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Nytt namn ...
Missionskyrkan har blivit Equmeniakyrkan.  
I och med Svenska Missionskyrkans samgående med  flera frikyrkosam-
fund under 2011 bildades Equmeniakyrkan. Namnet innebär också att vi 
fått en ny, officiell logotyp med tillägget Bohus-Björkö (även om det i 
dagligt tal och skrift blir bara ”Björkö”). På samma sätt kommer andra 
församlingar inom Equmeniakyrkan adressera sina lokala namn under den 
gemensamma logon. Vi kommer succesivt införa märket på vår hemsida,  
i affischering, brevpapper och liknande material framöver. 

Equmeniakyrkan består i dag av ca 750 lokala församlingar i Sverige som 
tillsammans har ca 65 000 medlemmar.

Det innebär även en förändring för tidigare ”SMU” (Svenska Missionskyr-
kans Ungdom) som kort och gott nu heter ”equmenia”. Equmenia är alltså 
barn- och ungdomsorganisationen inom Equmeniakyrkan (ni kan se även 
den lokala logotypen på tidningens baksida).



Att få uppvakta en 100-åring, samtala i 
ett par timmar, dela en del av livet, nästa 
dag vara med i barnrytmik i Skutan, 
möta ett gäng av Björkös yngsta invå-
nare med förälder eller mor- eller farför-
älder, stöta och blöta viktiga frågor med 
styrelse och verksamhetsråd, lära känna 
scouter, följa tonåringar, konfirmander, 
lära känna nya ungdomar på Fredags-
häng, fira gudstjänst och inte minst 
dricka kyrkkaffe, fika efter och samtala 
med olika människor. Mina veckor består 
av många möten med människor, många 
möten som berör. Möten människor 
emellan, också möten mellan människa 
och Gud.  Kyrkan, församlingen är en 
ganska ovanlig mötesplats, inte minst för 
att människor från flera generationer 
ofta möts, från nyfödd till tresiffrig ålder.

Varje ny människa påverkar ett sam-
manhag, en gemenskap. I samband med 
att nya medlemmar välkomnas till för-
samlingen frågas församlingen om de vill 
omsluta den nya medlemmen i gemen-
skap och kärlek för att tillsammans med 
dem förnyas och växa i tro, hopp och 
kärlek. En fantastisk formulering; vill ni 
förnyas och växa? Välkommen med, för 
att förändra och förändras! 

Det är mycket spännande som händer i 
vår. Jag vill särskilt lyfta fram våra två 
gemensamma samtalskvällar med före-
drag, fika och samtal. Måndagen den 14 
mars kl.19 inbjuder IFK Björkö, Samhälls-
föreningen och kyrkorna till Gemensam 
samtalskväll i Skutan (Equmeniakyrkan, 

tidigare Missionskyrkan), Människovärde 
i Fokus: Om vårt mottagande av nyan-
lända. Matilda Brinck-Larsen, grundare 
av Sandarna Lag C och gruppchef på 
Social resurs, Göteborgs kommun kom-
mer och föreläser. Måndagen den 25 
april kl.19 Samhällsföreningen och kyr-
korna hälsar välkommen till Gemensam 
samtalskväll i Björkö kyrka, Människo-
värde i Fokus: Om äldres situation i vårt 
samhälle. Daniel Brattgård, tidigare sjuk-
huspräst och etikexpert föreläser.

Björkö Missionsförsamling bildades 
1886 och sedan dess har församlingen 
funnits här på ön. Vid årsmötet nu i 
februari 2016 fattades beslutet att byta 
namn till Equmeniakyrkan Bohus-Björkö 
(läs mer om detta här intill) Det är sam-
ma församling, vi är tacksamma att fort-
sätta finnas och verka på vår vackra ö 
och ser fram emot att fortsätta förnyas 
och växa i tro, hopp och kärlek. På Val-
borgsmässoafton firar vi namnbytet, för 
både församlingen och vår ungdomsför-
ening SMU som blivit equmenia Bohus-
Björkö.

Ja, på Valborg är det fest från kl.17. Du 
är bjuden, kommer du?
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Möten som berör

Emma Rudäng
Equmeniakyrkan,  
Björkö
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Hej Ebba! - som varit ledare 
för barnrytmiken under 
hösten och ska fortsätta 
under våren.

När jag fick förfrågan om att leda barn-
rytmiken blev jag jätteglad och kände mig 
privilegierad över att få ta över ansvaret 
som ledare. Jag trodde att det skulle bli 
roligt men hade aldrig kunnat tänka mig 
att det skulle vara så kul som det faktiskt 
är. Rytmiken är helt klart veckans höjd-
punkt. 

För vem är barnrytmiken?  
Barnrytmiken är till för alla och den är en 
mötesplats för barn och vuxna där vi får 
tillfälle att glädjas ihop genom musiken. 
Det är också ett optimalt tillfälle för dig 
som nyinflyttad eller nybliven förälder att 
träffa andra föräldralediga. De flesta barn 
är mellan 1-5 år och självklart är det ock-
så en del nyfödda småsyskon. 

Hur ser en barnrytmik-fredag ut? 
Emma Rudäng och jag träffas alltid tidi-
gare för att prata igenom dagens pro-
gram och ”ställa i ordning” i Skutan. Strax 
före 10 ramlar de första deltagarna in. 
Sångstunden pågår ca 25-30 minuter. Vi 
sjunger sånger och ramsor acapella eller 
till piano/gitarr. Ibland bjuder vi upp alla 
barn att dansa på scen vilket är ett ut-
märkt sätt för dem att redan vid tidig 
ålder våga stå inför publik. Vi räknar ock-
så alltid hur många deltagare vi är och 
barnen får gissa ”Vilka tror ni är flest? 
Barnen eller de vuxna?” Det är alltid bar-
nen som vinner. Avslutningsvis håller 
Emma i en kort andakt då vi tänder ljus 
och ett av barnen får plinga på triangeln 
samtidigt som vi ber välsignelsen med 
rörelser. 

Hur många brukar det vara med?
En vanlig fredag är vi allt mellan 30-45. 
Hur kul som helst att det varit så bra  
 

Ebba  
Knutsson
– populär ledare  
   för barnrytmiken

Av Christer Zandén

Foto: Victoria Olsson
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uppslutning hela hösten. Vi hoppas verk-
ligen att det fortsätter så nu till våren. 

Vad är det bästa med barnrytmiken? 
Alla fantastiska ungar jag får möjlighet 
att hänga med och komma närmare! 
Eftersom jag också älskar musik är det 
kombinationen barn och sång som är så 
fantastiskt skoj. Att vi har roligt tillsam-
mans.  

Vilken är den populäraste sången hos 
barnen?
En populär sång hos barnen är ”En ele-
fant balanserade” då jag använder mig 
av ett snöre på marken som dom får 
balansera på.  

För oss Björköbor har du alltid varit 
sångerska - hur började det? 
Frågar du mina föräldrar har jag alltid 
fört mycket liv, och frågar du min farmor 
kunde hon höra uppe från sin altan när 
mamma och jag kom cyklande på väg till 
badet eftersom jag satt bak på cykeln 
och nynnade. Så intresset har alltid fun-
nits där men det var först när jag var 10 
som jag började spela gitarr och därmed 
uppträda mer offentligt. 

Viktiga perioder för dig som sångerska? 
Min före detta sångcoach Marie (Marie 
Jakobsson på ”Ljuva Toner” i Torslanda) 
har betytt oerhört mycket för mig. Jag 
började hos henne som oerfaren 
11-åring och hon står för den främsta 
utvecklingen jag gjorde de kommande 
åren efter det. 

2011 då jag medverkade i TV4:s ”Kvällen 
är din” och fick sjunga med Josh Groban 
är ett viktigt minne. Kanske inte främst 
för att jag fick sjunga med en världskän-
dis, vilket såklart också var jättecoolt, 
men idag är jag allra gladast för att min 

farfar fick vara med och uppleva allt det 
innan han gick bort.

Gymnasiet var också en viktig tid då jag 
gick på ett musikgymnasium med inrikt-
ning sång. 

Enstaka händelser som varit extra roliga 
är Bingolotto juni 2015 då jag och Alice 
Mattsson körade bakom Klasse Möll-
berg, de gånger jag gästat Stefan An-
dersson på bland annat Carlstens fäst-
ning, Seaside och Lorensberg, och en 
Schlagerturné jag gjorde 2014 i samband 
med Melodifestivalen. Jag gick andra 
året på gymnasiet samtidigt och fick 
klara av 5 dagar skola på 3 dagar. Att jag 
inte stressade ihjäl mig eller att mina 
betyg blev lidande på grund av det gjor-
de att jag kände mig väldigt stolt över 
mig själv och växte som människa.

Drömmar och framtidsplaner? 
Som yngre hade jag svarat att ”Jag vill bli 
artist, ni vet en artist som syns på tv och 
i offentliga sammanhang”. Men det är så 
mycket ytlighet i musikbranschen, det är 
liksom inte alls jag. Jag trivs bäst på lilla 
Björkö, typ. Mina mål och drömmar är 
att kunna livnära mig på sången och 
musiken på ett eller annat sätt, och att 
vara en frilansande sångerska. 

Ett mål att lära mig spela ett instrument 
på riktigt, gitarr eller piano, så att jag kan 
kompa mig själv. Just nu begränsar det 
mig att jag alltid behöver ha någon med 
mig som kompar mig. 

Kanske söker jag in till någon folkhög-
skola med inriktning musik och sång till 
hösten, eller så har jag så roligt när jag 
frilansar och att det generar i såpas 
mycket sångjobb att skola får vänta ett 
tag till.

Ebba  
Knutsson
– populär ledare  
   för barnrytmiken
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Kalendarium
Mars
3 tor 13.00 Sopplunch för dagle-
diga Christer Alexandersson, Björkö 
visar bilder och berättar om sin tid 
som biståndsarbetare i Afrika. Kostnad 
50 kr

5 lör 11-14 Pilgrimsvandring 
Samling Equmeniakyrkan (Missions-
kyrkan). Ta med matsäck! Pilgrims-
mässa

6 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Livets 
bröd. Equmeniakyrkans bön och 
offerdag för pastors- och diakonutbild-
ningen. Rebecca Simonsson, pastors-
kandidat i Equmeniakyrkan. Musik: 
Evelyn Lidebo Svenninghed

6 sön 18.00 Musik i Björkö kyrka  
Visst ska våren komma! Musiker, körer 
och solister. Ledning: Ulrika Davidsson.
Recitatör: Susanne Lachtonius-Ekdahl. 
Christer Holmer, präst.

13 sön 11.00 Gudstjänst Jungfru 
Marie Bebådelsedag Tema: Guds 
mäktiga verk. Lena Sollerman. 
Musik: Lotta Alexanderson och 
Helena Sveningzon

14 mån 19.00 Gemensam samtals-
kväll i Skutan IFK Björkö, Samhälls-
föreningen och kyrkorna inbjuder till 
Gemensam samtalskväll i Skutan. 
Människovärde i fokus: “Om vårt 
mottagande av nyanlända”. Matilda 
Brinck Larsen, grundare av Sandarna 
Lag C, fotbollslag för ensamkomman-
de flyktingbarn, Gruppchef social 
resurs förvaltning Göteborgs kommun

 
 

20 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard Palmsöndagen Tema: 
Vägen till korset. Carl Göran Ekberg

                  Stilla Veckan

21 mån 19.00 
Passionsandakt i Björkö kyrka

22 tis 19.00 Passionsandakt i  
Equmeniakyrkan (Missionskyrkan) 

23 ons 19.00 Passionsandakt  
i Björkö kyrka

24 tor 19.00 Skärtorsdagen, Getse-
maneafton i Skutan. Tema: Det nya 
förbundet. Emma Rudäng

25 fre 11.00 Långfredagen. Guds-
tjänst. Tema: Korset. Emma Rudäng.

27 sön 11.00 Gudstjänst 
Påskdagen. Tema: Kristus är upp-
stånden! Emma Rudäng. Musik: 
Christer & Rebecca Zandén

28 mån 17.00 Emmausmässa 
i Equmeniakyrkan (Missionskyrkan) 
Annandag påsk. Emma Rudäng, 
Christer Holmer och konfirmanderna

VÄLKOMMEN!

LÖRDAG 19 MARS KL 16.00 
I SKUTAN, EQUMENIAKYRKAN 

(MISSIONSKYRKAN)

VÅFFELMARKNAD

LOTTERIER 
SERVERING
AUKTION
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April
3 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Påskens vittnen. Sopplunch. Samtal om 
musiken i Gudstjänsten. Emma Rudäng

9 lör 11-16 Pilgrimsdag på Björkö! 
Vandring kl 11-16, samling vid 
Equmeniakyrkan (Missionskyrkan). 
Fika/matsäck, pilgrimsmässa. Kl 
14.30-16 Sopplunch i Skutan med 
bilder och berättelser om framtida 
resor ”i pilgrimers fotspår”. Anmälan: 
lena@sollerman.se eller 0708-972524 
/ 031-872819.

10 sön 11.00 Gudstjänst Tema: Den 
gode herden. Lena Sollerman. Musik: 
André Sveningzon med vänner

17 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Vägen till livet. Staffan Engblom.

24 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard Tema: Att växa i tro. Emma 
Rudäng. Insamling till Equmenia. Musik.

25 mån 19.00 Gemensam samtals-
kväll i Björkö kyrka Samhällsfören-
ingen och Kyrkorna inbjuder till 
samtalskväll i Björkö kyrka. Människo-
värde i fokus: ”Om äldres situation i 
vårt samhälle”. Daniel Brattgård, 
tidigare sjukhuspräst och etikexpert. 
Föredrag, fika, samtal.

 Maj
1 sön 11.00 Gudstjänst Bönsöndagen. 
Tema: Bönen. Emma Rudäng

5 tors 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme. Kristi Himmels-
färdsdag

8 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Hjälparen kommer. Lars Henriksson

15 sön 11.00 Gudstjänst Pingstdagen. 
Tema: Den heliga Anden. Claes Lager.

22 sön 11.00 Konfirmationshögtid 
Redovisning och Gudstjänst i Björkö 
kyrka. Heliga trefaldighets dag Tema: 
Gud Fader, Son och Ande. Emma 
Rudäng, Christer Holmer, konfirman-
derna, Ulrika Davidsson

26 tor 13.00 Dagledigträff 
Vårlunch i Skutan. Kostnad 50 kr

29 sön 11.00 Gudstjänst 
Tema: Vårt dop. Bön och offerdag för 
Equmeniakyrkans mission i Sverige. 
Lena Sollerman. Musik: Kenneth 
Franzén, m.fl.

VALBORGSMÄSSOAFTON 
30 APRIL!

17:00 5-kamp och korvgrillning 
med scouterna nedanför Missionskyrkan
Vi byter namn, var med och fira!

Björkö Missionskyrka blir Equmeniakyrkan Bohus-
Björkö • Björkö SMU blir equmenia Bohus-Björkö

Ca 17:45  Inledningsceremoni 
med blåsorkester under ledning 

av Tommy Tillander

18:00  Tårtkalas i Skutan 
19:00  Traditionellt Valborgs� rande 

med vårtal och ekumenisk vårkör 
under ledning av Ulrika Davidsson

En stunds stillhet  
(kort, gemensam inledning)
Kom när det passar, stanna  
så länge du vill!

EQUMENIAKYRKAN 
(MISSIONSKYRKAN)   
TORSDAGAR  
KL 19-20



Fredagar 10-12. Har du frågor, 
kontakta Ebba Knutsson, tel: 0709-
66 96 14. 

  SCOUT
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 på 
www.bjorkomissionskyrka.se/skutan

Onsdagar  
kl.18:30-20

PILGRIMSLIV

Pilgrimsvandringar under våren:  9/4, 4/6.  
För löpande information, gå in på  
www.bjorkomissionskyrka.se

Vandra pilgrimsleden på Björkö. När som helst. 
Start på Kaveldunsvägen. Ca 2,5 km. God tur! 
Eller, som pilgrimerna säger: Pax et bonum!

Den 9 april kl 11 -16    
– Välkommen, från början till slut eller under en del 
av dagen. Färja från Lilla Varholmen, se turlista.

Pilgrimsvandring  kl 11-14
Start Missionskyrkan. Fika/matsäck tas med. 
Pilgrimsmässa firas längs vägen.
Sopplunch i Skutan kl 14.30                                                         
Bildvisning och berättelser om resor i pilgrimers fotspår. 
Kanske du vill följa med?! – Till härliga platser, där vi lever 
pilgrimsliv tillsammans. Njuter av natur och kultur, gör dags-
vandringar, får tid för stillhet och refl ektion och goda samtal.
Anmälan: Lena Sollerman lena@sollerman.se 
eller 0708-972524 / 031-872819

FREDAGSHÄNG 
- ett ställe att hänga på

För alla ungdomar från åk 7 och uppåt!
Kl.19 - 22:30 •  Fika, biljard, pingis, brädspel  
m.m. i Skutan (Missionskyrkan). Öppet  
följande fredagar i vår: 11 mars, 25 mars,  
8 april och 22 april  VÄLKOMNA!  
Har du frågor? Kontakta Emma Rudäng:  
emma.rudang@gmail.com / 0722-521333


