Invigning av Björke Missionskyrka
Text: Pär Abraharnsson, foto: Tord Bodin

Nu har vi kommit till året 2009 och huset
fyller 119 år. Då rustas huset ännu en gång.
Nu vänds kyrksalen, får en helt ny ingång, en
ny entréhall, två nya toaletter. Allt smakfullt
gjort där det gamla kombinerats med det nya.
Det gamla vackra taket och trägolvet
kombineras med modern teknik.
Det mesta av arbetet har skett med ideella
krafter och tagit några år i anspråk. Många har
även noterat den nya handikappsanpassade
vägen in i kyrkan.

Björke Missionskyrka byggdes av byborna
året 1890. Tre år senare övertog missionsförsamlingen detta bönhus i Björke, sedan
handlare L.Pettersson lovat överlåta platsen
till föreningen för "evärdelig tid" (evig tid).
Då var det ett panelat timmerhus i ett och ett
halvt plan med ingång längst ut på ena
långsidan. Ett år senare beslöts att det skulle
byggas enklare träbänkar (brädor lagda på
bockar) till detta bönhus.

Helgen 20-22 februari firade församlingen
ombyggnaden med invigning. Fredagskvällen
tillhörde ungdomarna. Lördagseftermiddagen
bjöd på öppet hus, och på kvällen på festkväll
med buffé och sång av Olle Lindblom.
Söndagen avslutade helgen med en
gudstjänst.
Det som driver församlingen i att göra denna
ombyggnad är visionen om att vara en kyrka
för bygden och livet. Nu finns ett nyrustat
"rum" som är till för att användas av bygdens
folk. Så är tanken. Återstår att se hur denna
vision får liv i detta hus.

Tanken med ett missionshus var redan från
början mer praktisk än estetisk. När
funktioner och behov ändrades så ändrade
man också i huset.
1922 byggdes en vinkelbyggnad till
innehållande en så kallad "lilla sal". Den
svarade mot behovet av kyrkkaffet, det
kanske viktigaste av allt i en missionsförsamling. Det berättas i ett tidningsurklipp
från invigningen den 10 dec. 1922 att "Vi blev
ej besvikna, då vi samlades till invigningsfest
på e.m. i missionshuset, som nu rymmer 400
personer, var till trängseln fyllt med idel glada
och förväntansfyllda ansikten."

Öjvind Englund samtalar med Rut Hillman,
Signhild Arnaryd och Ellen Olsson.

Behovet av fler rum gjorde att under 70-talet
byggdes många missionshus ut med
serveringslokaler och ungdomsiokaler. Så
även i Björke när Bikupan byggdes året 1975.
1979 fyllde församlingen 100 år och då
rustades kyrksalen.
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