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Uppdaterad information om aktuellt i  
Björketorps församling finns på adress:  
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 16

E-post: bjorketorps.forsamling@
svenskakyrkan.se

Hemsida:  
www.bjorketorpsforsamling.se

Kyrkoherde: 
Jonas Liljeqvist, 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: 
Berit Aler, tel: 0301-443 77 

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

Kantor i Hindås:
Marianne Ejeby, 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: 0301-215 15, 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: Jonas Liljeqvist, Maria  
Berggren och Maria Öberg 
Ansvarig utgivare: Jonas Liljeqvist
Tryck: Alfredssons offset, Bollebygd
Omslagsbild: Hindås Kyrka, Enar Sahlin.
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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Johannes Landgren, Håkan Lewin, 
Ulf Sarner Foto: Camilla Sarner

Johannes Landgren är frilansande musiker, professor och prorektor 
vid Kungl. musik-högskolan i Stockholm samt medlem i Kungliga mu-
sikaliska akademien. Hans över trettio CD-produktioner innefattar så-
väl  renässans- och barockmusik som nutida musik.

Håkan Lewin har turnerat på de stora jazzscenerna, från Kalifornien i 
väster till Sibirien i öster. Han har spelat med artister som Tina Turner, 
Georgie Fame – på hemmaplan med Arne Domnérus, Putte Wickman 
samt i det legendariska Gugge Hedrénius Big Blues Band. 

Ulf Sarner har genom åren varvat arbete som körledare och lärare på 
Högskolan för scen och musik med att sjunga i olika sammanhang och 
ensembler. Det har blivit visor på duo, jazz med storband och nutida 
opera.

Vid musikgudstjänsten den 20 mars 
får vi möta tre erfarna musiker, 
Johannes Landgren (orgel), Håkan 
Lewin (saxofon) och Ulf Sarner 
(sång). Programmet, som har fått 
sitt namn av Martin Luther Kings 
berömda tal, tar oss med på en mu-
sikalisk resa genom klassisk orgel-
musik, svenska visor och jazz. Vi 
får höra berättelser om Bachs ton-
språk, om ljus och mörker över Olle 
Adolphsons hedar och om Duke  
Ellingtons musik med en bön om 
alla människors lika värde.

 
20 mars kl 16 i Björketorps kyrka

 
I have a dream

Musikgudstjänst
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Vi vill tacka vår rektor på försko-
lan Fisken, Berit Aler som kommer 
att gå i pension nu till sommaren. 
Förskolan Fisken fyller 20 år 2022 
och Berit har varit med och star-
tat upp verksamheten från grun-
den och drivit den i snart tjugo år. 
 
Berit började arbeta i Björketorps 
församling år 1992. Hon har haft en 
viktig roll i församlingen och tagit 
hand om många barn genom åren, 
inte bara i förskolan utan även i an-
dra verksamheter som babyrytmik, 
öppna förskolan och kyrkans barn-
timmar. 
Berit berättar att hon arbetade som 
föreståndare på Hindås fritidshem 
och Älmhults förskola innan hon 
började arbeta i Björketorps försam-
ling. Berit startade även upp Hindås 
öppna förskola 1987. Under små-
barnsåren sökte hon sig till Björke-
torps församling. Väl här i försam-
lingen startades öppna förskolan i 
Hindås, Rävlanda och Hällingsjö.

 
Vad var det som gjorde att ni ville 
starta en förskola i församlingen? 
Det växte fram en vision för mig 
redan några år efter att jag började 
arbeta i församlingen. 1996–97 ut-
bildade jag mig till församlingspe-
dagog. År 2003 infördes även en 
ny förskolelag som innebar att man 
kunde ha sina barn på förskola när 
man var arbetslös och föräldraledig.  

Vi skickade ut enkät och fick ett 
enormt gensvar om att börja ha sina 
barn hos oss. Vi ville kunna följa fa-
miljerna under längre än ett år när 
de var föräldralediga. Barnen skulle 
även få med sig mer av den kristna 
tron och kyrkans traditioner.
Min vision landade även hos kyrko-
herden, kyrkorådet och kyrkofull-
mäktige. Beslutet att starta förskola 
togs 2001 och därefter började vi 
bygga sommaren 2002. Vi startade 
samma år i december med personal 
och sen kom barnen januari 2003. 

Vilka var de största utmaningarna 
när ni väl bestämde er för att star-
ta förskola?
Att sitta på byggmöte var en ny er-
farenhet. Bengt, som då var kyrko-
herde, var insatt i byggnation och 
jag kunde verksamheten, så vi hade 
ett gott samarbete. Det var ett stort 
arbete innan rutiner och alla ramar Lekkyrkan invigs. 

Stort tack till Berit Aler
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föll på plats. Vi samtalade med en 
föräldragrupp som kom med syn-
punkter och önskemål under arbetets 
gång innan starten. 

Med facit i hand så har kyrkans 
förskola varit mycket uppskattad 
genom alla tider, vad tror du lig-
ger till grund att vi har så många 
sökande som vill vara hos oss år-
ligen?
Vi har fantastisk personal som ar-
betar med barnen. En förskola med 
eget kök, närhet till oss alla, med be-
kanta vikarier som föräldrar känner. 
Familjer har uppskattat den lilla en-
heten, där barn och föräldrar känner 
sig sedda och lyssnade på. 
Föräldrar känner sig bekväma, har 
träffat oss tidigare i andra samman-
hang som babyrytmik m.m. Vi vär-
nar om familjen, där barnen är i cen-
trum och vi har korta beslutsvägar. 
Våra barn blir väldigt nära varandra 
och bildar en fin grupp med tillit. 
 
Vi har en kristen profil som finns för 
att skapa en trygghet för barnen och 
samtidigt belyser att man skall fin-
nas för varandra och skapa en har-
monisk grupp för att kunna glädjas 
tillsammans.

Vad har alla barn betytt för dig? 
Finns det något roligt minne som 
du vill dela med dig av?
Det var ett barn som berättade för 

sina föräldrar när de fikade wiener-
bröd i skogen, att det var ”samma 
som Jesus gjorde åt ’Vin och bröd’”. 
Det var väldigt roligt att höra den 
liknelsen. 

Har du några fritidsintressen som 
du vill kunna ägna mer tid åt nu 
som pensionär? 
Framför allt att vara med familjen. 
Att kunna vara med barnbarnen och 
få ha lite vardagsliv med barnen inte 
bara helger. Sy mera, utföra mer 
hantverk och få åka på cykelsemes-
ter. Sen har vi sommarstugan som är 
vår lilla fristad. Vi bor vid sjön och  
kan paddla kajak och bara vara. Det 
ligger mig varmt om hjärtat. 
 
Stort innerligt tack till Berit för alla 
år som du tjänstgjort hos oss och för 
ditt fina engagemang med alla barn 
du tagit så väl hand om. 
Vi önskar dig allt gott i framtiden 
och en underbar tid med dina nära 
och kära.   

Förskolan Fisken är ute och grillar. 

Maria Öberg
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Babyrytmik
Hindås 
församlingshem 
Torsdagar 
10-10.30 
Vi vänder oss 
till föräldrar 
med barn som i 
april är mellan 2 och 6 månader. 
Du kommer att i grupp umgås 
med ditt barn med sånger, rörelser 
och rytmer.
Start: 10 mars 
OBS! Anmälan senast måndag  
7 mars till Berit Aler,  
berit.aler@svenskakyrkan.se
Information: Marianne Ejeby,  
marianne.ejeby 
@svenskakyrkan.se

Kyrkans barntimmar 
4-5 år 
Kontakt:
Berit Aler, tel: 0301-443 77
berit.aler@svenskakyrkan.se

Öppen Förskola
För barn med medföljande 
vuxen.

Rävlanda församlingshem 
Tisdagar 9-12

Hindås församlingshem 
Fredagar 9-12 

Ledare: 

Anna Söderhjelm, Mia Attholm, 
Marianne Ejeby och Berit Aler.

Kontakt: 

Berit Aler, tel: 0301-443 77 och 
Mia Attholm, tel: 0301-443 66
Hitta oss på facebook:  
Öppna förskolan Björketorps 
församling

Gudstjänst för 
små och stora, 
söndagen 29 maj 
kl 11 i Hindås  
kyrka. 

Miniorer och barnkör
Rävlanda församlingshem 
Tisdagar 14-16

Hindås församlingshem 
Onsdagar 14-16

Ledare:  
Ingalill Nilsson, Mia Attholm 
Anna Söderhjelm, Marianne 
Ejeby. 

Kontakt: Anna Söderhjelm,  
tel: 0301-443 62,  
e-post: anna.soderhjelm@ 
svenskakyrkan.se 

Terminsavslutning:
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Öppet Hus 
i Hindås och Rävlanda

Tisdagar: Tid: 12-14  
Hindås församlingshem 
Andakt och våfflor 
Avslutning 21 juni 

Onsdagar: Tid: 14-16
Rävlanda församlingshem  
Andakt och våfflor 
Avslutning 22 juni 

Torsdagar: Tid: 12.30-14
Andakt och soppa 
Avslutning 23 juni 

Ingen anmälan 
Kontakt: Maria Berggren,  

diakon, tel: 443 58.

Hindås kyrka  
onsdagar:

Ljuständning  
och enskild bön  

kl 17.30 - 18
Meditation/Tyst bön  

kl 18 - 18.25

Öppen Kyrka / Tyst bön
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.

 
Björketorps kyrkokör 
Rävlanda församlingshem. 
Kontakt: Ingalill Nilsson, 
tel: 0301-443 86

Hindås kyrkokör 
Hindås församlingshem 
Kontakt: Marianne Ejeby,
tel: 0301-443 20. 

Kyrkokörer

Med anledning av rådande si-
tuation med covid-19 kan våra 
verksamheter ställas om på kort 
varsel. Vi hoppas kunna genom-
föra våra planerade gudstjänster, 
övriga verksamheter och ser fram 
emot att vardagen ska bli som 
vanligt igen.  
Ni hittar uppdaterad information 
på hemsidan, facebook eller kon-
takta expeditionen.  

Reservation 
angående Covid-19



8

Leva vidare - samtal 
Leva vidare-samtal är till för den som har mist en nära anhörig. 
Det har visat sig att det är gott att träffa andra som är i en liknande 
situation och som kan bli medvandrare i sorgen när vardagen tar vid efter 
begravningen. Vi träffas sex gånger med en uppföljningsträff. 
Ny grupp börjar i mars. Första gången är en prova-på-gång.

Ledare: Maria Berggren, diakon 
i Björketorps församling.
Information om anmälan till Maria Berggren
tel: 0301-443 58 
e-post: maria.berggren@svenskakyrkan.se 
Den som inte vill vara med i någon grupp men 
vill tala om sin sorg eller andra förluster i livet, 
är välkommen att höra av sig för enskilt samtal. 

Lectio Divina- 
Reflekterande bibelsamtal 

Hindås kyrka  
följande onsdagar kl 18.30-19  

23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 
18/5, 1/6, 15/6
 
Vi läser och reflekterar över kom-
mande söndags evangelietext. 
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 jämna veckor 
torsdagar kl 18.

Samtalsledare: Jonas Liljeqvist, 
präst, tel: 0301-443 63.
Ingen anmälan.

Stödgrupp för barn och 
unga i sorg 

-Som mist syskon eller förälder 
genom dödsfall

Kontakt: Jonas Liljeqvist, präst, 
tel: 0301-443 63, e-post: 
jonas.liljeqvist@svenskakyrkan.se
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Eva Rydén 

Nytt kyrkoråd 2022-2025
Kyrkorådet har 7 valda ledamöter - 3 ordinarie från Församlingens bästa i 
Björketorps församling, 2 ordinarie från Partipolitiskt obundna och 2 ordi-
narie från Socialdemokraterna. Utöver dessa är Kyrkoherden en självskri-
ven ledamot. I kyrkovalet 19 september 2021 röstade 15,87 % av 
församlingens kyrkotillhöriga. Ordförande i kyrkorådet är Eva Rydén 
och i kyrkofullmäktige Eva-Lotta Lijenzin.  

Kyrkorådets valda ledamöter är:
Församlingens bästa i Björketorps församling
Ordinarie: Eva Rydén (ordförande) Eva-Lotta Liljenzin, Anders Fors
Ersättare: Bror Olausson, Marcus Skogevall, Owe Willingskär
Partipolitiskt obundna i svenska kyrkan
Ordinarie: Elin Ingemarson, Andrea Brodén
Ersättare: Staffan Brodén, Leif Jonsson
Socialdemokraterna:
Ordinarie: Lena Gustavsson (vice ordförande), Monica Bengtsson
Ersättare: Thomas Gustafsson, Oskar Sköld

Vår nya ordförande i kyrkorådet
Jag heter Eva Rydén, är född och uppvuxen vid Rammsjön i Rävlanda där 
mina föräldrar drev tvättinrättning. Jag har barnen Stefan och Karin med 
min man Sverker som jag träffade på dans för 55 år sedan. Jag har hunnit bli 
73 år och är både farmor och mormor. 
Hela mitt vuxna liv med arbete inom förskola och grundskola och som po-
litiker, har jag arbetat med barn och unga i fokus. Trygghet i nuet och tro på 
framtiden liksom ett liv i samklang med naturen är viktiga ledstjärnor för 
mig.
Det är viktigt även i kyrkans arbete där jag önskar att fler ska få uppleva vad 
kyrkan kan ge av glädje, trygghet, värme och gemenskap i gudstjänst och 
kyrkans olika verksamheter. 
Jag önskar en kyrka och ett samhälle där det finns plats för alla och där vi 
bryr oss om varandra.
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  Hindås kyrka 

kl 12.40 
under fastetidens torsdagar: 

3/3, 17/3, 24/3, 31/3, 7/4
Vi följer Jesu lidandes historia 
under sex veckor i fastetiden. 
I år läser vi 
texter från Lukasevangeliet. 

Stilla veckan och påsk 2022
Palmsöndagen - Vägen till korset
11.00  Högmässa 
           i Björketorps kyrka
Skärtorsdagen - Det nya förbundet 
18.30  Skärtorsdagsmässa 
           i Hindås Kyrka 
Långfredagen - Korset 
11.00  Gudstjänst
            i Björketorps kyrka 
Påskdagen - Kristus är uppstånden 
11.00  Högmässa 
            i Hindås kyrka 
Annandag påsk - Möte med den uppståndne 
18.00  Mässa i Taizéanda i Björketorps kyrka

Passionsandakter  Solidarisk sopplunch 
Torsdagen den 24 mars i  

Hindås kyrka och  
församlingshem 

11.30 Samling i församlings-
hemmet för att gå en tipsprome-
nad. Dragning av vinnare vid 
sopplunchen. 
12.40 Passionsandakt 
13.00 Soppa med internationell 
inspiration. Dagens behållning 
går till Svenska kyrkans interna-
tionella arbete Act. 

Välkomna!
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Fastekampanjen 2022

”Det handlar om en kamp för att 
överleva. Jag har sett människor 
tvingas äta blad och ogräs från sko-
gen, okända svampar de hittat och 
mangofrön för att inget ville växa. 
Många människor förgiftades och 
hela områden drabbades av olika 
sjukdomar. Jag såg människor dö.”

Mitt namn är Geetanjali Mohanty. 
Jag arbetar som Områdessamord-
nare för organisationen Lutheran 
world service India Trust. Mina 
uppdrag är att skapa kontakt, in-
formera och mobilisera människor 
som lever i extrem utsatthet på 
landsbygden i distriktet Odisha och 
i distriktets huvudstad Bhubanes-
wars många slumområden.
Under pandemins restriktioner med 
karantän i hemmet förlorade många 
sina jobb. För att klara sig skar 
familjer ner sitt matintag avsevärt. 
För de flesta i storstadsslummen 
innebar det ett mål mat om dagen. 
För andra fanns till sist inget att äta, 
berättar Geetanjali. 

Act svenska kyrkans internationella arbete.

När plötsligt hela Indien stängdes 
ner, ställde vi om stora delar av 
arbetet från långsiktiga insatser till 
mer akut assistans. Främst arbetade 
vi med att lokalisera gravida kvin-
nor och mammor med barn, som är 
de som först riskerar att drabbas av 
undernäring när de isoleras i sina 
hem. Vi gav kontantstöd och sam-
ordnade familjer att dela sina resur-
ser med dem som hade mindre.
Act Svenska kyrkan drivs av och 
tillsammans med människor som 
Geetanjali, människor som ser hopp 
i att agera för förändring, ett hopp 
som gror i tron på alla människors 
lika värde och i armar som inte 
slutar utanför vår egen dörr, utan 
sträcker sig över hela världen. 
Tillsammans kan vi göra skillnad. 

Din gåva gör det möjligt!
Swisha din gåva till fasteaktionen: 

900 1223

Hunger och förtvivlad brist på mat är 
en av pandemins effekter. I Indien, ett 
av världens mest folkrika länder käm-
par Geetanjali och Act Svenska kyrkan 
för att människor ska få äta sig mätta. 
Det är en kamp mot pandemi, väderlek 
och destruktivt våld. En kamp som vi 
kan vinna om vi gör det tillsammans.    
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Hänt sedan sist

Pizzakväll med kyrkans ungdomar.Julmarknad på Björkelid, kyrkans  
ungdomar hjälpte till.

Dockteater med Karin Julin & Berit Aler. Ny skylt till kyrkogården. 

Barnens julbön, inspelning från Björketorps kyrka.

Foto: Rolf Zetterberg 

Foto: Rolf Zetterberg
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Kyrkans ungdomsgrupp 
Välkommen till församlingens  

ungdomsgrupp. 
Vi kommer under våren att träffas vid 

särskilda tillfällen. 
Tid, datum och plats kommer ut 

via Instagram: kubjorketorps
 

Kontakt: Mia Attholm,  
tel: 0761-333447 

Förskolan Fisken bakar lussekatter. Luciafirande på Förskolan Fisken.

De familjer som haft dop i Hindås och  
Björketorps kyrkor under andra halvåret 2021 

inbjuds att hämta barnets dophjärta vid en 
vardagsgudstjänst för små och stora.  

En personlig inbjudan kommer.  
 

Björketorps kyrka 5 april kl 17 
Hindås kyrka 6 april kl 16.30 

Hämta dophjärta
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Altarskåpet  
flyttas fram

Under våren kommer altarskå-
pet i Björketorps kyrka att flyt-
tas längst fram i kyrkan. Detta 
altarskåp är historiskt intres-
sant och syftet med flytten är att 
bevara och skydda skåpet.  
 
I samband med att den gamla 
kyrkan revs lämnades altarskåpet 
till Göteborgs historiska museum. 
Altarskåpet blev sedan utställt på 
världsutställningen 1923 i Göte-
borg. Efter önskemål lämnades 
sedan altarskåpet tillbaka till Björ-
ketorps kyrka. Altarskåpets exakta 
härkomst och datering är okända 
men det uppskattas att skåpet här-
stammar från ca 1500 talet.  

 
Söndag 24 april  

kl 11 i Hindås kyrka  
Tema: Ljuset 

Gud är ljus, inget mörker  
finns i honom 

Präst: Jonas Liljeqvist 
Musiker: Anna och Marcus Jullander

Altarskåpet är gjort i trä och före-
ställer de tre konungarnas tillbed-
jan inför Jesusbarnet, med Maria 
och Josef. På flyglarna står de 12 
apostlarna. Björketorps kyrka ingår 
i ett projekt med Göteborgs stift 
att stöldsäkra medeltida skulpturer. 
Vaktmästeriet är med i arbetet och 
stöldsäkringen tillsammans med en 
smed och en konservator anlitad av 
stiftet.

Altarskåpet Foto: Rolf Zetterberg

Skapelsegudstjänst
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Vi vandrar på stigar i Hindås. Dagen inleds med 
högmässa i Hindås kyrka kl 11 med enkelt kaffe efteråt. 
Vi avslutar vandringen med en kort andakt 
i Hindås kyrka ca kl 16. 
Ta med egen matsäck. 
Ingen anmälan behövs. 

Information Maria Berggren
tel: 0301-443 58 

Pilgrimsvandring 

Gravskötsel
Som anhörig kan du välja att sköta 
och vårda gravplatsen själv. 
Har du kanske inte möjlighet, tid 
eller ork att ta hand om graven 
själv, kan du teckna skötselavtal  
med oss. 
Då hjälper vi dig att hålla graven 
väl omskött i ett vårdat och värdigt 
skick.
Vi erbjuder sommarplantering och 
en vinterdekoration (som läggs ut 
till Alla helgons dag)
Det finns även extra tillval om 
man så önskar, såsom vårplante-
ring, höstplantering, granris samt  
ljuständning (vid Alla helgons dag) 
Ett gravskötselavtal kan teck-
nas som ettårsavtal som förlängs        

automatiskt med ett år i taget.  
Alternativt kan man välja ett  
avräkningsavtal mot inbetalt  
belopp på minst 5 och max 10 års 
skötsel, där årsavgiften dras från 
kontot varje år.  
Vill du ha råd, hjälp eller mer 
information om skötsel är du väl-
kommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Maria Öberg, 
kyrkogårdsadministratör   
0301-44206 
maria.oberg@svenskakyrkan.se

Hindås 22 maj
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Veckomässor 
Hindås kyrka kl 18.30 
följande onsdagar:
2/3, 16/3, 30/3, 27/4, 11/5 och 8/6. 

Björketorps kyrka kl 17.30 

följande torsdagar: 
24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5 och 19/5. 

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.

Kyrkvärdar  
 

Stort tack till Margareta Sahlin 
och Marie Lundstedt för tiden 

som ni har varit kyrkvärdar hos 
oss i Björketorps församling. 

Kyrkofullmäktige 
  

Sammanträde i Björketorps 
kyrka 10 maj kl 18.30

Askonsdagsmässa 
 
Hindås kyrka 2/3 kl 18.30.  
En enkel kvällsmässa med 

möjlighet att bli korstecknad 
med aska.

Julkampanjen 2021/2022
Svenska kyrkans internationella ar-
bete Act, inbringade totalt 
31 730 140 kr. 
Av dessa insamlade medel bidrog 
Björketorps församling med 4 981 kr. 

Julgåvan 
Församlingens loka projekt för att 
bidra till jul mat och julklappar 
inbringade 18 373 kr. 

Varmt tack för alla gåvor!

Tack!
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DÖDA

Uppgifterna på denna sida gäller kyrkotillhöriga i Björketorps församling

Rolf Sune Johansson
Hindås Stationsväg 19 G, 
Hindås, 90 år

Elvy Albertina Alfredsson
Björkelidsvägen 12, Rävlanda, 
90 år

Ian Peter Farewell Thompson
Limmerhultsvägen 32, Hindås, 
80 år

Anna-Liisa Björlin
Hindås Stationsväg 15 F, 
Hindås, 87 år

Uppgifterna på denna sida publiceras inte

på nätet pga Personuppgiftslagen.
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Mars 
2  Onsdag                                      18.30 Veckomässa

6  1 söndagen                                      11 Högmässa 
     i fastan  

10  Torsdag             17.30 Veckomässa

13  2 söndagen       11 Högmässa  
i fastan  

16  Onsdag                                     18.30 Veckomässa

20  3 söndagen       16 Musikgudstjänst        11 Högmässa  
i fastan    I have a dream

24  Torsdag             17.30 Veckomässa   
27  Jungfru Marie    11 Högmässa 

Bebådelsedag   
30  Onsdag    18.30 Veckomässa

April 
3  5 söndagen                                                11 Högmässa 
     i fastan  
5  Tisdag                 17 Vardagsgudstjänst  
    för små och stora  
6 Onsdag                                       16.30 Vardagsgudstjänst     
              för små och stora 
7  Torsdag               17.30 Veckomässa 
   
10 Palmsöndagen 11 Högmässa 
 
14 Skärtorsdagen          18.30 Skärtorsdags- 
             mässa  
15 Långfredagen 11 Gudstjänst       

Gudstjänster 
Björketorps kyrka Hindås kyrka
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17 Påskdagen                                                   11 Högmässa 
 
18 Annandag påsk  18 Mässa i Taizéanda 
   
21 Torsdag  17.30 Veckomässa 

24 2 söndagen i         11 Skapelsegudstjänst 
 påsktiden 
27 Onsdag         18.30 Veckomässa
  
Maj
1  3 söndagen            11 Högmässa 
     i påsktiden     

5  Torsdag         17.30 Veckomässa

8  4 söndagen               11 Högmässa 
     i påsktiden 

11  Onsdag              18.30 Veckomässa

15  5 söndagen   11 Konfirmation                     
      i påsktiden      med mässa

19  Torsdag   17.30 Veckomässa

22  Bönsöndagen                                          11 Högmässa  
26  Kristi  9.00 Gudstjänst  
      himmelsfärdsdag 

29  Söndagen                                          11 Gudstjänst för små  
      före pingst   och stora 
  
Juni
5  Pingstdagen   11 Högmässa 

Gudstjänster 
Björketorps kyrka Hindås kyrka



         Minnets stigar 
För en gångs skull tänkte jag vara lite personlig och dela en tanke om 
detta att fånga den tid som flytt. I barndomen bodde jag i Bredared, när-
mare bestämt Hjälmryd. En idyll med två bondgårdar där korna betade 
ute på åkrarna om sommaren och vi barn 
deltog i höskörden, just som det varit i århund-
raden. I vägkorsningen låg lanthandeln med 
tant Annie i ljusblått förkläde bakom disken. 
Med sirlig skrivstil förde hon bok över allt  
som köptes av dem som handlade på krita. 
Granne med prästgården var lantbrevbäraren 
Åke. I sin lilla vita NSU Prinz 4 med svansmo-
tor tog han sig fram längs slingrande vintervä-
gar till dem som bodde längst in i de djupa 
Bredaredsskogarna. Mitt emot bodde bygg-
arbetaren Harry. Med den manuella klipparen i sina grova händer snag-
gades nackhåret på oss grabbar för en krona styck nere i pannrummet.

 
Vi Hjälmrydspojkar var Stefan i affären, 
bröderna Clas och Bengt, och så jag. Bengt 
och jag var som ler och långhalm. När jag 
cyklade till och från honom genade jag 
alltid över en äng. Småningom blev det en 
stig i gräset. Några år efter att jag flyttat 
avled Bengt plötsligt vid ett orienterings-
lopp blott 18 år gammal. Under ett besök 
hos Bengts mamma Majny en tid innan hon 
dog för snart tre år sedan berättade hon att 
maken Hans hållit den lilla cykelstigen öp-

pen livet ut. ”Jonas stig”, sade hon varmt och log innerligt mot mig.
Med gräsklipparen bevarade den reslige skogshuggaren ett stycke av 
det som en gång varit. Svenske mästaren i orientering gick längs stigen 
som ledde honom in i den tid som flytt. Minnets stigar förenar dåtid 
med nutid och frånvaro blir närvaro.  
       Jonas Liljeqvist

Bengt och Jonas 

Jonas stig 


