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Uppdaterad information om aktuellt i  
Björketorps församling finns på  
hemsidan: www.bjorketorpsforsamling.se
För aktuella epostadresser till församlingens 
medarbetare, se hemsidan.  

Församlingsexpeditionen: 
Telefontid mån-tors 9-12
Förvaltningsassistent: 
Marie Lundstedt, tel: 0301-443 60
Postadress: Hedv. 1, 438 51 Rävlanda 
Bankgiro: 0374-7037  
Björketorps församling 
Swishkonto: Se sidan 9
E-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se 
Hemsida: bjorketorpsforsamling.se

Kyrkoherde: 
Mattias Svenningsson, tel: 0301-443 63

Komminister: 
Jonas Liljeqvist, tel: 0705-446611

Komminister: 
Roland Johansson, sjukskriven

Diakon:  
Maria Berggren, tel: 0301-443 58

Församlingsassistenter:
Anna Söderhjelm, tel: 0301-443 62
Mia Attholm, tel: 0301-443 66

Förskolan Fisken i Rävlanda, 
tel: 0301-443 14

Förskolerektor: 
Karin Julin, tel: 0301-443 77 

Kantor:
Ingalill Nilsson, tel: 0301-443 86

Vikarierande organist:
Berit Palmgren, tel: 0301-443 20

Vaktmästare:
Håkan Werre, tel: 0301-443 68
Rolf Zetterberg, tel: 0301-443 73
Tom Vingård, tel: 0301-443 64

Kyrkogårdsadministratör:
Maria Öberg, tel: 0301-44206

Vaktmästare i Hindås:
Mia Bruce, tel: 0301-443 59

RÄVLANDA församlingshem,
tel kök: 0301-443 71, bokning genom 
församlingsexpeditionen

HINDÅS församlingshem,
tel kök: 0301-215 15, bokning genom 
församlingsexpeditionen

Kyrkorådets ordförande:
Eva Rydén, tel: 0708-756564

Besöksadresser: 
Hindås kyrka och församlingshem: 
Tyringevägen 11, Hindås

Björketorps kyrka:
Björketorps kyrkväg 1, Rävlanda

Rävlanda församlingshem: 
Hedvägen 1, Rävlanda

Redaktion: Mattias Svenningsson,  
Maria Berggren och Maria Öberg 
Ansvarig utgivare: Mattias Svenningsson
Tryck: Alfredssons offset, Bollebygd
Omslagsbild: Hindås kyrka 
Foto: Rolf Zetterberg
Foto: Redaktionen där inget annat anges 
© 2022 Björketorps församling och  
respektive upphovsman. 
Församlingsbladet är en periodisk tidskrift  
och har utgivningsbevis registrerat

   Välkommen!



3

Luciahögtid med församlingens ungdomar  

Medverkande: 
Präst: Jonas Liljeqvist

Solosång: Sofia Liljeqvist 
 

 Varmt välkomna!

Luciafirande 
13 december kl 18.00 Björketorps kyrka

Gudstjänst  
för små och stora 

 
Björketorps kyrka  

Söndagen den 5 februari kl 11.00

Förskolan Fisken 20-års jubileum
kyrkkaffe på Fisken efter  

gudstjänsten. 
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Marianne går i pension efter 9 år 
som kantor i Björketorps för-
samling. Marianne har spelat på 
gudstjänster, dop, vigslar, begrav-
ningar, öppet hus, haft hand om 
Hindåskör, babyrytmiken, öppna 
förskolan med mera.

Hur kom det sig att du valde den 
här yrkesbanan?
Jag började spela orgel sent i livet, 
var 53 år när jag ändrade yrkesbana. 
Studerade på Hjo folkhögskolas 
kantorslinje. Tog kantorsexamen 
2012 och började arbeta som kantor 
i församlingen 2013. Musiken har 
alltid funnits i mitt liv, är uppväxt i 
Nässjö och kommer från en musika-
lisk och kyrklig familj.  

Att bli kantor kändes som ett natur-
ligt steg. Har alltid varit intresserad 
av kyrkan, kyrkomusiken och få 
vara en del av gudstjänsten. Sedan 
unga år har jag sjungit i kör, varit 
med i Göteborgs kammarkör och 

Rilke-ensemblen. Gunnar Eriksson 
som är dirigent där är en stor före-
bild för mig. 

Vad har varit det bästa med ditt 
arbete som kantor? 
Det har varit fint att möta männis-
kan i alla skeden, i både glädje och 
sorg. Som kantor är det lika viktigt 
att bemöta människor som att spela 
musik. Under åren har det blivit 
många fina möten över generations-
gränserna där musiken varit sam-
manhållningen. Det har varit väldigt 
roligt med babyrytmiken och kören, 
en liten extra guldkant i arbetet.  
Det kan t.ex. vara att träffa föräldrar 
i öppna förskolan som sedan blivit 
intresserade att sjunga i kören.  

Har du någon favoritpsalm?
Psalmerna är en otrolig skatt. Det 
finns många fantastiska psalmer 
med fina texter och melodier. 
Tycker mycket om ”Vår blick mot 
helga berget går”.  (Sv ps 165) 
För egen del var mitt första möte 
med Marianne i babyrytmiken.  
Där förmedlade Marianne så myck-
et känslor med musik och rörelser. 

Marianne har inspirerat och berört 
många med sin musik. Stort tack för 
alla år och varmt lycka till i ditt liv 
som pensionär.    

Marianne Ejeby går i pension 

Maria Öberg
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Maria Öberg

Vi lever alla under samma himmel och har samma 
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket 
kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans kan 
vi bryta skadliga traditioner som tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot flickor.
Legenden om Lucia berättar om en flicka som vägrade 
bli bortgift. Hon hävdade rätten till sin kropp, sin tro 
och sina egna val. Lucia bröt mot förväntningarna att hon skulle lyda och 
underkasta sig. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner 
som fråntar dem deras rättigheter. I årets Luciafirande manifesterar vi 
 för att alla människor ska få bestämma över sin egen kropp och framtid. 
Var med du också!

Swish: 900 1223, Bankgiro: 900-1223 eller Plusgiro: 90 01 22-3  Tack!

1 söndagen i Advent 
11.00 Gudstjänst Björketorps kyrka, 
adventskören medverkar   
Musik: Magnus Stranne, trumpet 
11.00 Gudstjänst Hindås kyrka,  
kyrkokören medverkar 
Musik: Helena Götlind, trumpet
Julafton 24 december 
17.00 Julbön i Björketorps kyrka,
Sång: Janet Brandin, Lena Carlsson,  
Anna Gustafsson och Marina Ferm 
23.00 Julnattsmässa i Hindås kyrka,  
Sång: Nina och Nellie Wahlin 
Juldagen 25 december 
07.00 Julotta i Björketorps kyrka, 
kyrkokören medverkar
Annandag jul 26 december  
11.00 Högmässa i Hindås kyrka 

Julens gudstjänster

ACT:s julinsaming

Nyårsafton 31 december 
16.00 Nyårsbön med mässa  
i Björketorps kyrka 
Nyårsdagen 1 januari  
11.00 Högmässa 
i Hindås kyrka 
Trettondedag Jul 6 januari  
18.00 Gudstjänst med julens 
sånger i Björketorps kyrka,  
Hindås och Björketorps  
kyrkokörer medverkar  
Sång: Negar Zarassi  

Ge en gåva till julinsamlingen!
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Öppen Förskola
Terminsstart vecka 2

För barn med medföljande vuxen.

Rävlanda församlingshem 
Tisdagar 9-12 
Start: 10 januari

Hindås församlingshem 
Fredagar 9-12  
Start: 13 januari 

Ledare: Karin Julin, Mia Attholm 
och Anna Söderhjelm 
Kontakt: 
Karin Julin, tel: 0301-443 77 och  
Mia Attholm, tel: 0301-443 66  
Hitta oss på facebook: Öppna  
förskolan Björketorps församling

Kyrkans barntimmar  
4-5 år 

 
Kontakt: Karin Julin, 

tel: 0301-443 77

Miniorer och barnkör
Dessa grupper får en personlig 

inbjudan lagom till  
terminsstarten.

Se mer på hemsidan: 
bjorketorpsforsamling.se

Kontakt: Anna Söderhjelm 
tel: 0301-443 62

Kyrkokörer 
Björketorps kyrkokör 

Rävlanda församlingshem. 
Kontakt: Ingalill Nilsson, 

tel: 0301-443 86

Hindås kyrkokör 
Hindås församlingshem 

Kontakt: Berit Palmgren, 
tel: 0301-443 20 

 
Vill du sjunga i någon av våra 

körer? Vi söker fler körsångare. 
Välkommen att höra av dig  

till oss!   



7

Hindås församlingshem 
Torsdagar 10-10.30

Start: 19 januari 
Obs: Anmälan senast måndag  
den 16 januari. 
Vi vänder oss till föräldrar med barn 
som i september är mellan 2 och 6 
månader.  
Du kommer att i grupp umgås med 
ditt barn med sånger, rörelser och 
rytmer.
Kontakt:  
Karin Julin, tel: 0301-44377 
karin.julin@svenskakyrkan.se

Babyrytmik

 
 De familjer som haft dop i någon av 

våra kyrkor under andra   
halvåret 2022 kommer att inbjudas att 

hämta sina dophjärtan.  

Björketorps kyrka,  
söndagen den 5 februari kl 11.00  

Dophjärtan 

Kyrkans ungdomsgrupp
Välkommen till församlingens  

ungdomsgrupp.
Tid, datum och plats kommer ut  

via Instagram: Kubjorketorps 
 

Kontakt: Mia Attholm, tel: 0761-333447 Kyrkans Ungas maskot.  
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Hindås kyrka  
kl 18.00 följande onsdagar: 

7/12, 18/1, 1/2, 15/2  

Vi sitter i kyrkbänken eller på en 
bönepall i inre bön inför korset.  

Vi är i tystnad, i stillhet,  
i Guds närvaro.  

Kontakt:  
Maria Berggren, diakon,  

tel: 0301- 443 58

 
Tisdagar:
Hindås kyrka och församlingshem
Tid: 12-14.00 
Terminsavslutning: 13 december  
Start: 10 januari  
Onsdagar: 
Tid: 14-16.00
Rävlanda församlingshem  
Terminsavslutning: 14 december  
Start: 11 januari 

Torsdagar: 
Hindås kyrka och församlingshem 
Tid:12.30-14.00 
Terminsavslutning: 15 december 
Start: 12 januari 

Kontakt: Maria Berggren, diakon  
tel: 0301-443 58

 

Ingen anmälan, välkomna! 

Öppet Hus  
i Hindås och Rävlanda

Vi börjar med andakt.  
I Hindås är det i kyrkan och i Rävlanda i 
församlingshemmet.  
Tisdag och onsdag serveras våfflor 20 kronor. 
Torsdag serveras soppa 25 kronor.  

Tyst bön
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Ekumeniska böneveckan 

Ekumenisk gudstjänst 
22 januari kl 17.00 
Equmeniakyrkan i 

Rävlanda.   
  

Reflekterande bibelsamtal - Lectio Divina 
Hindås kyrka kl 19-19.30  
följande onsdagar: 
7/12, 18/1, 1/2, 15/2 
Det behövs inga förkunskaper för att delta 
i samtalet.Ingen anmälan.  
Samtalsledare: Maria Berggren, diakon, 
tel: 0301-443 58

Samtal om kristen tro
Björketorps kyrka kl 18.00  

följande torsdagar: 
1/12, 15/12, 12/1, 26/1, 9/2
Under våren samtalar vi om 

”Jesu liknelser”
Samtalsledare: Jonas Liljeqvist, 

präst, tel: 0705-446611 
Ingen anmälan.

Veckomässor
Hindås kyrka kl 18.30  

följande onsdagar:
7/12, 18/1, 1/2, 15/2

Björketorps kyrka kl 17.30 
följande torsdagar: 

1/12, 15/12, 12/1, 9/2

Kyrkofullmäktige 
Kyrkofullmäktige sammanträder 

6 december kl 19.00 i  
Rävlanda församlingshem.

Swish-betalningar 
av kollekter m.m 

 
Kollekt Björketorps kyrka: 

123 226 87 20
Kollekt Hindås kyrka: 

123 544 38 66
Övriga inbetalningar till  

församlingen: 123 326 16 09
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Hänt sedan sist 

Hindås kyrka och församlingshem 
byggt i lego av Sebastian Andersson. 

I Björketorps kyrka står ett bord som är 
gjort av de nedtagna almarna från  
kyrkogården och skänkt av Eva Habacke. 

Mottagandet av vår nye kyrkoherde Mattias Svenningsson 28 augusti i 
Björketorps kyrka. 

Marie Westergren välkomnades som 
förskollärare på Fisken i vardagsguds-
tjänsten 20 september. 
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Biskop Susanne Rappmann ledde  
mottagandet av Mattias Svenningsson.
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Korvgrillning med konfirmanderna. 

Mottagandet av vår nye kyrkoherde Mattias Svenningsson 28 augusti i 
Björketorps kyrka. 
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Teater om prinsessan och grodan för 
Fiskenbarnen i församlingshemmet. 

Födelsedagsfest för våra jubilarer.  

Barnen på höstpromenad. 

Fönsterkonst på förskolan Fisken. 

Glimtar från Förskolan Fisken
Foto: Förskolan Fisken
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Hur förbereder vi oss på att hålla 
elkostnaderna nere, vilka är våra 
kort-och långsiktiga energi
åtgärder? 

- Vi har många byggnader och 
stora lokaler att värma upp, vi drar 
ner temperaturen med 2 grader på 
alla fastigheter, förutom förskolan 
Fisken.  
Vi kommer att stänga av fasadbe-
lysningen runt Björketorps kyrka. 

När vi ställer om till vintertid kom-
mer de starka strålkastarna som 
drar mycket el att stängas av, med 
undantag vid några högtider. Vår 
utebelysning är mestadels i led och 
vi byter succesivt ut lampor inom-
hus till led. Frånluftsventilationen 
har vi bytt i Hindås och Rävlanda, 
berättar Tom.   

- Vi har ett bokningssystem som gör 
att lokalerna värms upp när verk-
samheter bokar lokalerna. 
I höst kommer vaktmästarna att gå 
en utbildning hur man kan effekti-
visera systemet ytterligare för att få 
ner kostnaderna på uppvärmningen.

- Genom åren har det gjorts förbe-
redelser för att minska våra elkost-
nader.  
Vi har bergvärme i Hindås och jord-
värme i Rävlanda. 
Vi har under året installerat solceller 
på verkstaden och en del av ladan. 
I framtiden ingår det i planen att 
installera solceller på fler av våra 
byggnader. 

Om det blir en extrem vinter och 
vid värsta scenariot så får vi se över 
att fira gudstjänster någon annan-
stans än Björketorps kyrka som är 
till volym dyrast att värma. 
Mattias berättar att vi kontinuerligt 
kommer att utvärdera vad som ger 
bäst resultat och vidta åtgärder efter 
det.

Spara energi i vinter

Maria Öberg

Vi går mot tider med rekordhöga elkostnader.  
Vi måste tänka om då elkostnaderna skenat till 
och med under sommaren. Kyrkoherde Mattias 
Svenningsson och fastighetsansvarig Tom Vingård 
berättar lite om tankarna nu när vintern står för 
dörren med elkostnader som skjuter i höjden.
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DÖDA

DÖPTA

Uppgifterna på denna sida gäller kyrkotillhöriga i Björketorps församling
Maria Öberg

Barbro Aina Erene Mohlin
Haråsvägen 13, Hindås, 88 år

Maj Dagmar Olausson
Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 92 år

Carl Johan Hallin 
Fagerhultsvägen 71, Hindås, 41 år

Berit Thea Ingeborg Altås 
Igelkottvägen 16, 438 54 Hindås, 
91 år

Ingrid Maria Wendt
Boråsvägen 2 A, Hindås, 79 år

Vailet Anneli Hiller
Gärdet 6, Rävlanda, 54 år

Inkeri Aili Sorvari
Falkvägen 3, Hindås, 94 år

Tellervo Kaarina Andersson
Rodelvägen 62, Hindås, 78 år

Barn som har döpts 
 i Björketorps församling  

Alice, Attle, Colin, Denise,
Hjalmar, My, Matteo, Nina, 

River, Wilma

Alla barn som döps i våra 
kyrkor får ett dophjärta i 

smide. Tillverkat av Tommy 
Hansson i Rävlanda 
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Björketorps kyrka Hindås kyrka

Gudstjänster 

November 
27 1 söndagen i Advent  11.00 Gudstjänst *♪♫ 

Mattias Svenningsson  
11.00 Gudstjänst *♪♫ 
Jonas Liljeqvist

December
1  Torsdag 17.30 Veckomässa
4  2 söndagen i Advent 11.00 Högmässa 

Mattias Svenningsson 
7  Onsdag 18.30 Veckomässa 
11 3 söndagen i Advent 11.00 Gudstjänst  

för små och stora * 
Mattias Svenningsson 

13 Tisdag 18.00 Luciagudstjänst  
Jonas Liljeqvist 

15 Torsdag 17.30 Veckomässa 
18 4 söndagen i Advent 11.00 Högmässa *  

i Taizé-anda  
Jonas Liljeqvist 

24 Julafton 17.00 Julbön ♫ 
Mattias Svenningsson 

23.00 Julnattsmässa ♫  
Jonas Liljeqvist

25 Juldagen 07.00 Julotta ♪ 
Bengt Johansson 

26 Annandag jul 11.00 Högmässa  
Mattias Svenningsson 

31 Nyårsafton 16.00 Nyårsbön med 
mässa Jonas Liljeqvist 

Januari
1  Nyårsdagen 11.00 Högmässa 

Tomas Söderhjelm
6  Trettondedag jul 18.00 Gudstjänst ♪♫ 

med julens sånger 
Mattias Svenningsson 
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8  1 söndagen efter 
trettondedagen 

11.00 Högmässa
Mattias Svenningsson

12 Torsdag 17.30 Veckomässa 
15 2 söndagen efter 
trettondedagen 

11.00 Högmässa 
Jonas Liljeqvist 

18 Onsdag 18.30 Veckomässa
22 3 söndagen efter 
trettondedagen

11.00 Högmässa
17.00 Gudstjänst i equme-
niakyrkan i Rävlanda 
Mattias Svenningsson 

26 Torsdag 17.30 Veckomässa 
29 4 söndagen efter 
trettondedagen 

11.00 Högmässa
Mattias Svenningsson  

Februari 
1  Onsdag 18.30 Veckomässa
5  Kyndelsmässodagen 11.00 Gudstjänst för små 

och stora  ** 
Fisken, 20-års jubileum
Mattias Svenningsson  

9  Torsdag 17.30 Veckomässa 
12 Sexagesima 11 Högmässa

Jonas Liljeqvist  
15 Onsdag 18.30 Veckomässa
19 Fastlagssöndagen 11.00 Högmässa 

Jonas Liljeqvist 

Björketorps kyrka Hindås kyrka

* Kyrkkaffe i  
församlingshemmet   
** Kyrkkaffe  
på förskolan Fisken
♪ Körsång, se sidan 5
♫ Solister, se sidan 5
 



Så går vi åter in i advent och jultid. En tid när dagarna är väldigt korta 
och nattens mörker är långt. Men så får vi sätta upp våra ljusstakar och 
tända våra adventsstjärnor och mota det mörka en aning för att få lite ljus 
inte bara i våra hus utan kanske också i våra sinnen. Även i kyrkans värld 
så talar vi om ljuset som kommer i mörkret. Ljuset som inte kan övervin-
nas av det mörka. Och ljuset är ingen mindre än Jesus Kristus, och vi får 
i jul åter minnas hans födelse och ankomst till vår jord. 
Egentligen är det ganska märkligt hur han kommer. Visst skulle det 
naturliga för en gud vara att komma med kraft, med åska och dunder 
eller legioner av änglar i strålande härlighet. Men Gud väljer en annan 
väg. Han kommer som ett litet hjälplöst barn, helt utlämnad till den kär-
lek han kan få av Maria och Josef. Fattiga människor som snart skulle 
befinna sig på flykt undan en maktgalen tyrann, precis som människor är 
på många ställen på vår jord idag. 
Varför väljer Gud att komma på detta sätt? Jag tror det handlar om att 
Gud vill få oss att välja det goda, få oss att bli aktiva i kampen för det 
goda. 
Jesus vill locka fram det goda i oss, men också vandra med oss. Dela våra 
villkor och liv. Därför kommer han också som en enkel människa, som 
vet vad fattigdom och lidande är. Som vet vad det är att arbeta hårt och 
bli trött och sliten. Men som också delar glädje och tacksamhet över livet. 
Jesus har delat våra liv som människor, där vi hamnar är han och möter 
oss. Ja till och med i döden har han varit, inte ens där är vi övergivna av 
honom. Men Jesus besegrade svårigheter och lidanden, ja till och med 
döden besegrade han. Därför kan vi låta ljusen vi tänder i advent och jul 
påminna oss om honom. Påminna oss om att ljuset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervunnit det. Mattias Svenningsson

Tankar i advent och jultid


