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En hälsning från ordföranden 
Mina käraste Björkö-vänner! 
     Det drar ihop sig till årets längsta helgperiod och jag hoppas innerligt att det blir en fin 
period för er alla, vilket det blir med stora fester och många omkring er, eller i frid och stillhet 
och julstämning i det lilla. Jag tycker i alla fall att vi ska möta varandra och tacka för året som 
gått, för i förhållande till många människor runt om på jorden, har vi det ändå väldigt bra på vår 
lilla holme här på Sveriges västkust. 
     I Björkö Samhällsförening har vi, trots detta, oförtröttligt jobbat för att få ’säkrare trafikmiljö 
för barn och vuxna’, ’bättre skolmiljö för elever och skolpersonal’, ’trivsamma och tillgängliga 
friluftsområden’ – och ’fungerande kommunikation mellan Björkö samhälle och färjan’! 
Förmodligen har ni läst vår insändare i Torslanda Tidning (tyvärr lite misshandlad i texten) om 
våra frustrationer. Den kom till när alla andra påverkansmedel var uttömda och samhälls-
föreningens styrelse kände förtvivlan över att känna att Björkö alltid prioriteras bort i 
planeringarna. 
     När det t ex gäller gång-/cykelled längs Bäckevägen så lär Bengt Olausson har skrivit en 
motion redan 1989. Jag har nu snart varit ordförande i samhällsföreningen i tio år och haft med 
mig ett flertal Björköbor i styrelsen och tillsammans har vi drivit denna fråga i varje ny styrelse.  
På Kommunfullmäktiges möten på senare tid nickar man nu igenkännande när det kommer upp 
motioner och medborgarförslag som rör frågan. 
     Men kanske har ”stenen vi spottat på blivit tillräckligt våt” nu?  
Nu säger man att ”gång-/cykelled på Björkö har högsta prioritet” – självklart efter att man har 
fixat de andra trafikåtgärderna på centralöarna – och när Västtrafik nu drar in de flesta linjerna 
för Björköbussen i december, så blir det kanske en anropsstyrd taxiservice på Björkö istället! 
Så nu ska vi vara tacksamma och inte gnälla mera!!?? 
     Men jag återkommer till vad jag så ofta skriver här i tidningen: Björkös styrka är alla 
engagerade Björköbor, som har kraft och lust och idéer att omsätta för att göra livet på vår ö så 
trivsamt och levande! Vi har kraft att kämpa, men vi har också kraft att skapa en god gemenskap 
trots att vi inte alltid prioriteras högt i kommunens planering. 
     Med detta önskar jag att vi får en härlig, rakryggad och positiv helgperiod tillsammans och 
att vi möter varandra med ett leende och ett vänligt ord ute på ön! 
                                   Goda helger och ett lyckligt 2015 önskar Helena Larsson



Nytt från Hamnen 
     Tänk att detta året snart är till ända. Vart har tiden tagit vägen? Tänkte göra en liten 
summering av vad som hänt under året i hamnen. 
I våras hade vi en arbetsdag där ca 80 personer ställde upp. Fantastiskt. Detta vittnar om att 
Björkö hamn är Björkö centrum. Vill också påminna om det vi gör på våra arbetsdagar gör att 
vi kan hålla nere våra kostnader och det gynnar alla berörda. 
     Försommaren var lite trevande med kyligt väder, kommer ni ihåg? 
Därefter kom sommaren med sol och värme och vi har aldrig tidigare haft så många besökare i 
vår hamn. Vi har haft ca 2000 nattgästande båtar och 324 husbilar. Dessa besökare tillsammans 
med öns egna boende och andra gäster har gjort att det har varit liv och rörelse i hamnen. 
Sommaren avslutades med västkustskutorna som i princip fyllde hela hamnbassängen. 
Imponerande. 
     Vi har varit lite återhållsamma med nyinvesteringar under året. Trots detta håller vi en god 
standard på våra anläggningar. Vi har köpt en ny del, 25m, till nya flytbryggan och lagt om 
dagvattenledningar på hamnplanerna. 
     Höststämman ägde rum 16 november. Där fastställdes investeringsplanen för 2014 med att 
bl.a. köpa en betalautomat för våra gästbåtar och husbilar, samt med diverse reparationer på 
våra kajer. En löpande underhållsplan för åren 2015 - 2018 godkändes. 
Vi fick information om det pågående EU-projektet "Öbor och finfolk". 
Styrelsen fick också uppdraget att fortsätta markförhandlingar. 
Vi från hamnen vill tacka alla för 2013 och hoppas att 2014 blir minst lika bra. 
                                                                                  Bengt Olausson för Björkö Hamn 



Nu finns det Röda Hattar på Björkö! 
Kanske har du redan stött på dem, eftersom de redan haft en träff på vår ö. 

De röda hattarna är en organisation, där kvinnor, 60+, träffas för att ha det trevligt, äta något 
gott, skratta och må bra. Ja, efterhand kan det bli en mängd olika verksamheter som lockar. 
Initiativet är amerikanskt, men har spritt sig till Europa och nu till och med till Björkö. 
(Upprinnelsen här finns i att ett antal damer från ön var med på samma vårresa till Berlin.) 
Varför heter föreningen Röda Hattarna? 
Jo, man måste vid träffarna bära en röd hatt och något lila i klädesväg. 
Varför, undrar du?  
Jo, för att väcka uppmärksamhet och visa  
att vi efter ett långt arbetsliv finns och att  
vi  60+ fortfarande är att räkna med. Vi vill 
vidga vår vänskapskrets och vid våra 
träffar ha trevligt tillsammans. Våra 
sammankomster ska vara en guldkant i 
tillvaron.  
Finns det några restriktioner vid träffarna?  
Ja, Det är absolut förbjudet att  

Prata ekonomi 
Prata politik 
Prata sjukdomar 
Prata religion. 

Detta innebär naturligtvis inte att vi inte 
känner engagemang och delaktighet i dessa 
viktiga frågor, men vi glömmer dem vid  
våra träffar. 

Känner du att detta skulle vara något som passar dig eller om du vill veta mer, kan du 
kontakta Kathe (kathe.norberg@hotmail.com) för mer information. 
     Kathe o Aina 
 

  



Visste du detta om tomten? 

Jag läser ur boken ”Tomtar” av Wil Huygen: 
Den vuxne tomten är ca 15 cm och väger ca 300 gram. Livslängden är cirka 400 år - 
de lever ett hälsosamt liv, äter inte för mycket, hetsar inte upp sig i onödan och får 
massor av motion.  
     Det finns flera olika sorters tomtar: Skogstomten är den vanligast förekommande, 

men visar sig sällan för människor; 
Strandtomten är en aning större än 
skogstomten, hans klädsel är aningen 
smutsgul. Trädgårdstomten tillhör den 
allmänna typen, han är en smula 
dyster till sin läggning och berättar 
gärna sorgliga sagor. Hustomten har 
den största kunskapen om 
människosläktet och talar och förstår 
deras språk. Gårdstomten liknar 
hustomten, men är mer envis och 
konservativ. Det finns också en 
Sibirisk tomte. Han är en blandras, är 
flera centimeter längre och är inte att 
lita på.  
      
     Sinsemellan talar tomtarna sitt eget 
språk. Men eftersom vi bara kommer i 

kontakt med en tomte i taget får vi aldrig höra det. Men djuren förstår det naturligtvis. 
”God natt” heter slizweitz och ”tack” heter te diews. Tomtarna talar människornas språk 
flytande och om de inte förstår något ord frågar de genast vad det betyder. Deras 
skrivtecken är de forngermanska runorna. När de hälsar gnider de näsorna mot 
varandra. 
     Tomten förflyttar sig oerhört snabbt, vilket gör att han lätt lämnar rovgiriga varelser 
bakom sig. När han har ett ärende att uträtta på dagtid, gnider han in sig med nus 
vomica, eller rävkaka. Denna saft har en så obehaglig lukt, att alla som inandas den 
kräks (förutom tomten själv). 
     Fotspåren från tomten är mycket typiska – om man kan hitta dem! För att inte lämna 
några spår efter sig där han drar fram, utnyttjar han skickligt stenar, lavar och barr.  
Genom att trampa på dem istället för på bara marken lämnar han inga spår. Ibland går 
han i cirkel och tillbaka samma väg, eller tar sig fram under träden. När han är tvungen 
att trampa direkt på marken använder han sig av ett fågelfotmönster, tryckt i relief på 
stövelsulorna. Med detta finurliga hjälpmedel döljer han sina färder. Men om man hittar 
ett björklöv på marken, med en klar droppe i mitten, kan man vara säker på att en tomte 
just har haft vägen förbi och övat sig i konsten att spotta prick.  



 
 
Hösten är färgglad! 
Just den meningen var rätt lösenord på årets pumpajakt, och alla barn som hade klurat ut det 
fick en fin reflex i pris vid målgång. Över 200 personer slöt upp på fredagkvällen den 1:a 
november, redo med ficklampor för att leta pumpor i höstmörkret. Vi hade vädergudarna på vår 
sida som höll upp med regnet tills dess att de sista deltagarna just begett sig hem. Det var roligt 
att se att så många barn och vuxna var utklädda. 

 
 
Björköbarnen vill 
gärna berätta att 
tomten kommer på 
besök den 7 december. 
Han kommer till 
julmarknaden nere i 
hamnen och finns där 
mellan 12-14, för den 
som vill lämna in sin 
önskelista. Det blir 
även fiskdamm med 
små överraskningar till 
alla barn.  
Väl mött och trevlig 
advent!  
 
 

 
 

 



Björköbor i ett traditionellt kinesiskt bröllop 

     I somras gifte sig Daniel Unander, Björkö, med Yang Xue, i hennes hemstad Fuijan i Kina. 
Det blev ett riktigt ”hejdundrandes” kinesiskt bröllop, som det verkligen finns anledning att 
berätta om här. 
      

 
Festen på hotellet startade med att en 
ur bröllopsföljet fick bära en stor 
gris, som brudgummens föräldrar 
stoppat pengar i och som senare 
skulle lämnas till brudens föräldrar. 
En annan fick bära två fiskar, 
levande, under hela 
bröllopskortegen. Främst i kortegen 
red brudgummen Daniel, därefter 
musikanter, en brudstol där bruden 
skulle sitta på vägen tillbaka till 
ceremonin, och sist kom 
brudgummens släktingar. 
      

      
  
    Hela bröllopsföljet skulle hämta bruden hemma hos henne. Promenaden dit var ca 3,5 km – i 
38 graders värme – det var hett! Daniel fick där muta sig in för att kunna få med sig bruden. 
Hon placerades sedan i brudstolen och bars hela vägen tillbaka till hotellet. Kortegen gick 
genom stan och det var människor som hängde ut genom fönstren, bilar som tutade, det sköts 
raketer och smällare hela tiden och människor gratulerade och filmade. Det var helt otroligt! 
 
     Vid hotellet tog brud-
gummens mor emot bruden 
och välkomnade henne in i 
familjen. Därefter fick Daniel 
leda henne in i hotellet, 
eftersom Xue hade slöja för 
ansiktet. Brudparet blev 
presenterade för alla gäster 
först när Daniel lyft slöjan från 
Xues ansikte. Därefter fick 
föräldrarna komma och sitta 
framför gästerna. Brudparet 
fick buga för sina nya föräldrar 
och servera dem te. Därefter 
drack de en ceremoniell skål med varandra och brudparet var därmed man och hustru. 
     Efter bröllopsceremonin vidtog sedan middag med mycket mat och dryck. Ja, det blev en 
fest som aldrig ska glömmas för oss som var med. Helt otroligt och fantastiskt och framför allt – 
jättekul!      
     Familjen Unander  



 
     EU-projektet är en kartläggning av besöksnäringen, lokal- och markanvändning i 
hamnområdet samt fiskenäringen. Vi har hittills arbetat med besöksnäringen och 
fiskenäringen. Hamnområdet kommer vi arbeta med i jan-mars. 
 
Vad tycker Björköborna? 
Det är hos företagarna i hamnen och hos hamnstyrelsen som projektidén föddes. Men 
inget av det som görs är meningsfullt utan en bred lokal förankring på ön. Därför är alla 
åsikter och idéer viktiga. Med enkäten hoppas vi få veta hur vi Björköbor vill att ön ska 
utvecklas. 
   Antalet besökare till Björkö ökar och de senaste tio åren har det medfört bland annat: 

- Tre restauranger öppna året runt, med tex den välbesökta Allsången och Fish´n 
Chips.  

- ICA har vuxit både i sortiment och i öppettider vilket gynnar stamkunder året 
om,  

- Skeppshandeln fortsätter med försäljning av drivmedel och har satsat på kläder 
mm.  

- Feskeboa har nya lokaler, större sortiment och har öppet fler veckodagar än 
tidigare. 

- Glassboa med cykeluthyrningen kanske erbjuder en mötesplats även för 
Björköbor. 

- Skutans vandrarhem har en anställd sommartid förutom allt ideellt arbete i 
kyrkan. 

Enligt företagarna är utvecklingen är en direkt följd fler besökare. Ännu fler besökare framöver 
kommer beröra oss Björköbor både på gott och ont. Idag är besöksnäringen ingen viktig 
ekonomisk näring. Bara en handfull Björköbor lever på den. Kanske drömmer Du om att starta 
en verksamhet inom besöksnäringen och slippa pendla med färjan?  
Om besöksnäringen blir viktig för Björkö, vem ska då styra över hur det kommer påverka ön? 
Kan utvecklingen av service och trivsel på Björkö ske på något annat sätt än via turismen?  
 
Vi hoppas att Du tar dig tid att svara på enkäten – dina svar är viktiga! 
Svara helst på internet, det besparar oss mycket arbete.  
Gå till :  https://sv.surveymonkey.com/s/vadtyckerbjorko  
Länkar till webplatsen finns på Hamnens och Samhällsföreningens hemsidor, svara på 
enkäten där. 
Om internet inte passar för dig kan Du fylla i pappersenkäten som följer med tidningen 
och lämna den på ICA, där finns också fler exemplar tillgängliga. Enkätsvaren är 
personliga och anonyma, åldersgräns 18 år. Tre presentkort om 500 kronor kommer 
lottas ut. 
 
Intervjuer med företagare inom besöksnäringen på Björkö har gett många idéer   



 
 

Här är ett urval av alla spännande frågor. Är du intresserad av att vara med i någon  
arbetsgrupp kring detta? 
 
- Julbelysning och juldekoration i hamnen under december och januari 
- Arrangera marknadsdagar i hamnen. Både på jul och vid andra tillfällen. 
- Midsommarfirandet borde, liksom förr, vara i hamnen med dansbana, lampor, mat etc. 
- Skapa en Fiskfestival med musik, försäljning av fisk i alla dess former och öppen 

fiskebåt 
- Påsk/Blåsippe/Hummerfestival arrangemang liknande julmarknaden som kan 

annonseras i Göteborg 
- Skapa en grafisk design för Björkö på samma sätt som Klåva har 
- En gemensam hemsida där alla företag finns med och som uppdateras, bra även för 

Björköbor 
- Ett gemensamt bokningssystem för boende i privathem eller i privatägda båtar. 
- Bageri och fler små affärer i hamnen för att öka attraktionskraften 
- Kanothus på Holmen med plats för både privata kanoter och kanoter för uthyrning. 
- Hummeruppfödning på Björkö, ta betalt av besökare för att titta på hummerbäbis-

matning. 
- En minigolfbana och/eller ett utegym, finansierad av företag och föreningar. 
- Lekplats med marint tema, skyddad från alkoholförtäring och biltrafik. 
- Sjöbodsafari på Ishuspiren, skyltar med intressant historia, eller som en mobilapp 

 
Skicka ett mail till oborochfinfolk@gmail.com eller prata med någon i  
styrgruppen om du vill vara med eller om du vill se hela listan på idéer. 



Björkö Hembygdsförening  
 

Vi medverkar i ”Adventsmarknaden” i Björkö Hamn lördagen den 21 december. 
Vi håller till i Lars-Erik Alexandersson sjöbod, dvs IS och MARIN, där vi 
kommer att ha lotterier och servering, samt ha en utställning med foton över gamla 
Björkö och gamla Björköbor. Vi öppnar kl 10. 
Välkomna! 
 
  

 
 
 
 
 
En minas väg från England till Hembygdsgården på Björkö 
 
Utanför Hembygdsgården står en svart mina. Den har tidigare stått i Skarvik. Ture Eriksson 
berättar historien om minan: 
     ”Här på Västkusten fanns en så kallad ’mindödare’ vid namn löjtnant Henrik Warfvinge, 
som under Andra världskriget desarmerade minor. Efter att ha studerat militärlitteratur om 
kriget och efter många samtal och intervjuer med veteraner, har jag dragit den slutsatsen att 
minan utanför Hembygdsföreningen desarmerades av honom. Löjtnanten jobbade ihop med 
furir Jonsson och civile skepparen Harry Hillberg. Dessa tre var ständigt ute på jakt efter minor 
som bärgades, desarmerades, eller sprängdes. Ibland omhändertogs ”minkroppen” dvs det som 
var kvar efter det att tändkolven lyfts ur. 
     En sådan mina kom till Björkö 1941 och placerades på bryggan, trotylstavarna lades bredvid 
för att hämtas senare. Den unge pojken Elon Hermansson tog några bitar av trotylstavarna och 
stoppade i fickorna. Då han kom hem frågade hans mamma vad han gjort med sina byxor, 
eftersom de var alldeles gula. Trotylen hade färgat av sig på tyget och hela låret var gult.  
     Minan rustades upp, målades svart och fick en banderoll där det stod ’Till Kungafonden’ och 
överdelen var förvandlad till en sparbössa. Kungafonden var en insamling för anhöriga, fruar 
och barn, till inkallade svenskar under kriget. 
     När Björkö Hembygdsförening skulle skriva om kriget och militären på Björkö slog det mig 
– var hade minan som stod i Skarvik tagit vägen? Svaren jag fick var flera: ”Minan tog 
militären tillbaka”, ”Minan skrotades på grund av rost”, ”Minan kastades på tippen vid norra 
piren”.  



Men jag ville inte ge upp så lätt och fick en snilleblixt: Jag frågade en i gänget på 
Hembygdsgården som är släktforskare ”Vad vet du om minan?” Döm om min förvåning när  
han svarade: ”Jo, den står i en trädgård på Mossvägen 25.” 
     Hur kom det sig att den hamnade där då? Jo, huset på Mossvägen 25 ägdes tidigare av 
Björkö Strandkassa och hyrdes ut bl a till konsumföreståndare Ingemar Wikström. Han hade nu 
flyttat från Björkö, så jag ringde och frågade honom vad han visste. Ingemar berättade då att när 
ledningarna för vatten och avlopp skulle sprängas ner i Skarvik var man tvungen att flytta på 
minan. Framlidne Holger Eriksson frågade 
Ingemar om han ville ha minan, och han tackade 
ja. Det följde även med ett större ankare, som 
fiskebåten Sveaborg hade fått i trålen. Minan var 
mycket tung och den fick förankras med stag i 
berget för att inte ramla ner och en sockel fick 
gjutas där minan stod. 
Efter att Wikström flyttat var det olika 
hyresgäster på Mossvägen 25. Minan stod kvar, 
men ankaret flyttades till Wikströms sons 
trädgård på Björkö. Huset på Mossvägen 25 
såldes och där bor nu Öyvind och Pia Davidsson. 
Jag berättade att Björkö Hembygdsförening 
forskade om kriget och militären på Björkö och 
jag frågade om Hembygdsföreningen kunde få 
minan. ”Javisst, det är klart”, svarade Öyvind 
genast. ” 
     Efter mycket arbete med att flytta den tunga 
minan, står den nu på plats utanför Hembygds-
gården. Den har nyligen renoverats och målats, 
med hjälp av Loie Alden på Gothenius varv. Ture Eriksson fick, genom efterforskningar, fram 
att det är en engelsk mina av kontakttyp, sk MK 17. Minan hade 11 kontakthorn. Den kunde ha 
olika laddningsmängder, allt från 145 kg upp till 225 kg. 
Björkö Hembygdsförening  
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Rosa Bandet-promenad  
på Björkö 
 
Söndagen den 20 oktober 
arrangerade Linda Björkman m fl 
återigen en poängpromenad till 
förmån för Rosa-Bandet. 
  
Klockan 11 hällregnade det, vid 
12-tiden var det fortfarande mulet 
men inget regn och klockan 13,  
när starten skedde, hade gatorna 
torkat upp!  
Trots vädret kom det förvånansvärt 
mycket folk. Efter avslutad 
promenad bjöds deltagarna på 
kaffe med hembakat dopp.  
 
Insamlingen gav 5.400,- som 
oavkortat går till Bröstcancer-
insamlingen. Detta blir ett 
återkommande arrangemang. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carl-Erik Svensson 4/12 1913 – 21/10 2013 

 
Kanske en äggost till helgerna? 

 
Här är ett recept – av många: 
 
Värm 3 liter mjölk till fingervarmt. 
Vispa upp 10 ägg och blanda med ½ liter gräddfil, eller filmjölk, häll det därefter 
i den fingervarma mjölken. 
Värm blandningen sakta (på medelvärme) och låt den sjuda tills den ystar sig. 
Blandningen får inte koka! 
Ta av från värmen och låt stå med lock på i 10 minuter, eller tills ostmassan skilt sig 
från vasslan. 
Ta försiktigt upp ostmassan med hålslev och varva den med totalt ca 1½ dl socker 
 i en äggostform. Placera gärna formen i en bunke. 
Låt stå svalt tills all vassla har runnit ur (ca 6-7 timmar) 
Stjälp upp äggosten på ett fat och servera med sylt – eller sill? Det här är nyttig mat! 

 



Björkö´s äldsta och en sann vän, har lämnat oss. 

Vi delar saknaden med dotter, barnbarn och barnbarnsbarn 
     
 Jag flyttade till Björkö 1976, som ungkarl och 
speleman, när jag fått skollärartjänst på nybyggda 
Västergårdsskolan. En lägenhet hyrdes, granne 
med Carl-Erik och där grundlades vår vänskap. Vi 
umgicks flitigt. Vid hans nedlagda minkfarm 
odlades lök och smågurka. Frysen från 
minknäringen stod fortfarande kvar och han 
erbjöd mig några skinn, som blev en sk 
ryssmössa.  
     Carl-Erik, som sedan lång tid tillbaka varit 
ordförande och eldsjäl i IFK Björkö, samlade ihop 
ett ”motionshungrigt” gäng oldboys. C-laget 
tränade två gånger i veckan under Carl-Eriks 
ledning. Till en match kom inte målvakten. Då 
ställde sig den 60-årige lagledaren i mål. 
      
En betydelsefull händelse i mitt liv utspelades på 
Framnäs rotunda. En lördag, efter Tipsextra,  
tyckte Carl-Erik att vi skulle ta cyklarna ner till 
Framnäs där det på kvällen anordnades 
gammaldans. Så blev det och Carl-Erik dansade flitigt – inte jag. Jag var så fascinerad av 
musikanterna ”Rock-Olga och Havsbandet”. Men plötsligt stod det en tös framför mig. Bakom 
henne Carl-Erik, som sa: ”Henne ska du dansa med”: Sagt och gjort. KiKi blev så småningom 
min fru och mor till våra fyra barn. Självklart åt vi bröllopsmiddagen på Framnäs. 
     Vänskapen och medmänskligheten som genomsyrat Carl-Eriks liv har betytt enormt mycket 
för mig, min familj och många Björköbor. 
     Lasse Åstrand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

    

Björkös nyårsstolthet - det fantastiska fyrverkeriet - behöver ekonomiskt tillskott! 
Vill vi ha ett lika strålande skådespel i år också, så krävs det att vi lägger våra fyrverkeripengar i 
den kollektiva insamlingen och att vi minimerar de egna privata fyrverkerierna. 
Alltså välkomna att lägga era bidrag i bössorna som kommer att stå i våra butiker! 
   Hälsningar, Fyrverkerikommittén 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalendarium 
 
DECEMBER 
7       Björkös julmarknad och       
         Tomtebesök           Hamnen 
 
12     Björkis försäljning / BHFs    Sjöboden 
         Adventsmarknad                     Hamnen 
       
15     Julsång   Missionsk:an 
 
22     Julspel   Missionsk:an 
 
31     Nyårsfyrverkeri          Hamnen 
 

            Gott nytt år! 

 
TACK, 

för en fin konsert i Björkö kyrka, söndag kväll 27 oktober! 
Det var Öckerö församlings nye kantor, Henrik Mossberg, som stod för programmet, 
tillsammans med några vänner. 
Anna Johanssons vackra röst fick vi lyssna till i musik med dels Henrik Mossbergs egna 
sånger och även visor av Ted Gärdestad, Olle Adolphson, Pelle Näver, Tomas Boström och 
Tove Jansson. 
Med Magnus Sjöqvist, gitarr, Christofer Johansson, bas, och Henrik Mossberg, sång och 
piano, fick vi njuta av ett finstämt program av hög klass. 
     Nöjd lyssnare 

 



                   

              

Fira jul och nyår i kyrkorna på Björkö  
Vi deltar på Björkö i Ekumeniska böneveckan vecka 3, 2014. Information kommer i din 
brevlåda! Det händer mycket mer, se församlingsblad, hemsidor och affischer! 

Söndag 15/12 17:00 Julsång på Björkö i Missionskyrkan  
”Sjung in julen” med sångare och musiker  
Kören Amadeo, Evelyn Lidebo Svenninghed, Henrik Mossberg med kör  
  
Söndag 22/12 16:00 JULSPEL i Missionskyrkan  
Emma Rudäng, Evelyn Lidebo Svenninghed m.fl.  
Julfest med fika och långdans  
 
JULAFTON 24/12 17:00 Julbön i Björkö kyrka  
Familjen Davidsson, musik, Christer Holmer  
  
JULAFTON 24/12 23:00 Ord och ton i julnatten, i Missionskyrkan   
Kören Amadeo, Evelyn Lidebo Svenninghed  
  
JULDAGEN 25/12 07:00 Julotta i Björkö kyrka  
Kyrkokör och Björn Larsson, solist, Christer Holmer 
  
ANNANDAG JUL 26/12 11:00 Mässa i Björkö kyrka  
Christer Holmer  
  
NYÅRSAFTON 31/12 23:00 Innan tolvslaget i Björkö kyrka.   
Musik och tankar med Familjen Westerberg  
(Slut i tid till Björkös gemensamma fyrverkeri.)  




