds med scoutinvigning. Lotterier, 
servering och auktion
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11 sön 11.00 Temagudstjänst Nya 
medlemmar hälsas välkomna. Emma 
Rudäng. Musik: Tommy Tillander och 
Håkan Borgström

18 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Emma Rudäng

25 sön 11.00 Gudstjänst  
Domssöndagen Tema: Kristi åter-
komst. Staffan Engblom

DECEMBER
2 sön 11.00 Gudstjänst Första sönda-
gen i Advent. Tema: Ett nådens år. 
Emma Rudäng. Körsång. BARNKYRKA 

13 tor 13.00 Jullunch Julavslutning 
daglediga. Anmälan till Anita Larsson tel: 
961027, mobil: 0706-351307 eller mail:   
anitamossen@gmail.com  senast 9 december

EN STUND I STILLHET  
EQUMENIAKYRKAN   
TORSDAGAR KL 19-20
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill   
Start 13 sept kl. 19

SÅNGHELG 5-6 OKTOBER
Välkommen till Gemensam 
Sånghelg 5-6 oktober ”Visst 
ska jorden leva!”
Musikpedagog Carin Åkesson 
leder sångövningarna. Stefan 
Edman, biolog, författare och 
miljödebattör talar på Konser-
ten 6/10. Sånger av bl.a. Ted 
Gärdestad, Laleh, Taube, 
Mauro Scocco och Stefan 
Forssén.
19/9 kl. 18:30-20 i Björkö 
kyrka. Carin Åkesson kommer 
och introducerar materialet.
Möjlighet att öva tillsammans 
med Ulrika Davidsson och 
Vågspel 25/9 
2/10 kl. 18.30-20 övning med 
Carin Åkesson
Sånghelgen:
5/10 kl. 18:30 - 20  
6/10 kl. 10 - 15 inkl. lunch
6/10 kl. 18 Konsert ”Visst ska 
jorden leva!” Stefan Edman 
talar. Kör under ledning av 
Carin Åkesson. 
Anmälan: Gärna så fort som 
möjligt, senast 12 september 
till Emma Rudäng:  emma.
rudang@gmail.com  mobil 
072-2521333
Kostnad: 100 kr för sångmed-
verkan, lunch på lördagen till 
självkostnadspris.

Kyrkorna på Björkö i samver-
kan med studieförbundet 
Bilda.

STARTAR 11/9  
MER INFO SISTA SIDAN!

VÄLKOMNA PÅ HÖSTMARKNAD  
LÖRDAG 10 NOVEMBER!



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

KOM & HÄNG MED OSS!
För ungdomar åk 7 och uppåt! 

Tisdagar kl. 18.30 - 20.30 
Fika • Biljard • Läxhjälp • Häng  

• Andakt • Pingis • Spel
KONTAKT: emma.rudang@gmail.com

BOHUS-BJÖRKÖ


