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Äntligen 
scoutläger!

Jag kan inte vad 
du kan ...
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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
070-690 62 28

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 TILL MEDITATION  
& SAMTAL I EQUMENIAKYRKAN 
BJÖRKÖ
FÖLJANDE ONSDAGAR: 
14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11 

* Kl 18.30 Samling med te och skorpa  
 i Lilla salen

* Kl 19.00 Meditation i Andaktsrummet/kyrksalen  
 (beroende på hur många vi blir)

* Kl 20.00 Samtal i Andaktsrummet/kyrksalen

* Kl 20.45, senast. Uppbrott.
 
 TACKSAM FÖR ANMÄLAN! 
 lena@sollerman.se  
 eller sms: 0708972524
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Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö

 Jag kan inte vad 
du kan...
”Jag kan inte vad du kan, du kan inte vad 
jag kan. Men Gud har en uppgift som 
passar för mig och en annan som passar 
för dig” Den här sången som jag sjöng 
som barn har jag kommit att tänka på,  
på sistone.

På scoutlägret Upptäckten i somras blev 
detta så tydligt; Från Björkö equmenia-
scout var vi drygt 40 scouter och ledare 
med på Equmenias regionsläger Upp-
täcken med drygt 1800 deltagare. Läs 
mer om lägret i André Sveningzons här-
liga skildring längre in i tidningen. 

Vi ledare och scouter är olika och har 
olika styrkor. En dag frågade en av scou-
terna mig; Emma kan du hjälpa mig att 
bygga, något kreativt som skulle surras 
ihop med slanor och surrningståg. Detta 
är inte min styrka, trots att jag varit scout i 
35 år. Så jag sa det till scouten, det är inte 
bäst att fråga mig om det; fråga hellre: 
--- och så nämnde jag ett gäng ledares 
namn. Bara lite senare samma dag var 
det någon av ledarna som istället hänvi-
sade till mig. För jag kan inte vad du kan, 
du kan inte vad jag… Våra olikheter är en 
styrka som berikar. Är du sugen på att bli 
scoutledare eller scoutMormor/ Farfar så 
behöver vi fler ledare, välkommen!

I 1 Korinthierbrevet i Bibeln skriver Paulus 
om kroppen, jag citerar ur översättningen 
The Message:
”En kropp är inte bara en uppförstorad 
kroppsdel. Alla de olika men lika kropps-
delarna är sammansatta till en fungeran-
de helhet. Tänk er en fot som säger: ”Jag 
är inte alls så elegant  som handen. Inga 
ringar får jag heller. Jag hör nog inte till 
kroppen.” Skulle den inte göra det ändå? 
Tänk er ett öra som säger : ”Jag är inte 
alls lika vacker som ögat. Det blänker inte 

om mig och jag är inte alls lika uttrycksfull 
heller. Jag hör nog inte hemma på huvu-
det.” skulle du då ta örat från kroppen? 
Om hela kroppen var ett stort öga, vad 
skulle den då höra med? Om hela krop-
pen var öra, vad skulle den då lukta med?

Som synes har Gud noga placerat alla 
kroppsdelarna på dess rätta platser. Men 
samtidigt hindrar det er från att överdriva 
just er egen betydelse. För er betydelse 
kommer från helheten som ni är en del av. 
Ett jätteöga eller en jättehand vore ingen 
kropp utan ett monster. Det vi har är en 
enda kropp med många kroppsdelar, 
lagom stora och på rätt plats”

Så här beskriver Paulus församlingen, 
jag tycker bilden stämmer bra på Björkö 
som helhet. På vår ö med 1550 invånare 
finns det så många gåvor, talanger. Så 
många som jobbar för det goda på 
Björkö. Föreningar, individer, kyrkor. 
Människor som ställer upp, håller efter på 
arbetsdagar, här behövs vi allihop och 
det finns uppgifter för oss alla!

Välkommen in i en ny termin i Equmenia-
kyrkan Björkö! Välkommen med och sjung 
i två sånghelger med Carin Åkesson, 
samtalsgrupp, meditation, En stunds still-
het, gudstjänster, konfa, scout, barnrytmik 
och mycket mer. 



BRäven, MåsKotten och Älgen/Vargen. 
Det är namnen på de tre tappra patrul-
ler som åkte på sitt första scoutläger 
någonsin. Upptäckten.

Under pandemiåren har scoutrörelsen 
på den lilla ön utanför Göteborgs skär-
gård hållit sig vid frisk vigör. Det har bak-
ats, täljts, knåpats och lekts för fullt i en 
ständigt stridande ström av nyfikna scou-
ter. Ledarna och hjälpsamma föräldrar 
har ställt upp och kämpat genom småsår, 
konflikter om vem som samarbetade bäst 
och andra utmaningar som kan dyka upp 
under en scoutomgång. Så långt har allt 
varit precis som vanligt. Men något har 
ändå inte varit sig likt. Scoutlägrena har 
lyst med sin frånvaro och inte ens den 
mest erfarna patrullen Bräven har kunnat 
skryta med ett läger i bagaget.

Men i år var det alltså dags för ett re-
gionsläger med Equmenia i väst. “Upp-
täckten” från 30/7 - 5/8. Så fort informa-
tionen om detta nådde Bohus-Björkös 
ledares öron började en slumrande lä-
gerlängtan väckas till liv. Likt en lägereld 
sken något upp i deras blick och genast 
påbörjades planeringen:  

Luftmadrasser som inte fått syre på flera 
år drogs dammiga fram och blåstes upp 
med lungor fyllda av hopp. Knopar som 
inte använts sedan vikingatiden fick nytt 
liv när lägerseglen spändes för avfärd. 
Ledarligan växte i snabb takt och t.o.m. 
nästan bortglömda scoutledare dök upp 
när ryktet spreds. “Alltid redo” ekade i 
deras inre.

Med nästan 40 anmälda ledare och 
scouter gav vi oss iväg till Tämta, en bit 
utanför Borås, där två legendariska  
läger redan ägt rum: “Örnen” 2004 och 
“Kvarnen” 2009. Två pelare med en flag-
ga iklädd lägrets namn tornade upp sig 
vid entrén till det som snart skulle bli en 
liten by.

Genast började slitet. Scouterna fick 
reda på att det skulle sättas upp tält, 
byggas kök och spännas upp presenn-
ingar för skydd från väder och vind. Men 
det är jobbigt att bygga upp ett läger. 
Solen lockade och saften smakade go-
dare än den bittra smaken från arbetets 
tunga börda, men många kämpade 
ändå på och snart stod där tre rejäla 
bord för våra tre patruller, redo att upp-
täcka vad lägret hade att bjuda. 

Efter en lång dag av byggande var det 
sedan storlägerbål och nästan 2000 
scouter fyllde den sluttande backen mot 
scenen. Så var vi igång! Det finns kanske 
inga “vanliga dagar” på ett scoutläger 
men ungefär såhär kunde det se ut:

07:30 Väckning i form av traditionsenlig 
revelj med trumpet. Tillsammans med en 
ledare var två i varje patrull ansvariga för 
frukost. Oboy, grillade mackor och gröt. 
Det är något speciellt med mat över  
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Äntligen scoutläger! 

Konsten att ta sig över en lavaflod
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öppen eld, och att vara ute hela tiden ver-
kade göra susen även för kräsna magar. 

10:00 Förmiddagspasset började. En 
dag sprang vi omkring i jakt på siffror 
som ledde till övningar om scoutlagen, 
som att en scout möter svårigheter med 
gott humör, eller som vi lärde oss att det 
hette förr: en scout ler och visslar under 
alla svårigheter! En annan dag var det 
spårning; en lång promenad med utma-
ningar och samarbetsövningar på vägen 
som ger poäng. Här fick scouterna bl.a. 
hjälpa varandra upp på linbana, släcka 
skogsbränder och skicka meddelanden 
på distans med hjälp av färgade band.  
En dag hade vi marknadsdag där alla 
scoutkårer stod för någon aktivitet, täv-
ling eller annat påhitt. Hos Björkö anord-
nade vi ”Björkös skidsemester” dit många 
kom för att gemensamt ta sig fram på 
skidor över Valeberget (en lastpall). 

13:00 Ett mål mat smakar extra gott när 
man sprungit runt en hel förmiddag, 
även lunchen lagades av scouterna själ-
va och smakade alltid lika ljuvligt.  Efter 
lunch fortsatte oftast aktiviteterna, om 
inte fick man utforska det som lägret 
hade att bjuda på. Det fanns flera ca-
féer, ett bibliotek, kiosker, en shop, ett 
hantverkstält och en svalkande badplats.

17:00 Ännu ett välförtjänt mål mat 
under högljudda rop som ”NU SKA 
BJÖRKÖ ÄTA!” följt av ”SMAKLIG 
MÅLTID” från en annan kår. Det 
här med rop är en viktig del i 
scouterna, mer om det senare.

19:00 Lägerbål. Elden brann och 
vi samlades by för by kring vär-
men och den provisoriska scenen 
där sånger, stoj och lek blanda-
des med tid för nedvärvning och 
tänkvärda ord från bypastorerna. 

Under sketcherna återkom det här med 
rop för att visa uppskattning. För scouter 
klappar inte händer, de ropar. Rop som  
”bajamaja, bajamaja, usch, usch, usch” 
eller varför inte klassikern ”Bastuba-astu-
ba-stuba-tuba-uba-ba-a!” 

Två kvällar initierade vi ringdans vilket 
blev en omedelbar succé. Några av de 
äldsta scouterna sprang runt och spred 
budskapet om ringdansen, utan att själ-
va veta vad det innebar. Vid utsatt tid 
stod vi plötsligt i mitten av ett hundratal 
danssugna scouter. Vi vrålade klassiker 
som ”Lasse går i ringen”, ”Bingo” till nog-
grant koreograferade rörelser. En konst-
art som nästan kändes utdöd av den 
initiala förmågan att döma men snart 
dansade även de mest stela leder som 
vore de nykokt spaghetti!

Lägret avslutades bokstavligt talat med 
dunder och brak i ett dramatiskt åskovä-
der där köket höll på att rämna om det 
inte vore för en extra bygginsats från 
ledare och scouter. En scout möter ju 
svårigheter med gott humör!

Tack för denna gång till alla som enga-
gerat sig och tack till våra modiga scou-
ter som vi hoppas upptäckt något nytt. 
Scouter: var redo!

/ André Sveningzon

Ett riktigt läger innehåller 
även åskmuller och regn



SEPTEMBER
4 sön från 10.00 Tillsammansdag på 
Sillviksgården

11 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard. 
Tema: Ett är nödvändigt. Lena Sollerman

Sånghelger Se info till höger!

18 sön 18.00 Körkonsert under ledning 
av Carin Åkesson. Emma Rudäng

25 sön 11.00 Gudstjänst med alla 
åldrar Emma Rudäng

OKTOBER
1 lör 09.00 Kvinnofrukost (se info intill!) 
Sista anmälningsdag 24/9 Anmälan görs 
till lena@sollerman.se alt. 070-8972524 
125 kr/pers. 100 kr för pensionärer

2 sön 11.00 Gudstjänst   
Tema: Änglarna. Lena Sollerman

9 sön 11.00 Gemensam gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Tacksägelsedagen. 
Tema: Lovsång. Christer Holmer, Emma 
Rudäng. Carin Åkesson, musik. Konfir-
manderna välkomnas. Församlingsmöte  
i samband med kyrkkaffet

15 lör 10-14.00 En glädjens dag - Fixa 
ute tillsammans! Korvgrillning. Ta gärna 
med egna redskap

16 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard. Tema: Att leva tillsammans. 
Claes Lager

23 sön 11.00 Gemensam FN-guds-
tjänst i Björkö kyrka Emma Rudäng, 
Christer Holmer. Konfirmanderna. 

27 tor 12:30 Sopplunch för daglediga 
Kommunen; David Sjölander, Johan Lundqvist 
m fl. Sång o musik. Pris: 100 kr. Anmälan till 
Anita Larsson senast 21 okt: 0706-351307 
anitamossen@gmail.com

30 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Frälsningen.

NOVEMBER
5 lör 11.00 Gemensam mässa i Equme-
niakyrkan Alla Helgons dag. Tema: 
Helgonen. Christer Holmer, Emma 
Rudäng

6 sön 17.00 'I minnet bär vi dem' Björkö 
kyrka. Emma Rudäng, Christer Holmer

Gemensam sånghelg Se info här intill!

13 sön 18.00 Konsert i Equmeniakyrkan 
tillsammans med Björkö kyrka. 'Kom vi 
går mot ljuset'. Ledning: Carin Åkesson 

19 lör 15.00 Equmenias Jul-
marknad med scoutinvigning

20 sön 11.00 Gudstjänst i Hönö  
Missionskyrka tillsammans med Hönö 
Missionskyrka och Nimbuskyrkan. Anders 
Marklund, Emma Rudäng och Kajsa 
Mattsson

27 sön 11.00 Gudstjänst Första  
söndagen i Advent. Tema: Ett nådens 

år. Emma Rudäng. Kör/sånggrupp. 
BARNKYRKA

DECEMBER
4 sön 11.00 Internationell gudstjänst med 
nattvard  Andra söndagen i Advent

KALENDARIUM 
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KOLLEKT 
Vi är tacksamma för kollekt och 
månadsoffer till  församlingen
Swish: 1235615489  
PlusGiro: 439 67 07-4
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VÄLKOMMEN MED  
OCH SJUNG! 
BOKA 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: Emma Rudäng enl. ovan.
Carin Åkesson kommer även att återkomma till Equmeniakyrkan  
en gång i månaden från höst och framåt

SEPTEMBER

NOVEMBER

EN STUNDS STILLHET
EQUMENIAKYRKAN  
VARJE TORSDAG KL 19-20

START 15 SEP, TERMINS- 
AVSLUTNING 1 DEC 

Välkommen att tända 
ett ljus, sitta i stillhet, 
när du vill under denna 
timma

Onsdagar kl. 14.30. Start 14/9. Skutan, 
Equmeniakyrkan Björkö. Anmälan till 

Birgitta Holmer, tel. 0707–998396.
Ann-Cathrin Henriksson och Birgitta Holmer  

har gymnastiken varannan vecka

VÄLKOMMEN PÅ 
KVINNOFRUKOST 1/10  
KL 09.00
2020 lanserade Caroline 
Johansson det kristna 
smyckesföretaget ZOE 
HOOP. På vår frukost 
kommer du få höra den 
spännande berättelsen 
om ZOE HOOP, bli 
inspirerad, få nycklar, tips 
och digitala strategier 
som fungerar.

Under gudstjänsttid i Equmenia- 
kyrkan  11.00 den 27/11.  
Undrar ni något? Kontakta Emma Rudäng: 
072-2521333

BARNKYRK A



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

Start onsdag 7/9 kl 18:30 för  
åk 4 och BRävern (åk 7 o upp). 
Träffas jämna veckor
Start onsdag 14/9 kl.18:30 för 
Måsen, Igelkotten (åk 5), Älgen 
och Vargen (åk6). Träffas ojämna 
veckor.
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  
Emma Rudäng 0722-521333 
emma.rudang@gmail.com

För mer information kontakta   
Emma Rudäng: 0722-521333  
emma.rudang@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

Håll utkik för mer information på 
vår hemsida och sociala medier

DU ÄR INTE ENSAM om att fundera över livet. 
Vårt konfirmandäventyr startar i september! 
Infoträff/anmälan 6 sept kl 19 i Skutan, 
Equmeniakyrkan Björkö. Ta gärna med en 
kompis och förälder/vårdnadshavare. Anmäl 
dig på träffen eller redan nu via www.svenska-
kyrkan.se/ockero/konfaaret-2022/23 
VÄLKOMMEN ÖNSKAR KONFATEAMET!
Har du frågor? Kontakta Emma Rudäng 0722-521333, 
emma.rudang@gmail.com

KONFAÄVENTYRET 2022/23 
VILKEN RESA!

BEHÖVER DU NÅGON  
ATT TALA MED? 

Kontakta Emma Rudäng, pastor Equmeniakyr-
kan Björkö eller Lena Sollerman för ett samtal. 

Emma: 0722-521333 / e-post:  
emma.rudang@gmail.com 

Lena: 0708-972524 / e-post:  
lena@sollerman.se

I HÖST MÖTS SCOUTERNA  
VARANNAN VECKA: 


