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Ett nytt år
- med nya möjligheter

Agape Björkö
- hur gick det sedan?
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Vi tackar bakåt och blickar framåt. 
Equmeniakyrkan Björkös församling firar 140 år 2023
Välkommen att fira med oss!

Söndag 29 januari kl.17 Söndagskväll i Skutan 
Filmvisning Frikyrkans historia
Kvällste och frågestund. Claes Lager och Emma Rudäng

30 april Valborgsmässofirande 

11 juni kl.11 Jubileumsgudstjänst 
Emma Rudäng, Carin Åkesson, musik

Hösten 2023 kommer vi att bjuda in till en Jubileumsfest, 
samt en sånghelg med konsert med sånger från alla 
fjorton årtionden som församlingen funnits hittills. 

Håll utkik under våren för mer information 

VARMT VÄLKOMMEN!

Jubileumsåret 2023



Vårt kalenderår går mot sitt slut. I kyr-
kan börjar det nya året redan på första 
advent. I samband med ett nytt år tar 
många av oss chansen att börja om, 
t.ex. genom nyårslöften. Temat för för-
sta advent, då det nya kyrkoåret inleds 
är ”Ett nådens år”. 

Detta år har varit ett speciellt år på 
många vis, vi har så mycket att vara 
tacksamma för här på vår ö, och sam-
tidigt finns det så mycket att visa om-
sorg om, tända ljus för, be för. 2022, 
året då Ryssland invaderade Ukraina 
och kriget kom nära, hög inflation, sti-
gande priser, oro på många håll i värl-
den. Låt oss finnas för varandra, våga 
både sträcka ut en hand till den som 
behöver och ta emot en utsträckt hand. 
Precis som vi gjorde när Bjököbo öpp-
nade 2015 och ett gäng pojkar som flytt 
från olika länder i världen kom till 
Björkö. I detta nummer av Livet får vi 
läsa om hur det gick sedan, tack Björkö 
för hur vi tog emot dem! 

Vill du samtala, dela livet, så får du 
gärna höra av dig till mig eller Lena 
Sollerman för att boka in ett samtal, 
kontaktuppgifter på baksidan av tid-
ningen.

Nåd, ett av kyrkans storord som bety-
der gratis. Min morfar hade en så bra 
förklaring på vad nåd är. Han brukade 
fråga mig, Emma vet du vad nåd är? 
Jo, det är Guds kärlek i praktiken. Guds 
kärlek i praktiken. 

På en anteckningsbok jag har står det 
”Det är hemligheten med nåden – det 
är aldrig försent”.
Om vi vill får vi börja det nya året 
tillsammans med Gud, vi kan få vila i 
nåden, Guds kärlek. Nåd – kan ett år  
börja bättre?

Nästa år, 2023, går vi in i Jubileumsåret 
i Equmeniakyrkan Björkö, det är då 140 
år sedan Björkö missionsförsamling 
bildades, som nu är Equmeniakyrkan 
Björkös församling. Vi vill tacka bakåt 
och blicka framåt. Välkommen att fira 
med oss! Filmvisning, valborgsfirande, 
jubileumsgudstjänst, fest och sånghelg, 
mer info här intill och framöver!

Innan 2023 börjar är du välkommen 
att fira advent och jul i Equmeniakyr-
kan Björkö med bl a Julspel med Kom-
pis-kören, Björkös gemensamma Jul-
sång och Ord och ton i Julnatten. (Läs 
mer i kalendern här i Livet)

Så vill jag önska dig en fridfull jul och 
ett gott nytt 2023!

Emma Rudäng
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Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö

Ett nytt år - med 
nya möjligheter



Ja, hur gick det för pojkarna som 
kom till HVB-hemmet Björköbo?

I slutet av september 2015 öppnade 
Björköbo i Skarviksskolan i Rädd-
ningsmissionens regi. Under somma-
ren 2015 gjordes ett upprop på Björkö 
Anslagstavla på Facebook.På tre tim-
mar skänktes 16 cyklar till de ensam-
kommande som snart skulle flytta till 
Björkö, på initiativ av björköbon Jerker 
Knutsson

Så kom de i slutet av september; och 
boendet Björköbo öppnade. Killarna 
cyklade på ön och sa glatt HEJ!  
Jag, Evelyn, arbetade på Björköbo 
och instruerade pojkarna, att på 
Björkö hälsar vi på varandra när vi 
ses. Genom Göteborgs Räddnings-
mission som tillsammans med Öck-
erö kommun drev boendet Björköbo 
fick killarna fadderfamiljer som gjor-
de att de snabbt kom in i samhället 
och lärde sig svenska.

Fotboll var ett stort intresse hos de 
flesta av killarna. Björköbo bokade 
fredagskväll och lördag eftermiddag i 
skolans gymnastikhall för tid att spela 
fotboll. Senare stod IFK Björkö för 
tidsbokningen. 

Även en omfattande volontärverk-
samhet startade upp allt eftersom 
behoven av vad det var som behöv-
des visade sig. Flera intresserade hör-
de av sig - de flesta var öbor och de 

kom till boendet och gjorde en fin in-
sats för alla. 

Volontärerna kom till boendet och 
lagade mat tillsammans med killarna, 
allt efter en meny och ett schema så 
att alla skulle få delta och lära sig.  
Så småningom lagade killarna också 
mat på egen hand, med stöttning om 
det så behövdes. Faktum är att 
många av killarna redan var duktiga 
på att laga mat. Vi i personalen fick 
många gånger smaka det godaste 
tillagade riset och annat gott!

Innan killarna fick skola att gå till 
anordnade vi svenskundervisning var-
je lördag på boendet. Vi hade satt upp 
lappar på möbler med de svenska 
orden för just de möblerna - överallt 
- och killarna lärde sig snabbt. Så 
småningom ordnades undervisning i 
Equmeniakyrkans lokaler med lärare 
från ön som kom dit. Läxhjälp blev en 
viktig del i volontärverksamheten. 
Några dagar i veckan kom volontärer 
och stöttade med de hemuppgifter de 
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Agape Björkö  
- hur gick det sedan? 

Av Evelyn Lidebo Svenninghed 
och Emma Rudäng

Fotboll - populärt
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hade. Det blev mycket att sätta sig in i. 
Inte bara att lära sig ett helt nytt språk, 
med grammatik och satsbyggnad, 
utan att även läsa om svenska förfat-
tare och annat relaterat till ämnet 
svenska. Efter hand blev det fler och 
fler ämnen att sätta sig in i och volon-
tärerna fick omfatta mer av killarnas 
skolgång. Under tiden integrerades 
ungdomarna alltmer in i det svenska 
samhället - och i ölivet. I Skutan, 
Equmeniakyrkan startade Fredags-
häng för öns alla ungdomar, de som 
just flytt hit och de som var uppvuxna 
här.

Våren 2017 fyllde många av killarna 
18 år eller blev åldersupphöjda.  
Öckerö kommun lät ungdomarna som 
fyllde år under våren bo kvar, så de 
fick gå ut nian och uppleva niornas 
fest – En kväll att minnas. Sedan var 
tanken att de skulle flytta till Migra-
tionsverkets boende någon annan-
stans i landet.

Tack vare samtal mellan representan-
ter från civilsamhället, där jag, Emma, 
representerade Björkö och represen-
tanter för kommunen togs en gemen-
sam lösning fram. Kommunen tog 
kostnaden för deras skolgång och ci-
vilsamhället för boende. Vi bildade 
Frivilligorganisationen Agape Öckerö 
och Agape Björkö. Ingen av dem be-
hövde flytta till migrationsverkets bo-
ende i samband med skolavslutning-
en. På Björkö bodde 11 killar i 10 frivil-
liga hem, värdfamiljer här på Björkö, 
många av dem var faddrar innan. 
Totalt var det 25 värdfamiljer, frivilliga 
familjer på Öckeröarna. Värdfamil-
jerna har gjort en fantastisk insats!

Genom Agape Björkö anordnades 
fester i Skutan och träffar regelbundet 
med värdfamiljerna; för att tillsam-
mans dela hur det gick. Den långa 
väntan av prövning av uppehållstill-
stånd tog upp en stor del av samtalet. 
Vi kan förstå att det många gånger 
varit tufft både för killar och värd-
familjer. Gymnasielagen gjorde att 
arbete krävdes för att få tillfälligt up-
pehållstillstånd. Det gjorde att situatio-
nen för killarna stramades åt då de 
förutom att plugga gymnasiet och ta 
studenten behövde ha en fast anställ-
ning inom sex månader. Nu har till slut 
alla Björkökillarna fått uppehållstill-
stånd. Även här har björköföretagare 
gjort en insats genom anställningar.

Så sju år senare, så är de inte längre 
pojkar. Nu har de vuxit upp och blivit 
män. Några har gift sig och de har 
skapat egna liv.

Varmt tack Björkö, världens bästa ö 
som tog emot och följde dessa killar!

Skapande med bilder



DECEMBER
4 sön 11.00 Gudstjänst med 
nattvard Andra söndagen i 

advent. Tema: Guds rike är nära. Lena 
Sollerman. Insamling till Equmeniakyr-
kans internationella mission.

8 tor 12.30 JULLUNCH Vi äter gott och 
Magnus Wassenius leder oss i allsång och 
sjunger och spelar. Kostnad 125 kr. OBS! 
Anmälan till Anita Larsson senast 2 dec.  
Tel 031-961027 el. 0706-351307 
anitamossen@gmail.com

11 sön 15.00 JULSPEL med 
Kompiskören Tredje söndagen i 

advent. Evelyn Lidebo Svenninghed och 
Emma Rudäng . Kompisbandet: Evelyn 
Svenninghed, Kenneth Franzén, Anders 
Rudäng, Tommy Tillander m fl.

18 sön 17.00 Björkös  
gemensamma Julsång  

i Equmeniakyrkan Fjärde söndagen  
i advent. Vi sjunger in julen. Christer 
Holmer, Emma Rudäng. Sångare, 
solister under ledning av Carin Åkesson, 
Magnus Wassenius

24 JULAFTON 17.00   
Julbön i Björkö kyrka.  
Christer Holmer 

23.00 Ord och Ton i Julnatten i Equme-
niakyrkan. Den heliga natten. Emma 
Rudäng. Sånggrupp, André och David 
Sveningzon, sång och musik

25 JULDAGEN 07.00 Julotta i Björkö 
kyrka. Christer Holmer

31 NYÅRSAFTON 18.00 i Björkö kyrka 
Christer Holmer

JANUARI
1 NYÅRSDAGEN 18.00 Nyårsbön i 
Equmeniakyrkan. Tema: I Jesu namn. 
Emma Rudäng. Bön, sånger, ord; 
bibelord och dikter in i nya året

6 fre 11.00 Gudstjänst med nattvard  
på trettondagen i Equmeniakyrkan. 
Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella mission. Emma Rudäng 
18.00 Musikgudstjänst i stjärnans 
tecken i Björkö kyrka. Christer Holmer.

EKUMENISKA BÖNEVECKAN
15 sön 11.00 Gemensam 
gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Ekumeniska böneveckan. Christer 
Holmer, Emma Rudäng. Kollekt till 
Svenska Bibelsällskapet. BARNKYRKA

Kl.19-20 Timme för bön måndag 
och tisdag kväll. Enskild andakt och 
ljuständning. Måndag i 
Equmeniakyrkan och tisdag i 
Björkö kyrka

18 ons 19.00 Alla kyrkor i 
kommunen bjuder in till Bön för 
våra olika missionsengagemang i 
Öckerö kyrka

KALENDARIUM 
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19 tor 19.00 Andakt i 
Ekumeniska böneveckan, 
Equmeniakyrkan. Emma 
Rudäng, Christer Holmer

22 sön 11.00 Gemensam 
gudstjänst i Björkö kyrka 
Emma Rudäng Christer 
Holmer. Kollekt till Goda 
nyheter (tidigare Gideoniterna)
 
19.00 Böneveckan avslutas 22 
sön 19.00 Gemensam 
Nattvardsgudstjänst i Betel, 
Hönö

29 sön 17.00 Söndagskväll i Skutan 
Filmvisning frikyrkans historia. 
Kvällste och frågestund. Claes Lager 
och Emma Rudäng

FEBRUARI
5 sön 11.00 Gudstjänst med natt-
vard Tema: Uppenbarelsens ljus. 
Emma Rudäng. 

12 sön 11.00 Alla hjärtans Guds-
tjänst med alla åldrar Emma 
Rudäng

19 sön 11.00 Gudstjänst Tema: 
Kärlekens väg. Claes Lager

22 ons 19.00 Gemensam askons-
dagsmässa i Björkö kyrka Emma 
Rudäng, Christer Holmer 

26 sön 11.00 Musikgudstjänst med 
Årshögtid följt av församlingens 
årsmöte. Tema: Prövningens stund. 
Emma Rudäng. Musik: Carin  
Åkesson. BARNKYRKA

MARS
2 tor 12:30 Sopplunch i Skutan
Kostnad 100 kr. OBS! Anmälan till Anita 
Larsson Senast 24 feb. Tel. 031-96 10 27  
0706-351307 anitamossen@gmail.com

5 sön 11.00 Gudstjänst med alla åldrar  
Emma Rudäng
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Under gudstjänsttid i Equmenia- 
kyrkan  11.00 den 15/1, 26/2 samt 9/4.  
Undrar ni något? Kontakta Emma  
Rudäng: 072-2521333

BARNKYRK A

EN STUNDS STILLHET
EQUMENIAKYRKAN TORSDAGAR 19-20

TERMINSAVSLUTNING 8 DECEMBER MED 
PILGRIMSMÄSSA 
Vi startar igen den 12 januari kl. 19.00  
Pilgrimsmässa en gång i månaden: 
12/1, 9/2 och 9/3 

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

         ADVENT-VANDRINGAR I DECEMBER
        Välkommen att gå Julen till mötes!

Advent-meditationer, tystnad, gemenskap. 
Lördagar kl 10-12 ca: 3/12, 10/12 och 17/12.
Samling nedanför Equmeniakyrkan. Ta med 
fika, sittunderlag och bra kläder, skor.

MEDITATION & SAMTAL
Välkommen att hämta andan tillsammans 
med andra som längtar efter vila och  
samhörighet. Följande måndagar kl 18.30 till 
20 ca: 20 5/12, 19/12, 2/1, 16/1, 30/1, 13/2 
och 27/2. Efter enkelt fika leds vi i tyst medi-
tation. Därefter en stunds varsamt samtal. 
Kontakt, Lena Sollerman: 
lena@sollerman.se



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

Håll utkik för mer information via 
sociala medier, hemsida och 
affischer
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

ÖPPEN FÖRSKOLA 
MED SÅNGSTUND

 TERMINSSTART 3 FEB KL.10

BEHÖVER DU NÅGON  
ATT TALA MED? 
Kontakta Emma Rudäng, pastor Equme-
niakyrkan Björkö eller Lena Sollerman för 
ett samtal.

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

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

TERMINSSTART 1 FEB 2023 


