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Kantor i Rävlanda: Ingalill Nilsson,
tel: 0301 - 443 74, 443 86
Kantor i Hindås: Marianne Ejeby,
tel: 0301 - 102 30, 443 20
Vaktmästare:
Kristian Börjesson, tel: 0301 - 443 68
Rolf Zetterberg, tel: 0301 - 443 73
Håkan Werre, tel: 0301 - 443 64
Vaktmästare i Rävlanda:
Annika Kullberg, tel: 0301 - 443 60
Vaktmästare i Hindås:
Helena Persson,
tel: 0301 - 215 15, 443 59
RÄVLANDA församlingshem,
tel kök: 0301 - 443 71,
bokning genom församlingsexpeditionen
HINDÅS församlingshem,
tel kök: 0301 - 215 15, bokning
genom vaktmästare i Hindås
Kyrkorådets ordförande:
Evalotta Liljenzin, tel: 0301 - 443 61

Besöksadresser:
Hindås kyrka och församlingshem:
Tyringevägen 11, Hindås
Björketorps kyrka:
Björketorps Kyrkväg 1, Rävlanda

DÖPTA
17 maj

Ella Catharina Hellström
Vesslestigen 12, Hindås

6 juni

Smilla Kristina Elisabeth Devrér
Rodelvägen 9, Hindås

7 juni

4 juli
Gustavinte
Bernhard Bernal
Uppgifterna på denna sidaWilliam
publiceras
Boråsvägen 2, Rävlanda
på nätet pga Personuppgiftslagen.

Gustav Lukas Johannes Jernhem
Bäckvägen 4, Rävlanda

13 juni

Kevin Ditlev Wessman Gadebusch
Hindås stationsväg 8 A, Hindås

Maja Lovisa Trygg
Lindåsens väg 30, Hällingsjö

Wilma Maria Jonasson
Sundshult 122, Hindås

27 juni

12 juli

Lykke Maja Louise Stranne
Löparvägen 25, Hindås

Saara Anna Martiina Kamarik
Mellangårdsvägen 4, Rävlanda

DÖDA
Åke Ingvar Engström
Habäck 197, Rävlanda, 86 år

Birgit Maria Agaeus
Björkelidsvägen 12, Björkelid, Rävlanda 76 år

Elsie Birgit Ivarsson
Björkelidsvägen 12, Björkelid,
Rävlanda, 101 år

Enn Veide
Skogsduvevägen 1, Hindås, 72 år

Sonja Inga-Britt Graneld
Måsvägen 15, Hindås, 78 år
Hans Johansson
Sjönnered 510, Rävlanda, 87 år
Anna Brita Lundgren
Björkelidsvägen 12, Björkelid,
Rävlanda, 99 år

Märta Iris Ulla-Britt Andersson
Garverivägen 21, Hällingsjö, 87 år
Vivian Irene Jonasson
Mystvägen 7, Hällingsjö, 81 år
Bengt Holger Lindahl
Älgstigen 15, Hindås, 93 år
Rune Gerhard Ahlberg
Alebackevägen 18, Hindås, 93 år
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Kyrksöndagar
Söndagen den 4 oktober
i Björketorps kyrka,
kl 11.00 Högmässa
Franciskanersystrarna från Klaradals
kloster i Sjövik deltar med sång i högmässan. Efter kyrkkaffet, i kyrkan, talar
de om ”Liv i Franciskus anda”.
Klaradalssystrarna hade 1996-2007 sin verksamhet med kommunitet och gästhem förlagd till Storåns dalgång i Rävlanda, dit de kom efter flytt från Lerum. Idag
bor de åter igen i Lerums kommun, i Sjövik.
Sankta Klara (1194-1253), som klostret fått sitt namn ifrån, inspirerades av
Franciskus av Assisi (1182-1226) och hans sätt att leva evangeliet. Han levde i
radikal enkelhet och kärlek till Gud och medmänniskor. Klara levde ett liv präglat
av bön och lovsång och hon skrev en egen klosterregel som godkändes 1253.
I psalmboken återfinns två välkända texter av Franciskus: Psalm 23, som
brukar kallas ”Solsången”, och fredsbönen ”O, Herre gör mig till ett redskap
för din frid...”. Den senare återfinns i psalmbokens bönbok under rubriken:
”Den dagliga andakten”.

Söndagen den 15 november i Hindås kyrka, kl 11.00
– Högmässa med predikan av Owe Wikström.

Owe Wikström.

Efter gudstjänsten följer kyrkkaffe och föredrag i
församlingshemmet. Professor emeritus i religionspsykologi vid Uppsala universitet Owe Wikström talar
över ämnet ”Den dolda dörren”. Detta är också
titeln på hans senaste bok som berör ämnet ”vad gör
vi med vår undran eller ångest över dödens innehåll – vart tar vi vägen?” Boken resonerar kring ”flera
aspekter av döden. För den som ibland i vargtimmen
vrider sig och inte lyckas undfly frågorna ges här inga
svar. Men kanske ord att tänka med.”

Bland många andra av Owe Wikströms böcker märks: Ikonen i fickan, Långsamhetens lov, Den outgrundliga människan - livsfrågor, psykoterapi och själavård.
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Foto: Spectra bild

Konfirmationshögmässa firades i Björketorps kyrka
Pingstdagen den 24 maj
Övre raden från vänster: Yngve Sivertz, Rebecka Nordling, Gunnar Nilsson, Marianne
Ejeby, Sofia Andersson
Nedre raden från vänster: Joanna Tikman, Kevin Jansson, Johannes Olenius, Terese
Sjöberg, Matilda Öjmertz

Bibliotek
Vet du att det finns böcker att
låna i våra församlingshem?
Böcker med fördjupning och
inspiration för det kristna livet.
Gå gärna och titta i hyllan och
låna med dig en bok.

Konfirmandinskrivning
onsdag den 9 september kl 18.30 i
Rävlanda församlingshem

Tack!
I och med höstterminens start slutar
Johannes Olenius, som arbetat på deltid
som präst med särskild inriktning på
konfirmander och ungdomar i vår församling. Ett stort tack och en önskan om
välsignad fortsättning i nytt fast arbete i
annan församling.

5

Kyrkokörer

Kyrkliga syföreningen

Vi välkomnar nya medlemmar!

Syföreningen samlas följande
måndagar kl 14: 31/8, 28/9, 26/10
och 30/11

Björketorps kyrkokör
Rävlanda församlingshem
Måndagar 19-20.30
Kontakt: Kantor Ingalill Nilsson,
tel: 443 74, 443 86

Hindås kyrkokör
Hindås församlingshem
Onsdagar 19.15-20.30
Kontakt: Kantor Marianne Ejeby,
tel: 102 30, 443 20

Kyrkans besöksgrupp
Vi samlas i regel en onsdag i månaden
för samtal och handledning.
Om du är intresserad av att vara med,
kontakta diakon Maria Berggren,
tel: 442 71, 443 58
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För mer information om kontakta:
Karin Börjesson, tel: 421 76

Öppet Hus
Tisdagar
Plats: Hindås församlingshem
Tid: 12-14
Middagsbön kl 12 i kyrkan. Därefter
gemenskap, kaffe och våfflor.
Telefon till köket: 215 15
Onsdagar
Plats: Rävlanda församlingshem
Tid: 14-16
Se Sidan 7
Telefon till köket: 443 71
Torsdagar
Plats: Hindås församlingshem
Tid: 12-14
Middagsbön i kyrkan kl 12.45.
Servering av soppa från kl 13.
Telefon till köket: 215 15
För mer information om Öppet Hus,
kontakta diakon Maria Berggren,
tel: 442 71, 443 58

Öppet Hus i Rävlanda församlingshem
Onsdagar 14-16
2 sept

I Paulus fotspår – Björn Fyrlund.

9 sept

Inget Öppet Hus.

16 sept Aktuellt i Kyrka och församling – Bengt Johansson.
23 sept Fátima i Portugal; Mariauppenbarelse i vår tid – Maria Berggren.
30 sept Om ett liv i samhällets tjänst – Owe Willingskär intervjuas 			
av Björn Fyrlund.
Den heliga Birgitta – Luca Cesarini.

14 okt

Inget Öppet Hus.

21 okt

Utflykt till Ubbhults kapell.

28 okt

Onsdagsorkestern.

4 nov

Vårt ansvar för skapelsen – Christina Bernéus, 				
Miljösamordnare i Göteborgs stift.

11 nov

Inget Öppet Hus.

Foto: Christer Hansson

7 okt

Ubbhults kapell.

18 nov Höstpyssel – Eva Ohlsson.
25 nov Utflykt till Alfredssons blommor.
2 dec

Risgrynsgröt. Sång av barnen från förskolan Fisken.

Bibelstund med evangelisten Johannes
Tisdagkvällar 18.30 – 19.30 i Rävlanda församlingshem: 15/9, 29/9,
13/10, 3/11, 17/11. Bengt Johansson leder kvällarna. Ingen anmälan.
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Babyrytmik

Kyrkans barntimmar

Hindås
församlingshem

Rävlanda församlingshem
Onsdagar 9.30-11.30

Torsdagar
kl10-10.30
Start 10 september.

Vi riktar oss till föräldrar med barn
2-6 månader. Du kommer att i
grupp umgås med ditt barn med
sånger, rörelser och rytmer.Efter
rytmikstunden finns det möjlighet att
fika tillsammans.
Kontakt: Marianne Ejeby,
tel: 102 30, 443 20.
Mer information: Marianne Ejeby,
marianne.ejeby@svenskakyrkan.se
Anmälan: Berit Aler,
berit.aler@svenskakyrkan.se
Sista anmälningsdag 4 september.

Kontakt: Berit Aler,
tel: 444 37, 443 77

Miniorer/barnkör
6 år och uppåt.
Start vecka 37
Miniorer och barnkören Unga Röster
Rävlanda församlingshem
Måndagar 14-16
Kontakt: Ingalill Nilsson, tel: 443 74,
443 86
Upptäckarklubben
Hindås församlingshem
Onsdagar 15-17
Kontakt: Yngve Sivertz,
tel: 458 03, 443 97

Juniorer
Från åk 3.
Start vecka 37
Lighthouse
Rävlanda församlingshem
Måndagar 14-16

Öppen förskola
För barn med medföljande vuxen.
Rävlanda församlingshem
Måndagar 9-12
Hitta oss på facebook: Öppna
förskolan Björketorps församling
Kontakt: Berit Aler,
tel: 444 37, 443 77
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Kontakt: Yngve Sivertz,
tel: 458 03, 443 97

Välkommen till församlingens
ungdomsgrupp!
Se www.bjorketorpsforsamling.se
(Verksamheter/Ungdomsgruppen)

”Den halvfärdiga himlen”
– en temagudstjänst med
Tomas Tranströmers texter
Hindås kyrka söndag 25 oktober kl 18
Textframförande: Skådespelarna Fia
Adler Sandblad och Jesper Söderblom
Musik: Aston Adler Sandblad, cello
och Marianne Ejeby, kantor
Präst: Bengt Johansson

Nyfiken på kristen tro?
Skulle du vilja veta
mer om kristen
tro och få göra
detta i form av
en kort ”brev”-kurs
via nätet? På församlingens hemsida,
www.bjorketorpsforsamling.se, finns
mer information och det första brevet finns här utlagt i fulltext.
För mer information: Komminister
Björn Fyrlund, tel: 0301-443 75
(bjorn.fyrlund@svenskakyrkan.se)

Psalmboksutdelning
Jesper
Söderblom

Fia
Adler Sandblad

Aston
Adler Sandblad

I samband med Gudstjänst för Små
och Stora 18 okt 11.00 delas i våra
båda kyrkor psalmböcker ut till dem
som går i årskurs 3. En särskild inbjudan skickas ut till dem det gäller.

Internationellt café
torsdagar 18-20 i Rävlanda församlingshem
Samordningsgruppen i Rävlanda
inbjuder till Internationellt café torsdagar 18-20. Caféet vill vara en öppen mötesplats för asylsökande och
boende i Rävlanda med omnejd.
Välkommen att fika, att sitta ned en
stund och tala lite lätt svenska med
någon eller spela ett spel eller leka
med barnen.
För ytterligare information, eller anmälan som volontär, kontakta Maria
Berggren, tel: 442 71, 443 58
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Leva vidare-grupp
Hur kan det vara att delta i en Leva vidaregrupp?
I flera år har Björketorps och Bollebygds pastorat haft gemensamma Leva vidare-grupper.
Här berättar Kjell Strömberg, Liberås i Bollebygd, om hur det var att vara med i en sådan
grupp. Kjell förlorade sin fru Rose-Marie i
cancer våren 2014. Under hösten som följde
deltog Kjell i Leva vidare- gruppen.
Hur kom det sig att du var med i Leva vidaregrupp?
Min frus syster uppmuntrade mig att vara
med. Hon hade varit med i en liknande grupp
när hon förlorade sin man några år tidigare. Kjell Strömberg.
Hon tyckte jag skulle vara med. Det var inte självklart för mig. Jag tänkte att jag
provar på, så får jag se sedan om jag fortsätter. Jag gick första och andra träffen
sedan kände jag att det var helt rätt för mig.
Vad var det som var bra?
Samtalen mellan oss i gruppen var värdefulla. Att känna igen sig när de andra
berättade. Det kändes som att vi hörde ihop. Sedan försvinner ju inte sorgearbetet för att man är med i en grupp, det finns ändå och pågår hela tiden. Dagarna
runt ettårsdagen av Rose-Maries död var särskilt svåra för mig, då kände jag
mig som förlamad.
Hur har du det nu?
Jag försöker hitta ett nytt liv. Det är som att börja om från början. Jag kan
drömma om min fru när jag sover, det är verkliga drömmar kring vardagshändelser. Jag har börjat gå igenom, sortera och slänga saker. Jag håller
på och ska sälja huset och flytta till lägenhet. Det är stora förändringar på
en gång och det känns rörigt nu. Jag har också gått med i församlingens
Våga sjunga-kör, det är roligt.
Helen Kling, diakon i Bollebygds församling
(Intervjun publiceras även i Bollebygds församlingsblad)
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Allhelgonahelgen – Öppen Kyrka
Björketorps kyrka
Välkommen till en enskild stund av stillhet med möjlighet
att tända ljus. Enkel kaffeservering.
Fredag 30 oktober kl 12-17
Lördag 31 oktober kl 12-14

Minnesgudstjänst i Björketorps kyrka
Söndagen efter Alla helgons dag 1 november kl 18.
Det blir tillfälle till bön och ljuständning. Kyrkokörerna
medverkar. Vi nämner inga avlidna vid namn, vilket gör
det möjligt också för den vars sorg går längre tillbaka,
eller är av annat slag, att delta.

Leva vidare-grupp		
Under flera år har vi, i samarbete med Bollebygds pastorat,
erbjudit sörjande att delta i en mindre samtalsgrupp. I höst
inbjuder vi till nya samtal. Vi träffas varannan onsdag, 6
gånger, i Bollebygds prästgård, kl 17-18.30. Första träffen
är den 23 september. Ledare är diakonerna Maria Berggren och Helen Kling. Anmälan senast tisdag 15 september
till Maria, tel: 442 71, 443 58

En dag för dig som sörjer
Skene församlingshem, lördag den 3 oktober 9.30-15.30.
Avgiften, 100 kr, betalas på plats.
I priset ingår föredrag och mat och kaffe. För mer information och anmälan,
kontakta diakon Maria Berggren, tel: 442 71, 443 58
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Sommarglimtar

Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgårdens hemvändardag.

Ungdomsgruppen på utflykt i Skagen.

Sommar Öppet Hus i Hindås.

Sommarkonfirmander på Stora Strand.

Från församlingsresa till Småland 11/8.

Onsdagsorkestern.

Vinnare av sommarens korsord är
Elisabeth Jakobsson i Rävlanda.

Meditation/tyst bön

Grattis!

Vi möts i regel onsdagar i jämn vecka i
Hindås kyrka kl 18 -18.20.

Kyrkofullmäktige sammanträder:

En gång i månaden följer veckomässa kl
18.30. Se vidare i gudstjänstlistan. Ingen
förhandsanmälan.

10/11 i Rävlanda församlingshem,
18.30 och 1/12 i Hindås församlingshem, kl. 18.30.
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Kontakt: Björn Fyrlund, präst, tel: 443 75

Gudstjänstkunskap
– Att be med Psaltaren

komma i och med Johannes döparens
födelse - på morgonen, och Marias
lovsång, hennes Magnificat, över löftet
om barnet i hennes liv - i kvällsbönen.
Inför nattens vila fogades en rannsakan
över den dag som gått mot sitt slut och
Symeons förtröstansfulla ord: ”Herre,
nu låter du din tjänare gå hem i frid.
Ty mina ögon har skådat frälsningen”.
Att be med Psaltaren är en sed med
djupa rötter. Människor har under årtusenden i Psaltarens ord kunnat känna
igen och i bön tolka och bära fram
känslor av glädje, vemod, frågor, tillit,
sorg, förtröstan, oro... I Psaltarens ord
har vissheten om att vi, med generationer före oss själva, kunnat lämna
våra frågor i Guds hand och vänta svar
från honom,fått uttryck. Utan att i varje
nu behöva hitta egna ord och söka de
rätta formuleringarna i bönen, har orden från Psaltaren gett riktning och ord
att vila i.

Vid olika böner i samband med verksamheter i församlingen bes ofta delar
av tidebönerna, alltså ordningarna för
bön under de fasta bönetimmarna under dagen.

Jesus ber med Psaltarens ord på korset och om lärjungarna står om hur de
gick till templet vid bönestunderna.
I klostren fördes traditionen vidare
att be i princip dygnet runt var tredje
timme. Av praktiska orsaker blev
bönestunderna samlade till några mer
centrala delar av dagen: morgon, middag, kväll och inför nattens vila. Till
dessa böner knöts några lovsånger ur
Nya testamentet: Sackarias förväntansfulla lovsång inför det som skulle

Även utan en tidebönsbok så kan
seden att be med Psaltarens ord brukas. Till varje sön- och helgdag finns
i Psalmbokens evangeliebok fogat en
Psaltarpsalm, uppställd så att den kan
läsas växelvis. Också i den enskilda
bönen kan Psaltarens ord bes i växelläsningens form, och pauser och
halvversar ge hjälp åt att dröja i texten
på ett annat sätt än när texten sträckläses i ett stycke.
Björn Fyrlund

De växellästa texterna och Psaltarpsalmerna läses i två körer, med en
kort paus mellan vershalvorna. Aktivitet och tystnad varvas. Lyssnande
och läsande växlar. Ordet från Gud är
i rörelse, och omväxlande är jag den
som får lyssna in i det egna hjärtat och
omväxlande den som får ge röst åt ordet för någon annan att lyssna till.
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Gudstjänster
September

Björketorps kyrka

Hindås kyrka

6 14 sönd e Tref
		

11 Gudstjänst		11 Högmässa
Bengt Johansson		Björn Fyrlund

13 15 sönd e Tref
		

11 Högmässa		11 Gudstjänst
Bertil Hanberger		Björn Fyrlund

20 16 sönd e Tref
		

11 Gudstjänst		11 Högmässa
Hans Lundaahl		Bengt Johansson

25 fredag

08.30 Vardagsmässa

27 17 sönd e Tref
		

11 Gudstj f Små och Stora*
11 Gudstj f Små och Stora*
Bengt Johansson		Björn Fyrlund

30 onsdag			18.30 Veckomässa

Oktober
4 Mikaelidagen
		

11 Högmässa, Kyrksöndag ¤		←
Bengt Johansson

11 Tacksägelsedagen
		

11 Gudstjänst		11 Högmässa
Bertil Hanberger		Björn Fyrlund

18 20 sönd e Tref
		

11 Gudstj f Små och Stora***
11 Gudstj f Små och Stora*
Bengt Johansson		Björn Fyrlund

25 21 sönd e Tref
		

11 Högmässa		18 Temagudstjänst ¤¤
Björn Fyrlund		Bengt Johansson

28 onsdag			18.30 Veckomässa
30 fredag
		

08.30 Vardagsmässa
Öppen kyrka 12-17 ¤¤¤

31 Alla Helgons dag
		
		

11 Gudstjänst **		11 Högmässa
Bengt Johansson		Björn Fyrlund
Öppen kyrka 12-14
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Gudstjänster
November

Björketorps kyrka

Hindås kyrka

1 Sönd e Alla Helgons d
		

18 Minnesgudstjänst ¤¤¤ ♪		←
Björn Fyrlund, Bengt Johansson

8 23 sönd e Tref
		

11 Högmässa **
Bengt Johansson

15 Sönd f Domssönd
→
			
22 Domssöndag
		

11 Gudstjänst
Hans Falck
11 Högmässa, Kyrksöndag ¤
Owe Wikström, Björn Fyrlund

11 Högmässa
11 Gudstjänst
Bertil Hanberger		Björn Fyrlund

25 Onsdag		

18.30 Veckomässa

27 fredag

08.30 Vardagsmässa

29 1 sönd i Advent
		

11 Gudstjänst *♪ 		11 Gudstjänst *♪
Bengt Johansson		Björn Fyrlund

*

Kyrkkaffe i församlingshemmet

** Kyrkkaffe i kyrkan
*** Kyrkkaffe på förskolan Fisken
¤

Kyrksöndag se sidan 4

¤¤ Temagudstjänst se sidan 9
¤¤¤ Allhelgonahelgen se sidan 11
→ Gemensam gudstjänst i den andra kyrkan
♪ Körsång

Morgonbön i Rävlanda församlingshem fredagar 08.30: 4/9, 11/9,
18/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 4/12
15

Gruppförsändelse
Gruppförsändelse

Gott och ont

Vi brukar säga så om denna värld att här finns både sådant som är gott och
ont och står frågande inför det onda som sker. Tar vi det goda för givet?
Vår önskan är att förstå, förstå varför, hur det kunde bli på det ena eller
andra sättet. Också hur vi själva kunde hamna i den situationen att vi blev
redskap för det som inte är gott, ibland till och med trots att vi ville väl.
Att denna tillvaro bland annat handlar om en kamp mellan ont och gott,
det är inte svårt att utläsa av hur det är. Men var finns vi i den? När Jesus
vandrade här på jorden kunde uppfattningen om honom vara så olika som
att en del såg att det han gjorde var gott och att han hörde samman med
Gud och andra tänkte att det han gjorde hade sitt ursprung i ondskans
makt. De såg att han botade sjuka, ja uppväckte döda. Handlar det om
att våga vara öppen för sanningen, eller om att hålla fast vid sina ibland
förutfattade meningar? Inför Jesus ställs detta på sin spets. Han som
kom hit för att göra Faderns vilja, som gjorde gott, blev avrättad som en
förbrytare. Det onda kunde i förstone där vid avrättningsplatsen se sig
som vinnare. Men Jesus blev levande igen. Han besegrade döden och det
onda. Nu vet ondskans makt att dess tid snart är slut. Det avgörande slaget
har stått på Golgota. Det stod där för oss. Hos honom, Kristus, får vi del
i den segern. Han vill idag bruka oss till att göra hans verk på jorden till
dess vi får dela glädjen i hans rike. I den kampen får vi kraften från Gud
genom den helige Ande. Då kan också vi få erfara möjligheten att göra det
Paulus uppmanar oss till:
”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda”.
Romarbrevet 12:21
Bengt Johansson
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