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En hälsning från ordföranden 

Kära vänner! 
Vi måste väl tyvärr inse att detta år, vädermässigt, inte blev någon höjdare. Jag hör nu 
spekulationer om att det kanske är så att årets väder är förskjutet – vintern kom först i februari, 
våren kom i maj och den lilla sommar vi har haft dök inte upp förrän i augusti. Vem vet, vem 
vet? 

Personligen blev det ändå inte utrymme för sommarliv, eftersom min käre man Leif har råkat ut 
för en eländig sjukdom som gör att han inte är rörlig. Hade jag inte haft den fantastiska 
hemtjänstpersonalen, som kommer hem till oss, positiva och välvilliga, så hade sommaren inte 
blivit så bra som den ändå har blivit. Jag måste säga att den vård- och omsorgsverksamhet som 
Öckerö kommun erbjuder håller mycket hög kvalitet – när man hör hur det kan vara i andra 
kommuner är man glad att man bor här! 

Men mycket roligt och fantastiskt kan jag ändå 
rapportera om från vår ö. Vi fick till exempel en 
fin start på sommarlovet i samband med invig-
ningen av den nya gång- och cykelleden längs 
Bäckevägen. Den är ju Samhällsföreningens egen 
stolthet, efter att ha drivit frågan i många år. 

Sedan hade vi ett härligt nationaldagsfirande, med 
aktualisering av informationstavlorna längs 
”Pilgrimsleden”, som tyvärr måste ha irriterat 
någon så mycket att tavlorna senare blev vanda-
liserade hårt. Vår ö är tydligen inte så ”jungfrulig” 
som man helst vill tro! 

Vid Blomstervandringen, i början av sommaren, 
fick vi uppleva något så ovanligt som att orkide-
erna ännu inte slagit ut! 

Och efter midsommarfirande och Björködagen och ett kämpande mot regn och blåst, så intog 
Konstvågen och Västerhavs-helgen Björkö med klang och jubel och ett strålande sommarväder! 
Också i år överträffades alla förvänt-
ningar – allt var toppen, till och med 
mer än förra året! Nu har vi fått en 
högt värderad ny Björköbo – marin-
biolog Per Sundberg (till vänster) som 
kunde ge oss kvalificerad ledning från 
Göteborgs Universitet. Därför fick vi 
tillgång till en fjärr-styrd 
undervattenskamera och fyra 
intressanta seminarier om rödlistning 
av arter i havet, frågor kring vind-
kraft och havsmiljön, påverkan av 
plast i havet och tips om mat från 
havet som vi inte äter. Vilka 
seminarieämnen! 



Färjan Svanhild lade till vid Ishuset och för-
utom att man bjöds på kaffe och kanelbulle, så 
bjöds det två kvällar på fantastisk musik av 
nio musiker, de flesta Björköbor som kom från 
olika håll och nu lirade i pur musikglädje! 
Otroligt uppskattat.  
Så var det guidning i fisketrålare, i forsk-
ningsfartyget R/V Nereus, sjöräddnings-fartyg 
och ishus. Det var filmvisning och information 
hos Hembygdsföreningen, det var ”prova på” i 
kajaker och tiohuggare. Och som en räddande 
ängel serverade Feskeboa och Rick Wiseman 
delikata fisk-hamburgare – för hur skulle vi 

annars ha överlevt! 
Efter att dessutom ha vandrat runt och förund-
rat oss över vilka kreativa och talangfulla 
konstnärer och konsthantverkare vi har på ön, 
var det som att komma till himmelriket när 
man trädde in i Tomas och Berit Janssons 
ljuvliga trädgård och fick njuta av mängder av 
delikata bakverk, som var som konstverk dom 
också! 
Jag säger som jag brukar: 
Björkö har så fantastiska invånare, så kreativa, 
så busigt påhittiga, så välvilligt engagerade, så 
omsorgsfulla om vår miljö, så kompetenta, så 
enkelt anspråkslösa, och så positiva!  

Ett stort TACK för allt ni bidrar med till vårt samhälle, på olika sätt. 
Därmed kavlar vi upp ärmarna och ger oss in i hösten….. Vi kan väl önska oss en riktigt fin och 
vacker höst i alla fall, som tack för att vi har stått ut med (den inte så kuliga) sommaren? Vi lär 
väl ha lite att ta tag i höst också, kan jag tänka mig! 
Helena Larsson, ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nytt från Hamnen 
 
Denna sommar har ju vädret inte varit som den förra. Trots detta har det varit full aktivitet i 
hamnen 
Deltagandet i Västerhavsveckan blev en riktig höjdare. Tack till alla som var där och framför 
allt tack till de som arrangerade den. 
Vi har inte kommit upp till något rekord vad gäller antalet gästnätter i sommar. Vädrets makter 
rår vi som väl är inte på. 
 
Det som vi ALLA borde klara av är att ta hand om våra sopor. I södra delen av hamnen finns 
det 7 st sopkärl. Dessa blir överfulla på två dagar. Inte normalt. Vi ber fastboende Björköbor att  
ta hand om era sopor hemma. Släng dem inte hos någon annan. 
Snart börjar det bli dags att ta upp båtarna på land. Glöm då inte att vi har ett bokningssystem 
för detta på vår hemsida bjorkohamn.se. 
 
Det stundar också en höstarbetsdag den 19 september med start kl 09.00. Då kommer vi som 
vanligt att utföra en hel del arbeten inför vintern. 
 
För Björkö Hamn 
Bengt Olausson 
 

 
 
 



Minigolf på Björkö   
 

I vintras var hela huset och trädgården full av 
bandelar och hinder i olika stadier av renove-
ring och målning. Då visste vi inte om någon 
spelade minigolf nu för tiden, som en kompis 
sa "såå 80-tal"... Hela projektet kändes skakigt 
och osäkert. Spänningen var också olidlig om 
placeringen av banan. Skulle den få plats 
överhuvudtaget och iså fall var? Vi hade en 
katastrofplan - att lägga ut Minigolfbanor lite 
här och där på ön, så att spelarna fick gå på 
långpromenad med klubborna. Allt löste sig 
veckan innan premiären, med Hamnfören-
ingens hjälp. På långfredagen ställde 20 

fantastiska människor upp och hjälpte oss att bygga ihop alla delar, ett antal timmars pusslande 
innan vi fick till det – TACK alla Ni hjälpsamma människor. 

Det har verkligen varit kul med all action på 
minigolfbanan. En liten kille kom glädjestrålande 
och berättade att han klarat Svanhild på 33 slag! 
Många Björköfamiljer har utnyttjat sina Guldpass 
flitigt. Mor och farföräldrar har spelat med barn 
och barnbarn. Vi hoppades att minigolf åtminsto-
ne ibland skulle vara ett alternativ till att sitta 
ensam vid sin dator. Därför var det extra festligt 
att se ungdomar spela i stora grupper gång efter 
annan. När turistsäsongen kom - men inte 
sommarvädret - verkade minigolfen fylla behov i båtar och husbilar  

TACK– Björköbor för alla uppmuntrande ord, mer än vi förtjänar. Stort TACK till er i 
Hamnföreningen som arrenderat ut så värdefull mark mitt i hamnen och dessutom fyllt på med 
grus så att Anna-Lena slapp dammsuga varje kväll...och ingen har sagt att de saknar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



parkeringsplatsen. Vi misslyckades med att locka spelande till Björkö Open, som vi hoppats 
kunde vara en del av Björködagens festligheter. Vi återkommer med nytt datum för turnering 
nästa år. Om arbetslusten blir påträngande i vinter, kanske vi bygger ytterligare något av 
Björkös landmärken… Och banrekordet innehas fortfarande av Stefan Lysell med 22 poäng. 
Går det ens att slå?  

Prisvinnande getmjölksglass nykomling i boa  

I augusti upptäckte vi glassen Gettergod och hade provsmakning under några veckor. Överlag 
var kunderna mycket positivt överraskade av att det går att göra så god glass på getmjölk. Den 
har vunnit flera priser, t ex Årets Matinnovation 2014. Småskaligt företagandet tycker vi om 
och därför kommer det nästa år att erbjudas unik och lyxig glass i boa. Gjord på getmjölk från 
Dalspira, Sveriges enda getmjölksmejeri som Carina driver utanför Dals-Ed. Glassen vispas 
ihop av Marie Sedin på Nya varvet. Alla råvaror kommer från småbönder i Västsverige, 
ekologiskt och hälsosamt, fritt från färg och smaktillsatser och bara 6% fett. I vår finns ”Dagens 
Hälsoglass” i 10 varierande smaker i boa. Kul också att Erik på ICA tar in Gettergoda i sin 
frysdisk, för er som får getglassabstinens i vinter.  

TACK för ännu ett trevligt halvår med Glassboa – vi orkar nog en sommar till  
 

Joakim, Anna-Lena, Alma, Adrian, Björn, Maja, Hannes och Amanda i Glassboa 
 
 
Och under Västerhavs-helgen demonstrerade Anna-Lena hur man tar hand om ullen från 
Björkö-fåren. 
 
 
 

 
 
 
 



Trailer Gallery  

genomförde en Sverigeturné i flera 
veckor. Turnén startade efter 
midsommar i Umeå och längs vägen 
har galleriet haft en mängd olika 
samarbeten med lokala konstnärer och 
kulturutövare. I juli besökte det 
rullande galleriet Björkö. 
 

Fanny Kivimäki, 

dansare och improvisatör, intog Trailer 
Gallery under en dag för att rota i 
rötterna. Till sin hjälp hade hon 

Daniel Borgström, som följde 
henne med jazziga toner på kontrabas. 
 
Fanny Kivimäki har sina egna rötter 
djupt rotade 170 mil norr om Björkö, 
vid Luossavaaras sluttning. Här växte 
hon upp bland fjällbjörk och hjortron, 
med en oändlig natur tidvis täckt av ett gnistrande tjockt snötäcke. 
Hon tog sitt första danssteg som fyraåring på Kulturskolan i Kiruna där drömmarna om livet 
som prima ballerina tog fart. Sedan dess har hon turnerat världen över, dansat i såväl 
orkesterproduktioner som soloföreställningar och tagit emot YAMA-awards förstapris för bästa 
barn- och ungdomsproduktion i världen. 
 
Fanny är sedan september bofast på Björkö, utan ett enda blodsband hit, men ett hav av 
upplevelser! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rosa Bandet – Poängpromenad 

 
4 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. Dragningen sker efter poängpromenaden, 4 oktober. 

 
ALLA PENGAR GÅR TILL ROSA BANDET 

                                                                                                          Linda Andersson 

 



Boviks seglarskola 
Det finns ett talesätt som säger att ”tiden går fort 
när man har roligt”. Och det stämmer verkligen. 
1973 hade vi vårt första läger vid Boviks Seglar-
skola. Nu, 43 år senare, har vi avslutat ännu en 
fantastisk sommar i Bovik. I år tog vi emot 70 
lägerdeltagare och vi var c:a 40 ledare  
vid sommarens fem läger. 
 

Många är stadsbor som på detta sätt får 
uppleva en eller flera veckor i skärgården, 
men samtidigt ökar antalet ungdomar från 
Björkö. En härlig mix som gör dessa läger 
så fantastiska. 
Tack alla ni som var med – och tack till er 
Björköbor som alltid är så vänliga! 
 
Janne Otterström 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sopplunch med musik 
”Vem tar hand om hösten?” 

 
Torsdag 15 oktober kl. 13 i Skutan, Missionskyrkan 

 
Sång och musik: Evert Eggerlind 

 

Hembygdsföreningen 
 
Under sommaren har Björkö Hembygdsförening haft en utställning om 
"Militärens roll på Björkö " och den har varit välbesökt.  
Äggostens dag den 25 juli var uppskattad som vanligt.  
Under västerhavsdagarna var det många besökare i Kerstin och Lars Jägersvärds 
fina sjöbod. Där visades filmer om fiske och en utställning av Björkö fiskeflotta 
genom tiderna, som var mycket uppskattade. Lars informerade och visade 
radiofyren från Burö.  

Ett stort tack till paret Jägersvärd som lånade ut sin sjöbod med tjärdoft och ett stort tack till alla 
besökare till Hembygdsföreningen 

 



IFK Björkö 
 
Fotbollsskolan 
Midsommarveckan var det återigen dags för IFK Björkös fotbollsskola på Björkövallen. 
65 deltagare mellan 6 och 12 år hade en fantastisk vecka med framförallt fotboll, men även 
lekar och annat skoj. Huvudansvarig var Emma Alexandersson som tillsammans med övriga 
ledare och kökspersonal gjorde detta till en fantastiskt lyckad vecka för våra barn. Ett stort tack 
till er allihop!   

Midsommar 
Midsommarfirandet gick traditionsenligt av stapeln på Björkövallen. Stången restes och när 
sista spannen var utlottad och alla små grodor hade dansat klart hade vi räknat in nästan 1200 
besökare. De mindre danssugna tömde tombolorna på lotter och länsade chokladhjulet, eller tog 
en kopp kaffe och hembakt fikabröd.I samband med midsommarfirandet uppmärksammades 
stipendiaterna för Carl-Erik Svenssons minnesfond, Roland Dittmer och Stefan Granstav, för 
sitt stora engagemang för föreningen och för våra ungdomar.  

Björködagen  
När det är Björködagen då ska solen skina. Så också när portarna slog upp för årets upplaga. 
Förutom hoppslott och karusell för de minsta erbjöds det hamburgare för de hungriga, lotterier 
med fina vinster för de lyckosamma, och fantastiska hembakta kakor och bakverk i caféet inne 
på Seaside för finsmakarna.  
Skönsjungande Johanna Wahlström underhöll med sitt gäng på Seasides brygga och bjöd på 
både nya och gamla hits, och dagens aktiviteter avslutades med det olidligt spännande (och 
olidligt sega) Ankracet. Efter historiens långsammaste anklopp stod till sist Christer Sandström 
som segrare med sin fula ankunge, ett stort grattis till honom! 
På kvällen bjöds det livemusik på Seaside och drygt 350 personer kom ner och svängde sina 
lurviga tillsammans med hjältarna för dagen, cupsegrarna i A-laget. 

Björkö BouleCup 2015  
Ett strålande högsommarväder mötte de 108 boulespelarna i de 58 
lag som kom till start i årets BouleCup. Efter många spännande 
matcher med både skönspel och mindre skönt spel, så avgjordes 
finalen mellan veteranerna och flerfaldiga cupsegrarna Ann-Marie 
och Jörgen, och unga skickliga nykomlingarna Jonathan och 
Noel. En ren Björköfinal alltså, där efter mycket spänning och 
stort besvär, till sist gammal visade sig vara äldst och Jörgen och 
Ann-Marie fick återigen ta emot förstapriset. Stort tack till alla 
frivilliga som hjälpt till med förberedelser, genomförande och 
efterarbete med alla våra aktiviteter 

i sommar, ni vet vilka ni är, utan er hjälp hade vi stått oss slätt! 

F04-06  
Onsdagen den 12 augusti var det finbesök på Björkövallen. Sofia 
Skog och Kathlene Fernström från Kopparberg-Göteborgs FC 
skulle hålla i träningen för tjejerna i F04-06. Det var 12 förvän-
tansfulla, grönklädda tjejer på plats prick 16:45 för att få ta del av 
hur ett av Sveriges bästa damlag tränar. I ett strålande väder höll 
Sofia och Kathlene under 1,5 timma i övningarna.  
 



Sällan, eller aldrig, har tjejerna varit så uppmärksamma som vid genomgång av övningar den 
här kvällen. Alla stod blickstilla och knäpptysta när övningarna gicks igenom. Efter upp-
värmning och övningar med mycket bollkontakt, fick tjejerna tips på hur man nicka - både 
stående och språngnickar, och man genomförde också en skottövning. 
Kvällen avslutades med fika och frågestund - "hur känns det att bli utvisad?", "bästa och sämsta 
cup?" samt autografskrivning (på bollar, på skor, på tröjor, på papper) samt lagbild med de nya 
idolerna. Den 27 augusti när Kopparberg möter Mallbacken på Valhalla IP går IFK-tjejerna in 
hand-i-hand med båda lagen och därefter tar vi tag i hemmapubliken och hejar fram laget till 
ytterligare en seger på Valhalla. #FORZA TJEJFOTBOLL# 

A-laget  
Höstsäsongen har sparkat igång igen och IFK Björkö gick ut hårt och tog ett kliv upp på 4:e 
plats i tabellen i div. 4B efter att ha besegrat IF Väster hemma på Björkövallen med 2-0. 
 
Men det vi kommer att minnas allra bäst av sommaren 2015 är ändå segern i Skärgårds-
cupen! Efter 2-1 vinst i finalen mot ärkerivalerna Öckerö på Prästängen fick vi ännu en 
inteckning i vandringspokalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemmalaget tog visserligen ledningen med 1-0, ett otagbart kanonskott rätt upp i krysset, 
genom Christian Karlsson, men i andra halvlek ökade den gröna maskinen farten. Och efter att 
lagkaptenen Sebastian O Carlsson kvitterat på en hörna, hakade även den stora tillresta Björkö-
klacken på det höga tempot. 
- ”Havet av gröna supportrar var mäktigt att spela inför. Att de lyfte oss var inget snack om 
saken”, säger Andreas Haglund. Sedan gjorde nyförvärvet Fredrik Augustin 2-1 efter att ha 
snappat upp bollen och lobbat över en för långt ut stående Öckerö-målvakt. Resultatet stod sig 
matchen ut och skeppet kom hem till Björkö igen. 

Konstgräsplan på Björkö! 
Under hösten 2015 drar IFK Björkö igång en insamling till en konstgräsplan. En konstgräsplan 
ger alla Björkölag möjlighet att träna året runt på Björkö och gladast är vi över att med en 
konstgräsplan kommer samtliga ungdomslag att kunna träna på ön vintertid.  
Vi behöver all hjälp vi kan för att finansiera detta och jobbar därför med flera finansierings-
källor, bl.a. har vi gått ut med brev till samtliga företagare på ön och bett om kvadratmeter-
sponsring. Det har hittills fallit väl ut, men vi påminner de som ännu inte betalat in att göra så. 
Företaget sponsrar 1 kvm för 1000 kr och får, beroende på antal köpta kvm, olika exponering i 
anslutning till konstgräsplanen. Privatpersoner kan naturligtvis också vara med på detta, sätt in 
pengar för önskat antal kvadratmeter på IFK Björkös bankgiro, 611-5091 och glöm inte bort att 
skicka med ditt namn. Tack på förhand!



”Gobba´på hamna´- en reflektion 
 
De satt där och talte om fornt och nytt 
medan dagen mot aftonen led. 
De dröjde så gärna vid tid som flytt 
men också i nuet var med. 
 
Det var Gillholms Edvattes Attur 
och Albert å Edvatt på Än´ 
som talte om fiske och fisketur. 
Om garn som de mist och fått igen. 
 
Där var Oskar i Gröden, som tycktes le 
åt något kamraterna sade 
Det var Albertes Evald och där brevé 
satt Mörnarns Oskar mä mössa på sne 
 
 
 
 
Detta lilla ”verskåseri” av signaturen Old Jeb har jag hämtat från boken ”Bohus-Björkö, mer 
om öns historia” som sammanställdes av en grupp björköbor år 1988.  
Old Jeb´s riktiga namn var egentligen Job Gustafsson, född och uppvuxen i Skarvik. Han blev 
kapten i handelsflottan och tog sig senare namnet Tillroth. På äldre dagar engagerade han sig i 
att dokumentera Björkö vid sekelskiftet 1800-1900.  
 
Jag väljer att, i detta sammanhang, lägga till en nutida bild av några ”gubbar på hamna” 

De mindes vintrar, när fisket slog slint 
och isar fjordarna täckte 
Men också tider då fisket var fint 
och nya förhoppningar väckte. 
 
Nu mera till bänken ej går deras fjät. 
Ej mer med varandra de skalkas. 
Och valkiga nävar ej längre tampas 
Med isiga åror och nät. 
 
Ty gänget är skingrat,  
de äldsta gått hän 
Till den hamn varifrån ingen vänder 
Och bänken befolkas av yngre män 
Som dryftar vad numera händer. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamnfest för 2015 

  
 

Björkö Hamnplan (Brottet) 19 september kl. 14-16 
 

LOTTERIER, ÄGGOST, CAFÉ, CHOKLADHJUL,FISKDAMM, KORVGRILLNING, 

UPPTRÄDANDEN mm 
 

Servering i Hemvärnsgården 
 
 

Välkomna 
 

Medverkande: Björkö Kyrka, Björkö Missionsförening, IFK Björkö, Röda korset Samhällsföreningen, mfl  
 

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

         Söndag 11/10 kl. 11.00 – Tacksägelsedagen! Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan  
        Med Christer Holmer och Emma Rudäng. 
        Auktion av höstens skörd efter gudstjänsten till förmån för Världens Barn 
 

******************* 
Vill ni baka till caféet, kan det lämnas senast kl. 13.00 den 19 september, i Hemvärnsgården, alternativt till 
Göran Billvall, Båmgegårdsvägen7. 
 



Västerhavsveckan på Björkö 2015, vilken succé! 
 
Över 1000 besökare som kunde lära sig om fisket både då och nu, lära sig om radiofyren på 
Burö, gå in i ishuset, ta en fika eller njuta av fantastisk musik på färjan, klappa får, fisk och 
sjögurka. Se på vad som fanns på botten i hamnen, bada bastu och gå ombord på Astrid Finne. 
Prova på att ro eller paddla kajak och kanadensare, förundras över de groteska mängder skräp 
som finns i havet eller gå på föredrag. 

 
Vi från arrangörshåll är supernöjda 
och vill tacka alla, från vädergudar, 
utställare, funktionärer, musiker till 
besökare, för all support. Det är roligt 
att arrangera saker för en sådan 
uppskattande publik som ni är, kära 
Björköbor. 
Om någon har några idéer till nästa 
upplaga eller är sugna att hjälpa till är 
ni mer än välkomna att höra av er! 
Tills nästa gång; Hjärtligt tack! 
 
Solvarma hälsningar från 
planeringsgruppen Västerhavsveckan 
på Björkö, genom  
Emma Alexanderson. 

 
Vi tackar Planeringsgruppen som, förutom sammanhållande och ”spindeln i nätet” Emma 
Alexandersson, även bestod av Annika Alexandersson, Linnea Jägrud, Per Sundberg, Ulla 
Hallqvist och Kenneth Carlsson, Majlis Lysell, Lars-Erik Alexandersson, Tomas Axelsson och 
familjen Pettersson/Helling. (Alla besökare genom Björkö Samhällsförening)  



              

             
 
 
 
 

Välkommen till kyrkorna på Björkö i höst! 

Det är mycket man inte måste  
Föreläsning med Tomas Sjödin Söndag 20 september kl.17 i Skutan (Missionskykan)  
Tomas Sjödin är författare, pastor, föreläsare och krönikör i GP.  
Ingen förbokning, 50 kr, inkl fika 

Ny samtalsgrupp för män  
varannan onsdag kl 19, start 23 september. Björkö Församlingshem  
Vi följer Tomas Sjödins uppmärksammande bok "Det händer när du 
vilar" 

Söndag 11 oktober kl.11 Tacksägelsedagen! 
Gemensam gudstjänst i Missionskyrkan  
Nya konfirmanderna hälsas välkomna. 
Christer Holmer, Emma Rudäng 
Våra gåvor av höstens skörd auktioneras ut vid kyrkkaffet till förmån 
för Världens Barn 

Söndag 11 oktober kl. 17  
Konsert "Ett liv med musik" Sång o Musik av Anton Eriksson Kör & Solister Björkö Kyrka 

Söndag 25 oktober kl 11  
Gemensam FN-Gudstjänst i Björkö kyrka, Emma Rudäng, Christer Holmer och konfirmanderna 

Lördag 31 oktober kl 11 Alla Helgons dag 
Gemensam gudstjänst med nattvard i Björkö kyrka, Emma Rudäng och Christer Holmer 

Söndag 1 november kl 17  
Gemensam gudstjänst med ljuständning i Missionskyrkan 
I minnet bär vi dem. Christer Holmer och Emma Rudäng 
 
Se även hemsidor www.svenskakyrkan.se/ockero samt www.bjorkomissionskyrka.se 

Björkö Missionskyrka                             
Bäckevägen 31, tel. 96 17 09            

Pastor Emma Rundäng  

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


