
1

EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ  •  SEP - NOV 2021

Välkommen 
hem

Hösten 

Ylwa - ny ledare  
för barnrytmiken
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Hej Ylwa!
Du är vår nya 
ledare för  
Barnrytmiken, 
välkommen!

Vem är du?
En go och glad Kalvsundsbo med glädje 
för musik. Jag har precis gått ut låtskri-
varlinjen på gymnasiet, Rytmus. Jag 
älskar att umgås och arbeta med barn. 
Det är väldigt givande.

Vad har du för tidigare erfarenheter?
Jag har skrivit barnsånger och regisserat 
och satt upp en musikal med Kalvsunds 
alla barn.
Jag är väldigt aktiv i BMS (Björkö Music 
Society) där jag bland annat sitter med i 
styrelsen och leder en låtskriverikurs 
för ungdomar. 
I sommar har jag arbetat som konstnär-
lig handledare vilket innebar att jag 
tillsammans med feriearbetare satt upp 

en show som framfördes på boenden 
för personer med funktionsvariation.

När börjar Barnrytmiken?
10 september, klockan 10:00 på Björkö-
barnens lekplats.

Vad ser du fram emot som barn- 
rytmikledare? 
Att få umgås och dela sången och 
musikens glädje med alla familjer på 
Björkö, Kalvsund och Grötö. Hoppas vi 
ses!

Allt gott önskar vi!
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”Välkommen hem bara kom som du 
är. Välkommen främling och vän, 
när alla lamporna tänds finns det 
rum för dig här. Välkommen hem 
igen”  (EMD)

Lamporna är tända, det finns plats 
och du är välkommen tillbaka, väl-
kommen hem till Equmeniakyrkan 
Björkö!

Välkommen till gudstjänster i 
Equmeniakyrkan! Du som besökt 
någon av våra webb-gudstjänster, 
känn dig varmt välkommen till 
Equmeniakyrkan! Vi gläds åt att nu 
kunna öppna upp (enligt Folkhälso-
myndighetens rekommendationer). 
Välkommen även till samtalsgrupper, 
seniorgymnastik, dagledigträffar, 
barnrytmik, scout, konfa och konfa-
återträffar!

Vi är glada att presentera vår nya 
ledare för barnrytmiken; Ylwa 
Åberg. Här till vänster kan du läsa 

mer om Ylwa. Välkommen till barn-
rytmiken, för alla barn 0-6 år, med 
förälder eller annan vuxen. Vi ses på 
Björköbarnens lekplats från ter-
minsstarten den 10e sep kl.10 och 
hoppas kunna mötas i Skutan, 
Equmeniakyrkan, senare under ter-
minen. 

Equmeniakyrkan Björkö vill vara 
”en kyrka för hela livet” där ryms 
livets höjdpunkter och glädjeämnen 
och även det som är kämpigt. 
Ibland blir livet inte som vi tänkt 
oss. Då finns kyrkan. Vi lovar inte att 
lösa alla problem, men vi kan stödja, 
hjälpa och be. Hör gärna av dig om 
du vill samtala. 

Välkommen  
hem

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Hösten
Ingrid Ploghed

Då börjar vi lämna 
sommaren bakom oss och 
vi går in i den tid som 
kallas för höst. Kanske 

finns det några dagar kvar med s.k. 
indiansommar men annars kan vi 
nu se fram emot en tid som präglas 
av starka färger såsom gult, orange, 
rött och med inslag av mörkt grönt.

Bär och frukter mognar i våra 
trädgårdar och ute i naturen och 
det är bara för oss alla fylla våra 
skafferier med mat och intryck. 
Men, hösten kan också betyda att 

kalla vindar drar in över vår ö. 
Stormar river upp havet och vi 
hukar oss mot vinden och regnet 
då vi ska ta våra promenader. Vi 
börjar att stanna hemma mer, 
tända ljus och kura skymning. 
Att begrunda lågans dans genom 
mörkret, hur den tränger undan 
mörkret ger oss en känsla av värme 
och myskänslan stiger i kroppen. 

Även kyliga vindar drar fram över 
vår värld i form av krig och terror 
och det senaste är de rapporter 
som når oss berör bland annat 
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Afghanistan och talibanernas 
övertagande av landet. Vår oro rör 
kvinnorna och flickorna. Vad 
kommer att hända med dem? 
Kommer de att kunna gå i skola? 
Gå ut och handla utan manlig 
eskort? 

Vår kyrka har anordnat bön för 
Afghanistan men vi behöver 
fortsätta att be för dem. Alla 
samfund i Sverige uppmanar oss 
att be för Afghanistan och 
tillsammans kan vi be den bön 
nedan som Sveriges Kristna råd har 
publicerat, för nu om någonsin 
behöver vi hålla fredens låga 
brinnande: 

Heliga treeniga allnärvarande Gud, du som skapar, älskar och 
befriar världen.

Vi ber för länder vi läser om dagligen nu, nya larmrapporter. 
Brutala stridigheter i Afghanistan, akut hungersnöd och 
stridigheter i Jemen, ackumulerande oro i Tigray-regionen. Vi ser 
bilder på svältande och skadade barn. Detta samtidigt som vi vet 
att klimatnöden breder ut sig och driver på konkurrensen om vår 
jords minskande resurser och tvingar människor på flykt.

Treenig Gud, du som är hela världens upprätthållare och frälsare. 
Vi ber dig om insikt, mod och handlingskraft hos politiker och 
ledare, om fredliga förhandlingar, om vapenvila. 

Vi ber för oss alla att vi ska förstå vilka steg vi behöver ta.

Jesus Kristus du som är vår fred, till dig vill vi överlåta allt, också 
oss själva, kom med din fred. Amen

HÖSTSTART 
16 SEPTEMBER

EN STUNDS 
STILLHET

Equmeniakyrkan  
Torsdagar kl. 19-20
Välkommen att tända ett 
ljus, sitta i stillhet. När du 
vill under denna timma.



6

SEPTEMBER

5 sön 11.00 Gudstjänst Lena Sollerman 
Betlehemskyrkans musikkår 
12 sön 11.00 Konfirmationshögtid   med  
nattvard i Equmeniakyrkan Björkö. För 
konfirmanderna och deras anhöriga.  
Tema: Ett är nödvändigt. Emma Rudäng,   
Frida Martinsson, konfirmanderna. 
Musik: Märta Eriksson  

19 sön 11.00  Gudstjänst Tema: Döden 
och livet. Emma Rudäng. Hagakyrkans 
ungdomskör under ledning av Carin   
Åkesson. BARNKYRKA

26 lör 11.00   Webbgudstjänst med   
ordination av pastorer och diakoner via 
Equmeniakyrkans YouTube-kanal.   
Livesänds i kyrksalen från Equmeniakyr-
kans kyrkokonferens. Joakim Hagerius

OKTOBER

3 sön 11.00 Gudstjänst med alla   
åldrar. Tema: Änglarna. Emma Rudäng. 
Musik.

10 sön 11.00 Gemensam gudstjänst  i   
Björkö kyrka. Tacksägelsedagen. Tema: 
Lovsång. Emma   Rudäng, Christer Holmer. 
Konfirmanderna välkomnas. Musik: Märta 
Eriksson 

14 tor 13.00 Sopplunch för daglediga  i   
Skutan. ”Musiken i mitt hjärta” Ylwa 
Åberg, sång och musik. Insläpp från 12:45. 
Pris 80 kr. Anmälan till Anita Larsson 
senast 7 okt. Tel: 961027. Mobil: 0706-
351307 eller mail: anitamossen@gmail.com. 
Vi har en gräns på max 60 personer och ser 
helst att deltagare är vaccinerade.

17 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard   
Tema: Att leva tillsammans. Emma 
Rudäng. Församlingsmöte efter 
kyrkkaffet. BARNKYRKA   

24 sön 11.00 Gemensam FN-gudstjänst 
i Equmeniakyrkan Sara Johannesson, 
Emma Rudäng, konfirmanderna

31 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Att leva tillsammans. Staffan 
Engblom  

KALENDARIUM 

GUDSTJÄNSTERNA I KYRKAN 
Platserna är markerade för att se till 
att vi undviker trängsel. Vi går in i 
kyrkporten och ut genom Skutandör-
ren. Varmt välkommen!

Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan  
11.00 den 19/9, 17/10 och 28/11  
Undrar ni något? Kontakta Emma 
Rudäng: 072-2521333

BARNKYRKA



7

NOVEMBER

6 lör 11.00 Gemensam Mässa i 
Björkö kyrka. Alla Helgons dag.  
Tema: Helgonen. Emma Rudäng, 
Christer Holmer

7 sön 17.00 I minnet bär vi dem,  
i Equmeniakyrkan. Christer Holmer, 
Emma Rudäng

14 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Frälsningen. Lena Sollerman

20 lör 15.00 Equmenias Julmarknad, 
inleds med scoutinvigning 

21 sön 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar. Emma Rudäng

28 sön 11.00 Gudstjänst Första 
söndagen i Advent. Tema: Ett 
nådens år. Emma Rudäng. Kör/

sånggrupp. Nya medlemmar hälsas 
välkomna. BARNKYRKA

R
es

er
va

ti
on

 f
ö

r 
än

dr
in

ga
r 

o
ch

 e
v.

 t
ry

ck
fe

l  
• 

 A
kt

ue
ll 

ka
le

nd
er

: 
eq

um
en

ia
ky

rk
an

bj
or

ko
.s

e

På grund av rådande situation kan kalendariet 
komma att ändras. Följ affischering, vår 
hemsida och Facebook för uppdaterad 

information.

www.equmeniakyrkanbjorko.se

COVID-19

KARANTÄNKOLLEKT 
Under rådande tider är vi tacksamma  
för karantänkollekt och månadsoffer till  
församlingens plusgiro eller Swish

Swish: 1235615489  
PlusGiro: 439 67 07-4

ÄNTLIGEN
gympa igen!

Aldrig har den 
väl varit så viktig 

 och efterlängtad... 

Höj din livskvalitet, ork och ditt humör genom gymnastik!

GYMNASTIK
för äldre & rörelsehindrade

Höstterminen 2021

VAR: Skutan i Equmeniakyrkan.

NÄR: Onsdagar 14.30. Start 15 sep. Terminsavslutning 24 nov.

ANMÄLAN TILL: Ledare Ann-Cathrin Henriksson, tel. 0704 –22 74 96.

REGLER KRING COVID-19: 
Eftersom vi månar om allas hälsa vi följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer noggrannt! 
• Stannar	hemma	vid	minsta	symtom.

• Håller	avstånd	genom	att	sitta	på	markerade,	utspridda	platser.
P.g.a. detta är din anmälan viktig!

• Håller	god	handhygien.

Behöver du skjuts? Kan du erbjuda skjuts åt andra till gympan? 
Kontakta Emma Rudäng 0722–52 13 33 eller emma.rudang@gmail.com så sam-

ordnar hon transporter. Vi vill ju att så många som möjligt ska kunna komma!

Så	här	går	det	till: Antingen sitter man eller står, allt efter sin egen ork och förmåga. Det ska vara härligt, 
inte för jobbigt! Efteråt passar vi på att umgås en stund över en kopp kaffe och samtal.

VARMT VÄLKOMNA!



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

ALLAKTIVITETSGÅRD med självhushåll  
i anslutning till Equmeniakyrkan.  
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum.
Tel/Bokning: 0700-544644  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

Start 8 september 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 fri- 
luftsliv såsom 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

BEHÖVER DU NÅGON  
ATT TALA MED? 

Hör av dig till Emma Rudäng, pastor Equme-
niakyrkan Björkö. Tel: 0722-521333 eller 
e-post: emma.rudang@gmail.com för att 

boka in ett samtal på telefon. Vi följer Folk-
hälsomyndighetens riktlinjer.

Start fredag 10 september  
kl. 10:00. På Björköbarnens 
lekplats under september

För mer information 
kontakta  Ylwa Åberg: 
0736-159115  
ylwaaberg@gmail.com

Björkö    
Equmenia  
Scout

Barnsång för barn 0-5 år med  
föräldrar eller annan vuxen i 
Skutan, Equmeniakyrkan
Efter samlingen äter vi en enkel 
lunch och fikar tillsammans.

VÄLKOMMEN!

Välkommen till
En stunds stillhet
Equmeniakyrkan
torsdagar 19-20


