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allt det här händer
i församlingen
under våren!

Glad påsk
önskar
Påskläsning för barnen!

Tre stolta stipendiater
Suzanne
från Mullsjö
– världens
tuffaste
brandman
har gift sig

Håkan Jansson,
karriärpolitiker, som trivs
i Mullsjö

Herde-krönikan

LiVeTS SVåRa FRågoR
På en liten plats känner de flesta
varandra, om inte direkt så känner
vi ändå till varandra, har hört talas om
den som är släkt med den, eller arbetskamrat
med den och den, och så vidare. På något sätt delar vi
varandras liv; gläds med dem som gläder sig och gråter med
dem som gråter.
Att vara flera som delar exempelvis sorg kan lindra, att det
finns någon som lyssnar och försöker dela smärtan. Människor i vårt samhälle är inte förskonade när det gäller svårigheter, här finns flera familjer som har drabbats av ond bråd död
i samband med olyckor, liksom av svåra sjukdomsbesked, där
det inte har funnits någon återvändo till fler dagar och år på
jorden, och flera som lever med oro i väntan på besked.
Ibland är vi extra sårbara, men då är vi också oftast mer mottagliga. Söndagarna under fastan, den tid vi kyrkligt sett har
levt i sedan en månad tillbaka, tar upp allvarliga teman om
prövningar, motgångar och svårigheter. Kanske kan vi tycka
att det skulle kännas bättre att tala om det som är positivt i
stället, men livet är långt ifrån bara skratt och glädje, det består också av svåra passager som vi ska ta oss igenom.
I bibeln finns många livsberättelser, människors sorg och förtvivlan beskrivs, sorgen som aldrig går att hoppa över. Den
måste ha sin tid, men bibeln ger oss också ett hopp, som har
sin grund i Jesu seger över döden. Innerligt och lågmält har vi
i våra kyrkor fått lyssna till predikningar som på ett hänsynsfullt sätt har tagit människors förtvivlan på allvar, och utifrån
bibelordet låtit oss ana en framtid och ett hopp.

En del människor delar med sig av sina livsberättelser, och
dessa kan många gånger hjälpa; inte så att de botar från sjukdom och gör döden om intet, men de kan hjälpa någon annan
att lyfta blicken och se livet ur en annan synvinkel.
Häromdagen lyssnade jag på Sara Danius vinterprogram; för
något år sedan utsågs hon till ledamot i Svenska akademin, och
strax efteråt upptäckte hon en förhårdnad i bröstet, och därefter påbörjades cancerbehandling, vilket påverkade hela hennes tillvaro. Hon beskriver hur hon pendlar mellan hopp och
förtvivlan, och hur hon försöker förstå vad det är som sker i
hennes kropp och med henne som människa. Saras program,
väl värt att lyssna på, finns på Sveriges Radio Play.
Påsken hjälper mig att finna svar på livets svåra frågor, men
precis som vårens knoppar får kämpa för att komma fram; ta
sig igenom höljet och låta det falla till marken, får vi också
kämpa för att ta oss igenom och kunna ana ett ljus,
Psalmisten formar bönen till den levande guden, den bönen
får också vara din och min.
”Du visar mig vägen till liv,
hos dig ﬁnns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.”
Psaltaren 16:11
Min önskan är att påskens budskap ska hjälpa oss alla att ana
liv bortom död och tröst bortom sorg.

När Jesu lärjungar kände sig som mest övergivna, uppgivna,
då fick de erfara det nya livet, Maria får vid Jesu grav höra
den välkända rösten uttala hennes namn, och i det ögonblicket
sker något stort. Hennes liv får en ny dimension; han som var
död lever igen, och han öppnar porten till det liv som aldrig
dör.
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Kom och sjung med Påski påskens psalmer! present

med
omtanke

Påskägget måste inte
nödvändigtvis innehålla godis. Kyrktuppens
Rebecka Zacho frågade
några församlingsbor vad
de skulle vilja ge bort i
påskpresent och till vem.

Upp, min
tunga, att
lovsjunga …
Vad ska vi
lovsjunga?
Jo, förstås,
att Jesus är
uppstånden.

D

et finns många härliga påskpsalmer; både gamla och nya,
som lyfter det temat.
Låt oss tillsammans sjunga dem och
glädjas över Guds seger över mörker
och död.
Att sjunga tillsammans ger mycket
av glädje och upplevelse. Det får vi
möjlighet att göra vid våra gudstjänster, därutöver erbjuder vi en påskpsalmkväll i påskveckan.
Torsdagen den 9 april kl. 18.30 blir
det tillfälle att sjunga påskpsalmer i
Kyrkans Hus i Mullsjö. Välkommen!
Varje påskdag inleds med psalmen
146, som oftast förstärkt med trumpet tillsammans med orgel, och procession med påskliljor:

”Vad ljus över griften! Han lever, o fröjd!
Fullkomnad är skriften, o salighets höjd!
Från himmelen hälsad han framgår i
glans,
och världen är frälsad och segern är hans.
Se, bortvält är stenen och inseglet bräckt,
och vakten har flytt för hans andes fläkt,
och avgrunden bävar. Halleluja!

En mycket gammal påskpsalm är 147
med text från 600-talet:
Upp, min tunga, att lovsjunga hjälten som
på korsets stam
För oss blödde, led och dödde som ett
skuldlöst offerlamm.
Han ur griften, efter Skriften, nu i ära träder fram.

En nyare påskpsalm som har blivit
väl mottagen och älskad är 154 med
text och musik av Marcello Giombini, organist och tonsättare knuten

till Assisi. Lars Åke Lundberg har
givit den svensk text. Den sjungs
ofta växelvis mellan två grupper
eftersom texten är skriven som
frågor och svar:
Dina händer är fulla av blommor;
Vem var det du tänkte ge dem till?
Mina blommor var tänkta för Kristi
grav.
Men han fanns ej där och hans grav
är tom.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Maria Johanskog:
Jag skulle vilja ge tid för umgänge
och eftertanke. En speciell tid för
meningsfulla saker.

Att återvända till kyrkofäderna, och lyfta fram det som de
har givit oss attraherar många
människor i vår tid och en
psalm värd att nämna är skriven av Johannes från Damaskus på 600-talet 470:
Som en sol stod Kristus opp på
den tredje dagen.
Nu är själens vårtid här, bojan
sönderslagen.
Vintertiden är förbi, synd och
sömn till ända.
Han som uppstått nu vår sorg vill
i glädje vända.

Ett litet tips: om du vill provlyssna på en psalmmelodi kan
du göra det på http://svps1986.
blogspot.se/
Men störst glädje ger det att
sjunga tillsammans med andra.
Välkommen till gudstjänsterna i påsk och sjung av och med
hela ditt hjärta!

Leif Johanskog:
Ekologiskt godis åt barnen! Och
en extra lyxig middag för släkt och
vänner.

Caroline Öhrstam:
Jag skulle vilja ge en inspirerande
rawfoodkurs till min sambo. Att gå
tillsammans på!
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Träff med tre stolta
Stoltz-stipendiater
Text och foto: Rebecka Zacho, Marie Barrljung och Elisabeth Falk Nilsson

Tre sandhemsungdomar har fått var sitt välförtjänt Stoltz-stipendium!
Louise Sääv och Victor Bergqvist för sitt engagemang som aktiva ledare i församlingens scoutverksamhet och Hilda Kennemark för det hon
tillför församlingen med sin musik och sitt arbete som ung kyrkvärd.

V

ictor och Louise har båda varit scouter sedan barnsben och
älskar gemenskapen och utmaningarna som följer.
Trots att de båda lägger ner mycket
tid och engagemang på scouterna
trodde ingen av dem att det skulle
leda till ett stipendium.
– Jätteöverraskad, säger Louise.
– Helt paff, kontrar Victor.
– Hemskt kul att få uppskattning
för arbetet man gör här i scouterna,
säger Victor Bergqvist, när vi pratas
vid inför kvällens scoutträff.
Redan innan lumpen var Victor
scoutledare i Falköping och han hade
egentligen glömt bort hur roligt det
var. När han för cirka tre år sedan
skulle hjälpa scoutgänget med ett litet
bygge tyckte han att det var så roligt
att han stannade kvar och blev ledare.
Victor och Louise lägger ner mycket
tid och även pengar i scouterna. Victor har själv investerat i förbandslåda
och HLR-docka som de tillsammans
med barnen övar första hjälpen och
akut sjukvård på. Just detta är något som Victor brinner lite extra för
då han är placerad som sjukvårdare i
hemvärnet.
– Det känns både viktigt och kul!
säger han.
– Sen köper jag rätt mycket silvertejp också, det blir ett rejält lager med
tejp inför varje läger. Det är bra till
allt! säger Victor och skrattar.
Bygger allt själv
Han berättar att han planerar att investera en del av pengarna från stipendiet i delar som han ska bygga en
portabel mobilladdningsstation av.
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Vill ut och resa
Den ska sedan göra det möjligt att
Louise Sääv har varit scout så länge
ladda mobiltelefonerna när de är ute
som hon kan minnas.
på läger.
– Det blir väl så när man har en
Han funderar en stund då jag frågar
mamma som är engagerad i det, säger
om han inte ska använda lite av penghon.
arna på sig själv?
Förra året började hon som ledare
– Lite nya fröer och verktyg till odoch tycker att lägren är absolut rolilingarna kanske. Och en snyggare
gast.
dusch, funderar han. Victor har en
stuga som han bor i om
somrarna där det finns vatten men ingen dusch inomhus, så Victor har byggt en
dusch av presenningar ute i
trädgården. Den står mitt i
odlingarna och i takt med
att Victors intresse för odling ökar, tar landen allt
mer plats i anspråk och då
vore det förstås roligt om
duschen som står mitt i det
hela, blev lite snyggare.
– Det blir till att köpa lite
delar till det! säger han bestämt.
Att köpa färdiga saker är
ingenting för Victor, här
gäller det att hitta bra delar
och detaljer så att han kan
bygga grejerna själv!
Victor bor i Sandhem och
jobbar i mataffären i byn.
Han har koll på det mesta
och arbetar just nu för att
affären ska ta in mer ekologiskt.
– Jag tror att det skulle
sälja bra, många i byn är
intresserade av bra mat och
frågar efter ekologiskt. Det Två stolta stipendiater – Louise Sääv och Hilda
känns hoppfullt inför fram- Kennemark har lite olika tankar på hur de ska
tiden, säger han.
använda sina stipendiepengar.

Louise Sääv och Victor Bergqvist överst till höger är engagerade scoutledare, som nu belönats för sina insatser.
– Att komma ut och bygga på riktigt! förklarar hon. Och sen är det kul
att så många kommer på våra träffar,
förra veckan var vi 18 stycken!
Till våren tar Louise studenten och
en av de självklara sakerna som ska
inhandlas för stipendiepengarna är
en balklänning. Hon har ännu inte
bestämt sig för modell och färg men
ser fram emot att få prova ut den perfekta klänningen.
Efter studenten gäller det att hitta
ett jobb. Hon är utbildad bagare/
konditor och planerar att arbeta som
konditor med dop/bröllop/födelsedagstårtor. Men egentligen med vad
som helst till att börja med för nu är
drömmen att spara ihop lite pengar
och resa.
– Jag älskar England, mitt första mål
är att ta mig till London. Sen Skottland, det är så vackert! säger Louise
entusiastiskt. Det vore kul att jobba
som au pair, man lär sig nog mycket
på det.
Louise tycker också att det vore häftigt att få se andra kulturers bagerier
och deras traditionella bakelser, tårtor och bröd.
Att bygga är något som scouterna
håller på med som en del i alla förberedelser inför lägret som hålls varje
sommar tillsammans med andra UV-

scoutkårer. De bygger allt från grunden av enbart sisalgarn, brädor och
slanor. Matbord, dusch och vad som
kan tänkas behövas.
– Det är kul att se scouternas första
reaktion när vi visar dem en stor hög
bräder på marken och berättar att det
ska bli ett kök, fnissar Louise. Men
det brukar bli bra och efteråt är oftast deras reaktion ett kort och gott
– WOW!
Lika värde
Scouterna handlar inte bara om naturen och om att bygga saker utan
också om hur man behandlar varandra. Människors lika värde. Prästen
Torbjörn Andersson brukar vara med
och ha samtal utifrån bibeln.
Det finns olika märken som man får
under åren som scout när man har
passerat vissa stadier. En del märken
kräver mer jobb än andra och när
man till slut har fått alla märken så
kan man bli ledare. För att nå dit
krävs en hel del arbete men Louise
och Victor hoppas att fler ska ha det
som mål och de tänker göra sitt bästa
för att inspirera de yngre scouterna
att nå dit.
De sextusen kronor Hilda Kennemark fick för att använda till utbildning eller annat ligger ännu så länge

i en hög och väntar på att Hilda ska
komma fram till hur pengarna bäst
ska användas.
Äntligen fick jag det!
Hilda Kennemark är en 17- årig tjej
som bor vid Sandhems kyrka och gillar att ha mycket att göra. Till vardags går hon första året på Ållebergsgymnasiet i Falköping där hon trivs
bra. Hilda är på olika sätt aktiv i kyrkan och det som sticker ut är att hon
sedan två år är kyrkvärd i Sandhems
kyrka. Hon är definitivt den yngsta
kyrkvärden i församlingen nu, och
kanske är hon den yngsta kyrkvärden
någonsin här i Mullsjö-Sandhem?
– Det stör mig inte att vi kyrkvärdar är i väldigt olika åldrar, jag tycker
det är ett kul uppdrag. Jag brukar få
läsa någon text i bibeln eller tända
ljus, dela ut agendor och psalmböcker
och ibland vara med och dela ut nattvarden. Det är roligast att läsa texter,
tycker Hilda.
– Det är extra kul om det är yngre
med i gudstjänsten. Men här i Sandhem är det inte så mycket ungdomar
i kyrkan en vanlig söndag. Men jag
tycker att Sandhemsmässan är jättebra och tror att fler skulle gilla den
Fortsättning på sidan 6
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Hilda – känslan var riktig!
Fortsättning från sidan 5

om de provar. Det är en gudstjänst
som det är lätt att hänga med i och
förstå, säger Hilda.

foto: magnus aronson/ikon

Sjunger och spelar
Hela Hildas familj håller på med musik på olika sätt och Hilda är inget
undantag. Hon medverkar ganska
ofta i olika gudstjänster och samlingar i kyrkliga sammanhang med både
sång och ibland saxofon.
– Jag har alltid sjungit, både i kör
och solo och så tar jag sånglektioner
för Anna Lena Gustafsson, berättar
Hilda. Saxofon har jag spelat i åtta
år, sedan jag gick i 3:an. Från början var det altsaxofon och nu spelar
jag sopransaxofon också. Min pappa
Hans, spelar mycket folkmusik så det
blir det för mig också, man blir väl inspirerad av sina föräldrar kan jag tro.
Jag följde med på ett folkmusikläger i
Sjövik en sommar och efter det är jag
fast i folkmusiken.
På frågan om varför hon är engage-

rad just i kyrkan och inte i vilken förening som helst svarar Hilda:
– Jag har alltid varit med min familj
i kyrkan så det blir naturligt att jag
engagerar mig här. Nästan hela släkten är kristen så det blir liksom så.
Förutom sitt engagemang i kyrkan
så tycker hon om att vara ute och
springa och så tränar hon friidrott i
Falköping. Att läsa är också ett stort
intresse – det blir många böcker i olika genrer.
Framtidsplanerna är ganska klara
för Hildas del, högskola med målsättningen bibliotekarie eller kanske journalist är det som gäller.
– Men jag kanske ändrar mig, man
vet inte, skrattar Hilda.
Jag undrar om Hilda hade anat att
hon var aktuell för att få stipendiet.
– Jag kände på mig att jag skulle få
det, det var kul att känslan var riktig!
Nu väntar jag bara på att komma på
wooow – det här vill jag göra, då är
det bra att ha lite pengar, avslutar
Hilda.

Stoltz’
stipendiefond
inrättades 2009, och till
fonden avsattes 200.000
kronor. Stipendium ska
delas ut årligen, vilket sker
vid nyårsbönen i Sandhems
kyrka. Stipendiet ska vara
på minst 5.000 kronor
för fortsatt förkovran till
de personer som deltagit
i och utvecklat Svenska
kyrkans arbete i Sandhem.
Ansvariga att utse lämpliga
kandidater ska vara kyrkorådsrepresentanter från
Sandhem tillsammans med
kyrkoherden.

Louise Sääv och Viktor
Bergqvist fick stipendium
med motiveringen att de
har varit och är väl förankrade i scoutverksamheten.
De har under årens lopp
vuxit in i ledarrollen, och är
goda förebilder för nyrekryterade scouter, samtidigt
som de gör en stor insats
som ledare.

Hunger är varken rättvist eller jämlikt. Idag lever 800 miljoner människor utan tillräckligt med
mat, trots att jordens resurser skulle kunna räcka åt oss alla. Kvinnor och flickor drabbas hårdast.
Dela med dig och utrota hungern. SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr till utbildning, lån
och sparande samt hållbara jordbruksmetoder.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223 | Swisha valfritt belopp till 9001223
www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Hilda
Kennemark
är väl förankrad i
musik- och
gudstjänstverksamheten i
Sandhem. Hon berikar
gudstjänster med sång och
spel, liksom att hon gör en
god insats som kyrkvärd,
och blir med sin låga ålder
en förebild för unga medarbetare i gudstjänsten.

Text: Elisabeth Falk Nilsson

Därför äter vi ägg och
lamm vid påsken!
det är inte av en ren slump som vi äter ägg och lamm vid påskens måltider. i den
kristna traditionen har både ägget och lammet en uråldrig symbolik och det finns
också praktiska orsaker till att de blivit favoriter på påskbordet.

V

arför äter vi så mycket ägg vid
påsk?
I kristen tradition är ägget en
symbol för liv och för Jesu uppståndelse på påskdagen. Att påsken blivit
den stora ägghelgen beror dels på att
det var förbjudet att äta ägg under
den 40 dagar långa fastan före påsk
och dels på att det började bli ljust
igen på våra breddgrader, vilket var
en signal till hönsen att det var dags
att börja värpa igen efter vintermörkret. Plötsligt fanns det gott om
ägg och man kunde ladda kroppen
med välbehövliga vitaminer och proteiner.
Även i äldre skapelsemyter spelar
ägget en viktig roll. Världen föds ur
ett ägg och när det knäcktes förvandlades gulan till solen och vitan till
måne, och som ett uttryck för dyrkan
av solen firades en ”uppståndelsefest”
på våren då solen "återuppstod" och
steg allt högre upp på himlen och livet
vaknade på nytt. Vid denna fruktbarhetsfest blev ägget en symbol för det
spirande livet.
Om vi ska gå ett steg vidare är även
solen en symbol för Kristus. I psalm
58 sjunger vi
”Han (Kristus) är den som oss förenar, solen han, och vi dess glans.
På hans livsträd är vi grenar.
Han är vår, och vi är hans”

och i psalm 470
”Som en sol stod Kristus opp
på den tredje dagen.
Nu är själens vårtid här,
bojan sönderslagen”.
Men lamm då, varför äter vi lamm
vid påsk?
Traditionen att äta lamm vid påsken
kommer av symboliken med lammet
och den beskrivs i både gamla och
nya testamentet i bibeln.
Den judiska påsken, pesach har sitt
ursprung i det osyrade brödets högtid
då man åt osyrat bröd i skördeperiodens början och herdarnas våroffer
då varje familj åt av ett lamm. Dessa
fester har sin början i att minnas uttåget ur Egypten, cirka 1500 år f Kr,
den natt då enligt judisk tradition
påsklammet slaktades och dödsängeln skonade Israels folk. Ända fram
till templets fall år 70 e Kr slaktade
man lamm i Jerusalems tempel, och
de åts under en nattlig måltid. Idag
har påsklammet ersatts med den så
kallade sedermåltiden, där de olika
rätterna har symbolisk betydelse och
där den yngste sonen ställer frågor
om högtiden som fadern besvarar.
Under pesach äter man endast osyrat bröd, matza, eftersom man vid
flykten från Egypten inte hann låta
brödet jäsa, och högtiden kallas även
"det osyrade brödets högtid".

I nya testamentet beskrivs Jesus som
offerlammet. När Johannes fick se
Jesus komma sa han: ”Där är Guds
lamm som tar bort världens synd.” I
många av våra psalmer beskrivs Jesus
som Lammet. I 143 är texten
Guds rena Lamm, oskyldig
på korset för oss slaktad,
alltid befunnen tålig
fastän du var föraktad,
vår synd på dig du tagit
och dödens makt nedslagit.
Giv oss din frid, o Jesus.
Det här kan vara en del av förklaringen till varför vi äter lamm vid
påsken, men att äta lamm på våren
i Sverige är en relativt ny tradition. I
Medelhavsländerna är det vanligt att
slakta lamm på våren, och tack vare
alla importer och transporter så har
lamm blivit tillgängligt för oss också.
Annars slaktas lammen i Sverige under hösten.
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Prästens påskägg
och läcker lammgryta
Foto: Rebecka Zacho och Elisabeth Falk Nilsson

Lamm och ägg hör till påskens goda mat som vi inte vill missa! Här får du ing-Britt
och olle Filipssons recept på läcker lammgryta som får sjuda tills köttet ” smälter”
och sen serveras med svampfyllda tomater. elisabeth Falk nilsson, vår kyrkoherde,
delar med sig av sitt favoritrecept på påskens ägg. Lika vackra som goda!
Smaklig måltid och glad påsk önskar våra kockar!

ing-Britts läckra lammgryta
6-8 personer
Det här behövs:
1 lammstek, ca 1,2 kg
2 buljongtärningar och 0,5 l vatten
5 schalottenlökar obs ej vanlig lök
den blir för frän
5 klyftor vitlök
1 liten burk syltlök väl avrunnen
3 dl grädde
3 dl mjölk
2 msk maizena
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1-2 msk dragon eller mera efter smak
salt och grovmalen
svartpeppar
Gör så här:
Putsa köttet noga
och skär det i bitar
ca 3 x 2 cm. Krydda
väldigt sparsamt med
salt och svartpeppar.
Skala och strimla löken för hand (ingen
matberedare,
löken
blir frän då). Skala
och skiva vitlöken.
Slå lite olivolja i botten
på en gryta och värm på spisen. Lägg
i vitlöken när oljan börjar bli varm.
Bryn köttet och löken tillsammans
(ej syltlöken) så att det får färg. Slå
i vattnet och tillsätt buljongtärningarna. Låt det hela koka upp och sedan
stå och puttra 30 minuter.
Rör om då och då.
Tillsätt grädden och
mjölken och 1 msk
dragon. Detta ska
nu stå och sjuda,
inte koka. Rör om
ibland. Tillsätt syltlök på slutet och
rör om.
Smaka av och känn
om grytan är färdig,
köttet ska ”smälta”
på tungan. Red av
såsen med maizena.
Krydda med mer
dragon om det behövs.
Servera med kokt
potatis och fyllda
tomater.

Svampfyllda tomater
4 personer
Det här behövs:
8 mellanstora tomater
1 gul lök
2 msk mjölkfritt margarin
salt och peppar
½ tsk mild paprika
2 msk skorpsmulor från grovt bröd
blandsvamp 200 gr (på burk)
dill
Gör så här:
Skölj tomaterna och skär av ett lock,
gröp ur innehållet.
Lägg dem upp och ned för att rinna
av. Fräs lök och matfett, tillsätt tomatköttet och kryddorna.

Låt koka 4 minuter och blanda sedan
ned skorpsmulorna.
Tillsätt den avrunna svampen. Låt det
få ett uppkok.
Ställ tomaterna på ett fat och tryck
ned blandningen med en sked.
Täck med tomatlocket. Sätt i ugnen
10 minuter i 225°.
Servera övertäckta med klippt dill.

Läs och begrunda
årets påskdagstext!

Receptet är hämtat från
Moder Christodolis
KOKBOK FÖR FASTETID
fasta för kropp & själ

evangeliet enligt Johannes
kapitel 20, vers 1 - 18
Prästens goda påskägg
Jag är inte så noga med exakta mått
utan lagar det mesta mer ”på känn”,
och hoppas att det inte ska hindra dig
från att laga den här goda rätten.
Gör så här:
Måtten är per skål.
Smörj ugnssäkra skålar, som rymmer
cirka 3,5 dl. Jag använder glasskålar
från Boda Nova.
Bottenlager, cirka 1/3 av skålen; Tina
frusen hel spenat, cirka 200 gram,
fräs den lätt i smör, salta och peppra,
och lägg den i skålarna.
Mittenlager, även det cirka 1/3 av
skålen; rör ihop 1 dl äkta majonnäs
med 1 dl handskalade räkor och lite
klippt dill, och lägg röran över spenaten.
Överst; knäck 1 ägg och placera det
överst i skålen, försök att få det mitt i
skålen. Häll ½-1 dl ovispad vispgrädde över ägget och låt den rinna ner
vid kanterna, men även täcka ägget.
Ställ skålarna i ugnen i vattenbad,
kokande vatten från början, 225°,
30 minuter, täck med folie om det behövs. Rätten är klar när äggulan nästan har stelnat.
Servera gärna med grovt bröd.

Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt,
kom Maria från Magdala ut till
graven och fick se att stenen för
ingången var borta. Hon sprang
genast därifrån och kom och sade
till Simon Petrus och den andre
lärjungen, den som Jesus älskade:
”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt
honom.” Petrus och den andre
lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den
andre lärjungen sprang fortare
än Petrus och kom först fram till
graven. Han lutade sig in och såg
linnebindlarna ligga där men gick
inte in. Simon Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han
såg bindlarna ligga där, liksom
duken som hade täckt huvudet,
men den låg inte tillsammans med
bindlarna utan hoprullad på ett
ställe för sig. Då gick också den
andre lärjungen in, han som hade
kommit först till graven. Och han
såg och trodde. Ännu hade de
nämligen inte förstått skriftens
ord att han måste uppstå från de
döda. Lärjungarna gick sedan hem
igen.

Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon
sig in och fick då se två änglar i
vita kläder sitta där Jesu kropp
hade legat, en vid huvudet och en
vid fötterna. Och de sade till henne: ”Varför gråter du, kvinna?”
Hon svarade: ”De har flyttat bort
min herre, och jag vet inte var de
har lagt honom.” När hon hade
sagt det vände hon sig om och
såg Jesus stå där, men hon förstod
inte att det var han. Jesus sade till
henne: ”Varför gråter du, kvinna?
Vem letar du efter?” Hon trodde
att det var trädgårdsvakten och
svarade: ”Om det är du som har
burit bort honom, herre, så säg
mig var du har lagt honom, så att
jag kan hämta honom.” Jesus sade
till henne: ”Maria.” Hon vände
sig om och sade till honom: ”Rabbouni!” (det är hebreiska och betyder mästare). Jesus sade: ”Rör
inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina
bröder och säg dem att jag stiger
upp till min fader och er fader,
min Gud och er Gud.” Maria från
Magdala gick då till lärjungarna
och talade om för dem att hon
hade sett Herren och att han hade
sagt detta till henne.
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Medarbetare: Marie Barrljung, Maria Karlsson, Johanna Bard och Elisabeth Falk Nilsson

Vi välkomnar våra

nydöpta
Hayley Svea Magnusson Timell
Vincent Folke Hadelund
Julia Lisa Pia Lindelöf
Lilly Elsa Margareta Götesson
Emilio Gregorio De Salareff
Milton Valdemar Bengtsson
Cornelia My Linnea Evertsson
Freja Ulla Yvonne Karlsson Windh
Minea Therese Henningsson

Felicia Maria Serrander döptes
den 30 november 2014 i
Bjurbäcks kyrka av Torbjörn
Andersson. Faddrar är hennes
morbror Rickard och moster
Johanna.

Casper Lennart Gunnar Bragde
döptes i Sandhems kyrka den 22
november 2014 av Elisabeth Falk
Nilsson. Med på bilden är förutom
Casper och hans föräldrar, Hanna
och Henrik, även storebror Carl,
samt faddrarna Malin Runering
och Helen Kennemark.

Vi minns våra

Lars Tommy Lövståhl f 1950

Hans Erik Karlstedt f 1937

avlidna

Leif Erik Söderberg f 1947

Elin Linnéa Jellback f 1986

Ernst Egon Davidsson f 1924

John Oskar Gillis Henriksson f 1922

Gunnar John Anton Sandstedt f 1924

Hasse Evald Hörland f 1931

Åke Manfred Mårtensson f 1922

Lisa Margit Ingeborg Fast f 1920

Valter Ossian Jungergård f 1916

Bror Kurt Jonny Klasson f 1938

Anders Erik Thede Johansson f 1925

Karl-Göran Olof Jakobsson f 1939

Ingrid Gunborg Berg f 1919

Karin Birgitta Bengtsson f 1934

Anna Lisa Dagny Viola Gustafsson
f 1918

Svea Kristina Grahn f 1918

Bo Christer Ingemar Stomberg
f 1948

Gunvor Olivia Rydén f 1926
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Nästa nummer av Kyrktuppen

Vi gratulerar våra

NYGIFTA

Suzanne från Mullsjö,
världens tuffaste brandman, har gift sig
Suzanne Enghed är uppvuxen i Mullsjö, dotter till Ewa och Claes Enghed,
som driver Arondahls handelsträdgård. Suzanne och Kevin Quincey
hade gift sig borgerligt, och i Sandhems kyrka hölls en mycket stämningsfull välsignelsegudstjänst över

deras äktenskap, ledd av Elisabeth
Falk Nilsson och med sång av Liselott
Nilsson.
Här skickar de en hälsning från sin
bröllopsresa och tackar för den fina
och högtidliga gudstjänsten.
Suzanne arbetar som brandman i

England och har två gånger vunnit
"The World firefighting games” en
stor idrottstävling för alla världens
brandmän som avgörs vartannat år.
Suzanne kämpade iförd full utrustning i fyra grenar som avspeglar en
brandmans uppgifter.

Brudkrona i gåva
till församlingen!

Nyfikna
kyrkobesökare
Förskolechef Johanna Bard och kyrkoherde Elisabeth Falk Nilsson visade och berättade om Nykyrka kyrka när årskurs 4 kom
på besök till kyrkan. En samling nyfikna
barn fick höra om bland annat vapenhus
och kyrkofrid, dop och nattvard, prästens
klädsel, dopljusets symboler, predikstol och
timglas.

kommer ut den 6-7 JUNI

Kyrkekvarn 18/1 2015
Gåvobrev avseende brudkrona, gjord 2010 i
925 karats silver av mig, CGE.
När kronprinsessan Victoria gifte sig, blev
jag inspirerad att göra en brudkrona, som
bifogas. Eftersom jag hade den kvar nu 2015
tycker jag att det är bättre att den används,
så jag skänker den härmed till MullsjöSandhems församling i Svenska kyrkan för
att den skall kunna lånas ut till blivande brudar som skall gifta sig inom församlingen.
Lådan är köpt i en antikhandel och är från
1800-talet.
Carl-Göran Eneskjöld
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Svenska Kyrkans Unga – nu är vi på G!
I Mullsjö finns en lokalavdelning
av Svenska Kyrkans Unga. Vi har
under många år haft verksamhet
och grupper för barn och ungdomar, men själva lokalavdelningen
har inte varit aktiv och vi var på god
väg att bli utesluta ur riksorganisationen. Glädjande nog finns nu intresset hos tillräckligt många ungdomar
för att kunna välja en styrelse – så på
årsmötet valdes detta sköna gäng med

Viktor Schalin i spetsen. (Två personer saknas på bilden.) Nu är vi
på gång!
Är du är med i vår barn- eller
ungdomsverksamhet? – glöm i så
fall inte att bli medlem i lokalavdelningen – det blir du enklast på www.
svenskakyrkansunga.org och klicka dig
vidare till ”Medlemssidorna”. Medlemskapet är gratis, men ett viktigt
ställningstagande.

Konfirmanderna gick på
modevisning i kyrkan
Det är onsdag eftermiddag och tid för veckans
konfalektion. Den här
gången träffas vi inte i
Kyrkans Hus utan i Nykyrka kyrka. Där har
nämligen konfirmandledarna förberett en
modevisning för årets
konfirmander. I kyrkan
möts de av ett bord med
snacks och läsk. Lite
mingel hör ju till! Efter Från vänster ser vi: Nora Kimer, Anton Hagel, Michaen stund slår sig kon- ela Frölander, Emma Fransson, Wilma Melker, Victor
firmanderna ner i kyrk- Schalin, Amelie Knutsson och Elin Knutsson.
bänkarna. Maja Andersstolan och vad de olika färgerna på
son är konferencier och berättar vad
de liturgiska kläderna står för. Det
de olika ledarna har på sig. Konfirvita plagget som t ex Elin bär kallas
manderna får se den typiska konfirför rycklin. Det var en lärorik eftermandkåpan, den vita långa dräkten
middag och konfirmanderna var som
som symboliserar dopdräkten som
vanligt mycket nöjda efter konfirde nu börjat växa i. De får också lära
mandlektionen!
sig hur en diakon respektive präst bär
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Några av ungdomarna som var med
till Taizé sommaren 2014. Från vänster: Michaela Frölander, Viktor Schalin, Elin Knutsson, Maja Andersson,
Anton Hagel och Amelie Knutsson.

Kafékväll
i Taizé-anda
En onsdagskväll i februari bjöd församlingens konfirmandledare in till
kafékväll på temat ”Taizé”. Ungdomarna som deltog i kafékvällen fick
genom sin resa till klostret i Frankrike
förra sommaren, ett minne för livet.
Kommuniteten i Taizé lockar årligen
tusentals ungdomar från hela världen.
Inte minst hos ungdomar i Sverige är
det ett populärt resmål. Kvällen inleddes med en mässa i Taizéanda. Stolarna i kapellet i Kyrkans Hus i Mullsjö
hade plockats undan och deltagarna
uppmanades att sitta på golvet och
sjunga med i de traditionella Taizésångerna. Just sångerna är karaktäristiska för klostret i Taizé. Melodierna
är korta och enkla att lära sig och
man sjunger på olika språk. En och
annan sång är på svenska också, men
i år blev ungdomarna särskilt förtjusta i en tysk sång:
Jubelt und freut euch über den Herrn,
er hat Großes an uns getan,
Jubelt und freut euch,
fürchtet euch nicht.
Alleluja, alleluja.
Efter mässan visades bilder från vistelsen i klostret och ungdomarna avslutade kvällen med att sjunga några
av favoritsångerna från klostret.

Sportlovskul
för små och
stora barn
Under sportlovet anordnade församlingen två utflykter med lite olika
innehåll och för olika målgrupper.
I början på veckan åkte familjer med
lite yngre barn till Jönköping för att
besöka den ganska nyöppnade inomhuslekplatsen ”Leos lekland”. Det
blev många timmar med lek och bus
innan nöjda föräldrar packade in
trötta och ganska svettiga barn i sina
bilar för färd tillbaka mot Mullsjö.
Senare i veckan åkte de lite äldre barnen och ungdomarna mot Sävsjö och
Boda borg. Det blev en heldag med
uppdrag och klurigheter att lösa. På
mitten bröt vi av med tacobuffé, men
lunchen blev naturligtvis inte långvarig – alla hade bråttom tillbaka ut
i banorna för att klara av så många
”celler” som möjligt. I bussen på väg
mot Mullsjö med glada och trötta
barn sa många att det här var den
bästa dagen på sportlovet!!

Sandhems
syförening
skänker 19.000
kronor!
Vid sitt årsmöte i mitten på februari
beslutade Sandhems kyrkliga diakonikrets
att skänka hela 19.000 kronor till olika välgörande ändamål, pengar som
de fick in vid höstens välbesökta syföreningsauktion.
Så här beslutade årsmötet att fördela
pengarna:
5.500 kronor till Barncancerfonden
5.000 kronor till Läkare utan gränser
4.000 kronor till Polenhjälpen
(Bengt-Åke Öhgren)
4.500 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete.
Väl värt att nämna är också att syföreningen firar 50 år i år! Grattis och
hurra!
Föreningen beslutade att fira jubileet
under hösten.

Bok
tips
De två svalorna Smalvinge och Bredvinge bygger bo i en vacker trädgård.
Jesus blir deras vän och de följer honom från det ögonblick han kommer
ridande på en åsna.
De håller honom sällskap i Getsemane och de gråter vid korset när Jesus dör. Men de får också vara med i
trädgården då det visar sig att Jesus småfåglars och människors vän - inte
är död, utan lever igen!
"Svalorna och påsken" skrev Vicki

Svalorna berättar
om påsken
Med Elisabeth Falk Nilsson
Howie när hon upptäckte att hennes
barn behövde en bok som på ett lättfattligt sätt berättade om påsken och
vad som hände med Jesus. Dessutom
är bilderna mycket vackra i välstämda färger till varje uppslags innehåll.
Det finns många fina böcker med berättelser om påsken för barn. De finns
att köpa i kyrkorna och församlingshemmen, liksom påskkort att skicka
och glädja någon med.

Subventionerad familjerådgivning
Mullsjö-Sandhems församling ger 10.000 kronor i bidrag till Svenska kyrkans
familjerådgivning i Jönköping vilket innebär att församlingsbor har möjlighet att
gå i familjerådgivning till subventionerat pris, 100 kronor/samtal vid 10 tillfällen
och därefter utan kostnad. Priset är annars 350 kronor/samtal utan kostnadstak.
Telefontid måndag-torsdag kl. 11.30-12.00, 036-30 35 35.
E-post: familjeradgivningen@svenskakyrkanjonkoping.se
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Håkan Jansson, som gjort politisk

– Här finns det m
Text: Inger Ridström Foto: Inger Ridström och Bengt Sköldh

numera är han länets högsta politiker, Håkan Jansson som var kommunalråd
i Mullsjö i tretton år. Han började sin politiska karriär redan som
22-åring, den debattglada ynglingen från Sandhem som nu ska bli morfar.

A

lla traktens stora politiker
kommer från Sandhem! Mullsjös nya kommunalråd Linda
Danielsson, liksom Habos nya kommunalråd David Svensson och störst
av dem alla – tidigare kommunalrådet
Håkan Jansson, nu Regions Jönköpings läns första regionråd och ordförande i regionstyrelsen, har alla sett
dagens ljus i Sandhem.
Född i Hallaströmmen på vägen mot
Utvängstorp, uppvuxen i ett Sandhem
som fortfarande var centralort och
skolgång i Härstorps skola. Föräldrarna är begravda på Sandhems kyrkogård.
1971 hade Moderata Ungdomsförbundet bildats på orten, MUF, och redan året därpå fanns Håkan Janssons
namn på kommunfullmäktiges lista.
– Jag var intresserad av samhällsfrå-

gor och debattglad redan då, förklarar Håkan. Jag ville vara med där det
hände!
Att det blev moderaterna som fick
ta emot den debattglada ynglingen
var kanske inte helt självklart. Första
gången han fick rösta var det inte moderaterna som fick hans röst…
– Men min mamma röstade på Högerpartiet, som det hette då och jag
hade en farbror, som stod mig mycket
nära och han var också högerman,
berättar Håkan. Jag var i alla fall säker på att jag inte var socialist, säger
han med övertygelse.
– Det var när Gösta Bohman dök
upp på den politiska scenen som jag
blev övertygad om hos vilket parti,
jag skulle lägga min röst och mitt engagemang.
Under många år monterade han

Känns han igen? En ung Håkan Jansson inviger den nya förbifarten, rondellen
vid VIP.
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kofångare till bilindustrin på Kongsberg. Ett mindre lyckat projekt enligt
en källa som följt Håkan Janssons
karriär. Han kunde ju inte diskutera
samtidigt som han arbetade vilket genast skapade problem med det kollektiva ackordet!
Framgångsrik politiker
I politiken var han desto mer framgångsrik. Han hamnade snabbt i moderaternas inre krets, var med och
utformade deras partiprogram och
fick partiets stora män och kvinnor
att besöka Mullsjö. Under tretton år
var han kommunalråd i Mullsjö och
var också engagerad i landstinget
där han bland annat var ordförande
i landstingsstyrelsen. Vid årsskiftet
blev landstinget Region Jönköpings
län och Håkan blev dess första regionråd och därmed är han länets högsta politiker!
– Jag var det sista landstingsrådet
och det första regionrådet. Det är
ingen annan som kan skryta med det,
säger han, inte utan en viss stolthet.
Håkans efterträdare på posten som
kommunalråd i Mullsjö blev sonen
Henrik. Man skulle kunna förledas
att tro att kommunalrådsposten i
kommunen ärvs i rakt nedstigande
led. Men riktigt så är det naturligtvis
inte och Håkan talar berömmande
om sonen och hans samhällsintresse
och kompetens för arbetet.
– Vi är lika men ändå olika, förklarar han och Henrik är en riktig ”siffernisse”. En stor tillgång när man
bland allt annat har ansvar för kommunens ekonomi.
Att Håkan anses vara ”folklig” tar
han som en komplimang. Han vill
inte sitta på några höga hästar.

karriär är stolt över ”sitt” Mullsjö

mesta jag behöver!

– Det är mitt uppdrag att vara väljarnas ställföreträdare, säger vårt nya regionråd Håkan Jansson över en kopp kaffe hemma vid köksbordet.
– Jag har lätt för att prata med människor och engagera mig, säger han.
Det är mitt uppdrag att vara medborgarnas ställföreträdare. Ett trasigt cykelställ kan vara en stor fråga
för någon och det är också charmen
med mitt uppdrag att vara öppen och
kunna hjälpa till med både stort och
smått.
Fått be om ursäkt
Han är stolt över ”sitt” Mullsjö och
han gillar att träffa Mullsjöborna.
Även om det tar extra lång tid att
göra inköpen på Ljungqvists! Många
är vi väl som sett honom djupt inbegripen i en diskussion med någon eller några ortsbor.
– Ja, jag kan lätt bli exalterad. Ibland får min fru Gun säga till att jag
måste lägga band på mig. Jag går fort
i taket men varvar också fort ner. Så

har jag också fått be om ursäkt en
och annan gång.

– Alla vill väl men vi har olika vägar
dit, säger han.

alla vill väl
Som regionråd i nybildade Region
Jönköpings län faller bland annat
hälso- och sjukvården inom hans ansvarsområde och när han pratar om
det blir han mycket ödmjuk. Här går
man inte in och pratar detaljer.
– Här får man vara lyhörd för om
något inte fungerar. Det är viktigt att
människor får ett bra bemötande och
det är det enda vi som politiker kan
lägga oss i.
– Vi har en fantastisk organisation
inom sjukvården, slår han fast.
Om samarbete med andra partiers
företrädare säger han att man måste
förhålla sig till alla partier, de har ju
ett väljarstöd. Det gäller att skilja på
sak och person!

Ska bli morfar
Håkan har blivit bygden trogen. Han
trivs och här finns trygghet och vänner. Mullsjö har det mesta man behöver och det är nära till Jönköping.
Men den allra största supportern för
Mullsjö kommun är annars svärsonen
Mattias, som kommer från Nyköping. Meningen var att han och Håkan och Guns dotter Helena, som är
jurist och fått jobb i Nyköping skulle
flytta dit. Men de blev kvar i Mullsjö
därför att Mattias upptäckte ortens
alla fördelar!
Nu ska dottern och svärsonen dessutom bli föräldrar, berättar Håkan
med stor glädje och stolthet. Han och
FoRTSÄTTning På Sidan 16
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– Numera är jag en dålig
kyrkobesökare, avslöjar Håkan
Vad grubblar de på? Håkan Jansson har besök av Beatrice Ask, förmodligen många år innan hon blev justitieminister.
FoRTSÄTTning FRån Sidan 15

hustru Gun ska bli morfar och mormor! Och att barn och barnbarn då
bor i Mullsjö förhöjer ju glädjen ytterligare.
dålig kyrkobesökare
Håkan är ordförande i MullsjöSandhems kyrkofullmäktige och han
är uppvuxen med Svenska kyrkan.
Mamma var ”gammalkyrklig” och
gick i kyrkan varje söndag.
– Numera är jag en dålig kyrkobesökare, avslöjar han. Men jag har kvar
min barnatro.
Och tankar och synpunkter har han
naturligtvis. Han tror på den svenska
kyrkan och tycker att det är trevligt
att vara en del av den. Den har ”öppnat upp” och är en större aktör idag
vilket vi ska vara glada för tycker
han.
– Kyrkan förmedlar budskapet och
är dessutom ett kulturarv, som förenar bygden och berättar dess historia,
funderar han vidare. Och kyrkan gör
en stor social insats!
Men han tycker att det är fel att kyrkans medlemmar ska betala för kyrkobyggnadernas underhåll. Men när
det nu är så kan det vara bra att vår
församling ”bara” har fyra kyrkor.
Han är stolt är församlingens populära förskola och att kafé Sigfrid har
blivit ett så omtyckt samlingsställe.
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Livet går vidare
I februari fyllde Håkan 65 år.
– Livet får gå vidare, säger han kort
och enkelt på frågan vad han tänker
ska hända sen. Jag har tänkt vara
kvar några år till.
Men efter en stund avslöjar han att
han drömmer om ett sommarhus vid
kusten. Kanske.
Fritid? Ja det finns inte så mycket
sådan och egentligen är jag lite lat filosoferar han.

– Och jag är en stor HV-vän, näst
intill fanatisk. Men det blir inga liveupplevelser utan jag följer dem via
TV. Och så följer jag förstås samhällsdebatten, fortsätter han. Så har vi en
mycket ”tight” familjerelation där
även syskon och svärsonens far ingår
och ett stort umgänge.
Men just nu är förväntan inför att
bli morfar stor och med barnbarn
kanske Håkans liv kommer att se annorlunda ut…

Fint kommunbesök av dåvarande landshövding Lennart Orehag. Förutom Håkan är också kommunfullmäktiges ordförande Ann-Mari Johanson och oppositionsrådet Lennart Anderson med på bilden.

Här kan du följa
påskdagarnas innebörd
Text: Elisabeth Falk Nilsson

nu går vi in i passionstidens sista vecka, och
i det här lilla ”påsklexikonet” kan du följa de
olika dagarna.

Lär känna kyrkan

Under den här veckan, måndagfredag, är det vanligt att läsa passionshistorien, även kallad Jesu Kristi
lidandes historia, och det här året
följer vi Johannesevangeliet.

Förslag till uppdelning av bibeltexten:
Måndagen; 17:1-19
Tisdagen; 18:1-14
dymmelonsdagen; 18:15-27

Skärtorsdagen; 18:28-40, 19:1-16
Långfredagen; 19:17-42

Palmsöndagen
söndagen före påsk, då Jesus gjorde
sitt intåg i Jerusalem.

kyrkomötet i Nicæa 325 infaller påsken första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

annandag påsk
Emmausvandringen är gudstjänsten
tema.

Stilla veckan
veckan från palmsöndag till påskafton.

Påskljuset
det ljus som tänds på påsknatten och
sedan får brinna under alla gudstjänster fram till Kristi himmelsfärdsdag
som en symbol för den uppståndne
Kristus.

Påskveckan
veckan som börjar med påskdagen,
och under den veckan kan vi med all
rätt och glädje hälsa varandra med
”Glad Påsk!”

dymmelonsdagen
av det äldre svenska ordet dumb,
som betyder stum. Onsdagen i stilla
veckan kallas dymmelonsdag, därför
att man förr lindade kyrkklockornas
kläppar med halm och därmed gav
dem ett dovare ljud.

Påskdagen
Påskropet ”Kristus är uppstånden!”
ljuder i gudstjänsten, och vatten
stänks över församlingen som en erinran om dopet.

Påsktiden
den tid som påskfirandet varar, 50 dagar, och som avslutas med pingstdagen.

Skärtorsdagen
av det äldre svenska ordet skära, som
betyder rena. Torsdagen i stilla veckan kallas skärtorsdagen, därför att
det var den dag då Jesus tvättade lärjungarnas fötter och instiftade nattvarden.
Långfredagen
har antagligen sitt namn av att gudstjänsten på denna dag var längre än
på andra dagar.
Påsk
kommer av grekiska ordet pa’scha,
som är övertaget från hebreiska ordet
pæsach
1 Påsk är en judisk högtid till minne
av uttåget ur Egypten. Den infaller
den 15 i den första vårmånaden, Nisan, då det alltid är fullmåne.
2 Påsk är en kristen högtid till minne
av Jesu uppståndelse. Enligt beslut vid
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Många minns ännu

när kapten Kantzow
marscherade genom Mullsjö
Text: Bengt Sköldh

Många profiler har genom åren sökt sig till Mullsjö. en av dessa var kapten
nils von Kantzow och trots att det snart är femtio år sedan som han gick
bort kan många äldre mullsjöbor i minnet fortfarande se den strikte
militären framför sig.

MULLSJÖ
HISTORIA

N

nämnas en olympisk guldmedalj i London 1908 där han ingick i svenska gymnastiklandslaget i 12-kamp.

Jag hittade en stor bok i min bokhylla som Kantzow med son tydligen
tillägnat någon, förmodligen sin
trogna värdinna fru Severin, kanske
vid någon högtidsdag eller dylikt.
Foto: Bengt Sköldh

Svårt att klara sig själv
Nils von Kantzow kom till
Mullsjö som 40-åring 1925
och bodde de första två åren i
prästgården hos ogifta komministern Carl Ekblad och hans
syster änkan Hanna Severin.
Den femte december 1927 dog
Carl Ekblad och hans syster
flyttade då till villa Johannesborg och Nils von Kantzow
flyttade med som inackorderad.
Varför han kom till Mullsjö är
oklart. Kanske hans släktingar
ordnade inackorderingen då Lottasamling. En av få bilder på Nils von
han sannolikt hade svårt att Kantzow från tiden i Mullsjö i samtal med
klara sig själv i Stockholm. Aina Runberg-Larsson i lottakåren. Kantzow
Nils von Kantzow tog bryt- bär sin Svärdsorden på uniformen m/39. Bilningen med hustrun hårt och den införd i minnesskriften över Kantzow.
redan före skilsmässan visade Foto: okänd.
han tecken på psykisk ohälsa.
Stort hemvärnsintresse
Därtill kom en utdragen vårdEn minnesskrift om officeren vid
nadsprocess om sonen Thomas. EkKungliga Fälttelegrafkåren och chef
blad idkade en form av homeopatisk
dess 1. Kompani 1916-1921, Nils
verksamhet med psykologi och egna
Gustaf von Kantzow, sammanställdes
naturmedel, kanske bidrog den verk2004 av officerarna Gunnar Norberg,
samheten till att Kantzow flyttade till
Håkan Palm och Henrik Sjövall, med
Mullsjö?
stöd av Upplands regementes historieUnder en kort tid 1930 bodde Hankommitté. I boken medverkar mullna Severin och Nils von Kantzow i
sjöborna Märta Andersson, Åke Axvilla Eriksberg (nu riven) utmed Tiell, Tage Andersson, Folke Johansson
daholmsvägen, på andra sidan vägen
och Arne Palm med egna minnen från
snett emot villa Björkedal, som han
Kantzows tid i samhället.
köpte 1955 och som blev hans sista
Sålunda berättas om favorithästen
bostad. Men före flytten till Eriksberg
Tutan
Kamon som vid sin död 1933
hyrde Nils von Kantzow under 25 år
begravdes
med både betsel, extra sko,
övervåningen i pampiga Villa Östersöm
och
broddar
samt en säck havre.
ängen en fastighet som Hanna Severin
Vid
en
fälttjänstövning
i Västergöthade köpt.
land 1951 med övningsledningen för-

ils von Kantzow var förvisso
en udda person men han var
ingalunda någon eremit även
om han höll avstånd till omgivningen.
Han syntes ofta på cykel, både i militärkläder och civilklädd och lunchen
intog han dagligen på Järnvägshotellet.
1910 gifte sig dåvarande löjtnanten
Nils von Kantzow (född 1885-död
1967) med friherrinnan Carin Fock
(född 1888-död 1931) i Valbo kyrka
i Gästrikland. I Boden där Nils von
Kantzow då tjänstgjorde föddes sonen Thomas (född 1912-död 1973).
Adelssläkten Fock har för övrigt förgreningar till både Sandhem, Ryfors
och Bjurbäck.
För den breda allmänheten och för
flertalet mullsjöbor blev Kantzow
mest känd för äktenskapet med Karin
Fock som äventyrligt lämnade honom
för att 1923 gifta om sig med Hermann Göring (född 1893-död 1946),
senare tysk riksmarskalk och en av
Hitlers förtrogna när nazisterna tog
makten 1933.
Till Nils von Kantzows meriter kan
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lagd utanför Mullsjö var Kantzow 66
år. En dag syntes han i samhället på
cykel, iklädd uniform och full stridsmundering sedan han blivit inbjuden
av chefen för Signalregementet att
följa övningen. Kantzows krav var då
att få övernatta och ligga i tält.
Förre hemvärnschefen Rolf Pettersson, Habo, berättar också i boken
om Kantzows stora hemvärnsintresse,
även om han aldrig var inskriven.
Han kunde dyka upp helt oanmäld
vid en postering dag som natt där
han anmälde sig kortfattat: ”Kapten
Nils von Kantzow. Hur är läget?” Efter redovisning från posteringschefen
tackade han och avlägsnade sig.
Fru Märta Andersson, granne till
Kantzow när han bodde i Villa Österängen, bistod honom senare tre gånger i veckan med klädvård med mera.
De tre förmiddagstimmarna inleddes
alltid med ”lillfrukost” bestående av
två kokta ägg, rostat bröd och en
kopp te. Klädvården var noga. Inget
fick förfaras. I en så kallad rustkammare förvarades kostymer och annat
ordnat efter färg. Lördag klockan
08.00 prick skulle fru Andersson avlägga rapport: ”God Morgon, kapten! Tretalet är fulltaligt och visitationen verkställd!” Men det var inte
bara arbete. Ibland blev hon bjuden
som gäst och fick bland annat höra
om svågern Erik von Rosens många
spännande resor.
Marsch till högmässan
Kantzow var mycket noga med att
alla som gjort honom en tjänst skulle
få någon form av erkännande. Det
kunde vara en jultidning, cigarrer eller andra presenter – inte alltid passande mottagarens smak och ålder –
men givet med ett gott hjärta.
För egen del kommer jag ihåg bland
annat hans cykel med nummerplåt
under sadeln och att vi ungdomar
ibland fick en slant att stoppa i jukeboxen på Järnvägshotellet så att
han fick lyssna till Gamle Svarten
med Cacka Israelsson. Jag har också
starka minnen av när Nils von Kantzow kom i militärisk gång följd av
storvuxne sonen Thomas, förbi mina
föräldrars hus, på väg till söndagens
högmässa – promenaden anpassad så
att de kom exakt i tid!
Men Nils von Kantzow kunde aldrig
glömma sin förlorade skatt – sin älskade Carin. Henne kom han att älska
under hela sitt återstående liv.

Här bodde Nils von Kantzow i Mullsjö
När Nils von Kantzow kom till
Mullsjö blev han inackorderad
i prästgården hos änkan Hanna
Severin och hennes bror, Carl Ekblad, komminister i Nykyrka församling. Ekblad, för övrigt ogift,
sysslade också med alternativ
hälsovård.
Efter Ekblads bortgång femte
december 1927 flyttade systern
till villa Johannesborg, efter folkhögskolans utvidgning flyttad
till tomt på Torestorp. Inackorderingen Nils von Kantzow flyttade med. Under en kort tid 1930
bodde de i villa Eriksberg (nu

riven) utmed Tidaholmsvägen,
nära hotell Björkhaga. Samma
år flyttade fru Severin vidare till
pampiga Villa Österängen i Björkäng som hon senare köpte. Och
Nils von Kantzow flyttade med.
Nästa flytt dröjde till 1955 då
Nils von Kantzow flyttade till
villa Björkedal, som han köpte
1958, också det nära Björkhaga
Hotell. Där bodde Kantzow tills
bara något halvår före sin död
på sjukhus i Falköping klockan
åtta på morgonen den 7 februari
1967, 81 år gammal.

Villa Österängen. Här på andra våningen i villa Österängen bodde Nils
von Kantzow under 25 år, mellan 1930-1955. Foto: Bengt Sköldh

Villa Björkedal blev Nils von Kantzows sista bostad, först några år som
hyresgäst och sedan som ägare av fastigheten från 1958 fram till sin död
1967. Foto: Bengt Sköldh
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Sven-Evan Svanberg i Indien:

En resa som gav mig
upplevelser och nya insikter
Foto: Malin Athley Rang

– Jag fick många nya upplevelser och insikter i människors livssituation,
sammanfattar vår komminister Sven-Evan Svanberg sin resa till Indien.
Dessutom fick han på plats se att församlingens bidrag till projekt gör nytta.

T

illsammans med min fru och
åtta andra personer var jag i
vinter med på en två veckors
studieresa till södra Indien.
Resan innehöll både vila och avkoppling såväl som ett intressant program med olika studiebesök och personliga möten.
Efter att ha landat i Mumbai, fortsatte vi dagen efter med flyg till Kerala. Med minibuss gick resan till
Wynad, en vacker plats uppe i bergen, och efter ett par dagar till staden
Coimbatore i delstaten Tamil Nadu,
som vi hade som utgångspunkt för
våra studiebesök.

Palam Rural Centre är en organisation för att förbättra de kastlösas situation i Tamil Nadu. Palam startade
1978 och Bengt Taranger från Mullsjö var en av initiativtagarna. Produktionen inriktar sig huvudsakligen på
läderprodukter och tvål.
Intäkterna finansierar olika sociala
program som har lyft de mer än 200
familjer som är involverade i Palam.
Familjerna är kristna och har länge
längtat efter en kyrkobyggnad att
samlas i. De senaste sex åren har de
arbetat med bygget av en kyrka med
vissa avbrott när de inte haft tillräckligt med pengar.

Efter sex år är bygget av kyrkan färdigt och kyrkan invigdes vid vårt besök.
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Nu är kyrkbygget till slut färdigt
och de lade invigningen i anslutning
till vårt besök. Det blev en fantastisk
dag där glädjen och stoltheten hos
människorna lyste. Invigningen med
ett par tusen deltagare, blev färgstark
och ackompanjerades av både trummor och fyrverkerier.
Gedigen prästutbildning
Vi fortsatte färden söderut till Madurai. Där kom vi att bo i ett gästhus på TTS, Tamil Nadu Theological
Centre. TTS som tidigare var missionsstation, är idag platsen för en
fyraårig prästutbildning. För oss var

det extra intressant att besöka TTS
eftersom ett av Mullsjö-Sandhems
församlings insamlingsprojekt just nu
är stöd till TTS.
Under den gedigna fyraåriga prästutbildning som bedrivs på TTS måste
studenterna pröva på att bo i slummen för att lära känna de fattigas
livsvillkor. Ett slumområde gränsar
till TTS och här fick vi följa med rektorn på en rundvandring på de trånga
gränderna.
I Madurai besökte vi också Shalom
Centre. Vår församling har tidigare
gett ekonomiska bidrag till detta dagcenter för barn- och ungdomar med
förståndshandikapp och vi välkomnades med stor värme. Barnen och
ungdomarna genomförde ett dansprogram för oss och vi kände deras
uppskattning över vårt besök.
Vi reste vidare med tåg till Chennai,
där vi fick vara med om ytterligare
studiebesök och intressanta upplevelser.
Vår resa gav oss många upplevelser
och nya insikter i människors livssituation, i så många avseenden så annorlunda än vår. Det var också värdefullt
att se de projekt som vår församling
varit och är involverade i, och se att
våra bidrag behövs och gör nytta.

Grundaren och föreståndaren för dagcenter Shalom Centre tillsammans med en
av ungdomarna.
foto: magnus aronson/ikon

Kvinna i slummen som stryker.
Strykjärnet värms med glödande kol.

Tusen barn dör varje dag av undernäring och brist på mat, trots att jordens resurser
skulle kunna räcka åt oss alla. Hungern är ett problem som världen kan lösa. Dela
med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr till utbildning, lån och sparande
samt hållbara jordbruksmetoder.

SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
PG 90 01 22-3 | BG 900-1223 | Swisha valfritt belopp till 9001223

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Det här händer i vår
PåSKVandRing FÖR BaRnen
Veckan innan påsk bjuder församlingen in alla
barn i årskurs 1 och 3 till en påskvandring. Där får
barnen möta Jesus och lärjungarna och smaka på
något av det som fanns med på deras påskbord.
Barnen får gå med till Getsemane trädgård och
se hur soldaterna tar Jesus till fånga. De får se
Pontius Pilatus våndas över sitt domslut och möta
en förtvivlad Maria som sett sin son korsfästas.
Vandringen avslutas med att barnen får träffa en
ängel som berättar om den tomma graven och
den bortrullade stenen. Under samlingen sjungs de
vanligaste påskpsalmerna och efteråt går vi igenom med barnen vilken händelse som är förknippad med de olika dagarna under påskhelgen

MUSiK i SandHeM
Välkomna till Öppen gemenskap i Sandhems
Församlingshem skärtorsdag den 2 april
14.30. Temat är Musik i Stilla veckan med sång
av Maria Karlsson med flera.

KonFiRMaTion i nyKyRKa
KyRKa
Söndagen den 9 maj kl. 11 konfirmeras årets
gäng som träffats på onsdagar i Kyrkans Hus
i Mullsjö. Konfirmanderna kommer från både
Mullsjö och Sandhem. Eftersom gruppen är så stor
räknar vi med att kyrkan kommer att vara fullsatt
med konfirmander, deras familjer och släktingar.
Självklart är våra ledare med och hjälper till. Det
blir sång och musik, gudsnärvaro, tissel och tassel
och högtidskänsla!

KoM På FaMiLJegUdSTJÄnST
den 24 maj i Sandhems kyrka kl. 16.00
Kyrkvillans barn medverkar, dockteater, bibelutdelning för 5-åringar och mässa. Efteråt blir det
gemenskap i församlingshemmets trädgård med
lekar och medhavd picknick.

ÖPPeT HUS Med PåSKFeST
Den 7 april i Sandhems Församlingshem kl.
11.00-13.00
Vi börjar med påskandakt i kyrkan innan vi går
över till församlingshemmets trädgård för skattjakt. Sedan går vi in för att äta lunch. Anmälan till
johanna.bard@svenskakyrkan.se senast 31/3.
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KoM iHåg
till de som sköter gravar på våra kyrkogårdar:
Alla vinterdekorationer, lyktor och ljus på gravarna
ska tas bort senast veckan före påsk.
Lyktor ska tas hem, de får inte placeras bakom
gravstenarna eftersom det hindrar skötseln av
kyrkogården.

VÄLKoMMen På FiLM
i KyRKanS HUS!
Skärtorsdagen den 2 april kl. 20.00 visas filmen
”Passion of the Christ” i Kyrkans Hus i Mullsjö.
15-årsgräns. Efteråt finns tid för samtal och bön i
kapellet. Välkommen!

MUSiK i STiLLa VeCKan
Tisdag den 31 mars kl. 19.00 i
Bjurbäcks Kyrka.
Maria Karlsson - sång
Michael Leifer (Spanien) – viola
Laroslav Gorchkov (Göteborg) - piano

församling i vår
inBJUdan TiLL BaByKaFÉ
Under våren testar vi att bjuda in föräldrar med
barn som är yngre än ett år till babykafé. Vi ses i
Kyrkskolan som ligger vid Nykyrka kyrka.
På Babykaféet träffas föräldrar och barn till en
sångstund speciellt för de yngsta och så fikar vi så
klart tillsammans, pris 20 kr / familj.
Vi tror att det finns ett behov av en mötesplats
för föräldrar med riktigt små barn, därför kan
alltså äldre syskon inte
följa med vid de här tillfällena, de är välkomna
på vanligt Öppet hus i
Kyrkskolan tisdagar och
torsdagar mellan
kl. 9.30 - 11.30.
Babykafét är öppet
mellan kl. 13 – 15
dessa tisdagar:
14 april och 28 april
Varmt välkomna!

SoMMaRJoBBa På
KyRKogåRden!
Du som vill arbeta med kyrkogårdsarbete tre
veckor på sommarlovet är välkommen med din
ansökan! Du får plantera, rensa, kratta, vattna och
klippa gräs tillsammans med ordinarie vaktmästare. Du har också möjlighet att delta i en kort
andakt i kyrkan.
Du måste ha fyllt 15 år när du börjar, och du får
inte ha fyllt 18 år innan du avslutat din period.
Intresserad? Skriv ett brev där du berättar om
dig själv, skriv ditt namn, födelsedatum, adress
och telefonnummer, och vilken period du önskar,
eller om det inte spelar någon roll vilken period du
eventuellt får. Du får timlön efter ålder.

VÄLKoMMen På MÄSSa
Med KonTRaKTeTS KÖReR!
På pingstafton får församlingens körer glädjen att
delta i ett större sammanhang.
En mässa med grund i koral, svensk folkton och
jazz kommer att framföras i Tidaholms kyrka med
körsångare från hela vårt kontrakt, d v s MullsjöSandhems, Tidaholms och Habos församlingar.
Mässan heter: ”Om jag tror på en Gud” och är
skriven av Ida Fahl. Hon skrev den ursprungligen
för Töreboda församling och den har därför även
kallats ”Törebodamässan”.
Några rader ur mässans text: …”Om jag tror på
en Gud, vem är Gud i sig? Är det pulsen som slår,
djupt där inom mig? Finns det tid för det tvivel
jag bär på inne i mitt bröst? Finns det rum för den
kärlek som väcks, finns det ord av tröst?”
Förutom kör blir det orkester bestående av bl a
puka, cello, violiner och flöjter. Och det är enkla
melodier för församlingen att sjunga med i!
Varmt välkommen att delta i mässan i Tidaholms
kyrka lördag den 23 maj kl. 19.00 önskar kantorerna Dmytro, Lars och Anna Lena!

Arbetsperiod 2: 6 juli-24 juli

SKÄRToRSdag FÖR aLLa
åLdRaR!

Vi lottar ut platserna, men gör en fördelning mellan flickor och pojkar.

På skärtorsdagen den 2 april firar vi mässa i
Nykyrka kl. 18.00.

Vi vill ha din ansökan senast den 10 april, och du
får svar senast den 17 april. Skicka den till

Vi vill särskilt betona att alla åldrar är välkomna till
den här gudstjänsten och hoppas på ett möte över
generationsgränser inför det fantastiska kyrkan
har fått i nattvarden.

Arbetsperiod 1: 15 juni-3 juli

mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
eller till Mullsjö-Sandhems församling
”Sommarjobb”
Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö
Om du har frågor kan du maila dem till ovanstående adress.

Vi börjar kl. 17.30 utanför Nykyrka för de som är
lite sugna och bjuder på grillad korv innan vi tillsammans går in i påsken. Det blir dockteater och
bibelutdelning för 5-åringar.
Välkommen!
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Det här händer i
vår församling i vår
KaFÉKVÄLLaR
14/4 kl. 18.30 Kafékväll: ”Musiken i mitt liv”
– En kväll i ord och ton med Hans Kennemark.
Hans är riksspelman
och bosatt i Sandhem.
Sandhems församlingshem.
28/4 kl. 18.30
Kafékväll med Cajsa
Tengblad. ”Cajsas
livsstrategier för
livet – hur kan vi må
bra och få en sann
bild av oss själva?
Cajsa Tengblad är
utbildad hälsopedagog och föreläser och
arbetar med självbild i olika sammanhang. Hennes
passion är att ge redskap till hur vi kan må bra.
Kyrkans Hus i Mullsjö.

LionS VåRMaRKnad /
MångKULTURdag
Under den kommande Vårmarknaden/Mångkulturdagen den 23 maj medverkar Mullsjö-Sandhems församling. Vi finns på torget med försäljning av Fairtradevaror, lotterier och information
om Svenska Kyrkan och vår församling.

VandRa VÄgen
Vandra Vägen är en mötesplats för funderingar om
tro för såväl sökare som de som redan hunnit en
bit på trons väg. Det går bra att vara med på valfri
träff utan att ha varit med på de övriga.
8/4 kl. 18.30 Vandra Vägen, Tema: ”Jesu uppståndelse”. Kyrkans Hus i Mullsjö.
6/5 kl. 18.30 Vandra Vägen, Tema: ”Den helige
Ande”. Kyrkans Hus i Mullsjö.

SoMMaRJoBBa i
KyRKSKoLanS
SoMMaRKaFÉ!

20/5 kl.19.00 Meditativ vandring. Startplats
se annonsering.

Nu börjar det bli dags att
fundera över om du vill
jobba i årets sommarkafé. Kaféet i Kyrkskolan
håller öppet förmiddagar måndag-fredag
från den 15 juni till 24 juli. Du jobbar i en- eller
tvåveckorsperioder. Först och främst inbjuds årets
konfirmander och konfirmandledare men det är
öppet för alla ungdomar som är aktiva i kyrkan att
söka till sommarkaféet. Till arbetsuppgifterna hör
bland annat bakning, servering och att ansvara för
andakten. Är du intresserad och vill veta mera?

3/6 kl.19.00 Meditativ vandring. Startplats se
annonsering.

Skicka ett mail till:
maria.karlsson@svenskakyrkan.se

MediTaTiVa VandRingaR
De här vandringarna har var och en ett tema.
Vandringen pågår ca en och en halv timma i den
fina naturen runt Mullsjö. Vi tar pauser under
vägen för att lyssna till korta betraktelser utifrån
kvällens tema och på någon vacker plats stannar
vi och fikar ur medhavd kaffekorg.
13/5 kl. 19.00 Meditativ vandring. Startplats
se annonsering.
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Fråga prästen
Vad gör kyrkan för tiggarna i Mullsjö?
Ingen kan ha undgått att se de tiggare, som sitter utanför våra affärer. Diskussioner pågår hela tiden både i media och människor emellan. Vad ska och kan vi
göra – och ska vi göra något för att hjälpa eller stjälper vi i stället? Församlingens
präster får naturligtvis också frågan – vad gör kyrkan för de här människorna?
Nog gör vi i kyrkan en del för tiggarna i Mullsjö. Men det är inte så
enkelt som det först kan verka. De
flesta av de EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga kommer ur livssituationer som är väldigt
främmande för oss. Det finns mycket
mytbildning och rena lögner som cirkulerar runt tiggarna och dessutom
är varje person en egen individ med
sin livshistoria och sin välgrundade
misstänksamhet.
några viktiga saker vill jag lyfta fram.
Kyrkorna i Mullsjö försöker att ta ett
samlat grepp och vi vill också samarbeta med alla människor med god
vilja runt EU-migranternas situation.
Missionskyrkan har klivit fram och
tar ett särskilt ansvar för att driva på
frågan.
De människor, som vi ser i Mullsjö är oftast Romer och de kommer
ur samhällen där det funnits, vad vi
skulle kunna kalla, en strukturell diskriminering. Att människor med sådan erfarenhet har en misstänksamhet och en stark ovilja att gå någon

till mötes, som ställer någon form av
krav är lätt att förstå.
Det är inte en önskvärd eller ens
rimlig väg att tänka sig att kyrkorna
skulle betala för de här människornas överlevnad. Lite tillspetsat sagt,
så vill vi inte att det ska vara lönsamt
att tigga, utan över tid vill vi naturligtvis att de här människorna ska
kunna försörja sig och sina familjer
på något annat sätt än att sitta utanför våra affärer.
Kyrkorna försöker att förändra situationen genom att påverka myndigheter och makthavare, vi försöker
hålla kontakten med EU-migranterna
och vi vill vara en medspelare bland
andra för att hitta vägar ur tiggeriet.
Finns det ingen lösning på problemet?
Ibland kan det låta som om det skulle
finnas en enkel lösning. En del talar
om storpolitik, andra om huruvida
man ska ge eller inte. Men politik och
påverkan på internationell nivå löser
inte det akuta problemet för den enskilda människan. Att inte ge några
pengar alls, leder i värsta fall till att

Välkommen med dina frågor till församlingens präster!
Skriv till ”Fråga prästen”, Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö eller skicka e-post till:
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se Vill du vara anonym publicerar vi naturligtvis inte ditt namn.

Tankar vid 2:a söndagen i påsktiden
”ett djupt misslyckande är
inte slutet”

Text: Sven-Evan Svanberg

Lärjungarna var fortfarande bestörta
och förvirrade av allt som hade hänt.
Under en kort tidsrymd hade inte bara
Jesus tagits emot med glädje av många
i Jerusalem utan också tillfångatagits,
skymfats, torterats och dött skammens
död på korset. Men så hade det märkliga
hänt att Jesus hade visat sig vid två tillfällen för lärjungarna när de av fruktan
för fiender låst dörrarna. Det hela hade
känts verkligt, men sedan var han borta
igen.
Skeendet runt Jesus kändes obegripligt.
Och vad skulle man nu göra. Petrus var
inte den som gillade att vara overksam.

Han var fiskare och för honom vara det
naturliga att ge sig ut och fiska. Dessutom var han djupt bedrövad över hur
han själv agerat under det som nyligen
hade hänt. Han behövde något handfast
att göra. Några av de andra lärjungarna
hängde på när de gav sig ut med båten.
Efter en hel natt på sjön ropar en man
till dem från stranden. Det visar sig vara
Jesus. Han har tänt en eld. Tillsammans
med honom steker de fisk över glödhögen.
När de ätit säger Jesus till Petrus; "Älskar du mig?" Petrus tänker på sitt svek.
Att han för några dagar sedan förnekat

människorna svälter och fryser och
inte kan köpa mediciner. Att ge tiggarna pengar leder till att den orättfärdiga strukturen förstärks. Den
värsta och mest korkade vägen är när
vi hemfaller åt våld eller hat, tyvärr
har vi sett även de reaktionerna.
några iakttagelser.
Det finns inget som tyder på att de
människor, som vi möter i Mullsjö
skulle vara speciellt kriminella eller
tillhöra några kriminella sammanslutningar. Det finns heller inget som
tyder på några starkare strukturer eller att de skulle vara ”organiserade”.
Kyrkorna försöker agera så klokt vi
bara kan och vi förväntar oss att alla
människor utifrån sina förutsättningar gör likadant. Några enkla svar
kan jag tyvärr inte tillhandahålla.
Som reflektion skickar jag med ett
litet upprop från Fredrik Falk som
jag hittade på Facebook.
Torbjörn Andersson
Komminister
Ny lag sommaren 2015:
Förbud att vädja om hjälp
när man trillat i vattnet!
• Som ett led i arbetet med att avhjälpa den
bristande simkunnigheten hos vissa grupper införs nu ett generellt förbud mot att
vädja om en hjälpande hand när man trillat i vattnet.
• En hjälpande hand är ingen lösning på problemet med den bristande simkunnigheten!
• Om folk vänjer vid att få hjälp när de
trillat i vattnet så lär de sig aldrig simma!
• Det är bättre att samhället satsar på simundervisning till alla så att ingen behöver
hjälp!
• Att avstå från att hjälpa är den bästa hjälpen på sikt!
• Visa samhällsansvar! Avstå från att hjälpa
och bidra istället med en slant till insamlingen ”Simskola till alla”!

att han överhuvudtaget kände Jesus –
trots att han tidigare lovat att följa honom in i döden.
Nu hade han fallit djupare än alla de
andra. Hans självbild hade kraschat.
Han hade gjort en mycket smärtsam erfarenhet.
Men Petrus känner i djupet av sitt inre
den kärlek han har till Jesus. Och han
utbrister; "Herre, du vet allt; du vet att
jag har dig kär."
I mötet med Jesus möter han barmhärtighet. Han får börja om. Och inte bara
det. Han får uppleva att han på nytt får
Jesus förtroende.
När vi idag kommer till Jesus får också
vi, var och en, möta barmhärtighet och
nytt förtroende. Även när vi misslyckats.
Även om vår självbild kraschat. Det är
en erfarenhet som ger kraft och som bär
oss i vårt liv. Så får också vi smaka uppståndelsens verklighet.
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Välkommen till vårens gudstjänster!
eftersom det kan bli ändringar i gudstjänstplanen,
läs i kalendern på hemsidan www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem,
annonsen i JP och predikoturerna i Falköpings Tidning. Mässa är ett annat ord för gudstjänst med nattvard.

MaRS

MaJ

29 mars – Palmsöndagen

3 maj – 5 söndagen i påsktiden

Kl.11 i Nykyrka kyrka: Mässa

Kl. 10 i Bjurbäcks kyrka: Mässa

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
9 maj – Lördag

aPRiL

Kl. 11 i Nykyrka kyrka:
Konfirmation

2 april – Skärtorsdagen

10 maj – Bönsöndagen

Kl. 18 i Nykyrka kyrka:
Familjemässa

Kl. 10 i Nykyrka kyrka:
Gudstjänst

Kl. 19 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan med Åke Eliasson,
violin

Kl. 16 i Sandhems kyrka:
Sandhemsmässan

3 april – Långfredagen

14 maj – Kristi himmelsfärdsdag

Kl. 11 i Nykyrka kyrka:
Långfredagsgudstjänst, sång av
Sandhems kyrkokör

Kl. 8 i Sandhems kyrka:
Gudstjänst

Kl. 15 i Bjurbäcks kyrka:
Vid korset

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Mässa

17 maj – Söndagen före pingst

Kl. 18 i Sandhems kyrka: Vid graven

24 maj – Pingstdagen

4 april – Påskaftonen

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl. 23 i Utvängstorps kyrka: Påsknattsmässa

Kl. 16 i Sandhems kyrka: Familjemässa

5 april – Påskdagen

25 maj – annandag pingst

Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Mässa med Nykyrka kyrkokör och Anders Andersson på trumpet

Kl. 18.30 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst
31 maj – Heliga trefaldighets dag

Kl. 11 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan med gospelkörgrupp från Sandhem Gospel

Kl. 10 i Nykyrka kyrka: Mässa

6 april – annandag påsk
Kl. 15 i Bjurbäcks kyrka: Emmausmässa, sång och
musik av Gabriella och Patrik Lernberg
12 april – 2 söndagen i påsktiden
Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
19 april – 3 söndagen i påsktiden
Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Mässa
Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
26 april – 4 söndagen i påsktiden
Kl. 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl. 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Kl. 19 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

dessutom...
BJÖRKgåRden
Andakt på torsdagar kl. 10.30
MaRgaReTaS PaRK
Andakter följande lördagar kl. 15:
4 april och 2 maj
KyRKanS HUS i MULLSJÖ
· Morgonandakt – Vardagar kl. 8.30
· Veckomässa – Onsdagar kl. 18
· Andakt med små och stora – Torsdagar kl. 9.15

Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10.00-11.30
Repris måndag 17.30-19.00, lördag 13.00-14.30
Programinnehållet annonseras på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/mullsjo
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl













  




   













 
 

 


 















  





  

  






  







    




   

 



























    





















  



 
















 



 





 












 













    



   

 






 











 














 

  

  







  








 




























    

     








  



































  












 

Bild: Freskomålning av Fra Angelico (1395-1455)

Fem vinnare får välja mellan en bok från Bokhyllan eller varor från Sackeusboden
i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.
Vi vill ha din lösning senast den 8 maj 2015. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr 5, 2014 är:

 

  






   






 

 

  















  







 

    





  

   
  







  



 













  



 









     

 






















    






































































































TUPPENKRYSSET





















  














 

Monika Nilsson, Parkvägen 3D Mullsjö, Stig Andersson, Syrenstigen 50 Mullsjö,
Kerstin Lidhamn, Trastgatan 27 Mullsjö, Kerstin Svensson, Liared Gravsjö 101
Ulricehamn, Ewy Hansson, Nygatan 5 A Trädet.
Grattis!

Namn: ...............................................................................................................................................................................





Adress: .............................................................................................................................................................................

  

    

Postadress: ...................................................................................................................................................................
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Med BengT ”PiCKo” SKÖLdH

Mot ljusare tider
N
u är dagarna längre och ljusare
igen.
Kvällen, söndagen den 21 december, klockan 23.03 var dygnet
som mörkast. Sedan vände det.
Frågan är väl om vi inte kan avskaffa årstiderna med en del seder. Såg en
annons i JP i slutet av oktober där ett
konditori annonserade om premiär
för semlor... Mycket av det som förr
var bundet till en viss dag, vecka eller
årstid är numera flytande eller rent av
tillgängligt året runt.
Det här märks inte minst i sportens
värld där många sporter bedrivs under tak eller på konstgjort underlag
som fotboll och backhoppning. Det
var stort när den första konstfrusna
hockeyrinken invigdes som sedan
genererade inomhushallar. Nu spe-

Kända deltagare var Dan Waern med flera.

las även den mer utrymmeskrävande
bandyn inomhus.

okontrollerat
Jag kommer ihåg när det var premiär
1963 för elljusspår vid Friluftsgården
i Mullsjö. Och året efter, 1964, blev
det elbelysning över hockeyplanen
med naturis vid SJ:s gamla vattentorn
utmed Järnvägsgatan.
– Nu kan vi åka hela natten, sa
Christer Liabäck entusiastiskt. Det
förutsatte förstås kallt väder. Men
på 1960-talet var vinter fortfarande
vinter. Nu har till och med årstiderna
tappat kontrollen över vad som är
rätt och fel.
Sedan byggdes Gunnarsbohallen
1970 och därmed blev det handboll
i Mullsjö och sedan innebandy som

fick ett rejält lyft med Nyhemshallen som invigdes den 22 februari
2009 med match mot Helsingborg.
Nu nämns MAIS och Nyhemshallen
i riksradion med jämna mellanrum
förutom direktsända matcher på nätet och i TV. Simhallen tillkom 1979,
men där har ännu inga simstjärnor
sett dagens ljus.
Knaggebobacken, numera Mullsjö
Alpin, invigdes 1983.

Premiär för skidtävling i elljusspår i
Mullsjö 1963.

