
1

EN LITEN TIDNING FRÅN BJÖRKÖ MISSIONSKYRKA • SEPT - NOV 2015

Emma:
Om omtanken var 
huvudfråga...

Viktor: Livet som 
dykinstruktör
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En ordkonstnär och musiker 
har gått ur tiden; Robert Bro-
berg. Hans sånger har jag lyss-
nat mycket till. Och nu, i sam-
band med hans död, poppade 
några sångrader upp ur mitt 
inre:  

Om kärleken var statsminister
”Om, om, om, omtanken var 
huvudfråga, hur skulle det va? 
/…/
Om kärleken var statsminister, 
ja, det vore väl bra
Om välkommen var invandrar-
minister, o ja!
Låt tolerans bli justitieminister, 
det är just dit vi ska
Så att kärleken kan bli statsmi-
nister - i morrn? nä idag!
Vad säger ni, vad säger ni, vad 
säger ni, vad säger ni?”

 
 
 
 

Ja, vad säger ni, vad säger jag 
och du? För att omtanken ska 
få vara huvudfråga behöver vi 
starta med oss själva. 

Här på Björkö har vi en sär-
skild ö-mentalitet  och omtan-
ke om varandra som är viktig 
att bevara. Min övertygelse är 
att den smittar av sig. Låt oss 
ta till oss talesättet ”En främ-
ling är bara en vän som man 
ännu inte lärt känna”. 

Vad säger ni? Kanske kan vi än 
mer lära känna varandra, såväl 
nya björköbor (som kanske 
fortfarande kallas ”sta´bor”) 
som björköbor som bott här i 
generationer, så att vi inte är 
främlingar för varandra, utan 
vänner.
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Om omtanken  
var huvudfråga, hur 
skulle det va?

 Emma Rudäng
 Pastor i Björkö    
 Missionskyrka
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Jag mötte honom vid Shingley 
Beach Resort för en anställnings-
intervju son dykinstruktör. Vi 

hade talats vid på telefon. Min hand knack-
ade försiktigt på skjutdörren, som jag se-
dan öppnade. 

Theunis, en enorm sydafrikansk man som 
till och med fick mig att känna mig liten 
hälsade mig välkommen.  Ansiktet var som 
mejslat av sten och rösten var djup. Det var 
en perfekt varm australiensisk vinter dag 
och stilla havet låg spegel blankt.

När vi kom till slutet av intervjun lutade 
han sig tillbaka och frågade:
- Så har du några frågor eller något du 
undrar över?
- Nä inte direkt, eller jo hur är det med 
hajar och dykning är det något man behö-
ver oroa sig över?

Han log och rättade till sina solglasögon, 
jag skulle senare förstå att detta var en av 
de vanligaste frågorna man fick av perso-
ner som inte är insatta i dykarindustrin.
- Vart var de du var från? fortsatte han. 
- Sverige, svarade jag lite tvekande. 
- En äkta viking. Hur är det med hajar där 
uppe?
- Jag har aldrig i hela mitt liv ens sett en 
haj, men jag skulle ljuga om jag inte sagt 
att tanken hade slagit mig när man badar, 
sa jag lite generat.

- De enda gångerna som hajar har oroat 
mig var när jag jobbade som kommersiell 
dykare och letade diamanter i Sydafrika. Vi 
kallade vithajarna för ubåtar. Havet vibre-
rade när dessa bjässar gled fram. Då var 
man snabbt ut ur vattnet, sa han och skrat-
tade till.

Det stora blå
Viktor Weismark är uppvuxen på Björkö. Han är 
med i Björkö missionsförsamling och har under en 
tid varit anställd som ungdomsledare. För ett par 
år sedan reste han till Australien, men var bor han 
nu och vad gör han?  

Vi ställde frågan till Viktor och fick 
detta resebrev: 
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- Hajarna här ute vid Stora barriärrevet är 
små revhajar med en och annan förbipas-
serande Wobbegong (Matt haj). Jag tror du 
kommer trivas här hos oss.
- Det tror jag med, svarade jag.

Detta var början på någonting stort, nå-
gonting som skulle ta mig längre än jag 
någonsin kunnat ana. Detta var början på 
min karriär som professionell dykare.

I mitten av Queensland på den Australien-
ska östkusten ligger Arlie Beach som vetter 
ut mot Stilla havet och det Stora barriär-
revet. Det var på denna plats som jag ut-
bildade mig till dykinstruktör.

Tänk dig att du är tyngdlös, allt är tyst. Det 
enda som hörs är dina andetag och bubb-
lorna som passerar dina öron. Du glider 
fram med minimal ansträngning, och ditt 
fokus ligger på att andas djupt med hela 
bröstkorgen.  Det är den bästa beskriv-
ningen av hur det faktiskt är att dyka.

Men det är som med färsk gräddglass en 
vacker vårdag eller en riktigt god bok; det 
är svårt att förklara, det måste upplevas.

Den första april samma år gick mitt aus-
traliensiska visum ut och jag begav mig 

hem igen. Min vistelse hemma skulle dock 
bli kortvarig, träffa familj och vänner.  
Men sen då? Havet kallade mig tillbaka. Så 
mycket att upptäcka, så mycket att se ...

Nästa destination blev Fiji. Palmer, sol-
sken, vita stränder och den mest spekta-
kulära dykning man kan tänka sig. 

Fiji är väldigt fattigt, men jag har aldrig 
mött ett folk med större hjärtan tidigare. 
Så när jag efter 6 månader bestämde mig 
för att ge mig av mot Melbourne igen var 
det med ett stygn av sorg i hjärtat. Jag 
hade kommit som en främling men läm-
nade som en älskad son.

Det absolut bästa med min tid på Fiji var 
min tid jag fick dyka med de stora spelarna, 
tjur hajarna. Jag trodde aldrig att jag, som 
var livrädd för hajar skulle få en sådan 
vördnad och fascination för dessa magni-
fika djur. Dessa havets jättar! Väldigt svårt 
att beskrivas det bara MÅSTE upplevas.

Vi får se vad som framtiden har att erbju-
da. Som det är nu glider jag bara med och 
njuter av varje sekund. Tack och hej, vi ses 
snart!

Viktor Weismark, dykinstruktör  
Melbourne, Australien

Tjurhaj och korallrev...

Jag med mitt dykteam (skeppare och kontorspersonal)
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Kalendarium
September
4 fre Uppstart Barnrytmiken  
(mer info sista sidan) 

5 lör Tillsammansdag på  
Sillviksgården

6 sön 11.00 Gudstjänst  
med nattvard. Tema: Enheten i 
Kristus. Emma Rudäng. Försam-
lingsmöte efter gudstjänsten

9 ons Uppstart Scout (mer info 
sista sidan)
10 tor 19.00 Start torsdagar: En 
stund av stillhet och ro

13 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Ett är nödvändigt. Martina 
Gustavsson. Musik: Harriet Lager, 
piano och Martin Johansson, 
blockflöjt

19 lör 14-16.00 Festlighet för 
Världens Barn i hamnen!

20 sön 17.00 Gemensam sam-
talskväll i Skutan med Tomas 
Sjödin. “Det är mycket man inte 
måste”  Utifrån sin senaste bok 
talar Tomas om kärlek, tid och 
tro. 50:- inkl. fika

27 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Rik inför Gud. Emma 
Rudäng

Oktober
4 sön 11.00 Gudstjänst  
med nattvard. Tema: Änglarna. 
Carl-Göran Ekberg. Musik:  
Charlotta Alexanderson och 
Maria Alexanderson Redvall

11 sön 11.00 Gemensam Guds-
tjänst i Missionskyrkan. Nya 
konfirmanderna hälsas välkomna. 
Tacksägelsedagen! Tema: Lovsång. 
Christer Holmer, Emma Rudäng. 
Våra gåvor av höstens skörd 
auktioneras ut vid kyrkkaffet

15 tor 13.00 Sopplunch med 
musik i Skutan Missionskyrkan. 
”Vem tar hand om hösten?”  Sång 
och musik av Evert Eggerlind

17 lör 11-14.00 Pilgrims- 
vandring. I samarbete med 
Göteborgs Pilgrimscentrum. 
Pilgrimsmässa firas längs vägen. 
Ta med matsäck!

17 lör 15.00 SMU:s årliga 
höstmarknad. Inleds med scout- 
invigning. Välkomna!

18 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Diakoni, att leva tillsam-
mans. Emma Rudäng m fl. Musik: 
André Sveningzon med vänner
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25 sön 11.00 Gemensam  
FN-Gudstjänst i Björkö kyrka 
Emma Rudäng, Christer Holmer 
och konfirmanderna

31 lör 11.00 Gemensam Guds-
tjänst med nattvard i Björkö 
kyrka. Alla Helgons dag. Emma 
Rudäng, Christer Holmer.

November
1 sön 19.00 Gemensam  
Gudstjänst med ljuständning i 
Missionskyrkan. Tema: I minnet 
bär vi dem. Christer Holmer, 
Emma Rudäng.

7 lör 11-14.00 Pilgrimsvandring  
I samarbete med Göteborgs Pil-
grimscentrum. Pilgrimsmässa firas 
längs vägen. Ta med matsäck!

8 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Förlåtelse utan gräns. 
Agneta Wallenstam. Musik:  
Rebecca & Christer Zandén

15 sön 17.00 Meditativ Guds-
tjänst. Emma Rudäng.

22 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Domsöndagen. Emma 
Rudäng.

29 sön 11.00 Gudstjänst, första 
söndagen i Advent. Tema: Ett 
nådens år. Emma Rudäng. Körsång
• • • • • • • • • • • • • • • •

6 december 11.00 Gudstjänst  
Staffan Engblom

 

Välkommen till  
en stunds stillhet 

  MISSIONSKYRKAN   
TORSDAGAR KL 19-20 

(Kort, gemensam inledning)
- Kom när det passar,  

stanna så länge du vill!

”Det är mycket 
man inte måste”                                                           
Föreläsning med 
Tomas Sjödin, 
söndag 20 sep-
tember kl.17 i 
Skutan (Missions-
kykan). Tomas 
Sjödin är förfat-

tare, pastor, föreläsare och krönikör  
i GP. Ingen förbokning.  
50 kr, inkl fika.
• • • • • • • • • • • • • • • • •

Kom även med på ny samtalsgrupp 
för män, varannan onsdag kl 19.00 
Start 23 september, Björkö Försam-
lingshem. Vi följer upp och pratar 
kring Tomas Sjödins uppmärksam-
made bok ”Det händer när du vilar”.

17 
okt

Höst- 
marknad!



Nu startar

Fredagen den 4:e september kör vi 
igång igen och hoppas att många 
barn är lediga på fredagar!
Plats: ”Skutan” (Missionskyrkan). 
Tid: fredagar 10:00 - 10:40. 
Därefter lunch och fika till ca:12.00. 
Ålder: 0-5 år. Har du frågor, kontakta 
vår nya ledare: Ebba Knutsson, tel: 
0709-66 96 14.  
Välkomna! / Ebba och Emma
 
Välkommen  
till SCOUT!

För dig som går 
i ÅK 4 och uppåt
Start onsdag den 
9:e september 

kl.18:30. Vi träffas sedan varje 
onsdag 18:30 i SMU-gården 
SKUTAN, Missionskyrkan och håller 
på ca en timma.
Vi lär oss saker om naturen, leker, 
gör utflykter och har skoj tillsam-
mans. (Vi kommer att vara ute 
mycket så ta med kläder efter 
väder.)

Kontakt: Maria Nejdesjö  
Tel: 0705-9706553

VANDRARHEMMET SKUTAN

Vandrarhem med 20 bäddar fördelade  
på 6 rum, samt en liten lägenhet med  
3 bäddar, eget kök och toalett. 

Förfrågningar och bokningar:  
skutan@bjorkomissionskyrka.se  
eller: 0700-544644. Mer info finns på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

PILGRIMSLIV
SANTIAGO DE COMPOSTELA 28/9 - 5/10! 
För info och program: Lena Sollerman, kaplan: 
0708-972524 lena@sollerman.se 
Bea Bengtsson, färdledare: 0707-7976485 
bea@hummingbird.se
För löpande information, gå in på  
www.bjorkomissionskyrka.se

Vandra pilgrimsleden på Björkö. När som helst. 
Start Kavelduns-vägen. Ca 2,5 km. Frälsarkransar 
och böcker finns att köpa i Skeppshandeln Björkö 
hamn.  - God tur! Eller, som pilgrimerna säger: 
Pax et bonum!

Bohus-Björkö Missionsförsamling

Välkommen till  
en stunds stillhet 
MISSIONSKYRKAN   
TORSDAGAR KL 19-20
- Kom när det passar, stanna  
 så länge du vill!




