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Bli medlem i Björkö
Samhällsförening.
Medlemsavg. 100:- person.
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www. bohus-bjorko.se.
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bohus-bjorko.se
Björkö-Nytt trycks hos
Responstryck, Borås.

En hälsning från ordföranden
Min vän! Tänka sig, vi har fått till ytterligare ett nummer av vår uppskattade tidning. Det är
en oerhörd glädje – mitt i den stora sorgen och saknaden efter oersättlige redaktören Lars-Erik
Kihlman! Och det hade inte varit möjligt utan Lars-Eriks son Peter, som har handlett mig som
redaktör till detta första nummer.
Alltså samlar vi ihop våra resurser till detta nummer och sen får vi se om vi har kraft kvar för
ytterligare nummer framöver – vi tar ett steg i taget!
Nu har vi siktet inställt på vårt årsmöte (se kallelse härintill), då vi hoppas få se riktigt
många av er alla Björkö-bor. Särskilt inbjuden är i år vår förhållandevis nye
samhällsbyggnadschef, Robert Svensson. Det tycker vi är lämpligt, för samhällsbyggnadsfrågor
engagerar oss särskilt mycket på Björkö. Jag tänker på satsningen på säkra vägmiljöer,
planfrågor och en kommande översiktsplan. Det här ser vi fram emot!
När årsmötet sedan är avklarat och påsken är över så blir det dags både för den årliga
städdagen i Samhällsföreningens regi (håll utkik efter anslag!) och sedan drar vi samman alla
frivilliga röjarstyrkor för att skapa fram Gröna Äng-viken till vad den var en gång. Det blir
spännande!
Men, för att vi skall kunna arbeta med kraft för ett trivsamt och fungerande samhälle behöver
vi både intresserade medlemmar, välvilliga Björköbor och – styrelsemedlemmar i föreningen
som har lusten att jobba lite extra för vår ö! Som mångårig ordförande kan jag säga att jag har
haft glädjen att ha just sådana i vårt styrelsearbete och jag hoppas innerligt att vår valberedning
får positiva svar när de frågar runt för nya ledamöter och revisorer också i år. Detta är min
varma förhoppning!

Därmed: Ta nu till dig
detta ”trevande”
nummer av tidningen
och se den som
Björkös tack till den
fantastiske,
fantasifulle, kreative,
skicklige,
humoristiske LarsErik Kihlman, som
skapade Björkö-Nytt i
sju år, till stor glädje
för många, många
läsare i och utanför
vår kommun!
Vi planerar faktiskt att forma en tidningsgrupp för ytterligare nummer och är du intresserad, så
hör av dig till någon i styrelsen!
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Björkö Samhällsförening
håller årsmöte
onsdag 20 mars klockan 18.30
i Västergårds By
Förutom sedvanliga årsmötesärenden är programmet:

Samhällsbyggnadschef
Robert Svensson informerar
om vad som planeras för Björkö

Välkommen!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
För Björkö Samhällsförening - BSF
Verksamhetsåret 2012
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande medlemmar:
Helena Larsson
ordförande
Göran Billvall
vice ordförande
Annika Jägersvärd
sekreterare
Agneta Holmqvist
kassör
Laila Enfors
ledamot
Owe Gissleholm
”
Ann-Cathrin Henriksson
”
Jerker Knutsson
”
Cecilia Lännerbo
”
Joakim Månsson
”
Mariana Wiseman
”
Lars-Erik Kihlman

redaktör för Björkö-Nytt

Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft 9 protokollförda möten.
Föreningens viktigaste kanaler till medlemmarna är vår hemsida www.bohus-bjorko.se,
Facebook-sidan Björkö Samhällsförening och tidningen Björkö-Nytt, vilken även
marknadsför Björkö i övriga kommunen, genom att den läggs ut i kommunhuset, turistbyrån
och andra kommunala lokaler. På hemsidan lägger vi upp alla protokoll från våra styrelsemöten
– en bra kanal för att få veta vad som händer i Björkö samhälle.
Föreningen fungerar också som remissorgan för kommunens verksamheter och vi har deltagit i
kommunens informations- och dialogmöten med ö-/byråden och därigenom hållit oss
underrättade, för Björköbornas del, om kommunens arbete.
Som vanligt har det varit ett intensivt och aktivt verksamhetsår, som bl a omfattat;
Ett oförtrutet arbete för att förbättra trafikmiljön, med kommunikationsfrågor och säker
skolväg. Vi arbetar fortfarande med att få en gång-/cykelled längs Bäckevägen till
Skarviksskolan;
Björkö skolbyggnad och Idrottshallen är nedslitna och dåligt fungerande byggnader och
skolbarnsföräldrar kämpar för att få bättre lokaler. Därför finns nu Björkö Skolverk som driver
dessa frågor gentemot kommunen.
Björkö Samhällsförening har engagerat sig för att stödja Björkö Skolverk, genom skrivelser till
Barn- och Utbildningsnämnden om nya lokaler och med brev till Öbo om reparationer och
upprustningar i Idrottshallen;
De första röjningarna vid Gröna Äng har kommit igång. Där har vi rensat upp två gånger och
planerar nu för ytterligare tillgänglighetsarbeten, så att sandviken blir trivsam att vara vid och
bada i igen;
Bryggor och badstegar på Tors Holme beredde oss ett tungt och utdraget arbete efter att de
slogs sönder i höststormarna. Tyvärr hann hela sommaren passera innan vi fick fatt på just de
rätta personerna som kunde tillverka nya, förhoppningsvis mer tåliga, badstegar som skall kunna
glädja alla badande kommande sommar. Stort tack för en god insats! Samhällsföreningen satte
också upp en stege vid simskolan. Visserligen försvann stege nummer ett, men vår engagerade
styrelsemedlem Owe satte upp en ny, som fick vara kvar, till hjälp för våra simskoleelever;
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Vi vill samtidigt tacka alla brygg-faddrar som ser till att badbryggorna kommer i – och upp –
och underhålls! Detsamma gäller de bänk-faddrar som ansvarar för vilobänkarna längs våra
vägar och stigar;
Samhällsföreningens städdag samlade också i år riktigt många entusiastiska städare, trots att
vädret inte var så härligt som det oftast är när vi kommer samman och gör vår ö ren och fin. Det
är gott att veta att så många välvilliga också vid andra tillfällen plockar med sig skräp utefter
stigar och vägar;
I detta sammanhang kan vi också berätta att kommunen har satt upp en skräpbehållare i
början och slutet av Timmerviksslingan. Här är det lämpligt att slänga t ex hundbajspåsar, så
de inte ligger och ser fula ut utefter promenadvägen.
Kommunen har även placerat ut sex vilobänkar längs Timmerviksslingan.
Samhällsföreningen var också i år medarrangörer i aktiviteterna för Världens Barninsamlingen och naturligtvis har vi också i år varit sponsorer för Björkö fantastiska
nyårsfyrverkeri;
Samhällsföreningens styrelse fick ett tips om att vara med bland olika föreningar i Sverige i en
utlottning av en hjärtstartare. Vi anmälde oss, men tyvärr blev vi inte vinnare;
Vi gläder oss åt alla Björköbor som är så positiva till att bidra till trivseln på vår ö, både genom
medlemskapet i föreningen och genom olika insatser för en god miljö. I styrelsen får vi ta emot
många önskningar och förslag från engagerade Björköbor, ofta handlar det om vår fina natur
och negativ påverkan på denna. Det är väldigt värdefullt för oss och vi tackar alla som kontaktar
oss i dessa frågor.
Vi vill nu tacka alla medlemmar och medaktörer för ett givande år och hoppas att också
kommande styrelse får uppleva samma positiva och fruktbärande arbete!
Bohus Björkö, 31 december 2012
Styrelsen för Björkö Samhällsförening
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Lite ursprungsfakta om
Björkö Samhällsförening
I mitten av 1970-talet gjorde en klass i åk 6
på Björkö ett häfte om olika företeelser på
Björkö. Häftet sålde man sedan för 5 kronor
för att samla in pengar till en klassresa.
Ur detta häfte har vi kunnat plocka riktigt
historiskt intressant information om Björkö
Samhällsförening!

De har ett årssammanträde och 4-5
styrelsesammanträden.
Varje år har de med andra föreningar på
Björkö en städdag. De önskar att fler ställde
upp.”
Denna ”ögonblicksbild” av Björkö vid den
tiden och av Samhällsföreningens arbete är
ju otroligt värdefull! Vi ser att vissa frågor
tydligen är ständigt aktuella och kan glädja
oss åt att styrelsen minsann inte är mindre
aktiv idag. Men – till vår förskräckelse ser
vi att, trots att befolkningen har fördubblats
sedan dess, har vi lika många medlemmar
som då!

”Samhällsföreningen bildades i slutet på
1940-talet för att inköpa en brandspruta och
ta hand om brandväsendet. Sedan tog stat
och kommun över och då bildades en
förening som kallades Björkö
husägarförening. Den existerade till fram på
60-talet då den ombildades till Björkö
Samhällsförening.
1967 började bilfärjan och befolkningen
ökade och då blev föreningen mer aktiv

Vi tackar Karl-Erik Axelsson för att han
sparat detta häfte och kommit till oss med
den intressanta informationen!

Den har nu ca 275 medlemmar. En del
problem de tagit upp är köerna till färjan,
badplatser, lekplatser och 1974 den stora
frågan om ABV:s borrplattformar som
föranledde två stora informationsmöten.
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Nytt från Hamnen
skicka ett meddelande via länken
”KONTAKTA OSS” på hemsidan.

Efter långa förhandlingar och en utdragen
lantmäteriförrättning är nu markköpet i
hamn. Hamnens mark är nu utökad med
området som Seaside står på och
båtuppställningsytan och bergspartiet söder
om grinden till Gamla Tippen. Och vi äger
också vattnet utanför markområdet. Nu
fortsätter arbetet med att planera den nya
markbiten och vi går vidare i förhandlingen
om köp av återstående mark i Brottet och
vid Tippen

Vi har tidigare efterlyst synpunkter och
idéer från oss Björköbor när det gäller
Hamnens framtid. Nu finns det en idé om
att tillsammans med bl. a. öns företagare
och med EU-stöd genomföra ett projekt, där
vi gör en genomlysning av de
förutsättningar och de önskemål som finns
för Hamnens/Björkö centrums utveckling.
Mer om detta hoppas vi kunna presentera i
senare nummer av Björkö-Nytt.

Vi börjar nu förbereda oss inför Hamnens
och Båtklubbens gemensamma arbetsdag.
Mycket behöver göras inför sommaren och
jag upprepar min tidigare uppmaning till
alla som är intresserade av vår hamn att
hjälpa till. Ett effektivt sätt att sänka våra
utgifter och att då också hålla nere
båtplatsavgifterna är att göra en arbetsinsats
på arbetsdagen. Så kom ner till
Hamnkontoret kl. 9 lördagen den 20 april.
Här finns arbetsuppgifter åt alla och efter
jobbet serveras ärtsoppa med trevliga
tillbehör.

Och slutligen - ni har väl sett
Sjöräddningens insamlingsbehållare för
burkar och pet-flaskor? Den står vid
Hamnkontoret. I det tackbrev, som vi fick
från stationen på Rörö meddelade man, att
pantinsamlingen i våra hamnar i år givit
över 50.000 kr till sjöräddning. Så lägg
gärna de burkar och flaskor som ni hittar i
insamlingsbehållaren – och framför allt inte
i diken och vid vägkanter. På rätt plats gör
de nytta!
Hamnstyrelsen/Hasse Olofsson

Vår uppmaning om att komma med
namnförslag på bryggor och kajer har
uppmärksammats och till Hamnföreningens
årsmöte den 6 april kommer vi att
presentera det val vi har gjort bland de
inkomna förslagen.
Om du har varit inne på vår hemsida,
www.bjorkohamn.se, så kanske du har
noterat att den har fått en ansiktslyftning.
Den är numera omarbetad, så att man direkt
från startsidan kan välja om man vill ha
information som besökare eller som kund
eller som föreningsmedlem. Gå gärna in
och läs. Och hör gärna av dig om du har
synpunkter på innehållet – antingen direkt
till någon av oss i styrelsen eller genom att
7

Göteborgs Friluftsförening
på Björkö
Göteborgs Friluftsförening som har sin
verksamhet vid Timmerviken på norra
delen av ön, har varit en verksam förening
på Bohus Björkö sedan 1938 då det
nuvarande området köptes.
Vi är en opolitisk ideell förening, vars
syfte är att sammanföra människor med
intresse för natur och miljö och naturismens
idéer.
När vi kom hit undrade öborna vad vi
var för underliga figurer som sprang nakna
omkring på klipporna. Du kanske också
undrar?
Vi är ca 150 medlemmar samt ett stort
antal besökare, som gärna återkommer till
oss år från år för att sola, bada och umgås
med nya och gamla vänner.
Under mina 40 år som sommarboende här
har jag mött många som inte vet, att även
Björköbor är välkomna att besöka oss.
Under ickesäsong, september till april, tar
många en skön promenad och kikar hur vi
har det.

Då går det bra att ha vovven med sig.
Men kom gärna på sommaren också, om du
kan tänka dig att skippa de blöta
badbyxorna. Dock får hunden inte följa
med då.
Speciellt för barnfamiljer är det ett
paradis, då de miljömedvetna
medlemmarna håller området fritt från
fimpar, skräp och annat som man kan finna
på de allmänna badplatserna. Våga testa
oss, men tänk på att det är lätt hänt att du
blir kvar. De kommentarer som är vanligast
är: “Men jag hade ingen aning om att det
fanns ett sånt här ställe!”
Ta en promenad nu i vår och besök oss
.
Har du frågor, läs på www.gbgfriluft.se
eller kontakta mig på tel. 0704 15 68 15.
eller info@gbgfriluft.se
Iréne Ströman Rosén Ordförande
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Loppan Barnmarknad
Loppan Barnmarknad gick av stapeln för
tredje gången den 2-3 mars i Skutehagens
skola i Torslanda. Loppisen arrangeras två
gånger om året av Björkö-tjejerna Linda
Inge och Sofia Arvidsson, vännen Anna
Lindblad boende i Torslanda är också med.

"Det är fantastiskt att Loppan blivit så
populärt, detta är definitivt något vi
kommer fortsätta med" säger Linda och
Sofia som redan är i planeringstagen för
nästa barnmarknad som blir av till hösten.
Har ni några frågor eller funderingar kring
loppisen, kontakta gärna Loppan;
loppanbarnmarknad@gmail.com

Behovet av att både köpa och sälja
begagnat är otroligt stort och att handla
bodies och tröjor för en 10a istället för 100tals kronor är något som tilltalar det flesta.
Inför senaste marknaden tog alla
säljarnummer slut på under 24
timmar och över 6000 artiklar
såldes under helgen.
Tack vare samarbetet som
Loppan har med Lions i
Torslanda kan de säljare som
lämnar in prylar, välja att skänka
de saker som blir över till ett
barnhem i Litauen.
Detta gör att kläderna som inte
får ett andra liv hos svenska
barnfamiljer överlämnas till
fattiga barn som verkligen har
behov av dem.
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Nytt år - nya möjligheter!
Känslan när dagen blir lite, lite längre, när
man ser ett skimmer av ljus på himlen när
barnen ska väckas och när det faktiskt finns
tid för en stunds utelek efter dagis och
fritidshämtning, ja vi nordbor vet ju att den
känslan är magisk! Vi har jobbat oss
igenom en mörk och kall vinter - och
såklart försökt piffa till den med alla knep
vi kan i form av skridskoåkning, pulka eller
kanske varm choklad och bulle utomhus.
Men oj som man längtar efter våren och
solens varma strålar på kinden igen! Trötta
är vi på overaller, blöta vantar och
klumpiga skor men snart är tiden kommen
då vi skickar ut ungarna i trädgården i
t-shirt och sandaler, halleluja! Har vi bara
tagit oss igenom ”Vabruari” så är det
nerförsbacke resten av vägen, kom igen nu
alla Björköbo, nu åker vi rätt in i våren!

Helena har gjort ett kanonjobb under flera
år i Björköbarnen, tjatat på kommunen,
fixat sponsring och dragit in pengar så att vi
nu har fått bla friggeboden, lådor till
leksaker och en massa annat.
Tack Helena, nu är det din tur att gå
äggjakten i civila kläder och i sällskap med
dina tre härliga ungar! Här kommer lite
information om vad som händer i
Björköbarnen de närmsta månaderna.
Bamsegympan har dragit igång igen, nu
leder Emma Karlsson den och är därmed
licensierad instruktör. Gympan har blivit en
stor succé vilket dessvärre betyder att den
nu är full – det finns fortfarande plats för de
minsta dock (2-3 år), samling ca 9.15 och
då måste mamma eller pappa (eller annan
vuxen såklart!) vara med!

Till att börja med så vill vi såklart tacka
fantastiska Helena Hjertberg-Kosterhed,
som nu har lämnat över ordförandeposten
till Linda Andersson.
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Äggjakt
Den 29:e mars är det dags att kicka igång
kvasten och ge sig ut på äggjakt igen!
Starten går av stapeln mellan 14 och 14.30
vid Elverket.
Ta med familjen, leta ägg i skogen och
avsluta med korvgrillning i Timmerviken,
kanske står det snälla häxor där och bjuder
på godis.
Vi säljer lotter och har lite annat trix för oss
där, alla pengar vi får in går naturligtvis
oavkortat till mer roliga evenemang för våra
barn.

Fredagsgrill
Under maj månad kör vi såklart igång vår
härliga fredagsgrill på lekplatsen, grillen
tänds vid 15.30 och ställs in vid regn, men
det ska vi väl inte ha?
Nu har vi ju till stor del en ny styrelse så vi
ber er hålla koll på anslagstavlor och
Facebook, kanske dyker det upp några nya,
spännande evenemang under våren? Och
med det vill vi ta tillfället i akt att välkomna
vår nya ordförande Linda Andersson, vi är
säkra på att du kommer göra ett grymt bra
jobb och vi är glada över ha dig som
ordförande, välkommen till Björkö och
Björköbarnen!

Fixardag
Den 21 april är det dags för fixardag på
lekplatsen igen. Förra året kom ju en
trollkarl på besök och vi lovar att något
roligt kommer att hända även i år, det har
viskats om ponnyridning men än är inget
bokat… Tanken är ju att så många som
möjligt kommer ner och hjälper till att städa
och dona vår fina lekplats, och vi avslutar
som vanligt med korvgrillning som
Björköbarnen bjuder på! Håll koll på
anslagstavlor och på Facebook för mer
information.

Här kommer en presentation av Linda och
vi på Björköbarnen passar på att fylla
lungorna med frisk luft och önska er alla en
riktigt härlig vår!

Hej!
Mitt namn är Linda Andersson, ny
ordförande i Björköbarnen och jag ber att få
hälsa välkommen till ett nytt spännande år
tillsammans. Jag är ny på Björkö och har
hittat hit genom min man som är uppväxt här.
Senast har vi bott 5år i Toronto, Kanada där
även våra barn fötts. Vi har en pojke som är
4,5 år som heter Maximilian och en flicka
som är 2 år och heter Elle.
Yrkesmässigt har jag en bakgrund inom
kommunikation och marknadsföring vilket
jag hoppas även kan vara till nytta för
Björköbarnen, bland annat för att få igång en
hemsida. Varmt välkomna att höra av er om
ni har ideér eller vill hjälpa till, ni når mig på
070-285 81 66 eller via mail
la.sweden@hotmail.com
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Pilgrimsled på Björkö …?
-Javisst!
Man måste inte gå till Santiago de Compostela i Spanien eller till Nidaros i Norge eller till Rom
eller till Jerusalem …
Gå längs Slingan – och låt Pärlorna visa dig vägen!
Vandringen är ca 2,5 km lång.
Slingrande, omväxlande. Vacker! Vid vilken årstid som helst.
Den börjar vid Sörgårds kile och slutar antingen vid samma ställe. En sorts cirkelvandring; som
en krans! Eller så avslutas den där vägen ner mot samhället tar vid. Det väljer man själv.
Det är en vandring med det genomgående temat: Natur, Kultur och Andlighet.
Längs vägen finns 15 stationer; omsorgsfullt utvalda platser för vila och eftertanke.
Smyckade med en eller flera vackra Pärlor!
Vid 9 av platserna finns texter att läsa och meditera över. Om naturens skiftningar på Björkö. Om ö-samhällets kultur förr och nu.
Och om den andlighet-gemenskap, som ger livet sitt sammanhang och gör det gott att leva.
Vid sex platser finns nästan inga texter alls. Bara en liten Tystnadspärla. Som vill påminna om
betydelsen av att hejda sig ibland, mitt i livet – stanna upp, tystna, vänta lite. Lyssna.
”Livets pärlor” kallas den ibland, Frälsarkransen. Som biskop emeritus Martin Lönnebo hittade
på i samband med en höststorm i Egeiska havet år 1995. Och som är ett sorts modernt radband;
en hjälp för bön, koncentration och inre samling.
Var för sig berättar Pärlorna om livsvandringens olika etapper.
Tillsammans visar de på sanningen om människans liv här på jorden:
att allt hör ihop, att det ena är en förutsättning för det andra, att allt tar slut och att allt börjar
igen.
Projektet med att utarbeta en pilgrimsled på Björkö är ett härligt samarbete mellan en rad
engagerade personer; inom kyrkorna på ön, Samhällsföreningen, Hembygdsföreningen,
Naturskyddsföreningen och andra eldsjälar.
Invigningen är planerad till den 6 juni – Sveriges nationaldag.
-God tur!
Eller med den gamla pilgrimshälsningens ord:
Pax et bonum!
Vilket betyder: ”Fred och allt gott.”
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Guld i Gustavs Cup för IFK Björkös damlag!
För första gången deltog IFK Björkö i
damklassen i Gustafs Cup för seniorer. De
tog sig obesegrade igenom hela cupen och
kunde lyfta guldbucklan efter att ha besegrat
förra årets vinnare BK Häcken med 4-1 i
finalen. Öckerös damer fick se sig besegrade
redan i gruppspelet.
Dessa duktiga "damer" har en medelålder
på 14,5 år (av 10 spelare är 7 födda -99) Det
är alltså Björkös magiska 99 kull som nu
firar triumfer även bland damlagen.
Grattis säger vi, missa inte att se tjejerna live om ni får chansen...
Janne Andreasson/Mariana Wiseman

Vill vi arbeta för en tennisbana på Björkö?
Under åren har jag upplevt att det här och var har funnits en önskan om en tennisbana på
Björkö.
Vi brukar ju prata om att ”allt förläggs till huvudöarna!” och nu har ju t ex Prästängsområdet på
Öckerö byggts ut med områden för allehanda fritidsaktiviteter. Men också Knippla har en
tennisbana.
Efter många års erfarenhet av hur man skall ge sig på nya projekt inser jag att först måste det
finnas en stark och allmän vilja för en sak – sedan måste denna vilja drivas av en projektgrupp
och därefter får man ta tag i det praktiska.
Därför tar jag här upp frågan: Finns det en stark och allmän vilja att arbeta för en tennisbana på
Björkö?
Hör av er i så fall till Björkö Samhällsförenings representanter!
Helena Larsson, ordförande
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Lägg ett bidrag – få en fjärilsäng!
Detta är fyra olika typer av fjärilar. Alla är
utrotningshotade. Alla finns på Björkö. Alla behöver hjälp.
De är beroende av blommor. Sådana där fina blommor
som man förr i tiden såg överallt; prästkragar, blåklockor,
vallmo, höskallra, rölleka, tjärblomster och åkervädd.
Sådana där som man kunde njuta av och bara betrakta.
Nuförtiden är dessa blommor faktiskt inte så vanliga. För
att råda bot på detta skall en fjärilsäng anläggas, på ett
ställe där alla kan se den. Intill ICA skall en tråkig
gräsplätt förvandlas till en vacker blomsteräng, som även
skall fungera som hem åt några fjärilar. Kanske lite bin.
Säkert några humlor.
En liten summa pengar behövs för att få till detta. Det
finns en insamlingsbössa på ICA. Lägg gärna ett bidrag!
Njut sedan av blommorna!
Hälsningar
Linnéa och Johannes
Björkö Blommor och Bin
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… och så var det
Gröna Äng!

Samhällsföreningens
årliga städdag!
Lördag 6 april klockan 10.00
samlas vi vid fd Skarviksskolan
för att städa vår fina ö
Efter städningen fikar vi
tillsammans på lekplatsen– ca kl. 12
Välkomna!

Vi hoppas vi får se Dig
på de ”röjardagar” vi
kommer att genomföra
nu i vår!
Håll utkik efter anslag
med inbjudan!
Björkö
Samhällsförening


Tusen ting kan
hindra dig från att
äga föremålet för din
kärlek – men intet
kan hindra dig från
att älska det!
(Drottning Kristina,
slutet av 1600-talet)
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Björkö Kyrka
Kyrkvägen 11, tel. 0708 96 01 51
Komminister Christer Holmer

Björkö Missionskyrka
Bäckevägen 31, te.l 96 17 09
Pastor Emma Rundäng

Vårprogram i Björkös kyrkor
Stanna upp!
I stilla veckan samlas vi i en enkel och stilla
gudstjänst, måndag, tisdag, onsdag
kl 19.00, växelvis i öns kyrkor. Vi läser en
hel lidandesberättelse över dessa dagar.
Denna gång ur Markusevangeliet.
Måndag 25 mars i Björkö Kyrka
Tisdag 26 mars i Missionskyrkan
Onsdag 27 mars i Björkö Kyrka

Nära himlen - nära havet!

Vårsång

Mässa i tiden

På Kristi Himmelsfärds Dag, torsdag 9 maj
kl 11.00, inbjuder kyrkorna till
Friluftsgudstjänst för alla åldrar
på Tors Holme. Blåsare, Tipspromenad.
Tag med egen matsäck.
Vid regn i Björkö Kyrka.

Söndag 28 april i Björkö Kyrka kl 18.00,
med kören Vågspel
Valborgsmässoafton 30 april kl 19.00 i
Missionskyrkan, med kören Amadeo
hemlig vårtalare och samkväm efteråt i
Skutan,

Söndag 12 maj kl 18.00 inbjuder årets
konfirmander samt ungdomskör från
Öckerö Församling till en annorlunda
mässa i Missionskyrkan.
Med Christer Holmer, Emma Rudäng,
Lovisa Taylor, med flera.
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