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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 Christer Zandén
070-392 91 66

Equmeniakyrkan Bohus-Björkö 
PlusGiro 439 67 07-4 
Swish 123 561 5489 

Equmenia Björkö (f.d. SMU) 
E-post equmenia@equmeniakyrkanbjorko.se
Plusgiro 79 02 56- 2

 
   

VÄLKOMMEN MED OCH SJUNG! 

BOKA REDAN NU IN HÖSTENS TVÅ SÅNGHELGER OCH 
KONSERTER MED CARIN ÅKESSON

Övning tisdagskväll 13/9, lördag 17/9 ca kl.10-14,  
söndag 18/9 ca 14:30-16 Konsert 18 september kl.18
Anmälan till Emma Rudäng, 0722-521333  
eller emma.rudang@gmail.com

Gemensam sånghelg med Björkö kyrka  
i Equmeniakyrkan
Övning tisdagskväll 8/11, lördag 12/11 ca kl.10-14,  
söndag 13/11 ca 14:30-16 Konsert 13 november kl.18 
Anmälan sånghelg i november: antingen Ulrika  
Davidsson, ulrika.davidsson@svenskakyrkan.se  
eller Emma Rudäng

Carin Åkesson kommer även att återkomma till Equmenia-
kyrkan en gång i månaden från höst och framåt

Boka redan nu in Tillsammansdag  
för alla åldrar den 4 september  

– mer information kommer!

TILLSAMMANSDAG

SEPTEMBER

NOVEMBER



3

Vi lever i en minst sagt orolig tid, krig 
i Europa, oro för klimatet, skakig 
ekonomi. Vi nås varje dag av mörka 
rubriker och sällan av goda nyheter. 
I detta nummer av Livet kan du läsa 
om goda nyheter från Biskopsgår-
den. I Biskopsgården finns Equme-
niakyrkans mest nystartade försam-
ling, Salemkyrkan som bildades nu i 
vår. (Equmeniakyrkan Björkös för-
samling är en av de äldsta, blir 140 
år nästa år). Equmeniakyrkan Björ-
kös församling har varit stödförsam-
ling sedan församlingsplanteringen i 
Biskopsgården startade 2018. Som 
stödförsamling finns vi från Björkö 
med på olika sätt och vi ber för Bi-
skopsgården och Salemkyrkan. 

Salemförsamlingen – salem betyder 
fridens boning, det vill de vara i Bi-
skopsgården. Då jag i en gudstjänst 
på Björkö berättade den glada ny-
heten, att de bildat Salemförsam-
lingen berättade Christer Sollerman 
att han är uppvuxen i Salemförsam-
lingen på Gotland, som fanns i ett 
litet kapell, som fick betyda mycket 
för människorna där och för Christer. 
Christer konstaterade att Salemför-
samlingen på Gotland inte finns kvar, 
men nu finns en ny Salemförsamling, 
nu i Biskopsgården, nu får vi hoppas 
och be att den får betyda lika myck-
et i Biskopsgården som den på Got-
land fick göra!

Med detta nummer av Livet får du 
även Boken om Hopp. Läs gärna de 
personliga berättelserna, som be-

rättar om personliga resor från mör-
ker till ljus, från hopplöshet till hopp 
och Nya testamentet. Bevara det 
som ger dig hopp i ditt hjärta!

Vi befinner oss i försommartid, kan-
ske den vackraste tiden på året. Nu 
har vi sommaren framför oss. Nu får 
vi gå in i sommaren, tillsammans! 
Välkommen till Equmeniakyrkan 
Björkö i sommar, till sommarmusik 
och gemensamma gudstjänster. Och 
kom ihåg, det finns hopp!

Med önskan om en påfyllande,  
härlig sommar!

Det finns hopp

Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö

I kyrksalen i Equmeniakyrkan Björkö 
har vi en ljusstake som brinner för 

Biskopsgården, Salemkyrkan, vi ber 
för Biskopsgården och Salemkyrkan 

varje gång vi firar gudstjänst.



Biskopsgården är känt för att vara 
ett så kallat “särskilt utsatt område”. 
Ett område som har präglats av 
kriminaliteten och gängen i 
området. Många har hört om 
Biskopsgården från nyheterna och 
har oftast en negativ syn på 
området. Men Biskopsgården är så 

mycket mer, det är ett område där 
det bor ca 25000 människor från 
hela världen. Det är ett område där 
olika kulturer möts och ibland 
krockar med varandra där det finns 
fantastiska naturområden och mitt i 
Biskopsgården finns vi, Salemkyrkan 
Biskopsgården. 
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En ny församling
tar form

Salemkyrkan 
Biskopsgården
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Vi är en församlingsplantering som 
har funnits i Biskopsgården sedan 
2018. Tidigare hette vi Equmenia-
kyrkan Biskopsgården men har nu 
bytt namn till Salemkyrkan 
Biskopsgården. Salem är hebreiska 
och betyder fridens boning och det 
är något som vi vill vara i området. 
Vi är ett liten grupp på ca 10 
personer som träffas, ibland är vi 
fler och ibland är vi färre. Nu när 
covid-restriktionerna har släppt kan 
vi ha öppna samlingar igen. Vi har 
flera samlingar i veckan som bland 
annat Gudstjänst, hemgrupp och 
alpha kurs. Utöver våra egna 
samlingar försöker vi att vara med 
på de aktiviteter som redan finns i 
området, ex. läxhjälp, grafisk 
designkurs och städdagar. 

Något som vi har bett länge om är 
en lokal att fira Gudstjänster i. Vi 
tror att en lokal är ett bra nästa steg 
för församlingen att ta och sen 
februari i år så träffas vi en lokal i 
Biskopsgården. 

Under våren har vi också haft vårt 
första årsmöte och är numera en 
egen förening. Det kändes som ett 
naturligt steg att ta för att bli en 
församling som i slutändan står på 
egna ben. 

Nu när sommaren närmar sig 
kommer vi att börja fira Gudstjänst 
ute. Det finns ett naturområde i 
Biskopsgården som heter Svarte 
Mosse där vi brukar vara och spela 
kubb, volleyboll eller grilla. När det 
är bra väder så är det också där vi 
firar Gudstjänst tillsammans. 

/ Felix Linnell

Kubbspel i Svarte Mosse 

Salemkyrkan Biskopsgården 
är en ny kyrka i Biskopsgården

Utgår från Equmeniakyrkan 
Alingsås. Equmeniakyrkan 
Björkö och Equmeniakyrkan 
Surte är stödförsamlingar.

KONTAKT 
Föreståndare: Felix Linnell 
070-252 65 08  
felix@gautmission.org
ADRESS  Vintervädersgatan 11 
418 36 Göteborg
HEMSIDA  www.equmenia-
kyrkan.se/biskopsgarden



JUNI
5 sön 11.00 Konfirmationshögtid i 
Björkö kyrka Pingstdagen tema: Den 
heliga Anden. Emma Rudäng, Frida 
Martinsson, Sara Johannesson, 
konfirmanderna

6 mån 15.00 Nationaldagsfirande  
i parken vid Björkö kyrka. Christer 
Holmer. Ulrika Davidsson, kören 
Vågspel, Salta gubbar och Göte-
borgs blåsarsinfonietta

12 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Gud-Fader, Son och Ande. Anders 
Elfström, sjukhuspastor

19 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Tema: Vårt dop. Emma Rudäng

25 lör 11.00 Gudstjänst för döva och 
hörande i Björkö kyrka. Sofie Strid.

26 sön 18.00 Gemensam gudstjänst 
i Midsommartid i Björkö kyrka. 
Emma Rudäng 

29 ons 19.00  Sommarmusik  
i Equmeniakyrkan  'MED ÖGON 
KÄNSLIGA FÖR GRÖNT' Evelyn Lidebo 
Svenninghed, Rebecca och Christer 
Zandén med vänner

JULI
        3 sön 10.00 Gemensam  
        gudstjänst i Equmeniakyrkan. 
Tema: Förlorad och återfunnen. 
Rasmus Lindén

6 ons 19.00  Sommarmusik  
i Equmeniakyrkan 'HIMLEN ÄR NÄRA' 
En konsert som andas Sommar- 
längtan , musik och visor av bla. 
Darelid, Fristorp och Gärdestad. 
Thomas Darelid, Göteborgsbaserad 
kompositör och arrangör, 
keyboardist i gruppen Salt och har 
bl.a medverkat som kapellmästare i 
”På Spåret”. Ulrika Henkelman, 
sångkörledare för stora och små, och 
församlingsmusiker i Betlehems-
kyrkan Göteborg.

10 sön 10.00 Gemensam Mässa i 
Björkö kyrka Tema: Att inte döma. 
Lena Sollerman

13 ons 19.00  Sommarmusik  
i Björkö kyrka 'CELTIC COUNTRY' 
Skotsk-svenska duon Sláinte 
bjuder på svängig irländsk, skotsk 
och amerikansk folkmusik, 
poplåtar från 50-talet, lite country 
och mer därtill! Billy Jones, sång 
och gitarr. Jonas Liljeström, fiol

17 sön 10.00 Gemensam 
Gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Tema: Sänd mig. Åke Andreasson

KALENDARIUM 

6

OBS  
TIDEN!

Under gudstjänsttid i Equmenia- 
kyrkan  11.00 den 28/8. Undrar ni något? 
Kontakta Emma Rudäng: 072-2521333

BARNKYRK A
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20 ons 19.00  Sommarmusik  
i Björkö kyrka  'SOMMARJAZZ 
MED KÖKET' Björköfödde Martin 
Svanström gästar oss med sin 
jazzkvartett Köket. I sitt program 
tolkar de svenska melodier från 
Bellman till Afzelius. Martin 
Bjurek Svanström, saxofoner. 
David Eckerstein, piano. Alfred 
Lorinius, bas. Erik Fastén, 
trummor

24 sön 10.00 Gemensam 
gudstjänst i Björkö kyrka Tema: 
Efterföljelse. Claes Lager

27 ons 19.00  Sommarmusik  
i Björkö kyrka 'KVARTETT I 
MÅNGA SKEPNADER' Fyra goda 
vänner, Ulrika och Jesper Holm, 
Marcus Kopp och Gabriel 
Davidsson, sprider sommarkänsla 
med toner av brass, stråk, och 
klaverinstrument. Välkomna att 
dela en härlig kväll i spelglädjens 
tecken med dessa mångsidiga 
musikanter! 

31 sön 10.00 Gemensam 
gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Tema: Jesus förhärligad. Christer 
Holmer

AUGUSTI

7 sön 10.00 Gemensam gudstjänst i 
Björkö kyrka Tema: Andlig klarsyn. 
Staffan Engblom

14 sön 10.00 Gemensam mässa i 
Equmeniakyrkan 
Tema: Goda förvaltare. Christer 
Holmer

21 sön 10.00 Gemensam  Guds-
tjänst i Björkö  kyrka Tema:  Nå-
dens  gåvor. Emma Rudäng 

28 sön 11.00 Gudstjänst  
Med  Upptakt inför hösten

Tema: Tro och liv. Emma Rudäng. 
Nya medlemmar hälsas välkomna.  
Betlehemskyrkans musikkår spelar. 
BARNKYRKA

SEPTEMBER
4 sön Tillsammansdag Håll utkik efter 
mer information!

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

SÅNGHELGER!   SID 2 

Välkommen till kyrkornas gemensamma  
Sommarmusik juni/juli!



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

Terminsstart i början av 
september. Onsdagar 18.30
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

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

Start i början av september

DU ÄR INTE ENSAM om att fundera över livet. 
Vill du upptäcka mer om dig själv, Gud och 
livet tillsammans med nya kompisar? Åka på 
resa eller läger? Vårt konfirmandäventyr 
startar i september. Häng med!
Infoträff och anmälan 6 sept kl 19 i Skutan, 
Equmeniakyrkan Björkö för konfirmander på 
Björkö. Där får du veta mer om konfaåret och 
svar på alla frågor. Ta gärna med en kompis 
och förälder/vårdnadshavare. Anmäl dig på 
träffen eller redan nu via www.svenskakyrkan.
se/ockero/konfaaret-2022/23 
VÄLKOMMEN ÖNSKAR KONFATEAMET!
Sara Johannesson, ungdomspräst, Emma Rudäng, 
pastor i Equmeniakyrkan Björkö, Frida Martinsson, 
ungdomspedagog, Karolina Sandros, präst, Pernilla 
Hellman, musiker och Märta Eriksson, musiker.
Har du frågor? Kontakta Emma Rudäng 0722-521333, 
emma.rudang@gmail.com

KONFAÄVENTYRET 2022/23 
VILKEN RESA!


