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Aktuellt i påsk

Leine tar hand om sina lamm
– Mamma är i fårstallet och tar
hand om ett lamm, hälsar en av hennes
döttrar när jag stiger ur bilen på
gårdsplanen i Lalarp utanför Sexdrega.
Därinne står Leine Persson Johansson
och gnuggar en nyfödd lammunge.
PÅSK Men att sköta lamm på
en liten gård utanför Sexdrega ingick inte i Leines framtidstankar när hon var yngre.
Sen träffade hon Mattias i
Caroli kyrka och flyttade hem
till honom 2002. Och han
hade redan får.
– Så jag har fått lära mig,
säger hon och sätter nappflaskan till lammungens mun.
Mjölken rinner utanför,
men förhoppningsvis får den
i sig några droppar.
– Mattias sköter våra marker och ger fåren mat, men
det är jag som vårdar dem när
det är något.
Leine konstaterar att det
för det mesta inte är speciellt
mycket jobb med fåren. De
ska ha mat, men sköter sig
ganska mycket själva.
– Vid lamningen båsar vi

in dem, tidigare gjorde vi inte
det och då kunde det hända
att en annan tacka slickade på
lammet. Då stötte mamman
bort det. Nu båsar vi in dem
istället och klarar i princip alla
lammen.
Men den lille, eller lilla,
stackaren i hennes händer
kommer förmodligen få bli
ett flasklamm om han eller
hon överlever. Eftersom Leine hållt på med det kommer
mamman inte vilja knyta an.
För Leine fungerar fåren
dessutom litegrann som terapi. Hon diagnosticerades med
lungcancer för 7,5 år sedan.
– Att handklippa fåren är
som meditation. Och jag får
så mycket kärlek av dem. En
av tackorna brukar pussa mig
när jag klipper henne. Och
förra december fick vi ta över
tre grön rehab-tackor. De

Stilla veckan och Påsken
Stilla veckan och påsken är en speciell tid i vår kyrka
där vi får följa vår Herre Jesus Kristus till korset
men också in i uppståndelsen.
Palmsöndag
Jesus rider in i Jerusalem för att börja sin väg mot korset.
Människorna hyllade honom med palmkvistar
(Johannes evangeliet 12:13) som är en symbol
för seger och en hyllning.
Skärtorsdag
Skärtorsdag har fått sitt namn av att Jesus under sin sista
måltid med lärjungarna tvättade deras fötter. På gammal
svenska heter tvätta ”skära”. Denna kväll instiftar Jesus
det nya förbundets måltid – nattvarden. Nattvarden är
ett av vår kyrkas två sakrament. Sakrament betyder ”helig
handling”. Vi har sakrament därför att Jesus har gett oss
uppdraget att göra så, döpa och fira nattvard. Nattvarden
eller påskmåltiden har sin förebild i Gamla Testamentet
där Israel firade en påskmåltid kvällen innan man lämnade
slaveriet i Egypten. Det var en sådan måltid Jesus firade
med sina lärjungar men gav den en ny inriktning.
Nattvardens bröd och vin blir symboliskt Jesu kropp och
blod. Han har själv lovat att vara med oss när vi firar denna
gudstjänst och denna samling präglas av Jesu närvaro,
gemenskapen med honom och med tacksamhet för vad
Jesus har gjort. Jesus fängslas senare på kvällen och en
snabbrättegång dömer honom till korsfästelse.
Långfredag
Jesus korsfästes på en kulle utanför Jerusalem.
Romarna genomför rättegången och avrättningen genom
korsfästelse och kontrollerar att han verkligen är död.
Ett grymt avrättningssätt. Korset är det främsta tecknet
och visar hur stor Guds kärlek är till oss människor. Gud går
i döden för vår skull. Genom korset besegras ondskan och
vi blir försonade med Gud. Korset är kärlekens symbol.
Fredagar under fastetiden är för många kristna en dag

Leine Persson Johansson i färd med att återuppliva ett litet lamm som

älskar att bli klappade och har fått en tuff start. – Det är alltid någon som behöver lite extra hjälp. I fjol
gjort hela gruppen lugnare.
hade jag en som jag fick återuppliva fem gånger.

–Att
handklippa
fåren är som
meditation!
Leine Persson Johansson,
fårägare i Lalarp utanför Sexdrega.

Traditionen med påsklamm
har sitt ursprung i det judiska
påskfirandet, men har också
kristen bakgrund där Jesus
ses som ”offerlammet”. Här i
Sverige har det funnits lamm
på påskbordet i mindre än

100 år.
– Vi kommer nog ha ett
lammlår på påskbordet. Sen
äter vi ägg också, naturligtvis. Vi brukar måla äggen på
morgonen, sen lägger vi dem
i en korg med en duk över och
man får inte ta det ägg man
själv målat.
Både Leine och Mattias har
växt upp i troende hem, så
givetvis har kyrkan också sin
plats i firandet.
– Nu är det som det är med
pandemin, men annars går vi
ofta i Skärtorsdagsmässan i
Caroli kyrka där Mattias jobbar.
Senare på dagen kommer
ett sms: ”Lilla lammet mår bra
och är tillbaka hos sin mamma
som accepterar det.

då man inte äter kött för att minnas Jesu lidande och död.
I många länder serveras eller äter man särskild på
Långfredag fortfarande inga kötträtter. Man håller på
traditionen om man är praktiserande kristen eller inte.
Påskdagen/Annandag påsk
Dessa dagar firar vi på grund av Jesu uppståndelse
från de döda. Graven är tom, kvinnorna och lärjungarna
finner en tom grav och får höra att Jesus har uppstått.
Han visar sig, ger sig till känna, visar spikhålen,
äter tillsammans med dem.
Ur det som varit död uppstår liv. Därför har vi påskliljor
som en symbol för påskens budskap. Blomman har
formen av en trumpet som förkunnar den glada
nyheten. Han är inte död ”Han är uppstånden,
ja han är sannerligen uppstånden”
Påskägget
Under påsken äter vi många ägg. Ägget är en gammal
kristen symbol för själva påskbudskapet om död och
uppståndelse. Äggets skal är en bild för den tillslutna
graven och innehållet symboliserar det nya livet.
Påskriset
Fram till 1600 talet var det tradition att piska varandra
med påskriset på långfredags morgon. Det var en
påminnelse om Jesu lidande. Det blev först på 1930 talet
som det blev vanligt att dekorera påskriset med
färgade fjädrar eller målade ägg.

Leine Persson
Johansson
Bor: I Lalarp
utanför Sexdrega.
Här bor också:
Maken Mattias som
är kyrkvaktmästare
i Caroli kyrka,
döttrarna Paulina
och Weronika som blir
17 respektive 18 år,
drygt tio tackor, en
bagge och just idag
tio lamm, Weronikas
fem kaniner
och katten Måns.
Det bästa
med påsken:
Påsknattsmässan.
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Kerstin berättar..
En solig dag i mars sätter
jag mig i bilen och kör den
välkända vägen till Kerstin.
Det är alltid lika roligt att få
träffas för vi har så mycket
att prata om och detta tillfället blir inget undantag. Mitt
första möte med Kerstin var
i Hillareds kyrka på tidigt
90:tal där hon var kyrkvärd
och engagerad i församlingen
och jag hade träffat Stefan
som sjöng i kyrkokören och
som var en trogen gudstjänstbesökare. Sedan dess
har vi träffats många gånger.
Jag har förberett henne på
att jag ska fråga om vad
hon minns från sin uppväxt
i kyrkan och firandet kring
Stilla veckan och Påsk. Vi
sätter oss med bra avstånd
vid köksbordet där hon dukat
upp till fikakalas tycker jag,
men hon viftar bort med att
det inte är så märkvärdigt.
I de stora kopparna häller
hon upp väldoftande te till
oss båda. Detta är alltid en
högtidsstund för mig.
För Kerstin och hennes familj
har det alltid varit viktigt och

av stor betydelse med kyr
kan och engagemanget kring
gudstjänster och verksamheter där. Familjen gick alltid
i gudstjänst och Kerstin och
hennes systrar började som
små i söndagsskolan. När de
blev konfirmander så gick
de med de vuxna på gudstjänsterna där deras morfar
Levin varit kyrkvärd. Det var
ett stort engagemang bland
ortsborna att sköta om sin
fina och gamla kyrka med
det fristående klocktornet.
Som exempel skulle golvet
i kyrkan skuras en gång om
året, det blev damernas uppgift. När det varit renovering
så städades hela kyrkan från
golv till tak och någon modig
person fick i uppdrag att
balansera på en hög stege
för att ta ner takkronorna
som plockades isär och
gjordes rena från byggdamm
och sedan hängdes tillbaka.
Man har alltid hjälpts åt kring
det som behövdes göras i
kyrkan.
Från det att Kerstin var konfirmand började hon gå på
Passionsandakterna som

är en vardagsgudstjänst varje
vecka under de 6 veckorna i
fastan. Där läser man ur Jesu
Kristi lidandes historia utifrån
ett av de fyra evangelierna.
Efter konfirmationen blev
hon inbjuden att vara med
i Konfirmandkretsen som
prästen John Bunge startat
någon gång på 30:talet som
en ungdomsgrupp och som
var kyrkans syförening. Hon
blev ombud för Lutherhjälpen och flera år var hon
med och plockade ihop
påsar med fastebössa och
informationsblad som sedan
skulle läggas i brevlådorna
i byn. Insamlingens stora
avslutningsdag var, och är
fortfarande, Palmsöndagen.
Då kokades det soppa,
ibland hemma hos Kerstin,
som sedan serverades efter
gudstjänsten där intäkterna
gick till fasteinsamlingen.
På Skärtorsdagen klädde
hon upp sig i sin svarta
finklänning och hela familjen
gick till kyrkan. Då var det
en högtid att få ta emot
nattvarden och fortfarande
tycker hon att det blir
ovärdigt att ta det för ofta
så en gång i månaden som
hon är van vid är bäst.

ACT Svenska kyrkans fasteaktion
Då var det dags i år igen för fasteaktion och insamling till ACT Svenska kyrkan.
Detta är en årlig tradition där vi får sända en extra tanke till dem som har det svårt
och skänka en gåva. ACT är Svenska kyrkans missions- och biståndsorganisation som
hjälper människor i nöd. Namnet ACT är förhållandevis nytt och kanske känner du igen
organisationen som Lutherhjälpen. Efter dryga 30 års arbete i Svenska kyrkan har
jag följt med i organisationens utveckling från det att den kallades Lutherhjälpen till
Svenska Kyrkans Internationella Arbete till dagens namn ACT Svenska kyrkan.
Samma organisation men med olika namn. För mig har fasteaktionen kommit att
förknippas med en tid på året då vi går mot ljusare tider men också som en period
då vi får vara ödmjuka inför det vi själva har och inte blunda för dem som har det svårt.
Temat för årets fasteaktion är ”Under samma himmel” och inte helt oväntat är aktionen
inriktad mot att hjälpa människor som far illa till följd av coronapandemin. Under det gångna
året har den extrema fattigdomen ökat och så många som 270 miljoner människor kan
komma att hamna i akut hungersnöd. I dessa tider blir det än viktigare att vi visar solidaritet
och medmänsklighet mot vår nästa. Behoven är stora och din hjälp behövs.
Tillsammans med ACT Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande
våld mot kvinnor och barn och stödja människor att resa sig starkare efter pandemin.
På söndag avslutas årets fasteaktion men det går
alltid bra att ge en gåva till ACT Svenska kyrkan.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Maria Andersson, diakon

SWISHA DIN GÅVA
TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Långfredagen var lång,
då gjorde man ingenting!
Ingenting förutom att gå
på Långfredagsgudstjänst.
Någon gång minns hon att
systrarna och några vänner
tog en promenad men inget
handarbete som att klippa
och sy fick förekomma. Men
det var inget konstigt, det
hörde till att denna dag var
stillsam. Men som någon
präst hade sagt en
Långfredag: idag skulle
det inte få vara fint väder!
På påskaftonen tog man
fram god mat och pyntade
där hemma med bonader,
kycklingar och tuppar.
På Påskdagens morgon blev
det tävling vid frukostbordet
om vem som kunde äta
flest ägg. Vad Kerstin kan
minnas var det alltid pappa
Sven som vann. Mätta och
glada gick familjen sedan på
Påskdagsgudstjänst och det
var härligt att få sjunga de
glada påskpsalmerna Vad ljus
över griften och Upp min
tunga igen!
Annadag Påsk blev mer av
en ledig dag.

alltid tyckt att det är roligt
att gå i kyrkan så säger hon
snabbt Ja ....men efter någon
sekund så säger hon att
på Nyårsdagen skulle
Böndagsplakatet läsas upp
som alltid började på samma
sätt: Vi Gustavs Sveriges
Götes konungs.... då skulle
hela församlingen stå upp
och lyssna och detta tog
säkert minst 10 minuter
och det var jobbigt. Förutom
det så har det alltid varit
värdefullt, roligt och viktigt
att vara med på gudstjänst.
Hon minns med glädje och
värme sin konfirmandpräst
John Bunge som var snäll
och tyckte om att möta
människor och att skoja med
barnen och ungdomarna.
Jag lämnar Kerstin och
katten Pontus med ett varmt
leende på mina läppar och
tänker att jag vill bli en sådan
bra ambassadör för kyrkan
som hon varit och är! Tack
Kerstin för allt du gjort för
vår församling och kyrka!
Karin Augustsson
Hillared 2021-03-05

När jag frågar Kerstin om hon
Psalm 868 En Psalm om konst
Vi möter påsken fyllda med förväntan
Du livet Gud med kärlek oss berör.
Din Ande gjuter liv i all vår längtan
och inspirerar oss i allt vi gör.
Kyrkans tak ska lyfta, väggar
bågna av jazz och låtar, psalm och symfoni.
Vi ber att varje röst och varje stämma
ska klinga i gudomlig harmoni.
Du blandar helig skönhet på paletten och släpper all
vår skaparglädje fri. Och med Din hand på penseln
när vi målar blir bilderna till konst och poesi.
Vi rycks med, Du bjuder oss till festen,
till dans och konst, till hantverk och till sång.
Med Dig, vår Gud, blir livet som förvandlat,
Du som av vatten gjorde vin en gång.
Så väver hela världen denna bonad
där varpen är vår lovsångs klara ljud till kristus,
som är sanningen och livet, till helig Ande och till Skapargud.
Kyrkans tak ska lyfta, väggar bågna
av jazz och låtar, psalm och symfoni. Vi ber att varje
röst och varje stämma ska klinga i gudomlig harmoni.
Text: Fred Kaan
Musik: Leif Nahnfeldt
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Vi vill bjuda på ett påskinspirerat recept att njuta av under högtiden. Korsbullen är en perfekt att ha till förmiddagsfikat och man
kan beskriva den som en blandning mellan en fralla och mellanmålsbulle. Den är som godast färskgräddad, delad och bredd med smör.

Korsbullar
Eller ”Hot Cross Buns” som de kallas, är en bulle som är populär i Storbritannien och i samväldet.
Man äter den traditionellt på Långfredagen men den är så god så numera går den att få tag på hela året om.
Korsbullen innehåller många symboler från påskhögtiden, synligast är korset på bullen som ska påminna oss
om det offer som Jesus gjorde för oss, när han dog för våra synders skull. Även kryddorna i bullen är symboliska
för det sägs vara desamma som kvinnorna kom och skulle smörja Jesus döda kropp med (Luk24:1)
Tillagningstid: ca 2h Gör: 16 st bullar
Detta behövs:
Bulle:
• En påse torrjäst à 14 g
• 55 g (1dl) florsocker
• 3 3/4 dl mjölk
• 600 g (10 dl) mjöl
• 1/2 tsk malen ingefära
• 1/2 tsk malen kardemumma
• 1 tsk malen kanel
• 60g smör
• 1 ägg
• 120 g (2 1/2dl) russin eller använd en
blandning av torkad frukt som tranbär,
aprikoser, sultaner, blåbär m.m,
för att få ett potpurri av färger.
Viktigt att de är i småbitar.

Korssmet:
• 75 g (1 1/4 dl) mjöl
• 2 tsk florsocker
• 3/4 dl vatten
Glaze:
• 1 msk florsocker
• 1 tsk gelatinpulver (eller
liknande vegetariskt alternativ)
• 1 msk vatten
Ta gärna en
bild och lägg upp på
Sexdrega Församlings
Facebook-sida

Gör så här:
1. Börja med att läsa igenom receptet noggrant och se till att du har alla ingredienser hemma.
Bäst resultat får du om du väger ingredienserna på en köksvåg. Har du ingen våg så står måtten inom parantes.
2. Värm mjölken så att den är något varmare än kroppstemperatur (men inte kokhet). Blanda florsocker och jäst, till bullarna, i en skål.
Blanda ner den varma mjölken i jästblandning och rör tills sockret och jästen har löst sig.
Täck skålen med plastfolie och låt den stå på en varm plats i ca. 10 min. Blandningen ska bli något bubblig.
3. Blanda mjöl och kryddor i en större bunke. Knåda i smöret, med händerna, till smulor. Blanda ner jästblandningen, ägg och russin.
Degen är något kladdig så blanda helst i en köksmaskin om du har. Har du inte en så är det bäst att blanda med en slev och inte med händerna.
Täck degen med en bakduk och låt den jäsa på en varm plats i 45 min.
4. Smörj en fyrkantig bakform som mäter ca. 22 cm.
5. Sätt på ugnen på 225 grader.
6. Knåda degen på en mjölad yta tills den blir smidig och elastisk. Dela degen i två delar. Dela den ena degen i 8 lika stora delar och rulla till bullar.
Lägg bullarna i formen med ett lite mellanrum, så de har plats att få jäsa. Gör likadant med den andra degbiten.
Täck formen med en bakduk och låt dem jäsa i ca 10 min på en varm plats.
7. Gör korssmet under tiden bullarna jäser: Blanda mjöl och florsocker i en liten skål. Tillsätt vatten lite i taget och blanda emellan tills du får en smidig smet.
Räcker inte vattnet så tillsätter du lite till, ta det bara varligt så smeten inte blir för lös.
8. Häll korssmeten i en spritspåse och klipp av en liten bit av tippen(ca.1cm bred öppning). Har du ingen spritspåse kan du ta en liten fryspåse och klippa av
ena hörnet. Spritsa över bullarna så att de får ett kors.
9. Grädda bullarna mitt i ugnen i ca. 30 min. Märker du att de börja får för mycket färg så kan du sänka temperaturen till 200 grader.
10. När det återstår ca 5min så gör du glazen. Glazen är inget måste att göra utan är mest till för att göra bullarna glansiga och fina.
Blanda florsocker och gelatinpulver i en lite kastrull. Häll på vatten och värm på tills socker och pulver har löst upp. Blandningen ska inte koka.
11. Pensla bullarna med glazen så snart som du har tagit ut bullarna från ugnen.
12. Njut!
Lycka till!

Säg tre ord som beskriver påsken för dig

Andreas Hellman

Elise Johansson

Alfred Augustsson

Tova Edvardsson

Gul, kors, liv

Fasta, korsfästelse,
uppståndelse

Korset,
uppståndelsen, ägg

Förlåtelse,
friköpt, fika

KINDS PASTORAT
Svenska kyrkan i Kind telefon växel: 0325-61 20 00 • Postadress: Klockaregatan 2, 512 23 Svenljunga
E-post: kinds.pastorat@svenskakyrkan.se •Webbsida: svenskakyrkan.se/kind
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