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En hälsning från ordföranden
Käraste Björkö-vänner!
Lite konstig sommar fick vi allt – inte så mycket bad- och båtväder kanske, men ändå har ju
dagarna oftast varit vackra och soliga! Ja, vädret är snart det enda vi inte kan påverka med
knappar eller appar, det är bara att acceptera.
Jag är säker på att hösten på Björkö kommer att bjuda på mycket fint, både i naturen och i vårt
gemensamma liv. Många aktiviteter finns presenterade här i tidningen. Vilket levande samhälle
vi har!
Samhällsföreningen har ju ”hållit i trådarna” så att våra naturområden har blivit lite mer
tillgängliga med t ex spångar på olika ställen och nu är ju utegymmet ”Kraftverket” så gott som
klart. Tankarna på tennisbana ligger däremot på sparlåga – vi har inte hittat den optimala
platsen för en sådan ännu, men vi jobbar på. Jag passar också på att tacka alla badstege-faddrar
för ett trofast och ansvarsfullt arbete, även om jag inte tror att det har varit så hög belastning på
stegarna denna sommar.
Nu har vi bestämt oss för att ta tag i problematiken med färjeläget Grönevik. Det har absolut
inte blivit friktionsfritt när det gäller trafiksituationen där. Ansvariga för färjan hälsar att man
valt att vända färjan för att ha problemen med på- och avstigning på Björkö, där färjan ligger
längst tid och göra på- och avstigning på Varholmen så smidig som möjligt. Men logistiken på
Björkö blir verkligen inte bra, med korsningar både för gångtrafikanter, cyklister, bilister,
parkerare, bussresenärer, med mera….
På tal om trafikproblem! Det finns tydligen anledning att påminna om att vid alla ”trafikmidjor” som vi har fått nu, så gäller att trafikanter mot färjan har företräde, att man stannar för
att släppa fram dessa och även håller öppet vid infarter till andra vägar i anslutning till dem –
och ABSOLUT INTE kör om i kön som väntar vid dessa midjor!!!
Och en sak till: Nog ska vi väl vara rädda om varandra och vårt samhälle på Björkö, och inte
skada eller förstöra och behandla ALLA våra medboende med respekt och likavärde!
Med färgrika hösthälsningar,
Helena Larsson
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När färjan kom…
Vi fick ju ett härligt kalas i hamnen i början av augusti, när Färjerederiet bjöd på ett besök av
färjan Vivi, för att fira att det i år är 50 år sedan vi fick bilfärja till Björkö. Tack alla engagerade
aktörer för fantastiskt jobb på och omkring färjan. Trots mindre vackert väder blev det ändå en
härlig fest i dagarna två!
Jag började fundera över hur det var då, för femtio år sedan, och hur var det innan man
kunde köra bil ner till sydändan av ön. Därför frågade jag några Björköbor som var med på den
tiden och fick lite spännande berättelser.
Någon väg till Grönevik fanns ju inte förrän kring 1965. Ja, det fanns ju inte något
”Grönevik” heller egentligen. Skarviksvägen fanns, men bara fram till Vitsippevägen, sedan var
det bara en gångväg till Samsmarka och Solhem. Därifrån kunde man ta sig på stigar över berg
och grönområden om man t ex ville komma till Framnäs. För Framnäs är ett gammalt område.
Där har Segelsällskapet Fram huserat i många år och där hade man dans på lördagkvällarna.
Den ”nya” Skarviksvägen lades alltså ut några år innan färjan kom, men det var många på
Björkö som misströstade om att det någon gång skulle komma en bilfärja till ön. (Dom där
tankarna kan vi ju känna igen idag också, när vi önskar oss bättre funktioner här). Den gamla
Skarviksvägen är den vi kan följa från Berit Janssons, förbi Kenneth Kyldal och den är också
tydligen grunden till Suddeviksvägen.
Bäckevägen, sedan, lades ut 1966-67 och då fick man också lägga ner den så kallade
Missionsbäcken i kulvert i den vägen, ner till Reningsverket. Hela området längs Bäckevägen
och framför Smörblomsvägen var ett vattensjukt område som hade tillflöde från olika bäckar
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från bergen omkring. Det gjorde att där ofta var så översvämmat så att man kunde ha en roddbåt
och ta sig fram med och där fanns spångar över där stigarna fanns.
På den tiden då bilfärja inte fanns fick man köra fordon på fiskebåt – såsom t ex
grävmaskinen som användes när man lade ut vägarna. Man lade ut plankor tvärs över relingen
på båten och körde oftast till Hjuviks brygga, där grävmaskinen fick köra ombord och fraktas
över till Björkö.
Björköborna längtade, som sagt väldigt mycket efter bilfärjan. Så länge den inte fanns fick
man antingen åka skärgårdsbåten från Skarvik, eller också en liten personfärja i linjetrafik
därifrån, som gick till Öckerö eller Hjuvik. På Öckerö fick man ha eget fortskaffningsmedel och
i Hjuvik mötte en busslinje. Ofta tog man sig också över vattnet med egen båt. Men resorna var
ju ett hinder för att bo och leva på Björkö och naturligtvis längtade man efter bilfärjan! Det
visade sig också när bilfärjan väl kom. Då mångdubblades invånarantalet och alla de 70-talshus
som finns på Björkö idag är ett minne av den befolkningsökningen.
Vi talade också om bränsleförsörjningen på Björkö innan färjan. Då kom det med jämna
mellanrum leveranser av olja, men framför allt kol med fraktfartyg till hamnen. Sedan var kajen
full med kolsäckar som skulle levereras ut till hushållen. Detta sköttes av olika ”entreprenörer”
på ön, men hela verksamheten togs så småningom över av Björkö Fiskares Andelsförening, som
sedan startade Skeppshandeln.
Detta är så som jag har uppfattat beskrivningen av tiden före färjan. Själv kom jag till Björkö
1972. Då blev vi faktiskt välkomnade, både med blommor av grannar, men också av
glädjeropen: ”Vad bra att det kommer unga människor hit – nu behöver vi inte lägga ner
skolan!” Då var det ca 700 invånare på ön. Har du fler tankar kring detta, hör gärna av dig så
fortsätter vi beskrivningarna!
Helena Larsson
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Nytt från hamnen

Sommarens väder har vi ju inte direkt haft med oss speciellt många dagar. Blåsigt, och kallt i
vattnet. Trots detta har det varit full aktivitet i hamnen. Det har inte varit så stor beläggning i
gästhamnen som det brukar vara. Hoppas att eftersommaren och hösten blir bättre.
Däremot har vi haft många fler husbilar än förra året. En fördubbling jämfört med samma tid
förra året. Detta är glädjande och beror till största delen på att vi har en av kustens bästa
ställplatser med havet alldeles inpå.
Vårt stora problem med sophanteringen verkar vara löst. Vi har köpt in tre sopcontainers
som töms efter behov.
Snart börjar det bli dags att ta upp båtarna på land igen. Upptagningen börjar i september och
avslutas 26 oktober. Boka i god tid på vår hemsida och var observant på denna tid. Vid
upptagning skall 2 personer vara med från båten för att hjälpa till med stöttor och uppallning.
Senare lyft samlas ihop till tider som hamnkapten bestämmer.
Det stundar också till HÖSTARBETSDAG den 23 september kl 09.00. Då kommer vi att
som vanligt utföra en massa arbeten inför kommande vinter.
Vi ses om inte förr så då. Lägg in tiden i er kalender.
För Björkö hamn, Bengt Olausson

Tack för i sommar

Nu laddar vi om för en härlig höst

LUNCH – ONSDAG, TORSDAG OCH FREDAG – Vi bjuder på 5:e
och 11:e lunchen, glöm inte ditt lunchkort. 110 kr ink. kaffe (90 kr med lunchkort).
À LA CARTE – Onsdag till söndag.
SÖNDAGSBRUNCH – 229 kr & 75 kr för barn.
23 september – ÖCKERÖ SHORTHANDED RACE – 50 båtar anmälda
till årets tävling. Under kvällen underhåller trubadur.
25 september
7 oktober

– HUMMERPREMIÄR – Svarte Klo’s årliga frukost.

– SKUTTRÄFF – Hamnen full av skutor från Västkustskutorna och
Seaside anordnar trubadur som förhöjer stämningen.

Se vår hemsida eller Facebook för trubadur & Open stage kvällar, öl & whisky-provning för fler evenemang.
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Sommar med IFK Björkö
Ett tydligt tecken på att sommaren står och knackar på dörren är när
anmälningarna till Fotbollsskolan & Fotbollslekis börjar trilla in. IFK Björkö
är idag ensamma med att ha kvar konceptet med fotbollsskola på ”heltid” och
detta uppskattas mycket av barnen som deltar. Midsommarveckan bjöd på fyra heldagar med
fotboll i fokus men även så mycket mer.
Noel Zandén och Jacob Åstrand tillsammans med våra ungdomsledare var taggade och
välkomnade våra barn på måndagsmorgonen. Ansvarig för fotbollsskolan i år var Jacob Åstrand
men i övrigt drevs fotbollsskolan runt med i huvudsak ungdomskrafter, huvudtränare Noel
Zandén tillsammans med Felicia, Victoria, Liz, Albin, Simon, Alec, Gustav, Tobias och Ludvig
som tog hand de olika åldersgrupperna på ett mycket bra sätt.
I köket styrde Anton Kyldahl och Anton
Hedberg så att barn och ledare fick mat i
magen så att de orkade med all aktivitet. När
dagens pass var avklarat för våra äldre barn
var de lite yngre spelarnas tur när vårt
fotbollslekis drog igång på eftermiddagen.
En timme med lek och boll och mycket bus.
För andra året i rad erbjöds de mindre
fotbollsspelarna en möjlighet att delta i vårt
Fotbollslekis och även detta har visat sig
vara mycket populärt hos deltagarna.
Ett stort tack till alla tappra och duktiga
fotbollsspelare i alla åldrar som kämpade sig
igenom övningar med och utan boll, deltog
med glatt humör i alla lekar och bus och tog
hand om varandra under tiden. Ett extra stort
tack till alla våra duktiga ungdomsledare som
tog hand om barnen under veckan! Och vi
vill också rikta ett speciellt tack till Erik
Almhöjd på ICA Nära som sponsrade årets
Fotbollsskola & Fotbollslekis med frukt till
våra barn!
Midsommar
Traditionsenligt avslutades fotbollsskolan på torsdagen med att det samlades in blommor till
midsommarstången och delades ut diplom till alla deltagare och sedan blev det fredag och dags
för midsommarfirande. Lika traditionsenligt som fotbollsskolan så blev det dåligt väder men det
gamla talesättet ”det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder” stämmer i allra högsta grad på
Björkö, lite regn skrämmer ingen utan det var som vanligt full fart i fiskdammar, lotterier och
chokladhjul. Dock märktes ett lite färre antal dansare i år, kan det ha varit vädret som skrämde
bort de små grodorna?
I samband med midsommarfirandet delas också IFK Björkös stipendium till Karl-Erik
Svenssons minne ut. Årets stipendium tilldelades Anders Kempe som med sitt stora
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engagemang i föreningens badmintonverksamhet ser till att våra ungdomar får utvecklas och ha
roligt när de spelar badminton.
Björködagen

Björködagen firades den 8 juli. En heldag i hamnen med
aktiviteter för både barn och vuxna. Vädret som annars
brukar bjuda på strålande sol var inte med oss i år, men det
blev bättre vartefter dagen led.
Barnen hoppade hoppborg och utmanade varandra i bomfighten, det spreds många glada leenden för stjärnvinster i
det populära chokladhjulet. Ankracet avslutade dagens
aktiviteter i spänningens tecken och det blev en riktig
rysare innan den första ankan simmade över mållinjen och
dagens vinnare kunde koras. Kvällen bjöd sedan upp till
fartfylld dans på Restaurang Seaside där bandet Fiesta
spelade och bryggan gungade i takt.
IFK Björkö tackar våra sponsorer Björkö Pizzeria,
Skeppshandeln, Glass Boa, Feskeboa och Restaurang
Seaside för all hjälp.

Björkö Boulecup
Boulecupen blev i år (som vanligt) snabbt fulltecknad och som vanligt lyste solen över lag och
åskådare. Det var 64 lag i åldrar från 10 till 70 år som gjorde upp om bucklan. Årets yngsta
spelare var 10-årige Olle Andersson som spelade med sin pappa och tog sig ända till kvartsfinal.
Riktigt bra jobbat Olle!
Fjolårets vinnare Sven och Sune blev utslagna redan i 8-dels finalen och finalen kom att stå
mellan Jalle och Calle från Björkö och Tommy
och Britt från Länsmansgårdens Boule Klubb
(LBK). Gästerna rivstartartade finalen och gick
snabbt upp till en 7-0 ledning och alla trodde
att det var avgjort. Men hemmaspelarna ville
annorlunda och jobbade ikapp till 7-6. Sedan
blev det mer och mer taktik. Lagen följdes åt
till 10 lika, sedan lade gästerna från LBK i en
extra växel och slutresultatet skrevs till 13-10.
2017 års segrare i Björkö Boule Cup heter
Tommy Fogelström & Britt Färdig Lindahl och
kommer från Länsmansgårdens Boule Klubb.
Grattis!
Avslutningsvis några ord från Britts segertal:
- ”Ni anordnar en trevlig cup men hur gör ni för att alltid ha sol och vackert väder?”
Tack alla som deltog och tack alla som jobbade med Cupen.
Tack även till våra sponsorer, RM Bygg, Björkö Skeppshandel, Björkö Pizzeria, Feskeboa och
Restaurang Seaside
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IFK Björkö vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i våra arrangemang under sommaren som
besökare och ett extra stort tack till våra aktiva ungdomar och seniorer och föräldrar, som har
varit med och planerat och agerat funktionärer under våra evenemang och aktiviteter. Utan er
hade det inte fungerat och inte heller blivit lika roligt och vi uppskattar den ideella andan som
finns inom föreningen som gör att vi kan driva föreningslivet framåt
Vill någon vara med och hjälpa till med något av våra arrangemang eller bidra med idéer,
hjälpa till med planering m.m. får man gärna ta kontakt med Frida Fransson som är
arrangemangs-ansvarig i föreningen. Både ungdomar och vuxna är välkomna! Kanske är det
just du som har idéerna som skulle kunna hjälpa IFK Björkö att utvecklas! Tveka inte utan hör
av dig.
IFK Björkö

En hälsning från Boviks
seglarskola
Nu är sommaren slut vid Boviks
Seglarskola. Vi tackar alla som hjälpt oss
denna sommar och vi önskar er alla tillbaka
nästa sommar!
I år har vi bl a haft ungdomar från Björkö,
Göteborg, Stockholm, Norrland, Tyskland
och Spanien på våra läger. Kanske har vi
glömt någon, men alla är lika välkomna
tillbaka.
En snigel var vid foten av en 30 meter hög flaggstång på
Björkö. Den kunde krypa upp tre meter varje dag, men åkte
tillbaka två meter varje natt. Hur lång tid tog det för den att
krypa hela vägen till toppen? Lycka till!
Facit hittar du längs bak i Björkönytt!

Hemtrevlig skärgårdsmiljö med goda pizzor,
olika fräscha sallader, kebabrätter samt annan
god mat.
Dessutom har vi fullständiga rättigheter och kaffe
med god dessert till.
All mat går att beställa för avhämtning på
tel 031-92 93 83. Sista beställningen 15 minuter
innan stängning. www.bjorko-pizzeria.se

Öppet: Måndag - Torsdag 12.00 - 20.30, Fredag - Lördag 12.00 - 22.00
Söndag 12.00 - 21.00
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Hej allesamman!
Hoppas att sommaren har bjudit på många härliga och lediga stunder med mycket lek och
påhitt - och kanske ett och annat bad. Vi i Björkö-Barnen gläds åt att alla låneleksaker i Kolvik,
Klarvik och Timmervik har använts och roat många barn i sommar. Leksakerna och lådorna
kommer vi att samla in när badsäsongen är över, under vintern förvarar vi dem och rensar ut det
som är slitet för att kunna lägga ut fina och fräscha leksaker även nästa sommar.
Nu har nog ledigheten tagit slut för de flesta barn och ni är nog tillbaka och träffar alla
kompisar på förskolan och skolan. Hösten börjar göra sig påmind med härliga färger på trädens
löv, vinande stormar och kanske också en del regn att plaska i.
För hösten har vi i Björkö-Barnen har följande planer:
Loppis 2 september kl. 10-13 i Björkö idrottshall
Vi inleder hösten med att ha en loppis i Idrottshallen. Alla är välkomna att fynda! Se anslag och
separat annons.
Familjegympan startar den 9 september kl. 10.15 i Björkö Idrottshall.
Precis som i våras kör vi s.k. familjegympa varje lördag med start den 9 september. Det innebär
att en vuxen stannar och gympar tillsammans med barnet.
Klockan 10.15 träffas de som vill vara med i idrottshallen för att hjälpas åt att plocka fram
redskap och bygga banor. Mellan klockan 10.30 och 11.30 gympar vi på för fullt, springer,
hoppar och leker och vid 11.30 hjälps alla åt att plocka undan igen.
För att vara med och gympa räcker det att man är medlem i Björkö-Barnen och man kommer de
lördagar man kan och vill. Maila till info@bjorkobarnen.se om ni vill vara med.

Var rädd om din fritid
Kontakta RM Bygg AB

Rolf
Michael

0705-95 66 35
0735-06 06 96

www.rmbyggab.com
info@rmbyggab.com
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Familjedag på vår lekplats den 7 oktober kl. 10:00
Vi ordnar även den här hösten en familjedag på lekplatsen (Klövervägen) då vi hjälps åt att fixa
det som behöver fixas för att den ska vara en rolig och trevlig plats att vara på. Kom och hjälp
till du/ni också! En kul dag i goda vänners lag utlovas – och ju fler vi är desto roligare och
lättare går arbetet! Korv och bröd bjuder vi på!
Pumpajakt till Halloween 3 november kl. 18-18:30
Även i år kommer denna läskiga jakt på pumpor att ske i mörkret. Starten är som vanligt vid
gamla pumpstationen/slingan på Kaveldunsvägen och vi hoppas att ni vågar er dit med era
ficklampor!
Tomten
Tomten har lovat att försöka komma hit till oss även i år. Det tycker vi är jättebra, så att alla
barn ska få chansen att lämna sin önskelista personligen. Datum och tid meddelas längre fram.
Besök gärna vår hemsida www.bjorkobarnen.se för aktuell info. Vi fortsätter även med vår
Facebook-grupp ”Björköbarnen”.
Allt arbete i föreningen sker ideellt. Tycker du att det vi gör för alla barn är bra? Bli gärna
medlem för 150kr/år och familj. Swisha medlemsavgiften till vårt swishnummer 1234 132858
eller sätt in pengarna på Björkö-Barnens plusgirokonto 61 08 22 -9 och skriv barnet/barnens
namn på meddelanderaden eller vem bidraget kommer från om du är stödmedlem.
Väl mött hälsar vi i Styrelsen!

Björkö Barnen anordnar LOPPIS!
När: 2 september kl. 10–13
Var: Björkö idrottshall
Missa inte Björkö barnens loppis. Ta med dina föräldrar,
mor/far-föräldrar och kompisar för att fynda!
Vi hoppas att vi möter er där!
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Björkö Hembygdsförening

Under sommaren har BHF haft en utställning av gamla skolkort från Björkö skolor. Vi har
haft öppet lördagar och haft Äggostens dag. Vi har också deltagit i Färjans dag och tackar
Christer Alexandersson som lånade ut sin sjöbod till oss under dessa dagarna.
Stort och hjärtligt tack till Färjerederiet och ansvarig Thomas Axelsson som förgyllde tillvaron
och gladde alla som besökte Björkö hamn den 11 - 12 augusti under Färjans dag.
Nyhet för i år är att vi skapat nya kontakter genom Facebook och därigenom fått många fina
gamla fotografier sända till oss med intressant information.
Vi samlas tisdagar kl 10.00 i vår hembygdsgård under hösten och våren, med början den
5 september, för att arbeta med foton och släktforskning m.m.
Alla är välkomna till hembygdsgården och vi är tacksamma om ni har med er något/några
gamla fotografier som vi kan scanna in och arkivera digitalt. En berättelse som framförs till oss
är också värdefullt för vår historia.
Välkomna!

Hälsningar från Bastun

Fyra herrar blev tagna på ”bar” gärning utanför bastun, men när dom dragit på sig handdukarna
skickade dom hjärtliga hälsningar till alla läsare av Björkö-Nytt!
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Rosa Bandet – Poängpromenad
8 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 och musselskålar – 1 stor och 2 små, skänkta av Berit Jansson.
Tack för att ni båda skänker i år igen!
Dragningen sker under poängpromenaden, 8 oktober.

ALLA PENGAR GÅR TILL ROSA BANDET

Linda Andersson

Frukost med gästföreläsare
Till hösten blir det ingen kvinnofrukost
utan frukost för både kvinnor och män.
Vi äter en god frukost i mysig miljö och
lyssnar på en gästföreläsare som den här
gången är författare Eva Rosengren som
bor på Björkö.
Vi kommer att annonsera på Björkös alla
anslagstavlor. Där kommer det finnas
information om datum, pris och hur man
anmäler sig. Så var uppmärksamma om
ni inte vill missa en mysig frukost i IFK
Björkös klubbhus en lördagsmorgon i
höst.
Björkis
IFK Björkös supporterklubb.
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En farofylld fisketur.

Junis Rabe frågade en dag Carina Larsson: ”Vet du att din farfar räddade livet på min far?”
Berättelsen handlar om en fisketur den 19 december 1929 utanför Nidingen i Kattegatt i en
bitande kall snöstorm med fiskebåten Maggie från Björkö. Besättningen bestod av fem fiskare,
Filip Karlsson, brodern Gunnar Karlsson, Ernst Edvardsson, Paul Rabe och Artur Hermansson.

Filip Karlsson 1896 -1973

Ernst Edvardsson 1881-19

Fiskelyckan var god och lastrummet var nästintill fullt med fisk. Paul stod i hytten och
navigerade, Filip var på väg från skansen till styrhytten då bommen kom farande och slog till
honom så att han slungades över bord och rätt ut i det djupa kalla vattnet.
Paul ropade: ”Man över bord! Man över bord!”
En olycka kommer sällan ensam för samtidigt ramlade Arthur ner i lastrummet, som var fullt
med fisk. Han ramlade med huvudet före och nästan begravdes i all fisk. Artur var en lång och
stark man. Genom hans enorma styrka och hjälpande händer kunde han ta sig upp. En
besättningsman berättade efteråt: ”Jag tittade ner i lastrummet och trodde att jag såg i syne. Jag
såg en massa fiskhuvuden och mitt upp i allt Arturs.”
Ja, så kan man naturligtvis uttrycka sig när allt slutar gott.
Situationen var kaotisk! Fiskebåten Maggie cirkulerade runt olycksplatsen i den hårda sjön.
Männen stod på däck och spanade intensivt ut över havet för att få syn på arbetskamraten och
vännen Filip. Efter en stund såg man lyckligtvis något som låg och guppade på vågorna. Hur
besättningsmännen lyckades få syn på Filip under det hårda snöovädret var ett under, men de
luftfyllda blåkläderna fungerade som flytväst. Kanske besättningsmännen ombord på Maggie
fick hjälp av högre makt.
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Artur, som alltså var en lång man, ”förlängdes” med hjälp av en båtshake och firades ner
utanför relingen. Några ur besättningen höll krampaktigt tag i Arturs ben och hoppades att Filip
skulle kunna nå båtshaken som Artur höll i. Detta fungerade och en medtagen Filip lyckades
grabba tag i båtshaken och Artur kunde dra Filip till sig och hålla om honom. Nu gällde det för
resterande besättningsmän att hjälpas åt och dra sina två arbetskamrater ombord på fiskebåten.
Arbetslaget fungerade utmärkt!
När Filip föll överbord var han klädd som fiskare var på den tiden i blåkläder och långa
träskostövlar. Dessa sparkade Filip av sig när han hamnade i havet. Stövlarna bestod av en
kraftig sula gjord i trä och läder i ovandelen. De smörjdes in med tran för att hållas vattentäta.
Räddningsstyrkan hade lyckats med sitt uppdrag, men Filip var i dålig kondition när han
lades på däck. Han var inte längre kontaktbar. Arbetskamraterna hjälptes åt och fick snabbt ner
honom i den varma skansen, där hans våta kläder togs av och en yllefilt sveptes om honom.
Ernst Edvardsson som arbetat och bott i Amerika hade fått utbildning i konstgjord andning och
här fick han möjlighet att fysiskt visa hur räddningsinsatsen skulle gå till. Fiskebåten Maggie
styrde sin kosa mot Göteborgs fiskhamn. Där skulle de ringa efter ambulans för transport av
Filip till Mölndals lasarett. Naturligtvis skulle också deras fångst lossas i fiskhamnen. Hela
vägen höll Ernst enträget på med konstgjord andning, men Filip var svårt medtagen och det såg
mörkt ut för honom. En del besättningsmän sa: ” Det är ingen idé att du håller på längre Ernst.
Filip är död.” Svaret från Ernst var tydligt och bestämt: ”Jag håller på tills vi lägger till i
Göteborgs fiskhamn”.
Detta blev räddningen för Filip och tack vare Ernsts insats så överlevde han. Under den
konstgjorda andningen i inloppet till Göteborgs hamn rosslade det till i Filips kropp och hjärtat
började slå. Vilken lycka! Ernst höll på med konstgjord andning ända fram till att Maggie
förtöjdes i Göteborgs fiskhamn och ambulanspersonalen tog över ansvaret för Filip och
transporterade honom till Mölndals lasarett.
Det var en nöjd och trött besättning som till sist lossade sin fångst. Därefter satte Maggie
kursen hem till Björkö och besättningsmännen stod i hytten med många starka känslor och
talade om uthållighet, envishet, laganda och kamratskap.
Filip vårdades en tid på Mölndals
lasarett och kom så småningom hem till
sin nyblivna hustru Milly. De hade
Dags för vinterförvaring
endast varit gifta 12 dagar när olyckan
hände.
Efter olyckan hade Filip svårt för att
gå ner till Björkö hamn. Men efter en
tid gick rädslan och ångesten över och
han kunde fortsätta att fiska.
Nio år senare föddes deras dotter Junis.
Båtplats
Motorservice
Ernst, som räddade Filips liv var gift
Vinterförvaring
Reservdelar
med Aqvelina Charlotta (Lotten). De
Inomhus/Utomhus
Försäljning/Förmedling
hade sonen Eddie som sen blev Carinas
Fullservice
Vinterkonservering
far.
En olycka för 88 år sedan som slutade
lyckligt.
Tel 070- 50 90 707
Bohus Björkö
Carina Larsson och Junis Rabe
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Björkö Roddklubb

Sommarens årtag i Unnanvinn är tagna och höstmörkret börjar
lägga sig. Då startar inomhusgympan och precis som tidigare år
håller vi till i skolans gymnastiksal.
Vi har tisdagsgympa 19.30, step up och styrkegympa i delad sal på torsdagar 19.30, samt
crossfit på lördagar 14.45. Crossfit-gänget har också ett utomhuspass på måndagar 18.30.
Information om vilken vecka vi startar ges på Facebook och på klubbens hemsida.
Tyvärr saknas det ledare för den populära tisdagsträningen. Finns det någon där ute som vill
ta över den rollen? Kanske finns det någon som varit med länge och som nu kan tänka sig att
börja leda övningarna? Eller kanske finns det någon annan sportig och engagerad person som är
intresserad? Är ni flera som vill dela på uppgiften så går det bra. Vi kan ordna med
ledarutbildning. Kontakta styrelsen på mejladressen nedan.
Vi finns på Facebook i den öppna gruppen Björkö Roddklubb.
Roddklubbens hemsida har adressen www.bjorkoroddklubb.se .
Ni kan också kontakta oss på mejladressen styrelsen@bjorkoroddklubb.se.

Ordinarie öppettider
Mån-fre

9–20
9–18

lör-sön

Björkö
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Körsång på Björkö

Körsång har visat sig påverka både humöret och hälsan. Man har sett att körsångare blir
gladare, och mår bättre generellt sen de börjat sjunga i kör. "Måbrahormonet" oxytocin frigörs
när vi sjunger tillsammans, våra stresshormon minskar, och blodtrycket sjunker. På sina håll i
landet kan man till och med få körsång på recept mot olika krämpor!
I Björkö kyrka finns flera möjligheter att
delta i denna hälsobringande aktivitet.
Vuxenkören Vågspel är öppen för alla, både
män och kvinnor, och man behöver inte ha
någon tidigare sångvana. Tycker man att
man inte "kan" sjunga är man extra varmt
välkommen. Denna kör framträder några
gånger per år, exempelvis på valborg, någon
egen konsert och första advent.
Det var roligt att sjunga på
nationaldagen tidigt i somras, då
solen strålade ikapp med alla glada
människor som samlats. Till våren
blir det en körresa till Rom, där vi
ska sjunga för och med körer från
många andra länder!
Björkö kyrkokör sjunger dels
tillsammans med Vågspel, men
också på fler kyrkliga högtidsdagar.
Det här är en flerstämmig kör, där
sångarna har lite mer sångvana.
För barn finns två grupper. I lågstadiekören sjunger barn från förskolan till klass 2. Här leker vi
fram ett sunt användande av den ljusa fina barnrösten, och tränar mycket på att sjunga rent, och
lära oss lyssna på varann. Vi brukar ha ett hemmaläger med övernattning i kyrkan. Vi har
framfört mini-musikaler där vi får träna både på att sjunga och spela teater samtidigt.
I mellanstadiekören börjar vi träna
flerstämmighet, och sjunger lite mer
krävande sånger. Vi har samarbete med
körer på andra håll i landet, och har med
dessa gjort resor till Stockholm och
Danmark. I höst ska vi sjunga i Skara
Domkyrka med 75 andra unga sångare.
Det är så viktigt att ge både barn och vuxna
tillgång till sin egen naturliga sångröst. Det
är något man har glädje av hela livet. Barn
har också så lätt att lära, och har en stor
potential. Det finns inget finare än att locka
fram det bästa hos unga människor.
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Och när någon vuxen, som tvekat på sin egen sångförmåga tycker att körsången öppnat en ny
värld och gett så mycket glädje, då kan man inte bli gladare som körledare.
För den som är intresserad finns tiderna nedan:
Lågstadiekören (för-åk 2): Torsdagar 13.30-14.20
Mellanstadiekören (åk 3-6): Torsdagar 15.00-16.00
Vågspel: Tisdagar 18.00-19.15
Björkö kyrkokör: Tisdagar 19.15-20.15
Start 5 resp 7 september
Körledaren Ulrika Davidsson

BEHöVER DU
BYGGHJÄLP?

www.vivabygg.se

Unna dig mer tid i höst!
Vi hjälper dig med dina hushållssysslor.

Reser du bort i vinter?

Vi tar hand om ditt hus när du är borta!
Vattna blommor, spola i kranar,
mata katten, ta in posten...
Se mer på
www.bjorkostad.se
för mer info.
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Med hälsning från Lena Sollerman!

KVINNORNAS SAMTALSGRUPP
Välkommen att läsa och samtala kring Cissi Glittviks bok "Friskvård för insidan".
Vi möts 5 ggr: 6 och 20 september, 11 och 25 oktober, samt 8 november.
Kl 19-20:45. Enkel fika inleder alltid vår sammankomst.
Böcker finns att köpa för 150 kr.
Tacksam för anmälan till Lena Sollerman
DEN INRE BÖNENS VÄG
Ta din längtan på allvar!
Välkommen att delta i kurs i Kristen djupmeditation.
Övningar i ökad närvaro genom avspänningens bön, andningens bön
och den heliga upprepningens bön.
Inga förkunskaper krävs. Bara din egen längtan efter stillhet, tystnad och sinnesro.
Introduktion i Kyrksalen torsdag 16 november kl 19-20:30.
Därefter 4 onsdagar kl 19-20:30. Den 22 och 29 november, 6 och 13 december
Anmälan till Lena Sollerman
KOM UT OCH ANDAS - KÄNN ATT DU LEVER!
Tyst retreat i stillhet och rörelse. Vi övar medveten närvaro i allt vi gör.
Fredag 6 oktober kl 18 - söndag 8 oktober kl 14.
Pris: 1200 kr.
Ledare: Lena Sollerman och P-O Dalnäs.
Husmor: Jessica.
Anmälan: senast 6 september till Lena: lena@sollerman.se
eller till P-O: 031-872819 pos@glocalnet.net eller 076-8613407
Välkommen till Equmeniakyrkan Björkö och
vandrarhemmet Skut an!

Facit Elfasts kluring:
28 dagar. På kvällen den 28:e dagen nådde den toppen på stolpen. Väl uppe på toppen gled den
naturligtvis inte ner igen.
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Equmeniakyrkan Bohus Björkö
(fd Missionskyrkan)
Bäckevägen 31, tfn 0722 521333
Pastor Emma Rudäng

Björkö Kyrka
Kyrkvägen 11,
tel. 0708 960151
Komminister Christer Holmer

Välkommen till kyrkorna på Björkö i höst!
Ny samtalsgrupp för män varannan onsdag från 13 september kl 19 i Björkö Kyrka.
Vi samlas kring Göran Skyttes senaste bok: Förklaringsboken - svåra ställen i Bibeln.
Bach-helg – med insamling till förmån för Världens Barn
Fredag 6 oktober kl. 19. Björkö kyrkas orgel 10 år. Orgel- och cembalomusik av J.S. Bach
med Hans och Ulrika Davidsson.
Söndag 8 oktober kl.18. Björkö vokalensemble samt barockensemble framför verk av Bach.
Söndag 8 oktober kl.11 Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka - Tacksägelsedagen
Nya konfirmanderna hälsas välkomna. Emma Rudäng, Christer Holmer, Lisa Lindroth
Våra gåvor av höstens skörd auktioneras ut vid kyrkkaffet till förmån för Världens barn
Söndag 22 oktober kl. 11 Gemensam FN-Gudstjänst i Equmeniakyrkan
Christer Holmer, Emma Rudäng, Lisa Lindroth och konfirmanderna
Lördag 4 november kl. 11 Alla Helgons dag, Gemensam gudstjänst med nattvard i Björkö
kyrka. Emma Rudäng och Christer Holmer. Kyrkokören medverkar.
Söndag 5 november kl. 17 Gemensam gudstjänst med ljuständning i Equmeniakyrkan,
I minnet bär vi dem. Emma Rudäng och Christer Holmer
Söndag 26 november kl.18 i Equmeniakyrkan - Fem vise män
Fem jazzmusiker, improviserar kring kända psalmer
Se även hemsidor www.svenskakyrkan.se/ockero samt www.bjorkomissionskyrka.se
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