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Hellre på riktigt ...

Till jordens  
yttersta gräns
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Vi befinner oss i uppstartstider. I 
början av en ny termin. Sommar-
semestrar och sommarlov är över. 
En ny termin är lite som ett nytt år, 
ja, det är ju ett nytt läsår. Det inne-
bär en möjlighet att ställa in en rikt-
ning, att kalibrera. Hur vill du och 
jag använda vår tid? Författaren 
Emma Hamberg skrev om somma-
rens höjdpunkter i en krönika jag 
gärna återkommer till (tidningen 
City den 22 augusti 2008):  ”Vi hade 
en sen kväll med ett par nygamla 
vänner. Såna man inte känner så väl 
men träffar ofta, eftersom man bor 
nära varandra. Och så tar man en 
kväll tillsammans, hemma. Och pra-
tar. På riktigt. Efter det sa en av gäs-
terna förlåt. Förlåt för att det kanske 
blev för tungt. Det kan inte bli för 
tungt. Hellre varmprat än kallprat. 
Hellre på riktigt än på inget alls.”

Hellre varmprat än kallprat. Hellre 
på riktigt än på inget alls. Equmenia-
kyrkan Björkös vision är ”En kyrka 
för hela livet, där möten med Jesus 
Kristus förvandlar mig dig och värl-
den” En kyrka där hela livet ryms, då 
är det på riktigt.  

Vi människor behöver varandra. 
Läkaren och forskaren Peter Strang 
skriver ”Kärlek och vänskap är grun-
den till allt. Bara banden till männ-
iskor kan lindra ensamheten. Männ-
iskor är skapade för att leva tillsam-
mans. Önskan om gemenskap är 
genetiskt grundad och har bidragit 
till mänsklighetens framgång jäm-
fört med andra djur.” 

In i nya terminen är du välkommen 
till en mängd olika mötesplatser i 
Equmeniakyrkan Björkö. Samtals-
grupper, gudstjänster, konsert, dag-
ledigträffar, scouter, barnrytmik, 
kompiskör, konfa. Mötesplatser där 
vi får dela livet med varandra. 

Välkommen!

Hellre på riktigt än på 
inget alls

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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En kvinna berättade för mig om den 
simskola som finns där hon bor på 
somrarna. Varje sommar flyttar hon 
och hennes familj ut till ett sommar-
stugeområde och det hade de gjort i 
ca 20 år. 

På området finns det en simskola för 
alla barn som vill lära sig simma eller 
som redan kan simma lite grann men 
som vill lära sig mer.

Denna simskola organiseras helt ide-
ellt och det hela började med att en 
familj hade två flickor som hade lärt 
sig att simma vid stranden i detta 
område. 

När de blev tonåringar kände de att 
de ville lära de andra barnen i områ-

det att simma och så organiserade 
de en simskola. 

Simskolan blev väldigt populär och 
det var många barn som lärde sig 
simma. 

Efter några år flyttade flickorna he-
mifrån och de slutade att semestra 
med sina föräldrar och simskolan 
stod utan sina två ledare. En affisch 
där man sökte två nya simskolelärare 
sattes upp på den allmänna anslags-
tavlan i området, med ett telefon-
nummer och adress där man kunde 
anmäla sitt intresse för att ta över. 
Det kom in jättemånga ansökningar 
till tjänsten och alla de som anmälde 
sig var före detta elever som lärt sig 
simma med hjälp av de två flickorna.

Ingrid Ploghed

Till jordens  
yttersta gräns
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I Equmeniakyrkan startar just nu ett 
temaår som heter Till jordens ytters-
ta gräns. Dessa ord är hämtade från 
Apostlagärningarna kap 1:8 där det 
står: 

Men ni skall få kraft när den heliga 
anden kommer över er, och ni skall 
vittna om mig i Jerusalem och i hela 
Judeen och Samarien och ända till 
jordens yttersta gräns.

En apostel är en person som fått 
fullmakt att företräda den som gett 
fullmakten och i det här fallet är det 
de tolv personer som Jesus har utsett 
att företräda honom efter att han har 
gått bort. 

Jesus vill att de ska vittna om honom 
och föra hans arv vidare likt den his-
toria om simlärarna som jag berät-
tade om här ovan.

Equmeniakyrkan utmanar oss att 
läsa Apostlagärningarna under läsåret 
som kommer för att inspirera och ge 
kraft för att vi sedan ska kunna gå ut 
och berätta för andra om vad vi har 
upplevt. 

Vågar du anta denna utmaning?Till jordens  
yttersta gräns
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Kalendarium
SEPTEMBER
1 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Tro och 
liv. Lena Sollerman

8 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Gränser suddas ut (Apostlagär-
ningarna 2) Emma Rudäng. Musik: 
Betlehemskyrkans  musikkår.

15 sön 11.00  Tillsammansdag på Sion   
Rörö Inleds med gudstjänst där kl. 11. 
Tema: Till jordens yttersta gräns (Apost-
lagärningarna 3 och 4). Emma Rudäng  

  

22 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Lyda Gud mer än människor 
(Apostlagärningarna 5 och 6) Emma 
Rudäng. Musik: Åsenhöga musikkår.  
Nya medlemmar hälsas välkomna. 

 

28 lör 14-16 Hamnfest för Världens 
barn Båtklubbens lokal, hamnen

29 sön 11.00 Gudstjänst Tema:  
Förundran; Guds storhet. Peter Lindh

OKTOBER 
3 tor 13.00 Sopplunch Bildspel: "Seg-
ling jorden runt”. Millan och Hans 
Olsson. Kostnad: 75 kr Anmälan till Anita 
Larsson senast 29 sept. Tel. 961027, mobil: 
0706-351307 alt. mail: anitamossen@gmail.com

6 sön 11.00 Gudstjänst med alla åldrar 
Tema: Befria mitt folk. Apostlagärning-
arna 7. Emma Rudäng

13 sön 11.00 Gemensam Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Tacksägelsedagen. 
Angelica Andersson, Emma Rudäng. 
Konfirmanderna välkomnas

20 sön 11.00 Gemensam FN-guds-
tjänst i Björkö kyrka Emma Rudäng, 
Angelica Andersson, konfirmanderna

20 sön 18.00 Fredskonsert i Equme-
niakyrkan

22 tis 19.00 Temakväll "Till jordens 
yttersta gräns" om Apostlagärningarna. 
Linda Alexandersson, pastor och förfat-
tare till Möte med Apostlagärningarna

27 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Förstår 
du vad du läser? (Apostlagärningarna 8) 
Sten Högberg.

NOVEMBER 
2 lör 11.00 Gemensam gudstjänst med 
nattvard i Björkö kyrka Alla helgons 
dag. Emma Rudäng, Christer Holmer.

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

10 sön 11.00 Gudstjänst med Kompis-
kören Tema: Ett dramatiskt möte på 
vägen (Apostlagärningarna 9). Emma 
Rudäng. Kompiskören under ledning av 
Karolina Larsson

17 sön 18.00 Konsert “Från skymning 
till gryning” Damkör under ledning av 
Camilla Voigt. Lennart Esbor, cello  

23 lör 15.00 Equmenias Julmarknad 
Inleds med scoutinvigning

24 sön 11.00 Gudstjänst Domssönda-
gen. Tema: Kristi återkomst. Emma 
Rudäng
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EN STUND I STILLHET  
EQUMENIAKYRKAN   
TORSDAGAR 19-20 
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill. Start 12 sept

23 NOVEMBER 15.00
EQUMENIAS JULMARKNAD 

Inleds med scoutinvigning.  
Lotterier, servering och  

auktion

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

DECEMBER
1 sön 11.00 Gudstjänst Första sönda-
gen i Advent Tema: Ett nådens år. Emma 
Rudäng. Körsång.  
8 sön 11.00 Gudstjänst Andra sönda-
gen i Advent. Gudstjänst med interna-
tionellt fokus. Nattvard
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan 
11.00 den 15/9, 22/10 samt 1/12   
Undrar ni något? Kontakta Emma Rudäng: 
072-2521333



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

Kurs och lägergård med självhushåll  
i anslutning till Equmeniakyrkan. 
Vandrarhem med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Mail: skutan@equmeniakyrkanbjorko.se 
Tel: 0700-544644. Mer info finns på 
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

           Välkommen  
                till Scout! 
       Start 28 augusti 
           18.30. Vi träffas  
             varje onsdag  
            nedanför  
                     Equmeniakyrkan 

Du är välkommen till scout om du går i 
4:an eller uppåt. Här lär vi oss om 
friluftsliv, som att laga mat över öppen 
eld, tälja, såga m.m. Vi leker även en hel 
del och lär oss samarbeta i grupp. Vi åker 
även på läger. För mer information 
kontakta: Maria Nejdesjö 070-597 06 55 
maria.nejdesjo@gmail.com

FREDAGAR 10.00  
Start 30 augusti 

Barnsång för barn mellan 0-5 år med 
föräldrar i Skutan, Equmeniakyrkan. 

Efter samlingen äter vi en enkel 
lunch och fikar tillsammans 

VÄLKOMMEN!

Välkommen till ny samtalsgrupp  
för kvinnor. Varannan onsdag med 
start 11 september kl 19 i 
Equmeniakyrkan.  "Det 
som ger hoppet liv" Fem 
förutsättningar. - En 
ljuvlig bok att läsa och 
att samtala utifrån av 
Lars Björklund.

Anmälan till Lena 
Sollerman: lena@sollerman.se

EN STUNDS STILLHET  
TORSDAGAR 19-20 
I EQUMENIAKYRKAN
START 12 SEPTSe "Kalendarium" sida 7 för mer  

info om tider etc


