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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: 
I regel bemannad vardagar 9-12
Förvaltningsassistent: 
Marie Lundstedt, tel: 0301-443 60
Postadress: Hedv. 1, 438 51 Rävlanda
Bankgiro: 0374-7037  
Björketorps församling
Swishkonto: Se sidan 19

E-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se

Hemsida:  
www.bjorketorpsforsamling.se

Kyrkoherde: 
Mattias Svenningsson, tel: 0301-443 63

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 i Rävlanda:
Ingalill Nilsson, tel: 0301-443 86

Vikarierande organist i Hindås:
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: Björketorps 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!
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Hindås kyrka  
söndag 16 oktober  

högmässa kl 11   

Präst: Jonas Liljeqvist 
Musik: Johan Möller Lekemo, pianist.

Vardagsgudstjänster 
för barnfamiljer 

Björketorps kyrka kl 17 
20/9 och 25/10 

 Hindås kyrka kl 16.30  
21/9 och 26/10

Musik: Berit Larsson,  
diplomorganist, spelar symfoni 4  

av Charles-Marie Widor. 

Musikgudstjänst  
Björketorps kyrka  

söndag 2 oktober kl 18  
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Skapelsegudstjänst - vatten

Johan Möller Lekemo
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Kan du berätta lite kort om dig 
själv och din bakgrund?

- Är uppväxt i Floda och bor nume-
ra i Hemsjö tillsammans med min 
fru Stina och våra tre tonårsbarn 
Ida, Viktor och Julia på en hästgård. 
Prästvigdes 2001 men har varit 
aktiv i Svenska kyrkan sedan jag 
konfirmerades. Det var under denna 
period jag blev intresserad av den 
kristna tron och tanken att utbilda 
mig till präst väcktes. Jag träffade 
även min blivande fru under tiden i 
Kyrkans Unga.  

En tid som präglat mig mycket som 
präst var när jag arbetade som  

volontär i Svenska kyrkans  
internationella arbete i Tanzania. 
Landet var vid denna tid mycket 
svårt drabbat av aids och många 
barn blev föräldralösa. Här kunde 
jag se med mina egna ögon kyrkans 
viktiga arbete och den stora med-
mänsklighet som infann sig. Det 
är något jag alltid kommer att bära 
med mig. 

Du säger att du bor på en gård 
kan du berätta lite mer om det 
livsvalet, varför blev det just en 
gård?

- Tidigare hade min fru och äldsta 
dotter våra hästar inackorderade på 

Mattias Svenningsson  
ny kyrkoherde i Björketorps församling  

Mattias Svenningsson tillträder som ny kyrkoherde  
i Björketorps församling. Vi vill önska dig varmt välkommen  

och hoppas du skall trivas hos oss. 
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annat ställe. För att vi skulle kunna 
ses lite oftare kände vi att en egen  
gård hade passat oss bättre. 2015 
slog vi till och köpte vår gård med 
tillhörande skog och det livsvalet 
har vi aldrig ångrat. 

Är detta din första  
kyrkoherdetjänst?
- De senaste 10 åren har jag haft 
ledarroll inom kyrkan. Har haft 
flertalet tjänster inom svenska kyr-
kan men för att nämna två har jag 
tidigare varit kyrkoherde i Essunga 
pastorat och de senaste 5 åren för-
samlingsherde i Partille pastorat. 
Gillar överblicken som en kyrko-
herde har, det övergripande ansva-
ret och att bygga relationer. 

Är det något särskilt som du 
brinner för som präst, några  
verksamheter som ligger dig  
extra varmt om hjärtat?

- Barn och ungdomsverksamheten 
tycker jag är väldigt viktig. Kunna 
ge barn någonstans att komma till 
och få höras och synas.  
Har arbetat mycket med unga och 
konfirmander. I Floda hade vi 
även ett tätt samarbete med Wiebo 
ridstall, som var mycket uppskattat 
bland våra konfirmander. 
 
Tanken att vi alla är en församling, 
där ingen skall tappas bort, ger mig 
mervärde.  
Redan som liten har jag varit väl-
digt aktiv i scouterna och tycker 
scouternas ideologi är ett fint sätt 
att tänka,  
”att man aldrig är starkare än vad 

gruppen är.” 

Maria Öberg

Kaffe *Te
*Kött Fisk
Havet *Skogen 
*Vår Höst 

*Skidsemester Solsemester 
Bok *Film 

Storstad *Landet 
*Soluppgång Solnedgång 

Glass *Godis 
Hund *Katt

Kyrkoherden föredrar: 

Foto: Julia Svenningsson
Mattias Svenningsson. 
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Öppen Förskola
Terminsstart vecka 35

För barn med medföljande vuxen.

Rävlanda församlingshem 
Tisdagar 9-12 
Start: 30 augusti

Hindås församlingshem 
Fredagar 9-12  
Start: 2 september 

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 ett personligt 
brev lagom till terminsstarten.

Se mer på hemsidan: 
bjorketorpsforsamling.se
Kontakt: Ingalill Nilsson

tel: 0301-44386

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!   
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Hindås församlingshem 
Torsdagar 10-10.30

Start: 8 september 
Obs: Anmälan senast måndag  
den 29 augusti. 
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

Vill du bli konfirmand?
En ny konfirmationsgrupp med friluftsaktiviteter har  

informationsträff och inskrivning:
Hindås kyrka 1/9 kl 17-17.30  

Björketorps kyrka 1/9 kl 18.30-19.00  
Terminsstart vecka 36 

Mer information och anmälan: Mia Attholm, tel: 0761-333447 
E-post: maria.attholm@svenskakyrkan.se

Kyrkans ungdomsgrupp
Välkommen till församlingens  

ungdomsgrupp.
Tid, datum och plats kommer ut  

via Instagram: Kubjorketorps 

Kontakt: Mia Attholm, tel: 0761-333447 Här kikar kyrkans Ungas  
maskot fram.

Babyrytmik
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Kan du beskriva dig själv med 
några korta ord?
- Är uppväxt och bor i Rävlanda 
med min man Robin och våra fyra 
barn Adine, Sixten, Ellen, Lilly och 
våra två hundar Enzo och Luna. 
Större delen av min fritid ägnas åt 
familjen och hundarna. Vandring 
och husvagnsliv är även något vi 
uppskattar mycket.  
Det är en stor ära att få förtroendet 
att ta över ansvaret för Fisken. Jag 
fick chansen att vikariera som rektor 
under ett halvår. Då fick jag bland 
annat känna på att vara tillgänglig 
och snabbt kunna ställa om planer. 
Vill beskriva mig som en driven 
person och känner att en ledande 
roll är något som passar mig. 
 
Är det något som du brinner  
extra för i verksamheten som du 
vill förvalta?
- Viktigast för mig är att fortsätta 
förvalta Fiskens höga kvalité på 
lärande. Känner mig stolt över för-
skolan. Tillsammans har vi, kollegor 
och rektor arbetat upp den höga 
nivån och fått/får fin respons av  

föräldrarna. Det värmer självklart 
lite extra i hjärtat. Vi är alla tillsam-
mans ett team och självklart skall 
vi fortsätta att utvecklas och följa 
läroplanen. Men det viktigaste för 
mig nu i min nya roll är att se till att 
förskolan håller sig trygg, rolig och 
lärorik som vårt stora motto alltid 
har varit. 

Nu får du en mer administrativ 
roll. Är det något du kommer 
sakna när du inte längre är i 
barngrupperna på samma sätt?
- Kommer nog att sakna kontinuite-

Karin Julin 
Ny förskolerektor på förskolan Fisken 

Karin Julin är ett välkänt ansikte här i vår församling. Karin har 
arbetat på Förskolan Fisken som förskollärare sedan 2005. Nu sadlar 

Karin om och tar sig an en ny roll som rektor för vår fina förskola 
efter att Berit Aler gått i pension. 

Berit Aler avtackades och Karin Julin 
välkomnades i sin nya tjänst som  
förskolerektor.
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ten med barnen. Att få skola in och 
lära känna ett nytt barn och skapa 
band och trygghet med barnet, det 
är fantastiskt fint. Det känns väldigt 
konstigt att inte få leka, trösta och 
ha samma kontakt som tidigare. Det 
blir aldrig tråkigt att få se barnen 
växa och utvecklas. Nu får man se 
en annan sida av verksamheten. Ser 
fram emot nya utmaningar, få den 

övergripande bilden och jobba lite 
mer administrativt i församlingen. 
Känner att det är rätt läge i livet att 
lära sig nya saker. Skall även bli  
roligt att få hålla i Babyrytmiken 
och Öppna förskolan.   

Vi vill alla önska Karin allt gott i 
sin nya tjänst som förskolerektor. 
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Personal 
Marie Westergren har börjat arbeta som förskollärare  

på förskolan Fisken.  
Berit Palmgren kommer att vikariera som organist.   

Nora Axberg kommer att arbeta i församlingen som ung resurs i barn- 
och ungdomsverksamheten under hösten 2022 och vårterminnen 2023. 

 
Vi önskar er alla allt gott i era tjänster i Björketorps församling.

Vinnaren av  
sommarens korsord  

är Anita Uhlander, Grattis!  
Pris hämtas i expeditionen. 

Kyrkofullmäktige 
Kyrkofullmäktige sammanträder 

18 oktober kl 18.30 i Hindås 
församlingshem.

Maria Öberg
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Tyst bön
Hindås kyrka  

kl 18 följande onsdagar: 

31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 
9/11, 23/11, 7/12  

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 
Start: 30 augusti 
Onsdagar: 
Tid: 14-16
Rävlanda församlingshem  
Start: 31 augusti 

 Torsdagar: 
Hindås kyrka och församlingshem 
Tid:12.30-14
Start: 1 september

 

Julgåvan
Alla i vår bygd har inte  

ekonomiska förutsättningar att 
fira jul. Vi behöver penninggåvor 
senast i slutet av november för att 

kunna omvandla dessa till mat  
och julklappar samt andra  

diakonala behov.

Bg: 0374-7037  
eller Swish: 123 326 16 09. 

Märk med: ”Julgåvan”

Öppet Hus i Hindås och Rävlanda
Vi börjar med andakt. I Hindås är det i kyrkan och i Rävlanda  
i församlingshemmet. Tisdagar och onsdagar serveras våfflor (20:-)
Torsdagar serveras soppa (25:-)
Ingen anmälan, välkomna! 
Kontakt: Maria Berggren, diakon  
tel: 0301-443 58
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Reflekterande bibelsamtal 
- Lectio Divina 
Hindås kyrka kl 19-19.30  
följande onsdagar: 
31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 
Ingen anmälan. Det behövs inga förkunskaper för att delta i samtalet. 
Samtalsledare: Maria Berggren, diakon, tel: 0301-443 58

Samtal om kristen tro
Björketorps kyrka kl 18  
följande torsdagar: 
8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 
17/11, 1/12, 15/12
Under hösten samtalar vi om 
Dick Harrisons bok ”Jesus”.

Samtalsledare: Jonas Liljeqvist, 
präst, tel: 0705-446611 
Ingen anmälan.

Veckomässor
Hindås kyrka kl 18.30  
följande onsdagar:
31/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 
9/11, 23/11, 7/12

Björketorps kyrka kl 17.30 
följande torsdagar: 
8/9, 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 
17/11, 1/12, 15/12

Stilla dag söndag 30/10 
Hindås kyrka och församlingshem kl 10-18. 

Introduktion kl 10.

Efter högmässan kl 11 går vi in i tystnad. 
Dagen ger utrymme för eftertanke, bön och meditation, vila, mat och 
promenad.
För den som önskar finns tid för enskilt samtal.

Anmälan: senast måndag 24/10  
till församlingens expedition,  
tel: 0301-443 60 
Kontakt och information:  
Maria Berggren, diakon,  
tel: 0301-443 58 
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Öppet hus på utflykt i Töllsjö. Foto: Marianne Werre

Pilgrimsvandring i Klippans  
naturreservat. 

Hänt sedan sist 

Solceller på verkstaden är installerade.  

Jonas Liljeqvist avtackades 12 juni i 
Björketorps kyrka. 

I Hindås kyrka 29 maj avtackades Berit 
Aler och Karin Julin välkomnades i sin 
nya tjänst som förskolerektor. 
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Glimtar från Förskolan Fisken

Barnen lär sig om densiteter på 
förskolan. 

Förskolan Fisken besöker fårhagen. 

Barnen dansar runt midsommar-
stången.

Spännande utflykt till Rammsjön med klättring i hinderbana. 

Vi firar Förskolans dag med sång 
och festligheter. 

Foto: Förskolan Fisken
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Björketorps församling erbjuder 
samtal för enskilda och för par. 
Vi har tystnadsplikt. Kontakta 
oss gärna:

Samtal

Maria Berggren, diakon, tel: 0301- 443 58 
Mattias Svenningsson, präst, tel: 0301- 443 63

Internationella suicidpreventiva dagen 
lördag 10 september 

Känner du någon som har tagit sitt liv? 
Är du rädd att någon ska göra det? 

Har du själv haft eller har tankar på att avsluta ditt liv?
Kl 14-16   Björketorps kyrka i Rävlanda är öppen för 
      ljuständning, samtal och enkel kaffeservering.

Kl 16       Ljusandakt i Björketorps kyrka med  
         efterföljande samtal i små grupper. 
      Ingen anmälan. 
 
Kontakt: Maria Berggren, diakon, tel 0301- 443 58

I september börjar en ny samtalsgrupp om sorg, 
i första hand för den som har mist en livskamrat. 
Gruppen träffas 6 gånger, varannan onsdag,  
kl 10.30-12 med start 28 september. Om du inte har 
möjlighet till dagtid kan vi justera tiden.   
Första gången är en prova på-gång. 
Anmälan: senast 19 september  
Ledare: Maria Berggren, diakon, tel: 0301- 443 58

Leva vidare-samtal
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Allhelgonahelgen i kyrka och på kyrkogård
Fredag 4/11  Öppen kyrka 12-17 
                  Enkel kaffeservering i Björketorps kyrka och ute vid  
  gravkapellet tillsammans med kyrkans personal

 Lördag 5/11 Alla helgons dag
  Högmässa kl 11 i Hindås kyrka

Söndag 6/11 Söndag efter alla helgons dag
  Minnesgudstjänst kl 18 i Björketorps kyrka
   ” Vårt evighetshopp” 
  Medverkande: Kyrkokörerna i Hindås och Rävlanda 

Har du förlorat någon nyss eller tidigare i livet? 
Välkommen till en dag för gemenskap och eftertanke kring sorg och  
saknad. Under dagen erbjuds tid för samtal, taktil massage, promenad 
och god mat. Det blir också föreläsningar om vad sorgen gör med kropp 
och själ. 

Kostnad: inklusive lunch och fika: 100 kr, betalas kontant under dagen. 
Ange eventuella allergier eller särskilda be-
hov vid anmälan. 
Anmälan: senast 7 oktober till  
Maria Berggren, diakon, tel: 0301-443 58  
maria.berggren@svenskakyrkan.se 
Begränsat antal platser. Varmt välkommen!

En dag för dig som sörjer
Lördag 15 oktober 

i Skene församlingshem kl 9.30-15.30
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Dophjärtan 
 De familjer som haft dop i någon av 

våra kyrkor under första  
halvåret 2022 kommer att inbjudas 

att hämta sina dophjärtan  
vid en vardagsgudstjänst. 

Björketorps kyrka,  
tis 20 september kl 17.00  

Hindås kyrka,  
ons 21 september kl 16.30

Nattvandrarna i Mölnlycke, 
Landvetter, Rävlanda/Hindås 
har fått utnämningen till årets 
grupp 2022 region väst av den 
nationella organisationen  
Nattvandrarna. 
 
Nattvandrarna är en ideell orga-
nisation som rör sig ute under 
fredags- och lördagskvällar för att 
bidra med trygghet för vår  
kommun. 
Björketorps församling har sedan 
starten av gruppen nattvandrare 
Rävlanda/Hindås varit med och 
stöttat.  
Mia Attholm berättar att de har utgått från församlingshemmet och vid 
vissa tillfällen använt kyrkans buss för att förflytta sig.  
Mia berättar även att det är en viktig organisation som behöver byns stöd 
och ideella krafter. För mer information, följ oss på facebook:  
Nattvandrarna Rävlanda/Hindås

Mia Attholm, Annis Pahlsen och Sari 
Karlsson, får pris av ordförande  
Jonas Karlsson. 

Årets grupp 2022

Foto: Ludwig Palm



17

DÖDA

DÖPTA

Uppgifterna på denna sida gäller kyrkotillhöriga i Björketorps församling

Björn Johan Utterborn
Hjortvägen 9, Hindås, 68 år

Inger Mary Holmén
Bockövägen 24, Hindås, 72 år

Dan Per Modin
Bäckvägen 2, Rävlanda, 55 år

Anna Birgit Hurdén
Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 93 år

Sara Kristina Andersson
Tyringevägen 6B, Hindås, 51 år

Ador Helmer Karlsson
Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 95 år

Maj Lindberg
Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 93 år 
 
Erling Martin Jonny Nilsson 
Fagerhultsvägen 11, Hindås, 79 år  

Uppgifterna på denna sida publiceras 

inte på nätet pga Personuppgiftslagen. 



18

Björketorps kyrka Hindås kyrka

Gudstjänster 
 

September  
4 12 söndagen  
efter trefaldighet  

 
 
11.00 Högmässa 

8 Torsdag 17.30 Veckomässa 
11 13 söndagen  
efter trefaldighet 

11.00 Högmässa 

14 Onsdag 18.30 Veckomässa
18 14 söndagen
efter trefaldighet  

11.00 Högmässa 

20 Tisdag 17.00 Vardagsgudstjänst 
för små och stora 

21 Onsdag 16.30 Vardagsgudstjänst 
för små och stora 

22 Torsdag 17.30 Veckomässa

25 15 söndagen
efter trefaldighet 

11.00 Högmässa 

28 Onsdag 18.30 Veckomässa 

Oktober 
2 Den Helige  
Mikaels dag  

18.00 Musikgudstjänst 11.00 Högmässa

6 Torsdag 17.30 Veckomässa 
9 Tacksägelsedagen   11.00 Högmässa
12 Onsdag 18.30 Veckomässa
16 18 söndagen  
efter trefaldighet

11.00 Högmässa  
Skapelsegudstjänst - vatten

20 Torsdag 17.30 Veckomässa 
23 19 söndagen efter  
trefaldighet 

11.00 Högmässa 
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25 Tisdag 17.00 Vardagsgudstjänst  
för små och stora

26 Onsdag 16.30 Vardagsgudstjänst  
18.30 Veckomässa

30 20 söndagen  
efter trefaldighet 

11 Högmässa 
Stilla dag Hindås 

November 
3 Torsdag 

 
17.30 Veckomässa 

5 Alla Helgons dag 11.00 Högmässa

6 Söndagen efter 
Alla Helgons dag

18.00 Minnesgudstjänst 

9 Onsdag 18.30 Veckomässa 

13 Söndagen före 
Domssöndagen 

11.00 Högmässa 

17 Torsdag 17.30 Veckomässa 

20 Domsöndagen 11.00 Högmässa 

23 Onsdag 18.30 Veckomässa 

27 1 söndagen i  
Advent 

11.00 Gudstjänst 11.00 Gudstjänst 

Björketorps kyrka Hindås kyrka

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



Mattias Svenningsson

Att vara på vandring, att vara på väg någonstans har alltid varit en viktig 
bild i kristendomen. I gamla testamentet vandrar till exempel folket i 
40 år från slaveriet i Egypten till det utlovade landet. En vandring som 
formar det judiska folket och den judiska tron som vår tro har sina rötter i. 
I Nya testamentet vandrar Jesus med sina lärjungar från by till by och 
undervisar och gör underverk. Där formas också lärjungarna, som sedan 
vandrar ut i världen och formar den kristna kyrkan. Till vårt land reste 
och vandrade missionärer från 800 talet och formade vårt land och vår 
kyrka.

Så vandringen är ett viktigt och återkommande tema i vår kristna tro 
och tradition. Vandringen är något som formar och skapar oss. Får oss 
att växa som människor. Jag tror att dessa bilder lever kvar och påverkar 
oss än i dag. Även om vi idag är bofasta och våra kyrkobyggnader har 
stått i våra byar ofta i flera hundra år. 

Men trots det är det en viktig bild och tanke för många kristna att vara 
på väg någonstans även om vi skulle stanna hela vårt liv på samma ort.  
En slags inre resa, där vi ständigt rör på oss och utvecklas. Där motsat-
sen är att stanna upp, stelna till och bli hård. Aposteln Paulus skriver i  
Filipperbrevet att ”Vårt hemland är himmelen” och det är kanske en  
viktig förklaring till att detta tema lever kvar. Trots allt så är livet på 
denna jord aldrig allt, även om det kan vara mycket fantastiskt ibland. 
Men vår destination är alltid mer. Himlen, som väntar en dag, och som 
tack vare Jesus också får börja här och nu.

På min egen vandring i livet har jag nu fått komma som kyrkoherde till 
er här i Björketorps församling. Jag hoppas få vandra med er under en 
lång tid framöver och tillsammans med er få upptäcka mer om livet, om 
Jesus och om mig själv. Hoppas vi ses längs vägen!

Vandring


