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EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ  •  SEP - NOV 2020

Förundran - drivkraft 
till gott förvaltarskap

Att leva - inte bara 
överleva



2

Adress 
Equmeniakyrkan  
Bohus-Björkö
Bäckevägen 31
475 37 Bohus-Björkö 

Tel: 031-96 17 09

Pastor 
Emma Rudäng
0722-52 13 33 
pastor@equmeniakyrkanbjorko.se

Ordförande
Liselotte Engström
070-392 91 66

En liten hälsning från Världens Barn
Kommittén har beslutat att pausa den traditionsenliga 
hamnfesten för Världens Barn i år. Istället satsar vi på fler 
insamlingshelger med fina lotterier utanför ICA med start 
4:e september

Har du möjlighet att stå vid lotterierna en timme eller har 
något du vill skänka till vinster får du gärna höra av dig till 
Louise Berndtsson: 070-670 59 11 alt. perlouise@yahoo.se 
eller Susanne Martinsson: 070-880 94 55.

Vi ses snart! 
Soliga hälsningar Världens Barn kommittén 
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Vi är nu i början av en ny hösttermin. 
En höst som blir annorlunda p.g.a pan-
demin. Men årstiderna fortsätter, natu-
ren, skapelsen fortsätter. 

Jag hoppas på krispiga höstdagar med 
mycket syre, härligt ljus och vackra 
färger. Dagar som gör det möjligt att 
precis som under våren och sommaren 
som passerat, stöta på varandra och 
samtala på avstånd lite varstans på vår 
ö. Vackra höstdagar kan vi öva oss i 
förundran. Förundran är en av WHO – 
världshälsorganisationens åtta byggste-
nar för existentiell hälsa. Övriga är 
hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, 
andlig styrka, andlig kontakt och per-
sonlig tro. 

Cecilia Melder, präst i Svenska kyrkan, 
lärare på THS – Teologiska högskolan 
Stockholm, har doktorerat i existentiell 
hälsa. Melder berättar att WHO gör 
undersökningar på folkhälsan världen 
över. Det finns undersökningar som 
visar att människor med hög fysisk 
hälsa, som skattar sin existentiella hälsa 
lågt; bla. a känslan av sammanhang, 
mening, skattar sin totala hälsa lägre än 
människor som skattar sin fysiska hälsa 
lägre och existentiella hälsa högre; 
känslan av mening, sammanhang. 

Vi människor är en helhet, av ande, 
kropp och själ. Det är skillnad på att 
leva och inte bara överleva. Vi är ska-
pade till mer än att bara överleva. Vi 

behöver varandra. In i den här hösten 
och vintern behöver vi varandra. Ett 
telefonsamtal, inbjudan till promenad 
kan betyda mycket. Hör gärna av dig 
till mig, Emma Rudäng, om du vill 
samtala, via telefon eller mötas i kyr-
kan (mobil 0722-521333, eller maila: 
emma.rudang@gmail.com). 

Välkommen att fira gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Björkö. Gud är nära, 
men vi behöver fortfarande hålla av-
stånd, vi sitter på markerade platser i 
kyrksalen. Vi följer folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer och stannar 
hemma vid minsta symtom. Välkom-
men även till Öppen kyrka, En stunds 
stillhet, varje torsdag kl.19-20 start den 
3 september. Kom när det passar, stan-
na så länge du vill. Välkommen att sitta 
ned, tända ett ljus, be en bön. 

Jesus säger i Matteusevangeliet 11:28 
”Kom till mig alla ni som är tyngda av 
bördor, jag ska skänka er vila” Det är en 
inbjudan och möjlighet, även idag.

Att leva - inte bara överleva

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Förundran 
–  drivkraft till gott  
    förvaltarskap

Kung David, som hade sin bakgrund 
som fåraherde, verkar vara en person 
som njöt av och förundrade sig över 
Guds skapelse.  Det kommer delvis fram 
i den 23:e psalmen i Psaltaren, herde-
psalmen, men framförallt i den 8:e 
psalmen där han poetiskt beskriver sin 
förundran med orden: 

”När jag ser din himmel, som dina fing-
rar format, månen och stjärnorna som 
du fäste där, vad är då en människa att 
du tänker på henne”. 

Så ser han skönheten i skapelsen, natu-
ren, och funderar över människans plats 
i den och längre fram i psalmen så fun-
derar han också omkring det ansvar, det 
förvaltarskap som vi som människor har 
för att bevara denna fina skapelse med 
dess liv i alla former.

En person i våra dagar som också ofta 
tar sin utgångspunkt i ”Förundran” för 
att få oss att se det vackra i naturen och 

ta vara på den, vårda den, är biologen 
och författaren Stefan Edman.   
I sin blogg skrev han bl.a. så här inför 
midsommar 2018: 

”På fredag är det redan midsommar-
afton igen. Som vanligt kommer jag att 
ströva en stund bland prästkragar, blå-
klockor och surrande humlor. Och för-
undras över de skimrande juveler vi 
ännu har kvar i äng och hage. Dessa 
vårt melankoliska barrskogsrikes ljusa 
ögon, myllrande av växter, kryp, insek-
ter, fåglar.”

I sommar har vi här på Björkö haft för-
månen att i pilgrimsvandringar, på 
grusvägar och stigar i skog och hagar 
eller på klippor vid havsstranden, fått 
förundra oss över vår ö:s vackra natur 
och i tystnad och meditation fått ta in 
detta i vårt inre till ro och frid men också 
till att utmanas till att ta hand om och 
förvalta detta vackra.

Claes Lager



Psaltaren, med kung Davids psalmer, 
finns i Gamla Testamentet. Där finner vi 
också profeterna, bl.a. Amos. Hos dem är 
det mer pekpinnar än förundran som 
gäller. Amos går till rätta med dem som 
utnyttjar de fattiga, de som är orättfärdiga 
när det gäller handel, de som suger ut så 
mycket som möjligt av jordens resurser 
för egen räkning och rikedom. Ibland 
behöver vi dessa också, som i likhet med 
profeterna talar klarspråk om hur verklig-
heten ser ut. När det gäller miljön har vi 
i våra dagar haft Al Gore och Greta 
Thunberg.

Det viktiga är att det inte stannar vid 
pekpinnar, det skapar bara dåligt sam-
vete, utan att det kombineras med för-
undran och med positiva exempel på att 
det är möjligt att förändra och påverka. 
När det gäller rättvis handel har vi idag 
många möjligheter, när vi handlar, att 
välja fairtrademärkta varor som skapar 
bättre arbetsvillkor för producenterna, 
ofta kooperativ i fattiga delar av vår 

värld. Vår biståndsorganisation Diakonia 
har också lyft fram många berättelser om 
hur positiva förändringar är möjliga om 
utbildning och stöd ges till lokala organi-
sationer som arbetar för mänskliga 
rättigheter.

Det vi utöver vår skapelse fått att för-
valta är gåvan evangeliet, det glada  
budskapet om nåd, förlåtelse och upp- 
rättelse. I Nya Testamentet skriver den 
åldrande Paulus till sin yngre medarbe-
tare Timotheos och ber honom fortsätta 
att sprida evangeliet och vaka över den 
sunda läran. Paulus undrade säkert hur 

det skulle gå med kyrkan 
när han inte fanns läng-
re, men tiden har visat 
att evangeliet har levt 
vidare från generation till 
generation. Hela tiden 
har det funnits en ny 
generation som velat ta 
emot och förvalta den 
gåvan, evangeliet.

Nu är det vår generation 
som utmanas att genom 
förundran över allt det 
vackra i skapelsen, i det 
mellanmänskliga, i 

evangeliets budskap, förvalta det på ett 
gott sätt. Gör vi det skapar vi möjlighet 
för nästa generation att ta över och för-
hoppningsvis bli ännu bättre förvaltare 
än vi varit.

(Sammandrag av predikan vid utomhusgudstjänst 
vid Equmeniakyrkan, söndagen den 9 augusti, 
med temat ”Goda förvaltare”)
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Kalendarium
SEPTEMBER
6 sön 11.00 Vandringsgudstjänst med 
alla åldrar  
Tema: Medmänniskan. Ta med egen 
fikakorg. Emma Rudäng, Evelyn Lidebo 
Svenninghed

8 tis 19.00 Konfa-infoträff i Skutan, 
Equmeniakyrkan (Se info sid 7)

13 sön 10.00 och 13.00 Konfirmations-
gudstjänster i Björkö kyrka  Tema: 
Enheten i Kristus. Angelica Andersson, 
Emma Rudäng, konfirmanderna. För    
konfirmanderna och närmast anhöriga.    
       Webbgudstjänst.

20 sön 11.00 Webbgudstjänst från 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Lasse 
Svensson, predikan. Ordination av 
pastorer och diakoner 

17-18.00 Öppen kyrka

27 sön 11.00 Gudstjänst  Tema: Döden 
och livet. Emma Rudäng. BARNKYRKA

OKTOBER
4 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Änglarna. 
Emma Rudäng. BARNKYRKA. Församlings-
möte efter gudstjänsten.

11 sön 11.00 Gemensam Gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Tacksägelsedagen 
Tema : Lovsång. Sara Johannesson, 
Emma Rudäng. Konfirmanderna välkom-
nas

18 sön 11.00 Gemensam FN-gudstjänst 
i Björkö kyrka Emma Rudäng, Sara 
Johannesson, konfirmanderna.

25 sön 11.00        Webbgudstjänst Tema:  
Att leva tillsammans. Staffan Engblom
17 - 18.00 Öppen kyrka

31 lör 11.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Alla Helgons dag. 
Tema: Helgonen. Christer Holmer, Emma 
Rudäng

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

8 sön 11.00 Gudstjänst med alla åldrar  
Tema: Frälsningen. Emma Rudäng

15 sön 17.00 Musikandakt 

22 sön 11.00 Gudstjänst  
Domssöndagen. Tema: Kristi återkomst. 
Emma Rudäng

29 sön 11.00 Gudstjänst         Samt 
webbgudstjänst. Första söndagen i 

advent. Tema: Ett nådens år. Emma 
Rudäng. BARNKYRKA

LÖR 21 NOVEMBER 15.00
EQUMENIAS JULMARKNAD 
Utomhus med scoutinvigning 

patrullvis. Lotterier och servering, 
utspritt utanför kyrkan
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Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan  
11.00 den 27/9, 4/10 och 29/11 Undrar ni 
något? Kontakta Emma Rudäng: 072-2521333

WEBBGUDSTJÄNSTER den 13 
september, 25 oktober samt  
1 advent den 29 november 
Equmeniakyrkans gudstjänster på 
webben (se även kalendariet) läggs 
upp på vår Youtube-kanal (sök på 
”Equmeniakyrkan Bohus-Björkö”)

På grund av rådande situation med 
covid-19 kan ändringar förekomma, läs 
affischering, vår hemsida och Facebook-
sida för uppdaterad information.
www.equmeniakyrkanbjorko.se
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer och stannar hemma vid 
minsta symtom.

KARANTÄNKOLLEKT 
Under rådande tider är vi tacksamma för  
karantänkollekt och månadsoffer till  
församlingens plusgiro eller Swish
PlusGiro: 439 67 07-4 
Swish: 1235615489

VÄLKOMMEN TILL EN 
STUND AV STILLHET
EQUMENIAKYRKAN
TORSDAGAR KL 19-20
KOM NÄR DET PASSAR,  
STANNA SÅ LÄNGE DU VILL

START 3 
SEPT

DU ÄR INTE ENSAM OM ATT  
FUNDERA ÖVER LIVET 
Vill du upptäcka mer om dig själv, Gud 
och Europa tillsammans med nya 
kompisar? I vår åker vi till Berlin 
tillsammans. Vårt konfirmandäventyr 
startar i september. Välkommen, du 
som är född 2006 eller går i åk 8.  
Häng med! 

Infoträff/anmälan: Tisdag 8 sept  
kl 19 i Equmeniakyrkan, Björkö

Träffar: Vi träffas varannan vecka, på 
torsdagar kl 17-19, i mindre grupp på 
Björkö. Ibland hittar vi på nåt kul med 
hela, stora gänget, från de andra 
öarna tillsammans.

Har du frågor? Välkommen att ställa 
dem på inforträffen den 8 september 
eller kontakta Emma Rudäng 0722-
521333, emma.rudang@gmail.com



VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

KURS OCH LÄGERGÅRD med självhus-
håll i anslutning till Equmeniakyrkan. 
VANDRARHEM med 20 bäddar  
fördelade på 6 rum. Festlokal.
Tel: 0700-544644.  
skutan@equmeniakyrkanbjorko.se  
www.equmeniakyrkanbjorko.se/skutan

BOHUS-BJÖRKÖ

        Björkö Equmenia  
  Scout 

Vi träffas varje onsdag  
nedanför Equmeniakyrkan!
Du är välkommen till scout om du går i 
4:an eller uppåt. Vi lär oss om frilufts-
liv, 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. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer, är indelade i mindre 
grupper och stannar hemma vid minsta 
symtom.  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 
Equmeniakyrkan Björkö 0722-521333 

emma.rudang@gmail.com för att boka 
in ett samtal på telefon eller i kyrkan. Vi 
följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

TERMINSSTART  
  onsdag  2 september  
     kl. 18:30

START FREDAG  
28 AUGUSTI KL. 10:00 

På Björköbarnens  
lekplats aug-sept

Barnsång för barn 0-6 år med  
föräldrar eller annan vuxen

Efter samlingen äter vi medhavt 
mellanmål. OBS! Vi följer FHM:s riktlinjer 
och stannar hemma vid minsta symtom.

För mer information 
kontakta:  Ebba Knutsson 
0709-669614,  
ebba.knutsson@gmail.com

HJÄLP MED HANDLING
På tisdagar och torsdagar ordnas 

handling och hemkörning. Hjälpen är 
tillgänglig för alla som är hemma pga 
symtom eller är i riskgrupp. Ring eller 

maila: Emma Rudäng 0722-521333 
emma.rudang@gmail.com för att få hjälp 
på tisdagar. Christer Holmer 0708960151 
christer.holmer@svenskakyrkan.se för att 

få hjälp på torsdagar. 


