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Varje onsdag 9.00
Pilgimsmässa
Förbön och samtal

SEPTEMBER

2 Torsdag 19.00 
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan

5 söndag 11.00  
Gudstjänst, nattvard Enheten i Kristus 
Lena Sollerman No Solitude; Philip 
Svenninghed och Kristoffer Nilsson 
Nya medlemmar hälsas välkomna!  
Vid kyrkkaffet: möjlighet till samtal II   
ang. Remiss om ny, gemensam kyrka

8 onsdag 19.00 
Samtalsgrupp för män i Björkö kyrka

10 - 11 Fredag-lördag
Pilgrimsretreat i stillhet och rörelse 
Se sep. inbjudan!

12 söndag 11.00 
Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka 
Lena Sollerman Christer Holmer
Välkomnande av nya konfirmander 

15 onsdag 19.00 
Samtal III ang. Remiss om ny, 
gemensam kyrka

16 torsdag 13.00
Sopplunch för daglediga 40 kr inkl. kaffe 
och kaka
Gäster: Vivan och Dan Eclund, Tibro 
Blommor och sång, allt på en gång!
Dikt, sång och blommor
Vackra arrangemang lottas ut

18 lördag 11 - 14
Vandring med matsäck 
Pilgrimsmässa längs vägen

19 söndag 11.00 
Gudstjänst ”Gråt inte” Claes Lager  
Harriet Lager och Mariette Ferngren
Församlingsmöte efter kyrkkaffet  
   
22 onsdag 19.00 
Samtalsgrupp för män i Björkö kyrka

23 torsdag 19.00
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan

24 - 25 fredag - lördag 
Konfirmanderna på hajk till Rörö

26 söndag 17.00
Söndagkväll i Skutan: Leva med öppna 
händer  Lena Sollerman
Undervisning, samtal, nattvard, fika  
   
30 torsdag 19.00
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan

OKTOBER

1 - 3 fredag-söndag 
Tillsammanshelg på Bobergsgården! 
Se separat inbjudan, anmälan

3 söndag 11.00
Gudstjänst, se Öckerö kyrka 

6 onsdag 19.00 
Samtalsgrupp för män i Björkö kyrka

10 söndag 11.00 
Gemensam gudstjänst på Tacksägelse-
dagen i Björkö kyrka  Mässa för småfolk
Lena Sollerman, små och stora sångare 
och musiker Kollekt till Världens Barn

14 torsdag 18.00 
Gala för Världens Barn i Skutan
Musik, lotterier, försäljning från Världens 
bord och servering

KALENDARIUM 17 söndag 11.00 
Gudstjänst med nattvard 
Att leva tillsammans Leif Herngren  
Charlotta Alexanderson

20 onsdag 19.00 
Samtalsgrupp för män i Björkö kyrka

21 torsdag 16.00
Träff för daglediga i Björkö kyrka: 
Min sagolika farmor!
Dag Beskow berättar om den kända 
barnboksförfattarinnan

23 lördag 15.00 
SMU-gudstjänst med scout-invigning
Glädje & Tack Kollekt till SMU/equmenia 
Criss Cross därefter: Höstmarknad med 
lotterier och servering

24 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst på FN-dagen
i Björkö kyrka Bandet Perfect destiny,
Christer Holmer konfirmanderna

28 torsdag 19.00 
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan

30 lördag 11 - 14
Vandring med matsäck 
Pilgrimsmässa längs vägen

31 söndag 17.00  
Söndagkväll i Skutan: Att låta livet sköta 
sig självt Lena Sollerman   
Undervisning, samtal, nattvard, fika

  
NOVEMBER

13 onsdag 19.00 
Kyrkornas föreläsnings- och samtalskväll 
i Björkö kyrka: Rätten till liv och död 
Gäst: sjukhuspastor Evert Eggelind

4 torsdag 19.00 
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan

6 lördag Alla helgons dag 11.00
Gemensam gudstjänst med nattvard i 
Missionskyrkan Christer Holmer
Lena Sollerman 

7 söndag 17.00
Andakt med ljuständning i Björkö kyrka
I minnet bär vi dem Leif Herngren 
Christer Holmer

11 torsdag 19.00 
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan

12 - 14 fredag-söndag
Konfirmandläger på Helsjöns folkhögskola 

14 söndag 11.00 
Gudstjänst Vaksamhet och väntan
Tove Pilroth Evelyn Lidebo Svenninghed
och Kenneth Franzén   
    
18 torsdag 13.00
Sopplunch för daglediga. 40 kr inkl. 
kaffe och kaka 
Kåseri: Gud skapade – Linné ordnade 
Nils Zandhers, Kungälv, berättar om 
Carl von Linnés liv och verk
En riktig högtidsstund!

18 torsdag 19.00
Samtalsgrupp för kvinnor i Missionskyrkan 

21 söndag 17.00 
Söndagkväll i Skutan: Skapelsefred 
byggs inte med vapen Leif Herngren
Kyrkornas globala vecka 
Undervisning, samtal, nattvard, fika  
   
24 onsdag 19.00
Samtalsgrupp för män i Björkö kyrka

27 lördag 11 - 14 
Vandring med matsäck 
Pilgrimsmässa längs vägen

28 söndag 11.00
Gudstjänst första söndagen i Advent  
Ett nytt nådens år! 
Insamlingen för mission i 
andra länder startar Lena Sollerman 
Blåsmusik under ledning av Martin 
Svanström, kören Amadeo
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Skulle du kunna tänka dig 
att leva i ett kloster?

Bibbi Gustafsson
pensionär, tidigare diakon 

– Ja, kanske. Nej. Det är nog ett 
både och. Har varit på retreater 
på Johannesgården och tyckte om 
rytmen med tideböner och vilan där. 
Gillade själva andningen på något 
sätt.  Men kloster på heltid nej. Är 
nog mer utåtriktad och en doer. Vill 
få något gjort så att säga. Sen är jag 
nog mer aktiv för att passa på ett 
kloster, tror jag.
Nu har jag ju valt att gifta mig så det 
är inte aktuellt att gå i kloster, men 
visst är det något som drar och känns 
positivt med att leva på ett kloster.
  

Evert Eggelind
pastor sjukhuskyrkan 

– Nej, det tror jag inte. Jag gillar retreater men jag gillar också att leva med 
familjen. Som livet utvecklade sig så ser jag det som min livsuppgift att leva i den 
gemenskapen. Men man vet aldrig skulle livet tagit en annan form kanske klostret 
varit mitt sätt att leva. Nu blev det inte så och då är det naturliga att inte leva i ett 
kloster.
Evert kommer till Björkö 13 nov för att tala om: Rätten till liv och död.

Christer Holmer
präst, deltog i resan till Taizé

– Ja, i princip, men min
äktenskapslöften gäller och då kan jag 
inte ge nya löften till ett kloster. 
Vi hade det fint på klostret i 
Taize. Jag bodde nära den stora 
försoningskyrkan.  Jag tyckte om den 
kontemplativa livsformen och satt 
gärna i kyrkan, ofta en stund före 
tidebönerna och gudstjänsterna. 
Sen tycker jag maten var bra. Många 
har klagat men jag gillar det franska 
köket.  De lagade bra mat trots att de 
gjorde det till så många varje dag. 




