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Att fasta och finnas 
för världens skull

Vi tackar bakåt
och blickar framåt
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Adress 
Equmeniakyrkan  
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Bäckevägen 31
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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

 
   

Vi tackar bakåt och blickar framåt. 
Equmeniakyrkan Björkös församling firar 140 år 2023
Välkommen att fira med oss!

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!



Nu går vi äntligen mot ljusare tider. 
Vilken skillnad det är redan nu jämfört 
med i december!   Som Håkan Hell-
ström sjunger: ”Jag tror, när vi går ge-
nom tiden. Att allt det bästa Inte hänt 
än” Det tror jag gäller vår ö, Björkö, och 
Equmeniakyrkan Björkös församling. I 
år är det Jubileumsåret 2023, då vi firar 
140 år som församling. Vi tackar bakåt 
och blickar framåt. Med detta nummer 
av Livet har du fått med en jubileums-
penna. Välkommen med i jubileums-
året! Läs mer i mitten av tidningen.

Vi befinner oss nu i fastan inför påsk. 
Equmeniakyrkan uppmuntrar oss i år 
att fasta för världens skull. Equmenia-
kyrkan nationellt skriver:

”Det är så mycket oro och utsatthet i 
världen. I Ukraina pågår ett våldsamt 
krig där ondska och förstörelse tvingar 
människor på flykt ifrån sina hem. Även 
i Jemen, Syrien och Etiopien pågår krig 
och människors liv och vardag trasas 
sönder av våld och ondska. Det finns 
mycket att be för i vår värld – och som 
kyrka vill vi leva med öppna ögon inför 
nöden. Därför vill vi under årets fasta 
utlysa bön och fasta i Equmeniakyrkan 
för världens skull.”

Fasta – att avstå från något för att 
bereda plats för någon annan – min 
medmänniska och Gud. Vi har under 
fastan möjlighet att fundera, vad tar av 

min tid som jag kan vara utan? Vi kan 
fasta från olika saker, tex sociala me-
dier, äta enklare mat som vegetariskt, 
titta mindre på tv. Och då få mer tid för 
vår medmänniska och Gud. Tex kan vi 
ta en bönepromenad 30 min om da-
gen, be för vår värld, det vi bär i våra 
hjärtan.

Låt oss fasta för världens skull! Equme-
niakyrkan Björkö finns för världens skull 
– för Björkös skull. Så att vi tillsammans 
får växa i tro, hopp och kärlek. 

Välkommen i vår till Equmeniakyrkan! 
Kvinnofrukost, sånghelg, konsert,  
valborgsfirande och mycket mer.  
Hoppas vi ses!
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Emma Rudäng
Pastor, Equmeniakyrkan Björkö

Att fasta och finnas 
för världens skull



Året var 1883 och det var ett år 
som andades nybyggaranda. 
Gustav de Laval uppfinner den 
första användbara ångturbinen 
och Ellen Fries blir den första 
kvinnliga filosofie doktor och till 
glädje för mänskligheten installe-
ras också de första vattenkloset-

terna i Sverige. 

Och på Björkö skrivs det historia.
Under tjugo år hade björköborna 
träffats i stugor och i det fria för 
väckelsemöten men nu låter man 
bygga sitt första missionshus i Sör-
gård på en tomt som skänkts av 
Bernhard och Anna-Britta Rabe.
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Vi tackar bakåt och 
vi blickar framåt

Första missionshuset, uppfört 1883



5

Bygget startades på våren med 
fyra byggarbetare och mycket ide-
ellt arbete från björköborna. Bygg-
arbetarna bodde en vecka i taget 
hos olika familjer och söndagen 
före midsommar står så missions-
huset färdigt och kan tas i bruk. 

Några år senare föds Björkö mis-
sionsförsamling som församling 
och cirkeln är sluten med en egen 
missionsförsamling som har ett 
eget missionshus. 

Året är nu 2023 och det har gått 
140 år. Missionshuset är nu Equme-
niakyrkan och det lilla vita huset 
har byggts ut till att innehålla akti-
vitetslokaler, vandrarhem, kök, kon-
tor och kyrksal. Varje dag finns det 
aktiviteter för alla åldrar såsom 
scouter, seniorgympa, barnrytmik, 
och konfirmation. 

Nu vill vi uppmärksamma att det 
gått 140 år sedan huset byggdes 
och vi kallar 2023 för jubileumsåret. 
Vi vill fira genom att bl a ordna 
några olika aktiviteter som riktar 
sig till många olika åldrar.

Text: Ingrid Ploghed  
och Claes Lager

NÅGRA HÅLLPUNKTER 
UNDER JUBILEUMSÅRET

31 jan Filmvisning om  
Frikyrkans historia

30 april Valborgsmässo-
firande med Kompiskören

11 juni Jubileumsgudstjänst 
med Emma Rudäng och 
Carin Åkesson

23 sept Jubileumsfest i  
kyrkan

Oktober Sånghelg med  
sånger från varje decen-
nium sedan 1883. Musik: 
Carin Åkesson
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MARS
2 tor 12:30 Sopplunch i Skutan Kost-
nad 100 kr. Anmälan till Anita Larsson Tel 
031-96 10 27 0706-351307, e-post: 
anitamossen@gmail.com

5 sön 11:00 Gudstjänst  
Equmeniakyrkans bön och offerdag 
för pastors- och diakonutbildningen. 
Tema: Den kämpande tron. Emma 
Rudäng. BARNKYRKA

11 lör 09-11:00 Kvinnofrukost i Skutan 
"Min livsberättelse; på vandring dit 
där Närvaron finns." Lena Sollerman 
- samtalsterapeut, pastor och retreat-
ledare - delar med sig av erfarenhe-
ter hon funnit längs vägen. Pris 125 kr, 
pensionär 100 kr (se ruta nästa sida)

12 sön 11:00 Gudstjänst Tema: Kam-
pen mot ondskan. Johannes Nelson, 
pastor, Gatukyrkan Räddningsmissionen

19 sön 11:00 Gudstjänst med nattvard 
Tema: Livets bröd. Lena Sollerman

26 sön 11:00 Gudstjänst med  
Kompiskören och alla åldrar. Emma 
Rudäng, Kompisbandet; Håkan Borg-
ström m fl musik

Start 12:30 Våffelmarknad

APRIL
2 sön 11:00 Gudstjänst med nattvard 
på Palmsöndagen. Tema: Vägen till 
korset. Emma Rudäng.

                    STILLA VECK AN
                 3 mån 19:00 Passions- 
           andakt i Equmeniakyrkan  
           Emma Rudäng

4 tis 19:00 Passionsandakt i 
Björkö kyrka. Christer Holmer

5 ons 19:00 Passionsandakt i 
Equmeniakyrkan. Emma Rudäng

6 tor 19:00 Skärtorsdagen 
Getsemaneafton i Skutan. Tema: 
Det nya förbundet. Emma Rudäng

7 fre 11:00 Långfredagen 
Gudstjänst. Tema: Korset. Emma 
Rudäng

9 sön 11:00 Påskdagen 
Gudstjänst. Tema: Kristus är 
uppstånden! Emma Rudäng. 
Rebecca och Christer Zandén, 
Evelyn Lidebo Svenninghed, 
sång och musik. BARNKYRKA

16 sön 11:00  Gudstjänst Offerdag 
till Mission i Sverige. Tema: Påskens 
vittnen. Lena Sollerman

23 sön 18:00  Konsert Sånghelgens 
kör under ledning med Carin 
Åkesson och musiker. Emma Rudäng

KALENDARIUM 

BARNKYRK A Under gudstjänsttid i Equme-
niakyrkan 11.00: 5/3, 9/4 samt 11/6. Undrar ni 
något? Kontakta Emma Rudäng: 072-2521333

SÖNDAG 26 MARS KL 12:30
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EN STUNDS STILLHET
EQUMENIAKYRKAN TORSDAGAR 19-20

T.O.M 11/5. PILGRIMSMÄSSA 9/3 OCH 4/5   

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

VÅRENS SÅNGHELG  
MED CARIN ÅKESSON  
- Vi sjunger vårsånger!
Övning tisdag 18 april kl.19-21
Lördag 22 april kl.10-14
Söndag 23 april ca kl.14-16
Konsert söndag 23 april kl. 18 
i Equmeniakyrkan. Anmälan: 
Emma Rudäng, mobil 0722-
521333 eller emma.rudang@
gmail.com 

Pris: 125 kr. Pensionärer 100 kr.  
Anmäl senast 8/3 till lena@sollerman.se 
alternativt sms 070-8972524

”MIN LIVSBERÄTTELSE; PÅ VANDRING   
  DIT DÄR NÄRVARON FINNS.”

Lena Sollerman - samtalsterapeut, pastor och 
retreatledare - delar med sig av erfarenheter 
hon funnit längs vägen.

KVINNOFRUKOST
LÖRDAG DEN 11 MARS 
KL 9-11 I SKUTAN

30 sön VALBORGSMÄSSO-
FIRANDE 15:30-16:00 Tips-
promenad. 16-18:00 Femkamp. 
Korv, bröd och fikabuffé för 
Ukraina. Program ute Kaffe vid 
elden. 17:00 Valborgsprogram 
med vårtalare, Kompiskören, 
allsång, Håkan Borgström och 
Christer Sollerman, musik

MAJ

4 sön 12:30 Vårlunch i Skutan Varmt 
Välkomna. Kostnad 125 kr. OBS! Anmä-
lan görs till Anita Larsson senast 10 mars. 
Telefon 070-6351307, 031-96 10 27 eller  
anitamossen@gmail.com 

7 sön 11:00 Gudstjänst med alla 
åldrar Tema: Att växa i tro. Emma 
Rudäng. Offerdag till Equmenia 
Nationellt.

14 sön 11:00 Gudstjänst i Björkö 
kyrka, välkomnande av Jean-Claude 
Marclay. 

18 tor 11:00 Friluftsgudstjänst på 
Skarviks (Tors) Holme. Kristi Himmel-
färdsdag. Vid regn i Björkö kyrka. 
Christer Holmer

21 sön 17:00 Gudstjänst på Bönsön-
dagen. Tema: Bönen. Claes Lager

28 sön 11:00 Konfirmationshögtid 
Redovisning och Gudstjänst med 
nattvard i Equmeniakyrkan. Pingstda-
gens tema: Den heliga Anden. Emma 
Rudäng, Jean-Claude Marclay, Frida 
Martinsson, Märta Eriksson och 
konfirmanderna

JUNI
4 sön 11:00 Gudstjänst i Björkö kyrka. 
Avtackning av Christer Holmer.
4 sön 18:00 Storbön i Equmeniakyrkan 
Björkö, alla kyrkor i kommunen

6 juni 15:00 Nationaldagsfirande i 
kyrkparken utanför Björkö kyrka

11 juni  JUBILEUMSGUDSTJÄNST  
i Equmeniakyrkan. Emma Rudäng. Carin 
Åkesson m fl musik. BARNKYRKA  



BOHUS-BJÖRKÖ

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

VARJE FREDAG 10 - 12
T.O.M. 12 MAJ

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

ONSDAGAR 18:30 

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

VÄLKOMMEN  
TILL SKUTAN!

MEDITATION & SAMTAL
Välkommen att hämta andan tillsammans 
med andra som längtar efter vila och sam- 
hörighet. Följande måndagar kl 18.30: 13/3, 
27/3 och 17/4. Kontakt, Lena Sollerman: 
lena@sollerman.se


