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En hälsning från ordföranden 
      
Kära läsare! 
Efter en sommar som väl kunde ha ”levererat” lite bättre, går vi nu obönhörligt mot höst och 
kortare dagar och vi hoppas väl lite till mans att vi ska få kompensation med lite fina höstdagar 
istället, eller hur? 
 
Men sommaren på Björkö har ändå gett oss många 
fina dagar och upplevelser. Till exempel en solig 
och festlig Nationaldag, med musik och flaggor 
och fika nedanför Equmeniakyrkan. Många kom – 
både gamla och nya björköbor!  
 
Sedan en traditionell blomstervandring vid Ryds 
Bovik med besök av C v Linné i full kostym. 
Olyckligtvis var blomningen inte i takt i år, men 
lite fanns det ändå att ”bocka av”. 
 

Så blev det midsommar på fotbollsplan och 
därefter Björködagen. Om detta finns det 
rapport i IFKs text här i tidningen. 
 
Under sommaren fick också 
Samhällsföreningen till en efterlängtad 
spång över sankområdet i Kålvik. Så nu har 
vi förlängt slingan från Gröna Äng – nästa 
steg är att göra slingan mer tillgänglig fram 
till Klarvik. Det var de rekorderliga 
karlarna Bernt Jacobs och Bengt Berndtzén, 
med stöd av Owe Gissleholm som byggde 
den fina spången. 
 

Efter en juli-månad där man fick vara på hugget  
och ta varje tillfälle till sol och kanske båtturer, 
kom så sommarens höjdpunkt på Björkö – den 
officiella invigningen av Västerhavsveckan! 
Även nu levde vi i spänning om vädret skulle 
behaga vara med oss, eller mot oss. Och det 
blev väl…… nåja! Vi hade i alla fall uppehåll 
större delen, men blåsigt var det. Och därmed 
finns det ännu större anledning att tacka alla 
aktörer! Det var en strålande uppvisning i 
feststämning, gästfrihet, matnyttig information 
(både teoretiskt och mer konkret), en frejdig 
uppslutning av alla sorters informatörer inom 
hav och kaj och strand.  
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Och så förstås Trafikverkets 
Svanhill under styrning av 
Tomas Axelsson, som gav oss 
möjlighet till fest långt över 
förväntan. Helena från 
”57kvadrat” bakade 500 bullar 
till färjeserveringen och 
Emma/Emelie från ”Feskeboa” 
gjorde nästan 200 fiskburgare. 
Björkömusiker med förstärkning 
spelade – för att inte tala om 
musikanterna som kom med 
färjan in i hamnen och spelade 
så härligt!  

Ja, som ni märker, jag snubblar på orden för att kunna beskriva evenemanget! 
Lägg därtill Konstvågen som försiggick samtidigt, med mycket fina utställningar, och 
bouletävlingen på Fotbollsplan, också beskriven i IFK-rapporten. Ett stort tack till alla som 
engagerade sig i alla dessa evenemang! 
 
 
Sen, när sommaren började avta, 
nåddes jag av ett meddelande som 
jag blev lite extra glad och lyrisk 
över: Linnéa och Johannes Jägrud, 
med flera, hade lagt upp en hö-
hässja, för första gången på många 
år på Björkö! Tyvärr kom hårda 
vindar och lade sig i alltihop, så allt 
hö stannade inte kvar. Men jag 
hoppas att det inte är sista gången 
vi får glädja oss åt en hö-hässja på 
Björkö. 
 

 
Och därmed, kära läsare, vill jag 
tacka för en positiv och aktiv 
björkösommar och önska en fin, 
färgrik och glädjerik höst. Här i 
tidningen kan du ta del av en 
massa spännande aktiviteter och 
förnöjelser – och så skickar jag 
med Klas Eliassons fina bild över 
Suddevik – en miljö som tyvärr 
sällan finns med på 
bildpresentationer från Björkö. 
 
     Hälsningar Helena Larsson 
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Nytt från Hamnen  
  I sommar har vi ju inte haft vädret med oss speciellt många dagar. Trots detta har det varit full 
aktivitet i hamnen. Invigningen av hela Västkustens Västerhavsvecka var riktigt bra. 
Tack till alla som deltog och tack till de som arrangerade det hela. 
     Vi har haft bättre beläggning i gästhamnen denna sommar men inget rekord. Däremot ser det 
ut att bli rekord i antalet husbilar. Hoppas det blir ännu bättre nästa år när vi får nya och fler 
platser att tillgå. 
     Det har blivit lite bättre med sophanteringen än tidigare, även om det har varit några tillfällen 
med mycket skräp. Den som slängde en gammal båtvärmare i en grön sopbinge borde tänka till. 
     Snart börjar det bli dags att ta upp båtarna på land igen. Vi kommer att ändra en del på 
rutinerna för dagar som är till förfogande för upptag. 
     Upptagningen börjar i september och avslutas 21 oktober. Boka i god tid på vår hemsida 
och var observant på denna tid. Vid upptagning skall två (2) personer vara med från båten för 
att hjälpa till med stöttor och upp-pallning. 
 
Det stundar också höstarbetsdag 24 september kl 09.00. Då kommer vi som vanligt att utföra 
massor med arbeten inför kommande vinter. Vi ses om inte förr så då, lägg in tiden i er 
kalender. 
      
För Björkö hamn, Bengt Olausson 
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Dags att höja blicken 
     Den viktigaste frågan för oss Björköbor att engagera oss i nu under hösten är att en 
Fördjupad Översiktsplan för Björkö, ska fastställas i år. Vi kommer att kunna delta i samråd och 
medborgardialog som Öckerö kommun kommer att bjuda in till. 
     Ett trettiotal Björköbor deltog i de fokusgruppdiskussioner Öckerö kommun höll i 
Västergårdsby, för några år sedan, kring den nya planen. Då fick vi under två möten arbeta 
gruppvis, kring frågorna ”Vad är vi nöjda med i gällande Översiktsplan?”, ”Vad behöver 
förändras?” och ”Hur vill vi att Björkö som samhälle ska utvecklas?”. Dåvarande 
samhällsbyggnadschef och två handläggare medverkade från kommunens sida. Båda dessa 
möten var kreativa och vi upplevde att våra synpunkter blev mycket väl dokumenterade. Det 
fantastiska var att vi 30 personer som grupparbetade under någon timme, redovisade nästan 
identiska åsikter om vad som är bra i Björkös struktur och vad som kan bli bättre osv. 
Oberoende av varandra talade vi med en röst! 
     Självklart finns det nu en stor nyfikenhet hos många – Hur har Björköbornas åsikter landat 
ner i det föreliggande dokumentet FÖP Björkö 2016? 
      Nu är det skarpt läge och det är enbart i höst, under medborgardialog och i samrådet och i 
remissvaret från Samhällsföreningen som vi har möjlighet att påverka samhällets fysiska 
utveckling under väldigt många år framöver. Var ska det byggas hus? Vilka slags hus? Eller ska 
det inte byggas alls? Äldreboende? Färjelägen? Breddning av vägar? Busslinjen? Trafik genom 
hamnområdet? Ska södra delen av ön plansprängas? Skola? Centrumbebyggelse? 
     I skrivande stund är detta den information jag fått från kommunen: 
”Form för samrådet är ännu inte helt fastställd. Dokumentet FÖP Björkö kommer att ställas ut 
på plats på Björkö och dessutom ligga ute på kommunens hemsida. Utöver detta är tanken att ha 
någon form av medborgardialog. Oavsett så kommer kommunen, enligt plan- och bygglagen, att 
kommunicera ut samrådsinformation tydligt.”     Stark uppmaning till alla som intresserar sig 
för Björkös framtid och utveckling att hålla ögon och öron öppna, för när och hur vi har 
möjlighet att tycka till om planen. I januari är troligtvis beslut redan fattade av fullmäktige som 
kommer att påverka vår ö många år framöver, förhoppningsvis på ett bra sätt 
        Anna-Lena Helling 
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Västerhavsveckan på Björkö 
     Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön som arrangeras av Västra Götalands-
regionen. I år sträckte sig veckan från Skälderviken i söder till Kosterhavet i norr, och Björkö 
deltog för tredje gången.  
     De runt 1 100 besökarna fick under 
dagen möjligheter att lära sig mer om den 
marina och kustnära miljön, och pröva på 
olika aktiviteter med anknytning till havet. 
     Besökarna kunde lära sig mer om det 
kustnära fisket, se hur det ser ut på botten i 
hamnen, och få höra marinbiologer berätta 
om främmande arter som kommer hit och 
som kan utgöra ett hot mot den biologiska 
mångfalden. Vi kunde bekanta oss med 
lamm och får och lära oss hur de används 
för att hålla landskapet öppet, hur man kan 
använda tång i matlagningen, och det fanns också chans att pröva fiskelyckan från kajen. 
     Havsmiljön är det övergripandet temat för veckan och även i år uppmärksammades 
nedskräpningen i havet och vad plast, både den som syns och den som inte syns för blotta ögat, 
kan ställa till med i havet.      
     I år var programmet mer omfattande än tidigare och det fanns många fler aktiviteter än de 
som nämnts här. Nytt var också att själva invigningen av veckan hölls på Björkö med tal av 
representanter från Götalandsregionen, Havs- och Vattenmyndigheten, och centrum för Hav och 
Samhälle/Göteborgs Universitet. Vackert inramat av den skönsjungande kören "Salta Gubbar". 
     

 Vi som är med och arrangerar 
Västerhavsveckan drivs av ett intresse 
för havet, och övertygelsen att 
kunskap gör att vi bättre kan ta 
tillvara och värna de unika värden 
som den marina miljön utgör. Vi tror 
också att det positiva gensvaret från 
besökarna visar att många delar vårt 
intresse och vår ambition om ett 
hållbart nyttjande av havet och 
kusten. 
 
Kenneth Carlsson och Per Sundberg 
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IFK Björkö 

Fotbollsskola 
Emma Alexandersson tillsammans med ungdomsledare och kökspersonal tog emot ca 90 
fotbollssugna barn och ungdomar under 4 heldagar på Björkövallen veckan före midsommar. 
Nytt för i år var vårt fotbollsslekis där våra allra minsta fotbollsfantaster under eftermiddagarna 
fick göra bollövningar och leka lekar. 
Veckan började med bra väder men blev gradvis sämre med en hel del regn. Detta stoppade inte 
våra entusiastiska fotbollsskoleelever som tappert spelade på i alla fall. Det har övats skott, 
fintats, spelats EM-matcher och knutits en hel del skosnören. Den traditionella ledarpricken var 
naturligtvis lunchtimmens höjdpunkt. 
På torsdagen lövades midsommarstången och riggades det tält inför midsommarfirandet, innan 
det var dags för avslutning i fotbollsskolan och fotbollslekis. Ett stort tack till alla barn, 
föräldrar och ledare för ett härligt engagemang. 
 
Midsommar 
På fredagen var det äntligen dags för dans kring midsommarstången. Solen och värmen bjöd 
verkligen upp till dans och ALLA kom och firade midsommar tillsammans på Björkövallen. 
Kräfthjulet, fiskedammen, caféet, lotterier och lotterispänner fanns på plats och bemannades av 
föräldrar och barn från ungdomssektionen. Ebba Knutsson och Stefan Granstav, tillsammans 
med band, bjöd på skönsång när det var dags att dansa runt stången. 
Som en del av midsommarfirandet delades även årets stipendium ur Karl-Erik Svenssons 
minnesfond ut. Stipendiet tilldelades Jens Johnsson för hans fantastiska insatser under många år 
för ungdomsfotbollen i IFK-Björkö. Hedersuppdraget att dela ut priset, tillsammans med en 
bukett blommor, hade förärats IFK Björkös ordförande Malin Sandström och Carl-Eriks dotter 
Margaretha Eng. 
 
Björködagen 
När midsommar var färdig-
dansad var det bara att ladda 
om för Björködagen.  
I år slog vi upp portarna till 
festplatsen vid Seaside redan 
kl 10:30. Och det kom 
mycket folk, vi grillade ca 
190 stycken hamburgare, 
otaliga ”fiskar” drogs upp ur 
fiskdammen, och barn i alla 
åldrar hoppade sig trötta i 
hoppborgen. Nytt för i år var 
bl a ponnyridningen som 
visade sig vara mycket 
populär. Vid lunchtid drog 
Ebba Knutsson och Alice 
Matsson igång ute på 
Seasides brygga.    
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Det bjöds skönsång, dans och show inför en fullsatt brygga. Ett stort tack till Ebba och Alice 
och alla våra härliga barn och ungdomar för en grym show. Dagen avslutades med det 
traditionella Ankracet. Stort grattis till segraren Ralph Jonsson! 
Sen var det dags att svida om till festkläder och bege sig ner till Seaside för en Björködagskväll. 
Vädret lämnade en del övrigt att önska men vad gjorde väl det när Thom, och hans kumpan för 
kvällen, körde igång på ute på bryggan. Senare på kvällen intog A-lagets Andreas Haglund 
scenen och sjöng sin egen Björkölåt. Många skratt och med mycket dans i benen fyllde 
Björköborna dansgolvet på Seaside och det dansades ända in på småtimmarna när årets 
Björködag tog slut. Tack för i år och hoppas att vi ses nästa år igen! 
IFK Björkö och Björködagskommittén vill tacka alla som kom och var med under Björködagen 
2016, med ett extra tack till våra ungdomslag med föräldrar och barn, supporterklubben Björkis, 
Ebba Knutsson och Alice Mattsson, Noel, Jonathan, Liv, Sara och Evelina, och sist men inte 
minst, David med personal på Seaside. Utan er hade de inte gått. 
 
Skärgårdscupen 
Den 9 juli var det dags för avspark i årets skärgårdscupfinal, (som vanligt) mellan IFK Björkö 
och Öckerö IF, på "Hönö Arena". Den stora läktaren var fylld med Björkösupportrar, planen var 
perfekt för en cupfinal och vädret likaså, vindstilla, 20 grader och strålande solsken. 
Den tillresta björköklacken hoppades på en upprepning av förra årets final men tyvärr ville ett 
revanschsuget Öckerö annorlunda. I 92:a minuten satte Gustav Claeson spiken i kistan när han 
gjorde målet som betydde 3-0 till Öckerö och när slutsignalen ljöd stod Öckerö som segrare i 
årets Skärgårdscup. 
 
Boulecupen 
Strax efter klockan 11.00 kastades den första ”lillen” ut i årets Boulecup på Björkövallens 
parkering. 55 lag gjorde upp om den åtråvärda bucklan och till sist stod Sune och Sven från 
Öckerö som slutsegrare. 
IFK Björkö tackar alla spelare, samarbetspartners, funktionärer och publik för en fantastisk dag 
med massa skratt och spänning.                                                                                     
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Badminton 
När badmintonsäsongen drar igång igen efter sommaruppehållet så har vi med hjälp av bidrag 
från SISU kunnat köpa en bollmaskin som kommer att göra det möjligt att effektivisera och 
höja kvaliteten på våra träningar. Bollmaskinen kan ställas in så att den placerar utkastade bollar 
på samma ställe om och om igen vilket både förenklar och höjer nivån när vi vill träna specifika 
slag och kunna repetera dessa upprepade gånger. 
Tränarna ser fram emot att träffa gamla och nya spelare i idrottshallen vid terminsstarten, datum 
och tider kommer att publiceras på hemsidan och på ICA:s anslagstavla. 
Tack! 
 
IFK Björkö vill tacka alla Björköbor som besökt våra arrangemang i år. Vi vill även rikta ett 
stort tack till alla inom ungdomssektionen för fotboll och badminton, alla engagerade föräldrar 
och föreningsmänniskor som gör att allt detta blir möjligt. Hoppas ni alla har haft en riktigt 
härlig semester och hoppas vi ses nere på Björkövallen även i höst. 
 
Gröna och Vita Hälsningar IFK Björkö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hamnfest för 2016 

                    
 

Björkö Hamnplan (Brottet) 24 september kl. 14-16 
LOTTERIER, ÄGGOST, CAFÉ, CHOKLADHJUL,FISKDAMM, 

UPPTRÄDANDEN M.M 
 

Välkomna 
 

Medverkande:  
Medverkande: Björkö Kyrka, Equmeniakyrkan Björkö , IFK Björkö, Röda korset 

Samhällsföreningen, mfl  
 

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

                        Söndag 25/9 kl. 11.00 – Gemensam gudstjänst i Equmeinakyrkan  
                                  Auktion vid kaffet till förmån för Världens Barn 
 

******************* 
Vill ni baka till caféet, kan det lämnas senast kl. 13.00 den 24 september, på 
Hamnplan, alternativt till Björkö Kyrka. 
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Statistik från Skärgårdarnas Riksförbunds tidning över 
de 9 största skärgårdsöarna/-orterna 
i Sverige utifrån invånarantal: 
 
Hönö                5.196        Grebbestad         1.811 
Öckerö             3.521        Hunnebostrand  1.731 
Skärhamn        3.193         Ljusterö/ 
Kungshamn     2.814          Östra Langö     1.525 
Styrsö/Donsö  2.727         Björkö               1.476       
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Elfasts Kluring: I Skolans värld 

1. Paus från skolan. 
2. Arbeten efter skolan. 
3. Frisk luft efter en lektion. 
4. Geometri och ekvationer. 
5. Tyst läsning i dessa. 
6. Vill vi alla elever i skolan ska känna. 
7. Använd mig när du skrivit fel. 
8. Beslut på klassråd går vidare till …………. 
9. Fin gemenskap i skolan. 
10. Vill alla klara sina. 
11. Spetsar till studierna. 
12. Med en sådan kan du göra ett riktigt klipp. 
13. Aktivitet i idrott & hälsa. 
14. Används på svarta tavlan. 
15. Hjälpmedel vid mätning av omkrets. 
16. Fortsätter hela livet. 
17. Finns i alla regnbågens färger.  
 
Skriv ordet som är i mitten här:_______________________ 
Lycka till! (Facit hittar du i slutet av tidningen) 
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STOR LOPPIS!
När: 10 september kl. 10–14    Var: Björkö idrottshall

Björkö-Barnen anordnar loppis under Loppisvågen.

Vill du sälja? Gå hem och röj fram den gamla servisen 
som står och dammar och barnens urvuxna leksaker. 

Allt går att sälja! En säljplats kostar 50:-

Maila oss med din anmälan på: info@bjorkobarnen.se

VÄL MÖTT!

 26 Augusti blueline svängig bluesrock 

 2 September Tom Petty Tribute

 4 September Opera i skärgården  

   Fisk och skaldjurssoppa med hembakt bröd  

   inkl entré 300kr

 30 September ölprovning med BarlindBeer

SöndagarsBrunch 199 kr

Håll utkik på hemsidan för trubadurkvällar ,  
open stage kvällar och annat kul som händer i höst 

på vår Facebook eller hemsida.

Bokning på 031-92 94 10 eller info@seasidebjorko.se.  Mer information på seasidebjorko.se. 
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Hembygdsföreningen 
 
BHF har under sommaren haft öppet lördagar, haft Äggostens dag och deltagit i Västerhavs-
dagen. Vi tackar alla medlemmar och icke	medlemmar som besökt oss. Framför allt tack till 
paret Jägersvärd som upplät	sin sjöbod till oss under Västerhavsdagen. 
Vi samlas i vår gamla hembygdsskola tisdagar kl. 10.00 under höst och	vår för att arbeta med 
foton, släktforskning m.m. 
Välkomna! 
 
Hur kan det komma sig att det finns så många gamla ladugårdar på Björkö? 
 
Vi hittar ladugårdar som är mer eller mindre väl bevarade. Lagårdar som är dokumenterade 
genom gamla och nya foton. Samtidigt som vi har dokumenterat att fiskeflottan så sent som 
1950 bestod av 19 fiskebåtar som hade hemmahamn i Skarvikshamnen. Var man fiskare eller 
bonde? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jo, det är kanske inte så konstigt att tveka, när vi kan läsa i ”Bohus-Björkö. Mer om öns 
historia” att det fanns ett sätt att leva som fiskebonde eller som fiskare. Statistiken är osäker, 
men enligt mantalslängden 1835 anges det finnas 201 personer för Björkö, varav 29 som   
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”fiskare” och övriga 172 som ”fiskarebönder”, dvs. jordägare som tog en del av inkomsten, 
födan, från jorden och en del från havet. Avslutningsvis kan som ett intressant faktum 
konstateras, att forskningen på detta område synes ha lagt fast att det inom Öckerö socken  
ända fram till sillperioden på 1700-talet inte fanns någon egentlig fiskarbefolkning bosatt i 
strandsamhällen, fiskelägen, och med fiske som enda yrke. I stället anges nästan alla som 
fiskarbönder. 
 
I sommarens temautställning har vi letat fram foton på ladugårdar som vi kan se idag i olika 
skick och ladugårdar som vi fått från medlemmars fotoalbum. Ladugårdar där en ko, gris eller 
några höns har funnits för att finnas som föda när fisket varit dåligt på grund av väder eller rent 
av på grund av krig. 
 
Vi har läst Vuxenskolans hembygdsstudiecirkel ”Fiske och fiskebåtar på Björkö och dess 
historia.” Cirkelledare Åke Alexandersson. Vi har också läst Nathan Odenvik, ”Några 
anteckningar om Öckerö socken” och ”Öckerö socken”. Vi rekommenderar er att läsa mer från 
dessa böcker. 
     
 Björkö Hembygdsförening sommaren 2016. 
 
 

 

Vi kan mat. Du med.

ica.se/nara/bjorko

Vår familjekasse rymmer både vardagsklassiker och nya, lättlagade 
favoriter för fyra till sex personer. Storfavorit bland barnfamiljer!

Välj mellan 3-dagars eller 5-dagarskasse

Middagar för 4-6 personer

Näringsriktiga veckomenyer framtagna 
och provlagade av ICAs kockar

Recept som tar ca 30 minuter

�
�
�
�

Björkö
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Välkommen till Sopplunch i Skutan (Equmeniakyrkan) 
torsdagen den 13 oktober kl.13 
Lena och Christer Sollerman musicerar och kåserar 
Pris: 50 kr.  
Anmälan till Anita Larsson tel.961027, mobil: 0706-351307 
eller mail:  anitamossen@gmail.com   
senast 6 oktober  
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Höstkul för alla barn! 
Såhär när sommaren lider mot sitt slut, 
gläds vi åt att alla låneleksaker vi lagt i 
badvikarna har använts flitigt och att 
det har tjoat och tjimmat från 
lekplatsen och fotbollsplanen bredvid. 
 
Så vad hittar vi på för kul under hösten? 
     Barngymnastik varje lördag kl. 10.30 i gympahallen. 
Vi kör s.k. familjegympa, så istället för att man lämnar sitt barn så är även mamma, pappa eller 
någon annan vuxen med och gympar med barnen. 
Vi träffas i gympahallen för hopp, spring och lek på lördagar under en timme på förmiddagen. 
Alla hjälps åt att ta fram redskap, bygga banor och plocka undan. Vi har även material och 
upplägg för mer ”strukturerad” gymnastik om någon vill. 
Istället för avgift räcker det med att vara medlem i Björkö-Barnen och man kommer de lördagar 
man kan och vill men vi hjälps åt. Maila till info@bjorkobarnen.se om ni vill vara med 
     Loppis 10/9 kl. 10-14 i Björkö idrottshall 
Förra året blev det ingen Loppis, vilket var tråkigt. Å andra sidan hoppas vi att ni nu har samlat 
på er och haft tid att rensa ut så att vi kan få till en stor loppisfest i år. Allt går att sälja och alla 
är hjärtligt välkomna att fynda! Att boka ett 
bord och sälja kostar 50kr. Maila i så fall 
info@bjorko.barnen.se  
     Fixardag på vår lekplats den 2/10 kl. 10:00 
Vi ordnar varje höst en fixardag på lekplatsen 
(Klövervägen). Kom och hjälp till du/ni också! 
En kul dag i goda vänners lag utlovas och 
föreningen bjuder på korv och bröd. Ta med 
mor- och farföräldrarna också vet jag!  
     Pumpajakt till Halloween 4/11 kl. 18-18:30 
Förra året deltog drygt 300 (!) personer i denna 
läskiga jakt på pumpor i mörkret. Starten är som 
vanligt vid gamla pumpstationen/slingan på 
Kaveldunsvägen och vi hoppas att ni vågar er dit med era ficklampor även i år! 
     Tomten 
Vi räknar med att tomten skall hinna ta sig en tur till ön (trots att december är hans mest 
hektiska tid) så att alla barn ska få chansen att lämna sin önskelista personligen. Datum och tid 
kommer på anslag längre fram. 
     Besök gärna vår hemsida www.bjorkobarnen.se för aktuell info. Vi fortsätter även med vår 
Facebook-grupp ”Björköbarnen”. 
     Tycker du att det vi gör för alla barn är bra? Bli gärna medlem för150kr/år och familj. Sätt in 
pengarna på Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9, skriv barnet/barnens namn på 
meddelanderaden eller vem bidraget kommer från om du är stödmedlem. Allt arbete sker 
ideellt. 
 
Väl mött hälsar vi Styrelsen! 
 



17 
 

 
 
Varför är en av pärlorna i Pilgrimsleden grön? 
Jo, en av dom tre Hemlighetspärlorna längs Pilgrimsleden 
ska vara grön!. Den står för naturen och miljön, men också  
för medmänsklighet och diakoni. 

Pax, Lena Sollerman. 

 
Behöver du någon att prata med? Bli välsignad?  

Eller bara få vara ifred en stund! 
 

Välkommen till en stunds stillhet i Equmeniakyrkan (Missions-
kyrkan). Torsdagar kl 19-20.  
Kort, gemensam inledning och avslutning. 
 
Kom när det passar, stanna så länge du vill! 
 
I tystnaden finns den trygghet som hjälper dig att släppa taget. 
Att få vila. Här kan du bara vara. Låta musiken bära och omsluta 
dig. 
Att tända ljus – för dig själv eller för någon annan. Kan ge hopp. 
Att skriva en bönelapp – försöka sätta ord på känslor och 
förvirrande tankar, kan tydliggöra för dig det som pågår inom. 
Att dela det med Gud kallas förbön.  
Vill du hänga en pärla i Tacksamhetsträdet?  
Eller symbolisera det tunga inom dig genom att lägga en sten vid 
klagomuren? 
 
Behöver du någon att prata med, någon som lyssnar?  
Möjlighet finns att få personlig förbön eller välsignelse. – Att 
helt kort få berätta för någon om sånt som pågår i livet; att få 
dela. Kan ge tröst och lättnad.  
Tystnadsplikt råder. 
 
Start 1 september. 
 
Välkommen! För torsdagsgruppen, Lena Sollerman 
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Björkö Båtklubb kommer att ha sin årliga 
kräftskiva lördagen den 10 september. 
Efter kräftorna kommer The Flashmen att spela 
danslåtar från 60-talet till 80-talet. 
Anmälan kan göras till Tommy Blom 
på tommy.b.blom@hotmail.com eller 0703 955805. 
Mer information kommer på anslagstavlorna. 
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                       Facit för korsordet: 
      L O V       

       L Ä X O R    

      R A S T      

      M A T E M A T I K 

    B Ö C K E R      

       T R Y G G H E T 

    S U D D G U M M I   

   S K O L R Å D      

     K A M R A T S K A P 

     S T U D I E R    

  P E N N V Ä S S A R E   

        S A X     

     B A S K E T     

    K R I T O R      

        L I N J A L  

     L Ä R A N D E    

      P E N N O R    

Nya öppettider från 4 september! 

57 kvadrat 
Vi finns på insidan av ishuskajen i hamnen. 
Hos oss hittar du såväl vackra vardags varor 
och lyxiga produkter till dig själv som fina 

presenter till dina vänner.
Cafét har stängt under hösten.

Öppet:  
torsdag & fredag kl. 10-18 
lördagen kl. 10-14

Advensthelgerna v. 47-50 
Café och butik öppet lördag & söndag

Mer information på facebook & instagram 
57 kvadrat butik & café

Strandsjövägen 5, Bohus-Björkö
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Välkommen till kyrkorna på Björkö i höst! 

 
Kyrkorna, Västergårdsskolan, Samhällsföreningen och IFK Björkö inbjuder till 
Gemensam samtalskväll: Människovärde i fokus ”Om barns och ungas situation i vårt 
samhälle” Tisdag den 25 oktober kl.19 i Skutan, Equmeniakyrkan Teater UNO framför  
”Lägg dig inte i det här!”  Ett processdrama (utvecklat forumspel) där publiken, såväl ungdom 
som förälder och andra intresserade, är med och skapar fram berättelsen. Fri entré, fika 
 
Ny samtalsgrupp för män – varannan onsdag start 14 september kl 19 i Björkö Kyrka.  
"Jag tar bussen med de andra" Den nye påven har signalerat förändringar som berör hela 
kristenheten. Boktiteln speglar hans ideal av enkelhet och rättvisa och inger hopp för många. 
 
Sön 25 september kl. 11.00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan  
Nya konfirmanderna hälsas välkomna Christer Holmer, Emma Rudäng, Oliver Carlsson. Våra 
gåvor av höstens skörd auktioneras ut vid kyrkkaffet till förmån för världens barn  
 
Sön 25 september kl. 18.00 Samtal och Musik i Björkö kyrka  Bland sjömän och sjöjungfrur 
Flöjtisten Lina Johansson och pianisten Frederic Ogéus spelar och berättar om Undine,  
flöjtsonat av Carl Reinecke. 
 
Sånger som förändrar!  
Välkommen till sånghelg fredag till söndag 30 sept - 2 okt i Equmeniakyrkan  
Välkommen med och sjung, vuxen som ung, mer information inne i tidningen och på hemsidan 
 
Sön 23 oktober kl 11.00 Gemensam FN-Gudstjänst i Björkö kyrka  
Emma Rudäng, Christer Holmer, Oliver Carlsson och konfirmanderna  
 
Tis 25 oktober kl. 19.00 Gemensam samtalskväll i Skutan, se högst upp  
 
Sön 30 oktober 18.00 Musikgudstjänst i Björkö kyrka Mendelssohns magnifika musik! 
Solister: Anna Jobrant, Ann Kjellson, sopraner; Hans Davidsson, orgel Björkö vokalensemble 
under ledning av Ulrika Davidsson  
 
Lör 5 november Alla Helgons dag kl 11.00 Gemensam gudstjänst med nattvard i Equmenia-
kyrkan, Christer Holmer och Emma Rudäng 
 
Sön 6 november kl 17 Gemensam gudstjänst med ljuständning i Björkö kyrka,  
I minnet bär vi dem. Emma Rudäng och Christer Holmer  
  
Se även hemsidor www.svenskakyrkan.se/ockero, samt www.bjorkomissionskyrka.se  
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