Rävlanda Hällingsjö Hindås
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· Nya medarbetare
· Asylnytt i Rävlanda
· Nyfiken på kristen tro
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evangelietext.
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För aktuella epostadresser till församlingens
medarbetare, se hemsidan.
Vi finns också på facebook. Välkommen!
Församlingsexpeditionen:
tel: 0301 - 443 60, fax: 441 84
Postadress: Hedv. 1, 438 51 Rävlanda
Bankgiro: 0374-7037 Björketorps
församling
E-post: bjorketorps.forsamling
@svenskakyrkan.se
www.bjorketorpsforsamling.se

Kantor i Rävlanda: Ingalill Nilsson,
tel: 0301 - 443 74, 443 86
Kantor i Hindås: Marianne Ejeby,
tel: 0301 - 102 30, 443 20

Ekonomi/administration:
Christine Johansson,
tel: 0301 - 443 60

Vaktmästare:
Kristian Börjesson, tel: 0301 - 443 68
Rolf Zetterberg, tel: 0301 - 443 73
Håkan Werre, tel: 0301 - 443 64

Kyrkoherde: Bengt Johansson,
tel: 0301 - 443 63, 443 72

Vaktmästare i Rävlanda:
Annika Kullberg, tel: 0301 - 443 60

Komminister: Björn Fyrlund,
tel: 0301 - 102 27, 443 75

Vaktmästare i Hindås:
Helena Persson,
tel: 0301 - 215 15, 443 59

Diakon: Maria Berggren,
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Förskolechef: Berit Aler,
tel: 0301 - 444 37, 443 77

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
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DÖDA
Jytte Birgit Gelotte
Stockabäck 400, Rävlanda, 85 år

Per Karl Henrik Henriksson
Hökvägen 4, Hindås, 80 år

Kerstin Margareta Berntsson
Gärdet 16, Rävlanda, 66 år

Eivor Linnéa Ringh
Erik Wästvägen 19, Hindås, 83 år

Kjell Anders Erik Mentzer
Alebackevägen 21, Hindås, 87 år

Sven Ralf Kenneth Pettersson
Hällingsjö Kvarnväg 1, Hällingsjö, 89 år

Åke Georg Andersson
Björkelidsvägen 12, Björkelid, Rävlanda, 92 år

Karl Helmer Sigvard Hansson
Björkelidsvägen 12, Björkelid, Rävlanda, 89 år

Bror Edvin Wessberg
Kärret 800, Rävlanda, 91 år

Maja Alice Brodersson
Björkelidsvägen 8, Rävlanda, 97 år

Rut Barbro Vilhelmina Elving
Alvägen 8 B, Rävlanda, 78 år

Birgitta Astrid Margareta Ahlander Larsson
Björkelidsvägen 12, Björkelid, Rävlanda, 76 år

Gun Gunhild Alice Nilsson
Gräsryd 150, Rävlanda, 85 år

Asta Gulli Margareta Johansson
Björkelidsvägen 12, Björkelid, Rävlanda, 98 år

Ingrid Matilda Olausson
Lönekulla 151, Rävlanda, 94 år

Annki Ann Christin Ekström
Gärdet 6, Rävlanda, 62 år

Erik Artur Olsson
Gärdet 1, Rävlanda, 89 år

Rune Sigfrid Bengtsson
Boråsvägen 71C, Rävlanda, 84 år

Uppgifterna på denna sida gäller kyrkotillhöriga i Björketorps församling.
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Ny medarbetare i
barn- och ungdomsverksamheten
kan med konfirmationsläger, ungdomskvällar, söndagsskola och
andra aktiviteter. Det var där jag
träffade vänner för livet och dit
jag tog med nya vänner. Det var
en härlig tid med många läger och
andra roliga saker att hitta på. Jag
är utbildad fritidsledare och jobbade tidigare som fritidsledare på
en kristen friskola i Göteborg.
Jag ser fram emot att jobba i en
församling där jag får träffa människor i olika åldrar och arbeta
med både barn och ungdomar. Jag
ser även fram emot att åka på läger
och att få möjlighet att diskutera
och fundera kring kristen tro.

Hej allesammans!
Anna Söderhjelm heter jag och
jag är den nya medarbetaren här i
församlingen. Jag fyller 30 år i augusti och bor i Rävlanda med min
man och vår hund Tula. Jag är uppväxt inom frikyrkan, där båda
mina föräldrar var pastorer. Under
hela min barn- och ungdomstid
var jag väldigt aktiv inom kyr-

På fritiden tycker jag om att träna,
just nu inför Göteborgsvarvet i
maj, vara ute i naturen med min
man och vår hund, läsa, kolla på
serier, spela tv-spel och vara med
vänner.
Hoppas vi ses i kyrkan!
Anna

Tack!
Efter många års tjänst som vaktmästare i Hindås kyrka och församlingshem
och några års tjänstledighet för studier slutar Carina Andreasson sin tjänst
i Björketorps församling. Vi tackar för ett gott arbete i vår gemenskap och
önskar dig all välsignelse i ditt nya arbete inom vården.
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Asylnytt i Rävlanda
inte minst RAIS där i nuläget ca
25 barn och ungdomar är med och
spelar fotboll i olika lag.
Röda korset i Rävlanda har bidragit
med att köpa in sportskor till alla
vuxna, för det är många som vill
idrotta. Hindås gymnastikförening
har ordnat med tjejgympa några
måndagkvällar.
Olika scoutkårer, orienteringsklubben Orinto och Friluftsfrämjandet
har ordnat med uteaktiviteter och
gett möjlighet för barn och vuxna
att bekanta sig med skogen.

I dagsläget är asylboendet ett permanent boende. Det innebär att de
flesta asylsökande kommer att bo
på förläggningen tills de har fått
uppehållstillstånd.

Samordningsgruppen i Rävlanda
planerar att ha det Internationella caféet öppet under sommaren
torsdagar 18-20, i Rävlanda församlingshem. 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, spela ett spel eller
leka med barnen.

De boende blir allt mer en del av
vårt vardagsliv i skola och föreningar. Flera föreningar har generöst
ställt upp med tid och engagemang,

För ytterligare information, eller
anmälan som volontär, kontakta
Maria Berggren, tel 443 58, eller
Björn Fyrlund, tel 443 75.

Nya kyrkvärdar i Hindås
Staffan Brodén och Andrea Brodén
är nya kyrkvärdar i Hindås kyrka.
Välkomna!

Hemvändardag

Hembygdsgården i Rävlanda 7 augusti
12.30 Muséerna och kaffeservering öppnas
15.00 Friluftsgudstjänst
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Välkommen till...
Vägkyrka
Björketorps kyrka, Rävlanda, 1 -13 augusti.
Måndag till lördag öppet 13-18, kaffeservering.
Vardagar hålls en andakt klockan 16.
Lördagar klockan 18: Musik vid helgsmål.
Välkomna!

Musik vid Helgsmål
i Björketorps kyrka

Sommarkonfirmation
LÖRDAG 27 AUGUSTI

Bollebygds kyrka
De ungdomar som läser enligt
lägeralternativet tillsammans
med Bollebygds församling
konfirmeras vid en gemensam
konfirmationsgudstjänst i
Bollebygds kyrka.
ÅSA HAGERFORS
FOTO: PER T BUHRE

ROLF-ÅKE FÄLT
FOTO: ANNA PAVLOVIC
DAHLBERG

6 AUGUSTI, 18.00

Åsa Hagerfors, sångpedagog,
sjunger och spelar keltisk harpa.
13 AUGUSTI, 18.00

Rolf-Åke Fält, organist i
Carl Johans kyrka i Göteborg.
Rolf-Åke fick Göteborgs kyrkliga
samfällighets kulturpris 2015.

SÖNDAG 28 AUGUSTI

Björketorps kyrka klockan 11.00
Högmässa firas tillsammans med
de nykonfirmerade från Björketorps församling.

Må solens strålar värma dig om
dagen. Må månens sken omsluta
dig om natten. Må Gud ständigt
hålla dig i sin famn, bevara dig
från fruktan, skydda dig mot skada,
välsigna dig med kärlek och skänka
dig sin frid.
(Från Iona)
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Nyfiken på kristen tro?
Introduktion 2

Jag är inte religiös, jag är realist och tror bara på
det som går att bevisa…
(Läs mer om hur du kan anmäla dig till en brevkurs i kristen tro på sidan 10.)

Vad händer när vi förundras? Glädjen
som kan fylla oss i en vacker soluppgång, ljuset som speglas över sjön vid
en solnedgång, musiken som rycker
oss med och rör vid något djupt inom
oss. Är människan bara resultatet
av en slump, en rätt uppsättning av
molekyler och atomer, som lever för
en tid för att sedan försvinna? Varför
kan just människan förundras, glädjas, gråta, älska, tacka…?
Det finns gränssituationer i livet då
frågorna djupnar och existensens
gåta griper om oss. Det vackra och
sköna kan vara sådana gränsmarkörer, likaså att hålla ett nyfött barn i
sina armar eller att följa en människa
under hennes sista dagar i livet.
Sammantagna gäller frågorna vi bär på
om livet bara är det som går att väga
och mäta. Är kropp och själ enbart
objekt för vad vetenskapliga discipliner
kan analysera och beskriva?
Berättelsen om Jesus utmanar våra
tankar om vad som ger livet värde och
vad som är grunden för vår existens.
Jesus - så berättas i Bibeln - kommer
människor till mötes i deras rop efter

mål och mening, och utmanar på så
sätt det vi i vardagslag brukar hålla
för sant. Då precis som idag så trodde
några och djupnade i sin tro och tillit,
medan andra kom med bortförklaringar och höll det som skedde ifrån sig.
I evangeliet berättas om att i mötet
med Jesus förvandlas död till liv,
sjukdom till hälsa, vatten till vin och
att fattiga och förtvivlade ges nytt
livsmod och hopp. Jesus visar på
en djupare dimension, öppnar en ny
horisont för att tolka livet.
Det verktyg som Jesus använder är
hans egna ord. Ett enda ord från Jesus har makt att förvandla mörker till
ljus. I Jesu mun är detta ord gudomligt och vi stavar det gärna med stort
O, samma Ord som en gång i begynnelsen kallade allt till Liv.
Har du några erfarenheter av ”gränssituationer” som fått dig att förundras, att tappa greppet och då du anat
att livet kanske är större än det som
kan mätas och vägas?
Vad har i så fall dessa erfarenheter
betytt för dig? Har det förändrat ditt
sätt att se på livet?
7
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Sommarkryss. Skickas eller lämnas senast 1 augusti till:
Församlingsexpeditionen, Hedvägen 1, 438 51 Rävlanda.
Först öppnad rätta lösning belönas med ett pris.

9

Välkommen till...
Babyrytmik
Hindås
församlingshem
Torsdag
förmiddag
Vi vänder oss till föräldrar med
spädbarn som i september är
mellan 2-6 månader.
Du kommer att i grupp umgås
med ditt barn med sånger, rörelser
och rytmer.
Ytterligare information och startdatum kommer i slutet av sommaren på hemsidan och i nästa
församlingsblad.

Sommar Öppet Hus i
Hindås församlingshem
Tisdag 28 juni och
tisdag 26 juli klockan 12.
Kom in för en stunds andakt och
gemenskap.
Höstterminen startar vecka 36.

Terminsstart för
barnverksamheten

Öppen förskola startar vecka 34
Miniorer, Unga Röster, Lighthouse,
Upptäckarklubben och Pathfinders
startar vecka 37
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Samtal, stöd och
omsorg
Församlingens diakon och präster
har som särskilt uppdrag att
finnas till för stöd och omsorg som
kan behövas i enskilda människors liv. Alla människor kan
någon gång i livet hamna i en
situation där man behöver ha en
medvandrare en stund, en som
står lite utanför och som man kan
bolla sina tankar med.
Känner du behov av samtal, själavård eller förbön är du välkommen
att kontakta diakon Maria Berggren, tel: 0301-442 71, eller
prästerna Bengt Johansson,
tel: 0301-443 63, och Björn
Fyrlund, tel: 0301-443 75.

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)

Gudstjänstkunskap
att Kristus är den tredje närvarande.
Det är han som kan och vill lösa,
upprätta, välsigna, ge ny kraft till
att förlåta i sin tur med den förlåtelse man själv är förlåten med.
Ett enskilt samtal med prästen
behöver inte övergå i bikt, dvs
bekännelse och tillsägande av förlåtelse och efterföljande bön om
att kunna leva i och av förlåtelsen.
Bikten behöver inte heller föregås
av samtal, utan kan ske där och då
sorgen över det som gått fel driver
människan att få bekänna.

BIKT
Bikt är att enskilt och avskilt tala
om det som tynger. I bikten sker
samtalet på detta sätt med prästen
för att i förtroende och tillit till
Guds nåd, efter bekännelse av det
som blev fel, personligt få ta emot
löftesord om förlåtelse för Jesu
Kristi skull.
Enskilt och avskilt, inramat av inte
bara sekretessens och diskretionens
ramar utan också av tystnadspliktens absoluta trygghet, sker samtalet, bönen och bekännelsen inte bara
mellan två parter, utan i visshet om

Samtal, med präst eller annan, i
själavård i striktare mening eller som
led i en handledning eller reflektion kring livets realiter, är oftast i
sig läkande och helande. Något av
smärtan och tyngden försvinner och
lyfts av när jag får sätta ord på erfarenheter och känslor. Detta uttrycker
David i Psaltaren: så länge jag teg
försmäktade jag... (Psaltaren 32)
Samtal enskilt och avskilt i biktens
rum är ett samtal som vill hjälpa
till att se och formulera hur bortvändheten från Gud och min nästa
griper tag i mitt eget liv. Samtalet
kan bli en hjälp att mer konkret
formulera bekännelsen tydligare
och vägen vidare.
En ordning för bikt, och en kort
introduktion till densamma, finns i
psalmboken.
Björn Fyrlund
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Samordningsgrupp för flyktingarbetet

Fr. v. Maria Berggren, Kenneth Nilsson, Alice Samuelsson, Bengt Johansson. Foto: Annika Kullberg

Redan från första dag som vi fick
information om att ett asylboende
var på väg att etableras i Rävlanda
såg vi i Björketorps församling ett
behov av att förankra arbetet med
att möta de asylsökande lokalt
i hela samhället, och inte bara i
Svenska kyrkans regi.
Vi tog därför kontakt med två av
de organisationer som vi tänkte
stod oss nära i värdegrunden att
möta människor på flykt utifrån
en gemensam grundsyn av varje
människas unika värde, oberoende
av bakgrund.
Röda korset och Equmeniakyrkan
i Rävlanda bejakade vår inbjudan
att tillsammans med oss i Björ12

ketorps församling ge de asylsökande ett så gott mottagande som
möjligt, utifrån våra respektive
nätverk.
Även om vi i Björketorps församling haft resurser att bidra med i
form av arbetstid, vilket gjort att
vi kunnat ta ett större praktiskt
och administrativt ansvar, så är det
arbete som bedrivs, alltifrån klädinsamling till Internationellt café
och olika verksamheter, fristående
från kyrkans verksamhet i övrigt.
Den som engagerar sig i Samordningsgruppens aktiviteter förväntas
inte vara medlem i vare sig Röda
korset eller kyrkor på orten. Det
man som volontär förpliktar sig

till är att gå in under det paraply
som är Samordningsgruppens
motto: att möta varje människa,
oberoende av dennes skäl till att
vara här just nu och oberoende av
eget ställningstagande till svensk
migrationspolitik, med den värme
och respekt som kan hjälpa den
enskilde asylsökande att få en så
bra vistelse som möjligt den tid
denne är hos oss.
”Med världen på vår tröskel” är
en devis som vi valt att sammanfatta vårt engagemang och arbete
utifrån. Plötsligt en dag fanns
Världen på vår tröskel i Rävlanda.
En rännil av Europas flyktingström knackade på vårt samhälles
dörr. Detta utmanade till handling.
Samordningsgruppen tackar för
allt engagemang som hittills visats och ser fram emot att, så

Friluftsgudstjänster
Gamla kyrkans plats i Rävlanda
10 juli 15.00
Bengt Johansson, Onsdagsorkestern
Hembygdsgården i Rävlanda
7 augusti 15.00
Bengt Johansson, Onsdagsorkestern

länge boendet finns kvar, fortsatt
kunna få söka samordna kontakter med boendet, utveckla samverkansformer med föreningsliv
och enskilda, hålla kontakter med
myndigheter mm för att ge de
asylsökande en så god vardag som
möjligt den tid de är placerade i
Rävlanda
Samordningsgruppen genom
Björn Fyrlund
”Humanitet är valet att ta ansvar
för dem, de andra, fast du inte
måste, och fast det kanske har en
kostnad för dig. Oavsett om du
gör det valet eller inte formar det
dig som människa.”
(Ur boken Nyttiga människor av
David Qviström)

Församlingsutflykt
Tisdag den 5 juli
”Göteborg – som du inte sett staden
förut”
Kostnad: 300 kr
Mer information på bokborden i
kyrkorna eller på församlingsexpeditonen 0301- 443 60.
Anmälan görs till expeditionen
senast tisdag 28 juni.
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Gudstjänster
Juni

Björketorps kyrka

Hindås kyrka

5 2 sönd e Tref
		

11 Högmässa		18 Musik i sommarkväll ♪
Bengt Johansson		Bengt Johansson

12 3 sönd e Tref
		

18 Gudstjänst		11 Högmässa
Björn Fyrlund		Björn Fyrlund

19 4 sönd e Tref
→		11Gudstjänst
				Björn Fyrlund
25 Midsommardagen
		

18 Högmässa		←
Björn Fyrlund

26 Johannes Döparens d
→		11 Högmässa
				Björn Fyrlund

Juli
3 6 sönd e Tref
		

11 Högmässa		18 Gudstjänst
Björn Fyrlund		Björn Fyrlund

10 Kristi Förklarings d
		

15 Gudstj på Gamla kyrkans plats***
11 Högmässa
Bengt Johansson		Bengt Johansson

17 8 sönd e Tref
		

11 Högmässa		←
Bengt Johansson

24 9 sönd e Tref
→		11 Högmässa
				Bengt Johansson
31 10 sönd e Tref
		

11 Högmässa		←
Bengt Johansson

Augusti
1-6/8

Vägkyrka mån-lör 13-18*

		

Vardagar 16 Andakt

6 lördag

18 Musik vid helgsmål**

7 11 sönd e Tref
		

15 Gudstj vid Hembygdsgården***
11 Högmässa
Bengt Johansson		Bengt Johansson

8-13/8

Vägkyrka mån-lör 13-18*

		

Vardagar 16 Andakt

14

Gudstjänster
Björketorps kyrka
13 lördag

18 Musik vid helgsmål**

14 12 sönd e Tref
		

11 Högmässa
Bengt Johansson

Hindås kyrka
11 Gudstjänst
Björn Fyrlund

21 13 sönd e Tref
→
			

11 Högmässa
Björn Fyrlund

27 lördag

14 Konfirmation i Bollebygds kyrka

←

28 14 sönd e Tref
		

11 Högmässa
Björn Fyrlund

←

September
4 15 sönd e Tref
→
			

11 Högmässa
Yngve Kalin

♪ Körsång
* Vägkyrka se sid 6
** Musik vid helgsmål se sid 6
*** Friluftsgudstjänster se sid 13
→ Gemensam gudstjänst i den andra kyrkan

Morgonbön i Rävlanda
församlingshem startar
för höstterminen fredag
den 2 sept kl 08.30.
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Gruppförsändelse

Gräs och hö

Höhässjor i Berggården, Sjöbo i Malexander. Foto: Sven Andersson

”Allt kött är hö”, heter det i en strof av sommarpsalmen En vänlig
grönskas rika dräkt. Textraden vållar ibland huvudbry - men inte hör
väl kött till det vegetabila? Något måste väl ha blivit fel i texten?
Nu får orden i sitt sammanhang, sin förklaring: ”och snart förvissnar
gräsen”. Också köttet skall gå gräsets öde till mötes och förvandlas,
förmultna, åter bli jord. Också den vackraste sommardag byts i kväll
och dess svaga, ljumma bris i fuktigt, kallt drag.
Men mitt i detta når oss löfte och hopp: vad som än händer, vilar allt
i en god Guds händer.
Sommarens glädje över allt skapat, dess återglans av den slösande
Skaparens kärlek, balanseras av hoppet och trösten att Gud stigit ned i
sin skapelse och i Jesus Kristus öppnat väg till nyskapelse och evighet.
Kött är kött och hö är hö - med sin bestämmelse. Människan är så
mycket mer än kött och hö och ändå del i naturens lopp.
Människan är skapelsens reflektör. Människan kan glädjas och
förundras över alltets skönhet och också höja blicken och tänka sig
ett sedan och ett därefter: en dag då tid blir till evighet och Gud
skapar allt på nytt.
Sommar, en doft av hö och gräs - men också av Guds liv och
möjligheter.
Björn Fyrlund
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