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Tänd ljus,
var ljus!
Julkort

Hedersgästen
Vem är det som kommer på festen,
vem är det, som är hedersgästen?
Många har bjudits denna gång.
Någon kommer nynnande på en sång.
Här vankas dryck och mat,
på bordet står flera dignade fat.
Det finns rött, vitt och neutralt
Det mesta som serveras, serveras svalt.
Det pratas och samtalas över borden
Det handlar om allting på jorden.
Politik, sport, semester och barnen,
kanske här på festen får du svaren.
Senare på kvällen blir det dessert,
Jag tror det gillas av alla här.
Samtalen fortsätter som leder till skratt,
det här är en alldeles ljuvlig natt.
Men nu börjar festen gå mot sitt slut,
en del ögon ser lite trötta ut.
Men så var det där med hedersgästen
Märkte någon av oss, att han var med på festen?
Skriven av Pelle Fast
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Tänd ljus, var ljus!
Så mörkt det är, men
så kommer advent och
husen lyses upp av
stjärnor och ljusstakar.
Här på Björkö har kusinerna Emma Alexanderson och Annie Alexanderson även
i år tagit initiativ till Björkö huskalender. Varje dag tänds en
siffra upp på ett hus någonstans på
Björkö, sen får vi ut och leta efter
dagens siffra, det finns även en ledtråd till varje dag! Ett härligt sätt att
sprida ljus. Vår familj var förra året
ute på kvällspromenader eller med
kickbike o cykel ett antal gånger, det
rekommenderas!
Låt oss tända ljus och vara ljus för
varandra. Vi får vara ljus för varandra,
höra av oss till varandra, hör gärna av
dig till mig om du vill samtala.
Välkommen till Equmeniakyrkan
Björkö och fira advent, jul, nyår och
trettonhelg! Välkommen på det nya
året. Jesus påminner oss om att Han
är världens ljus. Jesus som sa och
säger oss ”Jag är världens ljus. Den
som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12)

Bo Setterlind skriver:
" Tänd ljus
Låt inte mörkret hindra dig
att söka Ljuset.
Och när du funnit det,
låt andra se,
pröva, övertyga sig.
Vill du, att ljus skall leva,
tänd då hos andra
samma längtan.
Tänd frimodighetens ljus
i rädslans mörker,
tänd rättens ljus
i korruptionens mörker,
tänd frihetens ljus i ofrihetens
mörker,
tänd Trons ljus
i förnekelsens mörker,
tänd Hoppets ljus
i förtvivlans mörker,
tänd kärlekens ljus
i dödens mörker.
Tänd ljus! "
Med önskan om En Fridfull Jul
och ett Gott Nytt 2022!

Emma Rudäng

Pastor, Equmeniakyrkan Björkö
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Julkort

Ingrid Ploghed

Ett år fick jag ett julkort av en
bekant. På framsidan var det två
barn som hade byggt en snögubbe
och de var precis på gång att
avsluta bygget genom att sätta på
honom en hatt. Snögubben hade
en fin näsa av en morot och i sin
ena hand höll han en kvast.
Framför snögubben stod den en
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lykta som lös med varmt sken.
Barnen som hade byggt sin
snögubbe såg glada och lyckliga ut.
Runt omkring barnen dansar
snöflingorna sådär lite lagom ulligt
och några stjärnor hade tänt sig på
den mörknande himlen ovanför
dem.

I samband med att jag skulle
plocka fram mina adventsljusstakar
så ramlade detta kort ur en av
kartongerna. Det hade gömt sig där
under flera år men kände väl nu att
det var dags att visa sig. Jag satte
mig ner och läste först på baksidan.
Där stod det sedvanligt förtryckt
att personen önskade mig God Jul
och ett Gott Nytt År med snirkliga
bokstäver men det var framsidan
som fick mig att fundera. Jag
studerade bilden och speciellt så
fångade de små dansande
snöflingorna mitt intresse.

Jag tänker att det är så med oss
människor också. Ibland kan vi
känna oss som en i mängden men
vi är som snöflingor - helt unika
men med vissa gemensamma drag.

I första Mosebok 16:13 står det:
”Du är den Gud som ser mig”
Och det får vi ta med oss in i det
nya kyrkoåret, att Gud ser oss för
den vi är.

En snöflinga är ju pytteliten och
om vi försöker fånga den med
handen så smälter den direkt. Men
om det kommer många snöflingor
samtidigt så kan de skapa ett
gnistrande vackert vitt täcke.
Snöflingorna bildas högt uppe i
molnen när små vattendroppar
fryser till iskristaller. Vattenångan i
molnen fastnar på iskristallerna så
att snöflingorna får helt fantastiska
och fantasifulla former. Men
snöflingorna har nästan alltid
samma grundform - en hexagon
med sex sidor - och ändå är varje
flinga en unik skapelse. Man ser det
inte när de ligger i en snöhög eller
när de är ihoprullade till en
snögubbe - men faktum är att det
inte finns två snöflingor i hela
världen som är precis likadan.

EN STUNDS
STILLHET
EQUMENIAKYRKAN
TORSDAG 2 DEC KL 19-20
START IGEN 27 JAN 2022
Välkommen att
tända ett ljus, sitta i
stillhet. När du vill
under denna timma.
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KALENDARIUM
DECEMBER
5 sön 11.00 Barnens adventsgudstjänst Andra söndagen i
advent. Emma Rudäng. Musik: Evelyn
Lidebo Svenninghed, Kenneth Frasse
Franzén, Tommy Tillander och
Anders Rudäng
9 tor 12.30 JULLUNCH
Vi äter gott och lyssnar till musik.
Kostnad 150 kr. Christe Sollerman leder
allsång. OBS! Anmälan till Anita Larsson
Senast 8 dec. Tel 031-96 10 27 eller
0706-351307 alt. e-post anitamossen@
gmail.com Max 60 deltagare
11 lör 15.00 Releasefest i Skutan.
Konsert, mingel och release av Lena
Sollermans nya bok "Va ska det vara bra
för..."
12 sön 11.00 Tredje söndagen i advent Gudstjänst med
nattvard. Tema: Bana väg för herren.
Claes Lager Insamling till Equmeniakyrkans internationella mission
19 sön 17.00 Fjärde
söndagen i advent Björkös
gemensamma Julsång i Björkö kyrka. Vi
sjunger in julen. Emma Rudäng, Christer
Holmer. Körer, solister. Ulrika Davidsson
24 JULAFTON
17.00 Julbön i Björkö kyrka
Christer Holmer.
23.00 Ord och Ton i Julnatten i
Equmeniakyrkan Lena Sollerman
Sånggrupp
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25 Juldagen 07.00 Julotta i Björkö
kyrka Christer Holmer
31 Nyårsafton fre 17.00
Nyårsbön i Björkö kyrka

JANUARI
1 lör 18.00 Nyårsdagen Nyårsbön i
Equmeniakyrkan. Tema: I Jesu namn.
Emma Rudäng. Bön, sånger, ord;
bibelord och dikter in i nya året
6 tor 11.00 Trettondedag jul
Gudstjänst med nattvard i
trettonhelgen. Insamling till
Equmeniakyrkans internationella
mission. Emma Rudäng
6 tor 18.00 Musikgudstjänst
I stjärnans tecken. Björkö kyrka.
Christer Holmer
9 sön 17.00 Söndagskväll i Skutan
i Skutan. "Det finns inga dumma
frågor" Fokus på klimatet. Jonatan
Wranne, klimatberäkningsexpert svarar
på frågor

EKUMENISK A
BÖNE VECK AN
16 sön 11.00 Gemensam
gudstjänst i Björkö kyrka
Ekumeniska böneveckan inleds
Emma Rudäng. Christer Holmer,
Kollekt till Svenska Bibelsällskapet

Timme för bön måndag och
tisdag kväll, kl 19-20. Enskild
andakt och ljuständning.
Måndag i Björkö kyrka och
tisdag i Equmeniakyrkan.
19 ons 19.00 Ekumenisk
gudstjänst i Mariakyrkan, Öckerö
20 tor 11-12.00
Pilgrimsvandring i Ekumeniska
böneveckan under ledning av
Lena Sollerman. Start och
avslutning på Equmeniakyrkans
parkering. Kaffe och smörgås i
Skutan efteråt.
20 tor 19.00 Andakt
i Ekumeniska böneveckan.
Björkö kyrka. Emma Rudäng.
Christer Holmer.
23 sön 11.00 Gemensam
gudstjänst Equmeniakyrkan.
Christer Holmer. Emma Rudäng.
Kollekt till Goda nyheter
(tidigare Gideoniterna)
BARNKYRKA

23 sön 18.00 Böneveckan
avslutas Ekumenisk Nattvardsgudstjänst i Hönö Missionskyrka
30 sön 11.00 Gudstjänst
Claes Lager. Tema: Jesus är vårt hopp
BAR N K Y R K A
Under gudstjänsttid i Equmeniakyrkan
11.00 den 23/1 och 27/2
Undrar ni något? Kontakta Emma
Rudäng: 072-2521333

FEBRUARI
6 sön 11.00 Gudstjänst med alla
åldrar Kyndelsmässodagen tema:
Uppenbarelsens ljus. Emma Rudäng
13 sön 17.00 Psalmgudstjänst
Tema: Hopp - trygghet - förtröstan
Verksamhetsrådet
20 sön 11.00 Gudstjänst
Lena Sollerman. Tema: Det levande
ordet
26 lör 15.00 Församlingens
årsmöte
27 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard. Årshögtid. Tema: Kärlekens väg.
Emma Rudäng. BARN KYRKA
MARS
2 ons 19.00 Gemensam askonsmässa i Equmeniakyrkan. Christer
Holmer. Emma Rudäng
KOLLEKT
Vi är tacksamma för kollekt och månadsoffer till församlingen.
Swish: 1235615489
PlusGiro: 439 67 07-4

COVID-19
Fortsätt följ affischering, vår hemsida
och Facebook för uppdaterad informa tion och ev. förändringar.
www.equmeniakyrkanbjorko.se

7

BOHUS-BJÖRKÖ

Björkö
Equmenia
Scout

VÄLKOMMEN TILL SKUTAN

Terminsavslutning 1 dec
Terminsstart början av
februari 2022
Du är välkommen till scout om du går
i 4:an eller uppåt. Här lär vi oss om friluftsliv 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

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-vandrarhem

BEHÖVER DU NÅGON
ATT TALA MED?

Hör av dig till Emma Rudäng, pastor Equmeniakyrkan Björkö. Tel: 0722-521333 eller
e-post: emma.rudang@gmail.com för att boka
in ett samtal på telefon. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

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

Terminsavslutning 17 dec
Terminsstart månadsskiftet
jan/feb 2022
För mer information
kontakta Ylwa Åberg:
0736-159115
ylwaaberg@gmail.com

Equmeniakyrkan Bohus-Björkö har
gjort en omarbetning av hemsidan
En arbetsgrupp har jobbat tillsammans sen
i våras för att göra sidan mer lik Equmeniakyrkan centralt, då vi nu använder oss av
samma mallar.
Vi hoppas att du skall bli nyfiken på vad
som händer i kyrkan och gå in på sidan för
att hålla dig uppdaterad!
www.equmeniakyrkanbjorko.se

