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En hälsning från ordföranden 
Behöver jag säga: ”Vilken fantastisk sommar!” – eller har vi redan sagt det tillräckligt?  
Behöver jag säga: ”Vilken otrolig satsning på Västerhavsveckan!” Ja, det kan inte nog 
understrykas, tycker jag. 
Att dessutom förstå, när man tittar på aktiviteterna i kommunen och i andra Bohusläns-
kommuner, att Björkö hävdade sig mycket väl, gör mig förstås ännu gladare. Representanterna 
från Regionen var mycket imponerade och sa att ”hade vi vetat att ni hade ett såhär gediget 
program, så hade vi lagd fler dagar här!”  
Stort tack och heder åt alla eldsjälar på Björkö! 
     Det som – helt enligt målinriktningen – gjorde starkast intryck var ändå belysningen av 
nedskräpningen i havet. Här måste vi nu jobba med påtryckning på politiker i alla nivåer för att 
möta detta gigantiska problem! Björkö Samhällsförening tar in det i sin agenda. 
     En annan fråga som Samhällsföreningen nu måste ta tag i, är planeringen av pendel-
parkeringar vid Grönevik. Kommunen gör nu en omfördelning och gradering av 
parkeringsplatserna för Kalvsund och Grötö, eftersom dessa inte är anpassade till dagens behov. 
Då räknar man också in Björkös pendelparkering och risken är stor att några av våra – redan 
mycket få – platser försvinner. Samhällsföreningen lämnar in en skrivelse om Björkös behov 
och vi kommer också att lägga ut listor på färjorna och i affärerna, där vi ber alla som anser 
sig ha behov av pendelparkeringsplats att notera sitt bilregistreringsnummer. Listorna 
lämnar vi in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, så att man där har ett faktiskt underlag för 
Björkös behov. Håll alltså ögonen öppna efter dessa listor! 
     I övrigt vill jag bara säga att jag är så glad och stolt över vår ö och alla fantastiska, 
engagerade och välvilliga Björköbor som på olika sätt jobbar för att det ska vara gott att bo och 
leva på Björkö! 
 
     Helena Larsson, ordförande 
 
 

 



Nytt från Hamnen 
 
     Vilken sommar vi haft. Vilket drag det har varit i hamnen, med deltagandet i Västerhavs-
veckan som topp. Stort tack till Annika i skeppshandeln och hennes medarbetare som gjorde allt 
detta möjligt. Som det ser ut har vi återigen haft en ökning av gästande båtar och husbilar 
jämfört med tidigare år. 
     Det blir också en hel del avfall med fler gäster som besöker oss i vår hamn och Björkö 
centrum. Detta är naturligt, men det är inte naturligt att fastboende gör sig av med sina sopor i 
hamnens container. Förmodligen måste vi till nästa sommar sätta kodlås på våra soputrymmen. 
     Snart börjar det bli dags att återigen ta upp båtarna på land. Glöm då inte att vi har ett 
bokningssystem för detta på vår hemsida, www.bjorkohamn.se. 
     Det stundar också en höstarbetsdag den 27 september, en lördag. Boka denna dag så att vi 
kan utföra de arbeten som är nödvändiga inför vintern. 
     Höststämma har vi 15 november. Då beslutas om nästa års investeringsbudget och planerade 
investeringar för åren 2016 – 2019. 
 
För Björkö hamn 
     Bengt Olausson 

 
 
 



Det hände under Västerhavsveckan 
 
     Det började redan på fredagen. På eftermiddagen, efter en jättefin simskoleavslutning, 
började Björkö myllra av folk. Hit och dit gick de, plakat tejpades, skyltar sattes upp på 
konstiga ställen, saker bars omkring. Cyklar for hit och dit. Båtar anlände med pråmar på släp 
och en trasig röd dinge släpades omkring. Helt plötsligt stannade alla upp och såg mot pirhålet i 
Björkö hamn. Där kom färjan! Stor och gul och glad anlände den och förtöjde vid Ishuset. 
Varför då? Jo, de deltog i satsningen Västerhavsveckan.  
     All denna aktivitet härledde från en satsning på bättre och friskare hav, som Västra 
Götalandsregionen driver. En samling engagerade Björköbor med Annika Alexandersson, 
Skeppshandeln, i spetsen hade ett par möten tidigt i våras, och spånade fram till ett trevligt 
program för att visa vad Björkö har. En snygg blandning av natur, kultur och miljö togs fram 
och pengar söktes från Västra Götalandsregionen.  

Dagen då färjan kom till Björkö 
alltså! Eller det gör den ju alltid, men 
nu kom den liksom in i Björkös 
hjärta. Det är beundransvärt att de 
lyckades pressa in den i pirhålet, men 
in kom den. Där låg den nu, bredvid 
Ishuset. Två viktiga Björkösymboler 
bredvid varandra för första gången. 
Inte konstigt att det myllrade av 
Björköbor och besökare den där fina 
fredagskvällen.  
Livemusik bjöds från Björköpojkarna 
Svenningson med vänner. Toner från 
Taube blandade sig med ljusspelet på 
Ishuset, så att makrillarna såg ut att 
stimma i takt.  

      
Lördag morgon: Febril aktivitet, 
solsken, härlig lätt vind. Cyklar 
hit och dit, kanoter sjösätts, 
klädstånd tas fram. Folk börjar 
troppa in, besökare som kom 
antingen för att se Konstvågen, 
eller för att se Västerhavsveckan, 
eller både och. Hela helgen var 
det full aktivitet.  
Nere i hamnen höll Frilufts-
främjandet öppet och deras 
kajaker vilade inte en minut under 
helgen. Massor av folk var ute och 
paddlade. Vattenkikare fanns och 
krabbor att klappa. Allt för att visa 
hur det ser ut under ytan.  



Stärkta av en korv med bröd gled 
besökarna vidare, och passerade 
konstvågare och hantverkare ute 
på Ishuspiren. Ishuset höll öppet, 
många nya medlemmar tillkom i 
den särdeles snabbt växande 
föreningen Ishusets vänner. Det är 
spännande för barn (och barnsliga 
vuxna) att kravla sig ända upp i 
toppen av Ishuset, genom ett 
myller av små trappor och stegar 
hit och dit, för att se på utsikten, 
eller för att titta in i Ishusets 
hjärta, den stora kammaren med is. 
Märklig kontrast: frost-rosor på 
fönstret och tropisk hetta på 
utsidan dörren.  

Besökare kunde även ta sig en segeltur med lilla 
Havstrut, eller prova på att vricka med lilla Frida-
ekan. Fiskarna hade öppnat sina sjöbodar och man 
kunde gå ombord på fiskebåtar och känna på 
känslan i en fiskebåt av mindre format som ännu är 
i bruk och förhoppningsvis kommer vara det under 
många år till. Kön till glassboa ringlade sig 
rekordlång och varmt var det!  Ett tält om 
miljöbränslet Aspen fanns uppe, pizzabagarna 
gnodde på som skållade råttor för att få alla 
hungriga att bli mätta. En paella kunde avnjutas på 
pirnocken till en kall valfri dricka.  

 
Det viktigaste stoppet för besökaren var kanske 
det som Svenska Naturskyddsföreningen höll, 
om plast och skräp i havet. Detta är något som 
börjat diskuteras allt mer och det med rätta. Det 
är så mycket skräp och plast i havet, att de arter 
som lever där börjat må dåligt för att deras 
magar är fulla av plastskräp. De äter små 
plastbitar i tron om att det är mat och då blir de 
så fulla av skräp att det inte ryms riktig mat i 
magen. Mängder av fiskar, fåglar och däggdjur 
dör varje år på grund av detta. Mängder!  
 
Filmen ”Strömmar av plast” visades, något som 
fick besökarna att tankfullt stå och fundera ett tag. 
Vad Öckerö kommun skulle kunna göra är att 
ordna så att fiskebåtarna har en container i vilken 
de kan slänga allt det skräp de får upp i sina trålar. 
Detta har dragits lite fram och tillbaka, men upp 



till bevis nu, Öckerö kommun! Vill ni bidra till att få bort plasten från våra hav, så se 
åtminstone till att fiskarna enkelt och för dem kostnadsfritt kan slänga skräpet de får upp!  
Vad Sveriges beslutsfattare borde kunna göra är att införa ett system i vilket fiskare får betalt 
för det skräp de får upp. Vad du som privatperson kan göra är att påtala dessa två aktioner för 
beslutsfattare i Öckerö kommunhus såväl som i Stockholm.  

Efter ”Strömmar av plast” tarvades en 
kanelbulle och lite kaffe. Ombord på 
Svanhild fanns både och, samt saft till 
barnen. Om man lyckades kryssa sig 
förbi getingarna, kunde man gå upp i 
styrhytten och låtsas vara ”färjegubbe” 
ett tag. Sen kunde man krångla sig ner i 
maskinrummet och…ja, vad man nu 
gör i ett maskinrum, tittar kanske. Själv 
begriper jag inte riktigt vilken slang 
som går till vad, men huvudsaken är att 
det funkar och det gör det ju!  
 
Nu var det definitivt dags för ett bad! 
På Tors holme kunde man få ett 

svalkande dopp och dessutom tångskrubbning i bastun, även detta en del av programmet på 
Västerhavsveckan. Fullt av folk var det. Hit och dit, båtfolk, besökare, Konstvågare och 
vrickande vrickade Västerhavsveckare.  
 
Rätt vad det var kom det en Korvkiosk gående! Några 
barn och deras föräldrar hade snickrat ihop ”Drakens 
lilla korvkiosk”, en kiosk i miniformat, på hjul, som 
sålde popcorn och smågodis.  
 
Efter stängning klockan 16, tror jag de flesta tog sig 
ett dopp och sedan en middag. Ett par timmars 
omladdning var det, sedan var det som om Björkö 
myllrade igång igen. Det var en underbar lördagskväll, 
solsken, tropiskt varmt, lite fläktande, syrsor spelade 
och måsar skriade på avstånd. Nu var det livemusik 
igen.  
 
Ombord på Svanhild hände något alldeles speciellt: 
Livemusik av TT-Tigers, ett hopkok av begåvade 
Björkömusiker. Folk hängde som rönnbär på 
Ishuskajen och kryllade ombord på däcket på 
Svanhild. Jag tror visst att Svanhild själv gungade i 
takt, för färjegubbarna fick visst ta hem på förtöjningen, och jag hörde tydligt att Svanhild som i 
vanliga fall säger ”Var vänlig kör så nära framförvarande bil som möjligt! Så nära 
framförvarande bil som möjligt!” denna gång sa ”En gång till! En gång till! En gång till!”. En 
DJ drog igång och vips var hela Svanhild full av discodansande folk, stora och halvstora om 
vartannat. I sanning magiskt! Jag gick där och tittade på folk och tänkte att vår färja verkligen är 
en social plattform. I vanliga fall funkar den finfint om man har något kort man behöver 



avhandla med den i bilen bredvid. I 
kulna vinterkvällar är det mörkt och 
regnigt, då vinkar man kanske bara till 
varandra. Men nästa gång jag står och 
frysande ser på ett mörkt hav, så skall 
jag minnas den här sommarkvällen, då 
alla dansade loss ombord, utan bilar och 
istället med sommarklänningarna 
vajande i en ljum bris. 
 

 
 
Vi som arrangerade hade ett eftermöte 
på söndagen. Det var bra tajmat med 

vädret också, för ösregnet kom en kvart efter att vi plockat ihop allt. Efter att ha vinkat av 
Svanhild söderut tillbaka till sin vanliga position, åt vi lite mat och gjorde en liten utvärdering 
av helgen. Saxat ur den kan nämnas att det är bra att samköra med Konstvågen, i alla fall 
upplevde vi det så. Det var dessutom bra att koncentrera det mesta kring hamnen, även om 
Björkö ju är mycket större. Samt att kombinationen Färja och Ishus är oslagbar. De gifte sig 
liksom med varandra. Om vi skall göra om det nästa år, så behöver vi stärka upp kopplingen 
med miljöfrågan och livet i havet lite, samt kolla om fler föreningar och organisationer på ön är 
intresserade av att vara med. Är du en engagerad människa, eller är med i någon förening som 
inte var med på årets Västerhavsveckan, så hör gärna av dig! Prata med Annika på 
Skeppshandeln, eller med någon av oss andra som var med. Det var verkligen roligt att 
tillsammans visa omvärlden och de drygt 2000 besökarna, hur mycket Björkö har att erbjuda 
inom området natur, kultur och samhälle. Jag blir förundrad över den kraft och kreativitet som 
finns, och som möjliggör att detta lilla samhälle tillsammans kan genomföra lagom galna idéer. 
     Linnéa Jägrud 
 
 

  



    

Björköbarnens styrelse hoppas att alla har haft en härlig sommar! 
      Först ut av höstens arrangemang är vår årliga loppis i gympahallen lördagen den 6 
september mellan klockan 10 och 13. Vill man sälja går det såklart bra att komma tidigare,. Alla 
är välkomna och det brukar vara ett kul utbud, absolut inte bara barnsaker även om dessa är väl 
representerade. Även i år finns vårt mycket uppskattade café, där det även finns korv med bröd 
till försäljning. Årets nyhet är att vi kommer att ha en hoppborg till alla leksugna barn som 
kommer förbi. Vill du vara med och sälja kostar det 50kr/plats och anmälan sker till Linda 
Andersson på LA.Sweden@hotmail.com. Tänk på miljön, handla klimatsmart! 
      Under sommarmånaderna så har vi sett till att det funnits sandleksaker vid Kolviks och 
Klarviks badplatser, vilket i vanlig ordning varit mycket uppskattat, speciellt denna fantastiska 
badsommar. 
     Björköbarnens friggebod på lekplatsen är 
nu färdigställd och målad, tack alla 
inblandade! Den är ett första led att skapa en 
mer familjebetonad lekplats, där alla kan vara 
med. I boden finns, förutom förvaring av 
gräsklippare, trimmer och annat, också ett  
allmänt utrymme. Där finns skötbord för 
blöjbyten och en plats att amma på, vilket kan 
vara välbehövligt när det är kallt och blåser. 
Kod till hänglåset får alla som är med i 
Björköbarnen, hör av er till ordföranden på 
070-2858166 så får du den. 
      Trevlig höst, så ses vi! Linda Andersson 
 
 
  

 



Björkö-boulen  
Samtidigt som det festades på alla håll på Björkö, 
lördagen den 2 augusti, genomfördes den årliga 
Boule-turneringen på idrottsplan. Det var en härlig 
feststämning med mycket folk. Segrade gjorde ett 
lag från Öckerö och bästa laget från Björkö blev 
även i år Ann-Marie Sölvesvall och Jörgen Olsson. 
”Det här gav mersmak och en lust att eventuellt 
öka ut vårt samarbete utanför Björkö”, var en 
reflektion efteråt.  
 
Simskola på Björkö sommaren 2014 
     Vilka fantastiska simskoleveckor vi haft i år! Jag kan inte minnas att det varit så varmt i 
vattnet och inte en enda brännmanet i sikte. Att i märkestagningen kunna ligga och simma ifrån 
stegen i Trollvik och till militärbryggan, 125m, utan att man är det minsta orolig att träffa på 
maneter och samtidigt inte frysa, är underbart. I år deltog 25 barn i simskolan och 11 ungdomar 
och vuxna i märkestagningen. Detta är förvånansvärt få deltagare, med tanke på hur nära till 
vatten vi bor och vistas.  
     Att dessa barn och vuxna tog rekordmånga märken av alla skilda valörer är desto roligare! 
Fantastiskt att se de yngsta barnen bli djärvare och djärvare i lek- och plask-grupperna, de lite 
äldre, simmar längre och längre sträckor och många i märkestagningen blev fantastiskt duktiga 

på att livrädda sina kamrater.  
     Utöver de som gick i märkestagningen och som 
tog simborgarmärket, som förövrigt firar 80 år i år, så 
simmade ytterligare 30 personer 200m på valfritt sätt. 
En bra och nyttig prövning, för ung som gammal, att 
se om man klarar denna sträcka utan att stanna upp i 
sin simning.  
Till nästa år behöver vi fler deltagare till vår 
simskola  - så planera in veckorna 29-31 redan nu! 
Man måste inte delta alla tre veckorna för att få vara 
med. 

     Katarina Knutsson, Friluftsfrämjandet Öckerö lokalavd 



Ett Gothia Cup 
äventyr…! 
     För ca ett år sedan började vi 
planera detta äventyr och 
aktiviteter för att komma väl 
förberedda till Gothia Cup. Vi 
startade Gothiaveckan med att 
söndagen den 13 Juli samlas i 
klubbhuset för att titta på VM- 
finalen i fotboll. Vi hade samlat 
alla supportrar och laget för en 
härlig kväll med mat och fotboll. 
På måndag spelade vi första 
matchen på Hjällbovallen mot ett Indiskt lag, Utpal Shanghvi School 1. Vi spelade mycket bra 
denna matchen som slutade 6-1 och vi var mycket nöjda allihop. Efter matchen dukade vi upp 
mat och åt tillsammans och kikade på lite fotboll. 
     På måndagskvällen var det stor invigning på Ullevi med 60.000 st i publiken. Allt från sång, 
dans och artister till att alla deltagande länders flaggor gick i parad på inneplan och ett 
avslutande fyrverkeri till musik som var superbra. 
     Dagen efter spelade vi mot ACD Granja Nova e Casa från Portugal. Vi spelade mycket bra 
men blev nog lite chockade av det sätt som våra portugisiska motståndare spelade på. Vi 
tappade koncentrationen och blev lite rädda i spelet. ACD gjorde 4 mål på oss. En viktig 
erfarenhet att ta med oss i framtiden. 
     Sista matchen i gruppspelet var mot IFK Stocksund på onsdagen. Vi låg tvåa i gruppen och 
hade chansen att ta oss till A-slutspel. IFK Stocksund är ett bra lag från Stockholm så det gällde 
att kämpa. Det var en jämn match även detta och det stod 2-3 i halvtid. Vi hade ett mycket bra 
spel och kämpade helt otroligt hela matchen, men orkade inte riktigt till slut. IFK Stocksund 
gjorde nog 5 mål de sista 6-7 minuterna och matchen slutade 2-9. Vi kom trea i gruppen och 
fick spela B-slutspel mot IF Warta från Göteborg den 17/7. Vi hade 2-2 långt in i matchen men 
lyckades inte täppa igen och IF Warta gjorde 2 mål på slutet och matchen slutade 2-4. Med 
detta slutade ett härligt äventyr med laget och våra supporter.   (Forts.) 



     Tack alla ni Green & White supporters (60-70 st, som fick applåder av domaren för härligt 
uppträdande), som följde oss under Gothia Cup och hjälpte till med mat, bära väskor, flaggor 
etc. Alla sånger och härlig supporting värmde. Tack alla ni som supportar oss via aktiviteter, 

såsom Däckbytesdagar m.m, Vi är mycket tacksamma för det.  
     Hur mycket man än pratar om det på möten och träningar, så är det svårt att förstå hur stort 
Gothia Cup är för ungdomarna och föräldrarna. Det krävs ett stort engagemang från alla och 
många glada tillrop från supportrar på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Green & White  
 

Däckbytardagar 25-26/10 och 1-2/11 
Klockan 10.00- 14.00, på Idrottsplatsen 

 
Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna  

Efter önskemål utökar vi i år och kör hårt i två helger. 
 

Det kommer även att serveras ärtsoppa och pannkakor i höstrusket,  
för dem som önskar 

 
Däckbyte 150:-/bil 

Ärtsoppa och pannkakor 50:- 
 

Mycket välkomna önskar 03/04-laget 
 

Newbody har också försäljning, för leverans i början av december 
Snygga strumpor, kalsonger eller trosor till julklapp, kanske? 



Björkö Hembygdsförening  
 
Vi arbetar med en uppdatering av 
häftet ”Björköhus från sekelskiftet”.  
Målet är att i ord och bild dokumentera 
de hus och människor som fanns på 
Björkö i början av förra sekelskiftet.   
     Har du foton på hus eller människor 
från den tiden vill vi gärna låna dem 
för att scanna dem.  Kanske har du 
något annat gammalt kort från Björkö som du vill dela med dig? Kontakta i så fall Rolf 
Samuelsson, tel. 0760 400225 eller Roy Andreasson tel. 0725 272617 eller Christer 
Alexandersson 070 7490170.  
 
     Är du dagledig och vill hjälpa till? Från och med början av september träffas vi på tisdag 
förmiddag i hembygdsgården. Du är välkommen dit! 
Besök även vår hemsida: http://bjorko-hembygdsforening.webnode.se/ 
     Är du inte redan medlem så kan du bli det genom att sätta in 150 kr på plusgiro 668315-5. 
På andra våningen i Hembygdsgården finns en vävstuga. Är du själv intresserad av att väva kan 
du kontakta Maj-Lis Lysell 073-256 20 65 för mera information.  

 

 
 

 
Bild: Klas Eliasson 



 
 

 

Den 4 oktober planerar Samhälls-

föreningen att åter ha en arbetsdag 
vid Gröna Äng. 
Då röjer vi på området igen och så 

ser vi hur vi kan märka ut lämplig väg 

att ta sig över berget till Kålvik. På 

så vis får vi, med små medel, fram 

ytterligare en vandringsled på 

Björkö. 

Planeringen är att vi så småningom 

ska skapa en möjlighet att ta sig 

strandvägen ända från hamnen till 

Trollvik. Vi tar ett steg i taget! 

 

Välkomna till arbetsdagen, som vi 

startar kl. 10 och så håller vi på så 

länge vi har lust! 
 

Ett citat i vår tid av Tage Danielsson: 
 
En kommer hit för att fly från nöden 
En kommer hit för att undgå döden 
 
En kom hit, av terror tvungen 
En kom hit för att gifta sig med kungen 
 
Dom är tyskar, iranier, greker, turkar 
Mest är dom snälla, andra är skurkar 
 
En del är ärliga, andra är skumma 
En del är genier, andra är dumma 
 
Mest är dom fredliga, andra vill slåss 
Med andra ord: dom är som oss! 
 
En del söker lugnet, istället för bråket 
Det enda vi svenska kan bättre – är språket 
 
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva 
Som inte var svenskar – men ja, må dom leva! 
 



 
 

Kalendarium 
 

SEPTEMBER 

6       Björköbarnens Loppis           Gympahallen 

”        Båtklubbens kräftskiva         Klubbhuset 

15     Hamnföreningens höststämma 

23     Bamsegympan startar            Gympahallen 

27     Arbetsdag         Hamnen 

         Hamnföreningen/Båtklubben  

         Världens Barn-fest                 Hamnen 

28     Björköbarnens fixardag         Lekplatsen 

          

 

OKTOBER 

4        Arbetsdag                               Gröna Äng 

12      Rosa Bandet poängpromenad 

25-26 IFK Däckbytardagar           Fotbollsplan 

31      Björköbarnens pumpajakt      Kilen 

 

NOVEMBER 

1-2     IFK Däckbytardagar              Fotbollsplan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hamnfest för 

                    
 

Björkö Hamnplan (Brottet) 27 september Klockan 14.00-16.00 
 
 

Loppmarknad Lotterier Fiskdamm Äggost Chokladhjul Korvgrillning mm 
 

Servering i Hemvärnsgården 
 

Loppmarknaden: vill du skänka något kontakta Alma 0739-281980  eller Rosita 0760-640605 
  

Välkomna 
 

Medverkande:  
Björkö Kyrka, Missionskyrkan, IFK Björkö, Samhällsföreningen, Röda korset, SPF,  Björkö båtklubb mfl 

 
****************** 

 
         Söndag 12/10 kl. 11.00 avslutar vi med gemensam Tacksägelsegudstjänst  i Björkö kyrka  

Rosa Bandet – Poängpromenad 
 
         12 oktober, klockan 13-15, med start vid busshållplatsen Mossvägen 
 

Startavgift 100:- 
Vi bjuder på kaffe och hembakat. 

 
     Du kan redan nu komma hem till mig och köpa lotter på en tavla, skänkt av 
     Katarina Elfast. 

 
ALLA PENGAR GÅR TILL ROSA BANDET 

                                                                                                          Linda Andersson 

 



 

              

             
                 
             
 
 
 

Kyrkorna välkomnar dig i höst! 
 
Utöver ordinarie gudstjänster och grupper vill vi särskilt peka på: 
 

Fredagsmys i Skutan 3/10 & 7/11 
I höst prövar vi att se film och samtala efteråt om filmen. Vi börjar kl. 18 för hela familjen med 
tacos-buffé el. liknade. Kl 19 film för barnen i ett rum, för vuxna i ett annat.  
Kvällen avslutas med gemensam fika och samtal. Avgift och anmälan, se affisch!  
 

Gemenskapsträffar. Start 4/9 
Till Dagledigträffarna en gång i månaden växelvis läggs gemenskapsträffar i 
Församlingshemmet, Björkö kyrka, andra torsdagen i varje månad kl. 15.  
Johan Ekstedt sjunger. 
 
Världens Barn och FN 
Tacksägelsedagen 12 oktober firas gemensam gudstjänst i Björkö Kyrka för Världens Barn  
 26 oktober är det FN-gudstjänst i Missionskyrkan. Kl. 11. 
 

Välkommen åter! 
Ulrika Davidsson är tillbaka på orgelpallen i Björkö kyrka för tredje gången, då hon tillträtt 
tjänst som kyrkomusiker här. Söndag 19 oktober på kvällen blir det musikgudstjänst. 
 

Johnny Cash-mässa 23/11 kl 18 i Skutan. 
Gemensam nattvardsgudstjänst med musik av Johnny Cash. Han som ville följa Jesu 
uppmaning att ”gå den extra milen” och som gått till eftervärlden som den som helst sjöng på 
fängelser. Medverkande musiker från Allianskyrkan. 

Björkö Missionskyrka                             
Bäckevägen 31,  tel 96 17 09            

Pastor Emma Rundäng (tjl) 

Björkö Kyrka 
Kyrkvägen 11, tel. 0708 96 01 51 
Komminister Christer Holmer 


