
Stärk vår tro ...

Ny ordförande
Tro, hopp och   
 kärlek

EN LITEN TIDNING FRÅN EQUMENIAKYRKAN BOHUS-BJÖRKÖ  •  MARS - MAJ 2022



2

”Stärk vår tro, öka vårt hopp    
  och uppliva vår kärlek”

 
  
  

  
 

 
 

   

Den första advent gick vi in i ett nytt 
kyrkoår och nu har vi också trätt in i ett 
nytt verksamhetsår i Equmeniakyrkan.

Inför detta år som ligger framför oss 
har vi tagit till oss det citat som ni ser 
här ovan: ”Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek”. Under året som 
kommer vill vi göra dessa ord verkliga 
hos oss och vi vill också göra dem verk-
liga hos fler på vår ö. 

Stärk vår tro
Den tro vi bär på, den tro som är som 
ett senapskorn. Att vi får känna och 
uppleva den tro som förmedlas via  
Jesus Kristus. Att vår tro får bli till ett 
evangelium - goda nyheter hos oss alla.

Öka vårt hopp
I den värld vi lever i just nu behöver vi 
stärka vårt hopp. I år uppmärksammar 
Equmeniakyrkan det rådande klimat-
nödläget på vår jord och uppmanar oss 
alla att ta detta klimatnödläge på allvar 
genom att klimatfasta. Vi har alla ett 
ansvar i att agera för att hejda den 
globala uppvärmningen.

Vår fasta börjar 40 dagar innan påsk 
men det finns inget som hindrar att vi 
redan nu startar vår klimatfasta. Låt 

denna tid bli en annorlunda tid där vi 
sätter klimatet i första rummet. Minska 
användandet av fossila bränslen, fun-
dera över dina konsumtionsmönster och 
bli ödmjuk över att vi får vandra tillsam-
mans här på jorden.

Uppliva vår kärlek
Vi är alla älskade av Gud. Bär med dig 
detta i ditt hjärta, både de dagar då 
livet känns solig och de dagar då solen 
har gått i moln.  Dela med dig av din 
kärlek till din nästa, dina medmänniskor. 
Låt detta bli ett år då vi vänder oss utåt 
och berättar hur mycket vi tycker om 
varandra. Kärlek är det enda som ökar 
ju mer vi slösar med det. 

Ingrid Ploghed
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Störst av allt 
är kärleken 
”Nu består tro, 
hopp och kär-
lek, dessa tre, 
och störst av 
dem är kärle-
ken.” Skriver 
Paulus i första 
Korinthierbre-

vet 13:13 i Nya testamentet i Bibeln. Ett 
av de mest kända bibelorden. Som vi 
behöver dessa tre; tro, hopp och kär-
lek, i våra liv! 

Inriktningen för Equmeniakyrkan 
Björkö 2022 är att vi vill: ”Stärka vår 
tro, öka vårt hopp och uppliva vår 
kärlek” Ingrid Ploghed skriver mer om 
detta här intill inledningsvis.

Det har varit tuffa, annorlunda år för 
många av oss, med nästan två år av 
pandemi. I skrivande stund är det 
endast några dagar sedan Ryssland 
invaderat och startat krig mot Ukrai-
na. Nöden kommer nära. Nu är tid för 
Sala Sambila – kikongo för arbeta 
och bed. Vi får dela med oss, till de 
som behöver, som befinner sig på 
flykt, ett sätt är att stötta Equmenia-
kyrkans insamling för de som drabbas 
av kriget i Ukraina. Bankgiro 900-
3286, Swish 9003286, Märk gåvan 
Ukraina. Equmeniakyrkan använder 
egna upparbetade kanaler till att 
förmedla hjälp. Bl a genom organisa-

tionen Beginning of life i Moldavien, 
en organisation som Equmeniakyrkan 
har samarbetat med under flera år. 

Vi får vara med och sambila - Be för 
Ukraina och grannländerna, och Sala 
– arbeta genom att stötta tex Equme-
niakyrkan som förmedlar gåvorna 
direkt. Men vi får också göra oss redo 
att visa omsorg om medmänniskor i 
nöd, nära och långt bort. 

Och i allt, genom allt finns löftet som 
Jesus gett oss, ”Jag är med er alla 
dagar till tidens slut” (Matteusevang-
eliet 28:20) Det är ett löfte, ett hopp 
för livet.

Du kommer snart att få Boken om 
hopp i din brevlåda, från  Equmenia-
kyrkan Björkös församling. Boken om 
Hopp är fylld med personliga berät-
telser ur olika människors liv. Personer 
som delar vad tro, hopp och kärlek 
innebär i deras liv. I mitten finns Nya 
testamentet. Läs gärna när boken 
kommer i din brevlåda, och bevara 
det som ger dig hopp i ditt hjärta.

Tro, hopp och kärlek

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö

 
  
  

  
 

 
 

   



Ny ord- 
     förande

Den 26 februari hade kyrkan sitt 
årsmöte och då valdes en ny 
ordförande för församlingen. Efter 
12 års ordörandeskap lämnar nu 
Liselotte Engström över till Christer 
Zandén som med glädje ser fram 
emot att fortsätta detta gedigna 
arbete för Equmeniakyrkan i Björkö.

Jag träffade dem en kort stund i 

kyrkan för ett samtal och för att 
stämma av med dem hur de känner 
inför denna förändring. 

Liselotte berättar att hon tog över 
ordföranderollen efter att ha blivit 
tillfrågad av valberedningen. Britt- 
Marie Törnqvist ville avgå och en 
jakt på en ny ledare pågick. Hon 
berättar att hon gillar att engagera 
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till kyrkans 
styrelse



Ny ord- 
     förande
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Ingrid Ploghed

sig och känner sig om som en 
person som vill få saker och ting 
gjort, att det därför kändes som ett 
naturligt steg att gå in i rollen. 

Något som hon speciellt minns från 
sina år var under en period då 
kyrkan skulle rekrytera en ny pastor 
efter att Lena Sollerman skulle gå i 
pension. Den dagen då styrelsen 
fick Emmas ansökningsbrev kändes 
som att alla pusselbitar föll på plats. 
- Det var en fantastisk känsla, 
berättar hon. Nu känner Liselotte 
dock att hon är klar med att vara 
ordförande och  lämnar med varm 
hand över till Christer. Hon känner 
sig trygg med att han kan axla den 
roll som ordförandeskapet innebär. 

Christer själv har funderat en del 
innan han valde att tacka ja till 
rollen eftersom han inte ville att det 
skulle bli ett förhastat beslut utan att 
det ska kännas förankrat i honom 
själv.  - Det kändes viktigt att 
verkligen tänka efter för då ger jag 
detta uppdraget en ärlig chans, 
säger han. Inför kommande år vill 
han fortsätta på den vision som 
Equmeniakyrkan har tagit fram;

"En kyrka för hela livet där möten 
med Jesus Kristus förvandlar mig, 
dig, Björkö och världen"

Verksamheten i Equmeniakyrkan 
Björkö bygger på att vara gåvo-
baserad. Med det menas att vi alla 
har gåvor som vi kan bidra med. 

Gåvor såsom kunskaper inom 
hantverk, musikalitet, organisation 
och så vidare. Med denna vision 
skapar vi tillsammans den levande 
kyrka som vi vill ha i ett modernt 
samhälle. 

Christer kommer, tillsammans med 
styrelsen, att fortsätta arbetet 
vidare med att skapa 
förutsättningar för en gåvobaserad 
verksamhet, där målet är en kyrka 
som är öppen för alla. 

Vi tackar nu Liselotte för alla åren 
av styrelsearbetet som ordförande, 
och välkomnar samtidigt Christer i 
denna roll och önskar honom lycka 
till framöver! 

EN STUNDS  
STILLHET
EQUMENIAKYRKAN  
VARJE TORSDAG KL 19-20

Välkommen att 
tända ett ljus, sitta i 
stillhet. När du vill 
under denna timma. 
Nattvardsfirande en 
gång i månaden:  
24/3  21/4 och 12/5



MARS
2 ons 19.00 Gemensam Askonsdags-
mässa i Equmeniakyrkan. Christer 
Holmer, Emma Rudäng

6 sön 11.00 Gudstjänst  
med alla åldrar. Emma Rudäng. 
Evelyn Lidebo Svenninghed, musik

13 sön 18.00 Konsert "Kom, vi går mot 
ljuset" Körsång under ledning av Carin 
Åkesson

20 sön 17.00 Söndagskväll i Skutan 
"Det finns inga dumma frågor" Fokus 
på klimatet. Jonatan Wranne, klimat-
beräkningsexpert svarar på frågor 

24 tor 12.30 Sopplunch för daglediga  
Anmälan till Anita Larsson senast 17 
mars Tel. 070-6351307, 031-96 10 27 el. 
anitamossen@gmail.com 

 

27 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard. Marie Bebådelsedag. Tema: 
Guds mäktiga verk. Equmeniakyrkans 
bön och offerdag för pastors- och 
diakonutbildningen. Emma Rudäng. 
BARNKYRKA

31 tor 19.00 
Gemensam 
samtalskväll i 
Björkö kyrka 
"En strimma av 
hopp" Anders 
Kompass, 

tidigare FN-observatör och ambassa-
dör i Guatemala berättar om minnen 
och möten som gett hopp och inspira-
tion i arbetet för fred och mänskliga 
rättigheter

APRIL
3 sön 17.00 Söndagskväll i Skutan 
"Om sångens betydelse för glädjen i 
livet" Musikterapeut Birgitta Andersson 
från Linköping berättar ur sin rika 
erfarenhet -i ord och ton- om gripande 
möten med människor i sitt 
yrkesverksamma liv. Ingen anmälan 
behövs. Välkommen!

10 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard 
på Palmsöndagen Tema: Vägen till 
korset. Lena Sollerman

STILLA VECKAN

11 mån 19.00 Passionsandakt  
Björkö kyrka. Christer Holmer

12 tis 19.00 Passionsandakt 
Equmeniakyrkan. Emma Rudäng

13 ons 19.00 Passionsandakt 
Björkö kyrka Christer Holmer

 

KALENDARIUM 
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14 tor 19.00 Getsemaneafton 
Skutan, Equmeniakyrkan. 
Skärtorsdag. Tema: Det nya 
förbundet. Emma Rudäng

15 fre 11.00 Långfredagen 
Gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Tema: Korset. Emma Rudäng

17 sön 11.00 Påskdagen 
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. 
Tema: Kristus är uppstånden! 
Emma Rudäng. Sånggrupp 
BARNKYRKA

23 lör 9-11.00 Kvinnofrukost i 
Skutan "Sånger på insidan" Frukost 
och föredrag av Carin Åkesson, 
varvat med sång och musik. Pris: 125 
kr, pensionärer 100 kr. Anmälan 
senast den 1 april till: Lena@
sollerman.se eller sms: 0708972524

24 sön 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar Bön och offerdag till 
Mission i Sverige tema: Påskens 
vittnen. Emma Rudäng

30 lör Valborgsmässofirande  
Mer information kommer att 
annonseras

MAJ

1 sön 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar. Tema: Den gode herden. 
Emma Rudäng. Offerdag till Equme-
nia Nationellt 

8 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Vägen till livet. Claes Lager

15 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Att växa i tro. Emma Rudäng. 
Carin Åkesson, musik

19 tor 12.30 Vårlunch i Skutan Varmt 
Välkomna. OBS! Anmälan till Anita 
Larsson senast 12 maj. Telefon 070-
6351307, 031-96 10 27 eller 
anitamossen@gmail.com

22 sön 11.00 Gudstjänst på bön- 
söndagen. Tema: Bönen. Emma 
Rudäng. Församlingsmöte i samband 
med gudstjänsten

26 tor 11.00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme. Kristi Himmels-
färdsdag. Vid regn i Björkö kyrka. 
Christer Holmer 

29 sön 11.00 Gudstjänst  
Tema: Hjälparen kommer 

JUNI
5 sön 11.00 Konfirmationshögtid 
Redovisning och Gudstjänst med nattvard 
i Björkö kyrka. Pingstdagen tema: Den 
heliga Anden. Emma Rudäng, Sara 
Johannesson, Frida Martinsson, Märta 
Eriksson och konfirmanderna 

Under gudstjänsttid i Equmenia- 
kyrkan  11.00 den 27/3 och 17/4 
Undrar ni något? Kontakta Emma 
Rudäng: 072-2521333

BARNKYRK A

KOLLEKT 
Vi är tacksamma för kollekt och 
månadsoffer till  församlingen
Swish: 1235615489  
PlusGiro: 439 67 07-4
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VÄLKOMMEN  
TILL SKUTAN!

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

BOHUS-BJÖRKÖ

Onsdagar 18.30
Du är välkommen till scout om du går  
i 4:an eller uppåt. Här lär vi oss om fri- 
luftsliv 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

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. För mer information 
kontakta  Ylwa Åberg: 
0736-159115  
ylwaaberg@gmail.com

Björkö    
Equmenia  
Scout

Barnsång för barn 0-6 år  
med föräldrar eller annan vuxen  
i Skutan, Equmeniakyrkan
Efter samlingen fikar vi 
tillsammans.

Fredagar 10.00


