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Undantagstillstånd…
men Kristus är uppstånden!

SVENSKA KYRKAN
Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö 

Telefon: 0392-122 00 
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10-12, 13-15 och onsdag 13-15 

E-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem  

Om du bor i Mullsjö kommun och inte får Kyrktuppen i brevlådan, ring utdelaren 
Svensk Direktreklam tel 036-18 76 10 eller e-post: sdr611@sdr.se

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.

Besök oss gärna på Facebook: www.facebook.com/mullsjosandhemsforsamling

Ska det aldrig ta slut?? Pandemin plågar oss alla. Vissa bär 
förstås ett tyngre lass än andra. Där några kämpar för ett 
nytt andetag och ännu ett. Andra sliter för att andra ska få 
fortsätta leva. Men vi kämpar allihop. 
Nu är det ju påsk… alldeles snart. Det här glädjeropet som 
hörs i natten när påskljuset tänts: ”Kristus är uppstånden! 
Ja, Han är sannerligen uppstånden!” det har utropats av 
kristna genom hela vår gemensamma familjehistoria. Ropet 
var heller inte mindre kraftfullt de tider när våra systrar 
och bröder i tidigare generationer frågade sig: ”Ska det 
aldrig ta slut??” Alltså när livet var så svårt, så svårt, att 
man inte riktigt visste hur man skulle orka. Om det var 
förföljelse eller fattigdom eller utanförskap eller sjukdom 
eller andra plågor. 
Det här påskextra numret av Kyrktuppen, vill också vara 
ett litet svar, en hälsning särskilt till dig som känner hur 
ensamheten och oron gör livet riktigt svårt. Till dig som 
kämpar med leda och mening. Det som känns svårt och 
tungt för dig i ditt liv är inte någon liten sak som inte för-
tjänar att tas på djupt allvar. Det som möjligen var en själv-
klarhet tidigare, att träffas och umgås utan att bekymra sig 
om restriktioner och smittorisk, är något nu som omgärdas 
av särskilda försiktighetsåtgärder om det ens är möjligt att 
ses. Ensamhet kan vi få kämpa med även när vi inte lider 
av pandemi.
I kyrkan har vi haft möjlighet att samlas till gudstjänst 
nästan hela den här tiden, förutom en period från slutet på 
november till mitten på januari. Vi har spelat in gudstjäns-
ter och andakter för webben och Radio Sigfrid. Ganska 
tidigt utökade vi sändningstiden på närradion för att 
kunna ge små hälsningar, även om det förstås blir mycket 
envägskommunikation. Det är förstås inte så det ska fung-
era. MEN, du får vara del i alltihop ändå. 
När jag använde mig av uttrycket ”gemensam familjehis-
toria” tidigare, menar jag just detta att det är VI. VI som 

är kyrkan och församlingen på jorden nu som du är en 
värdefull del av. Och VI är det tillsammans med kristna 
före oss. Och där, hos oss, är han som är uppstånden. En 
underbar detalj som det står om i evangeliet är när Jesus 
har uppstått och kommer till sina lärjungar som sitter 
bakom reglade dörrar. TROTS att dörrarna var reglade 
kom han in till dem och var där hos dem. Tider av karan-
tän, ensamhet, restriktioner och smittorisker är inte något 
hinder för honom att kunna vara nära. Inte längre bort än 
att du bara behöver viska hans namn: Jesus. Eller Herre, 
eller Kristus, eller det namn på honom som du tycker mest 
om att använda. 
Vad vi längtar efter att kunna träffas igen. Vad vi längtar 
efter det härliga sorlande livet i Kyrkans Hus i Mullsjö och 
samlingar i Sandhems församlingshem. Vad vi längtar efter 
att få vara många på plats samtidigt i kyrkorna och då inte 
bara viska hans namn utan att vi får lovsjunga hans namn, 
högt och frimodigt. Gode Gud och far, bevara oss till det! 
Men lovsången får finnas nu i alla fall, även om vi är mer 
utspridda, och kanske ensamma där vi är. Vi kan och får 
och behöver innesluta varandra i bön. 
Kanske du vill be med mig här och nu?
Gode Gud, hjälp oss där vi är. Vi ber om uthållighet och 
kraft och ditt beskydd över var och en. Vi ber om hälsa 
och kraft åt våra sjuka. Dra oss närmare dig och varandra 
genom ditt Ord och bönens gemenskap! Vi ber om en ny 
vår och att dagarna snart kommer då vi kan få mötas igen. 
Tack för påskens under, att du Jesus Kristus lever och att 
du kommer in i vår ensamhet. Tack för att du är med oss 
alla dagar till tidens slut. Amen.

Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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Anmälan till påskhelgens gudstjänster sker senast onsdag 31/3 kl 18

Välkommen till kyrkan i påsk!

Observera att restriktioner från Folkhälsomyndigheten och regeringen kan komma att ändras så att det också påverkar församlingens predikotur. Se därför 
också predikoturen i JP, FT och MullsjöNytt, samt vår hemsida eller på facebook. Här utgår vi från fortsatta restriktioner om max åtta gudstjänstdeltagare 
förutom tjänstgörande personal.

1 april Skärtorsdagen: Det nya förbundet 

18 Nykyrka kyrka, Mässa, Anna-Karin Hultman

19 Nykyrka kyrka, Mässa, Anna-Karin Hultman

18 Sandhems kyrka, Mässa, Emma Thorén

19 Sandhems kyrka, Mässa, Emma Thorén

Anmälan till: 
Anna-Karin Hultman, Nykyrka: 0702-06 47 90
Anmälan till Emma Thorén, Sandhem: 0725-42 91 51

2 april Långfredagen: Korset

9 Utvängstorps kyrka, Gudstjänst, Pontus Johansson

12 Nykyrka kyrka, Gudstjänst, Pontus Johansson

15 Sandhems kyrka, Gudstjänst, Helge Antonsson

18 Bjurbäcks kyrka, Gudstjänst, Helge Antonsson

Anmälan till: 
Pontus Johansson: 0703-53 64 67

5 april Annandag påsk: Möte med den uppståndne 

11 Nykyrka kyrka, Mässa, Emma Thorén

15 Emmausvandring ca 4 km, utgår från Sandhems kyrka, 
medtag eget fika och sittunderlag. Emma Thorén

Anmälan till: 
Emma Thorén: 0725-42 91 51

4 april Påskdagen: Kristus är uppstånden

9:30 Nykyrka kyrka, Mässa, Anna-Karin Hultman 

11 Nykyrka kyrka, Mässa, Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka, Gudstjänst, Pontus Johansson och 
Helge Antonsson

17:30 Sandhems kyrka, Mässa, Pontus Johansson och 
Helge Antonsson

Anmälan till: 
Anna-Karin Hultman, Nykyrka: 0702-06 47 90
Pontus Johansson, Sandhem: 0703-53 64 67

Skärtorsdagen Långfredagen

Påskdagen Annandag påsk
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Påsken är en av kyrkans största och viktigaste högtider. Det är då vi firar att Jesus
besegrar döden; att livet är starkare än döden. Här kan du följa påskens dramatik
och läsa och påminna dig om vad som skedde under påskens olika dagar.

Påskens dramatiska dagar
- läs och påminn dig!

Palmsöndagen
Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och 
folket jublar
Sista veckan i fastan kallas för stilla 
veckan, eller passionsveckan. Veckan in-
leds med palmsöndagen. Det är som ett 
segertåg när Jesus rider upp mot Jerusa-
lem på en åsna och människorna sjunger 
jubelsånger och viftar med palmblad. Så 
stora förhoppningar och så mycket gläd-
je! Men Jesus har redan berättat för sina 
lärjungar att han nu är på väg mot sin 
död …
Sv psalm 443:1 ”Dig vi lovsjunger, ärar, 
Jesus, de fattigas konung. Hosianna vi 
nu sjunger som barnen en gång.”

Stilla veckan
Passionsandakter
I kyrkan brukar man samlas till passionsandakter särskilt på var-
dagskvällarna i stilla veckan. Det är Jesu lidande historia som blir 
läst i mindre stycken, en liten predikan eller betraktelse, psalmsång 
och förbön. Ofta används den förbön som kallas för Litanian (Sv 
ps 700:1) Guds folk får vara i vaka och bön tillsammans med sin 
herre och vän.
Sv psalm 451:1 ”När över Kidrons bäck du går, jag vill dig, Herre, 
be, att jag dig stilla följa får in i Getsemane.”

Skärtorsdagen
Jesus blir förrådd
På kvällen samlar Jesus sina lärjungar 
och delar måltid med dem. Han instif-
tar nattvarden. Trots att han vet att 
hotet kryper närmare säger han till lär-
jungarna att han längtat mycket efter 
att få dela måltiden med dem. Det är 
stora kontraster den här dagen: gemen-
skap och fest, allvar och förräderi…
Senare på natten, när Jesus och hans 
nära vänner har samlats i Getsemane 
trädgård, grips Jesus av översteprästens 
vaktstyrka. Det är en av lärjungarna, 
Judas, som förråder Jesus. Han får 30 
silvermynt av prästerna för att avslöja 
vem Jesus är vilket han gör genom att 
ge Jesus en kyss. 
Sv psalm 70:3 ”Dig, Jesus än vi höra i 
dessa dyra ord. Oss alla vill du göra till 
dina vid ditt bord…”

Långfredagen
Jesus blir korsfäst
När Jesus har gripits på natten förs han så småningom till 
förhör hos romerska ståthållaren Pontius Pilatus, som ef-
ter påtryckningar fattar beslutet att Jesus ska dömas till 
döden, trots att han själv inte kan finna honom skyldig 
till något som förtjänar döden. Man använder argumentet 
att Jesus uttalat höga anspråk, att han kallat sig judarnas 
kung. Vad skulle kejsaren säga om det?
Jesus får själv bära sitt kors till Golgata där han korsfästs 
bredvid två rövare. Rövarna som är korsfästa bredvid Je-
sus hånar honom och ber honom hjälpa sig själv och dem, 
om han nu är Gud son. 
När Jesus efter sex timmar på korset ger upp andan och 
dör skakar jorden och officeren som har befälet på avrätt-
ningsplatsen utbrister: ”Den mannen måste ha varit Guds 
son”. En soldat sticker sin lans i Jesus sida för att kon-
statera att han är död. En av lärjungarna tar sedan ner 
Jesus kropp, lindar den med linnebindlar och kryddor och 
lägger honom i en grav i närheten av platsen där han kors-
fästs.
Sv psalm 140:1 ”Du bar ditt kors, o Jesu mild, då dödens 
väg du trädde, till frälsning för den värld som vild och full 
av hat dig hädde.”

4 KYRKTUPPEN 2021



Påsknattsmässan
I nattens mörker sker ett under
Redan på påskaftonens kväll inleds i 
många kyrkor firandet av det godas 
seger över det onda. Midnattsmässor-
na som brukar starta klockan 23 eller 
23.30 sammanfattar påsken drama när 
det mörka kyrkorummet lyses upp och 
sorgen förvandlas till glädje.
Sv psalm 461:1 ”O natt av ljus som ej 
kan dö. O natt som frambar Ordet. O 
natt som i Getsemane blev ljusare än so-
len.”

Påskdagen
Jesus har uppstått
När fåglarna börjar kvittra tidigt på mor-
gonen är hela skapelsen helt ovetande om 
att något omvälvande har hänt. Gud har 
gjort underverk under natten! Jesus som 
alldeles säkert var död är inte längre kvar 
i gravgrottan och det är två kvinnor, Ma-
ria från Magdala och Maria, Jakobs mor, 
som blir de första vittnena till det här. 
Men vem vågar tro att det är sant? Det 
dröjer något innan jublet brakar lös…
Sv psalm 146:1 ”Vad ljus över griften! 
Han lever, o fröjd! Fullkomnad är skrif-
ten, o salighets höjd!”

Annandag påsk
Jesus möter lärjungarna
Lärjungarna möter Jesus vid några tillfällen. Men 
så försvinner han från deras åsyn. Han övar dem 
för sin nya nära närvaro i deras liv. Så att de får 
göra erfarenheten: han är här, han är med oss, han 
är med mig. 
Sv psalm 473:4 ”Då räcker du emot mig dina hän-
der. Min Herre och min Gud är här igen. Och jag 
får röra dig med mina händer och höra dig som då 
för längesen.”
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Bryt ensamheten
Det kan kännas ensamt nu när vi inte längre kan träffas som förut. Men telefonen 
fungerar faktiskt fortfarande. Ring någon! Våga ta första steget själv!
Kanske finns det någon gammal bekantskap som du kan återknyta kontakten 
med. Eller någon som du brukar träffa i något sammanhang som du kan lära 
känna lite bättre? Kanske finns det någon som du vet är lika ensam som du själv 
och som skulle bli jätteglad för en telefonsignal?

Om du hör dåligt så kan du skicka ett gammalt hederligt brev.
Om du skickar iväg några stycken så får du säkert
åtminstone något tillbaka.

med ett telefonsamtal!

församlingens präster
Pontus telefon: 0392-10001
Emma telefon: 0392-13005
Anna-Karin telefon: 0392-130 04
Om klockan är mellan 17.00 och 06.00 och du bara måste få 
prata med någon så kan du ringa till jourhavande präst. Då 
ringer du 112 och ber att få bli kopplad till jourhavande präst.
Mellan klockan 21.00 och 06.00 kan du också ringa jourha-
vande medmänniska på telefon: 08-702 1680

Är du kvinna och utsätts för hot, våld eller sexuella övergrepp 
kan du ringa Kvinnofridslinjen dygnet runt på telefon: 020-
505050

Är du barn och vill prata med någon så kan du ringa BRIS på 
telefon 116 11 klockan 9-12 och 14-21 alla dagar.

Självklart kan du också ringa
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Oro kan ta sig många uttryck och 
samtidigt upplevas som en enda stor 
”klump”. Ibland kan det vara avlas-
tande att ”sortera” i tankarna och 
känslorna. En del oro kanske hand-
lar om framtiden, en del om det som 
hände och hur den sista tiden blev. En 
del handlar om oro för sig själv och 
andra närstående.
Tillsammans kan vi sortera i sorgen 
och lägga tankar och känslor där de 
hör hemma. Det kan vara skönt att få 
sätta ord på ”just nu är jag arg, inte 
bara ledsen” eller ”på natten blir sor-
gen till ångest”. Det är en slags sorte-
ring som kan göra det lättare att leva 
med de starka känslorna.
Att få sätta ord på det svåra, när nå-
gon annan lyssnar, kan vara hjälp-
samt. Man behöver få berätta, om 
och om igen.

Bryt tystnaden
Ibland upplever de som bär på oro 
och sorg att ingen hör av sig. Bryt 
tystnaden genom att skicka brev, 
ringa eller chatta. Sms-kontakt är inte 
dumt. Då kan den personen svara när 
han eller hon orkar.
Orden är viktiga men inte allt. Många 
drar sig för att kontakta någon som 
bär på något svårt för de inte vet vad 
de ska säga. Ibland är inte de perfekta 
orden det viktigaste, utan att du hör 
av dig.

Föreslå en promenad
Kanske passar det inte just då, men 
fråga igen och igen. Ibland är det lätt-
are att prata utomhus, när man gör 
något.
Det är inte alltid man ”måste” prata. 
Ibland kan det vara gott nog att gå 
bredvid varandra. Man kan också 
prata om helt vardagliga saker.

Att hitta rätt ord och möta en vän som oroar sig eller upplever sorg känns ibland svårt. 
Vad ska man säga? Hur ska man göra? Nu under coronakrisen kanske det känns ännu svå-
rare, eftersom vi inte ses på samma sätt längre på arbetsplatsen, affären eller torget. 

Hjälp till i vardagen
Ibland tar oron och sorgen över, vil-
ket gör att det kan kännas bra att få 
stöttning i vardagslivet. Beställ hem 
eller handla mat till din vän eller var-
för inte hjälpa till att göra fint i träd-
gården.

Stötta tillsammans
Vänner kan hjälpas åt att hålla kon-
takten med den som sörjer eller kän-
ner oro. Starta en grupp på exempel-
vis sms eller chattplattform. Gör ett 
telefonschema, där vännerna kan tu-
ras om att ringa upp.

Visa på hoppet
För att ta sig igenom en kris är det 
viktigt att se vad som blir bättre. Pra-
ta om och visa på det. Kanske tända 
ett ljus, be en bön. Tala om ett ljust 
minne?

Ha tålamod
Ring och hör av dig igen, om det inte 
passade när du ringde sist. Det är 
bättre att du blir avvisad än att din 
vän upplever sig helt ensam.
Många människor har svårt för att ta 
emot hjälp, då kan det vara lättare att 
föreslå att man gör något tillsammans 
som man själv vill göra och som man 
vet att den andre tycker om. Även att 
be om hjälp kan vara bra.
Vi kan även behöva tålamod för att 
lyssna på samma sak om och om igen. 
Då är det viktigt att inte avvisa per-
sonen utan snarare leda in på annat 
innan man avslutar.
Det är också viktigt att ha tålamod 
att vänta in en person, även om man 
själv ser en enkel lösning på ett svårt 
problem kan sådana råd leda till att 
man bryter det förtroende som man 
har.
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN

Henry Rolf Folke Brandin döp-
tes den 30 januari i Nykyrka av 
komminister Emma Thorén.
Från början hade Henrys föräld-
rar Emmy och Jakob planerat 
att ha dop den 6 december men 
omständigheterna med corona-
restriktioner gjorde att de flyttade 
fram dopet till slutet av januari i 
hopp om att restriktionerna hade 
lättat. 
- Men sedan insåg vi att det inte 
var någon idé att flytta på dopet 
ännu en gång, säger pappa Jakob. 
Det var bara att acceptera situa-
tionen. Och att sonen skulle dö-
pas var aldrig någon diskussion 
om. 
- Det känns meningsfullt med do-
pet, förklarar Jakob. 
Visst hade de önskat och planerat 
för en stor dopfest men nu har 
de flyttat fram den till senare när 
omständigheterna tillåter det.
- Det blev ett jättefint dop i en fin 
kyrka, säger Jakob. Vi livestrea-
made dopet via facebook så att 
släkt och vänner ändå kunde del-
ta, totalt var det 60 personer som 
tittade!
Emmy och Jakob flyttade till 
Mullsjö förra sommaren. De 
hade pluggat i Växjö och med 
föräldrar i Lidköping och Bott-
naryd föll valet av bostadsort på 
Mullsjö.
- Och här trivs vi jättebra, intygar 
Jakob!
På bilden är nydöpta Henry om-
given av föräldrar och faddrar. 
Till höger pappa Jakob och mam-
ma Emmy, moster Kajsa håller 
honom och till vänster står bästa 
kompisarna Rebecca och Axel. 
Moster Elin som också är fadder 
saknas på bilden. 

Eftersom restriktionerna gör att det inte går att ha en stor fest har många föräldrar vän-
tat med dopet. Men Emmy och Jakob beslutade att acceptera situationen och döpte sin 
son Henry under de omständigheter som är.

Henry fick ett jättefint dop
men den stora festen får vänta!
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UTKOMMER DEN 22-23 MAJ

Anna och Kim Sollander gifte sig i co-
ronatider trots alla restriktioner. Den 
23 januari vigdes de i Bjurbäcks kyr-
ka av kyrkoherde Pontus Johansson. 
- När vi började planera vårt bröllop 
för drygt ett år sedan var det ju ingen 
som visste vad som väntade, säger de.

Det blev lite ovisst hur de skulle för-
hålla sig till den fortsatta planeringen 
när det stod klart att vi var i en pan-
demi som skulle stänga i stort hela 
världen.

- Men det var så centralt att gifta sig, 
säger de unisont. Visst hade det varit 
trevligt med ett större bröllop och vi 
planerade för en fest med 80-90 gäs-
ter men viktigast var ändå att vi ville 
gifta oss.

Det blev inte som de tänkt sig och 
hoppats men är noga med att påpeka 
att det blev väldigt bra trots att alla 
som de önskat inte kunde vara med.

Restriktionerna sa att de fick ha sex 
stycken gäster vid vigseln. Hur gör 
man när de platserna inte räcker till 
bådas familjemedlemmar? Anna och 
Kim beslutade sig för att enbart de-
ras föräldrar skulle vara närvarande. 
Sedan livestreamade de vigseln för att 
övriga släktingar och vänner skulle få 
uppleva deras stora dag. Uppskattat 
uppenbarligen med tanke på att det 
varit 200 visningar!

- Jättetråkigt förstås att bröllopet inte 
blev som vi planerat från början, sä-
ger de båda. Men vi är så tacksamma 
för att vi och våra nära och kära har 
fått vara friska, då är det ett litet pro-
blem att vi inte kunde ha en stor fest. 
Alternativet hade ju varit att inte vi-
gas över huvud taget och det var ab-
solut inte aktuellt för oss. Kanske blir 
det en stor bröllopsfest senare.

Om de skulle ge andra par som går i 
bröllopstankar något råd, så säger de 
bestämt – gör det som är och känns 
viktigast för er! För oss var det att 
gifta oss!

Anna och Kim har varit ett par i sex 
år. Anna är uppvuxen i Mullsjö och 
Kim i Habo där de nu är bosatta. Var-
för valde de då Bjurbäcks kyrka?

-Jag är god vän med Alice Gustavsson 
som är vaktmästare i Mullsjö-Sand-
hems församling, säger Anna. När vi 
skulle välja kyrka för vårt bröllop så 

visade Alice oss runt i de olika kyr-
korna och så föll valet på Bjurbäcks 
vackra träkyrka vid Nässjön.

- Det blev så fint och vackert, säger de 
båda och Pontus som vigde oss är vi 
så glada för.

Blir det en bröllopsresa när omstän-
digheterna tillåter det? Nej så långt 
säger de sig inte ha funderat. Det 
finns i alla fall inget drömresmål utan 
nu anpassar de sig till situationen och 
låter tiden utvisa vad det kan bli…

Anna och Kim gjorde som många blivande brudpar och planerade för en bröllopsfest med 
många gäster. Coronatider med stränga restriktioner satte stopp för det. Det blev inte 
som de tänkt sig och hoppats på men de är ändå mycket nöjda och glada för sitt bröllop.

Det blev ingen stor bröllopsfest för Anna och Kim
- Det viktigaste var att vi fick gifta oss!
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Varannan måndag träffar vi våra härliga 
konfirmander digitalt över zoom, indelade i 
tre mindre grupper. Vi arbetar med frälsar-
kransen som verktyg där vi varje gång kastar 
nytt ljus över en ny pärla och dess innehåll. 
När vi ställde om till en digital mötesplats 
såg vi ändå möjligheten att ge konfirman-
derna lite roliga uppdrag. För att inleda 
fastan på ett spännande sätt fick konfirman-
derna hämta en uppdragspåse med utma-
ningar i Kyrkans Hus i Mullsjö. Fint att få 
se varandra om så för en liten men trygg och 
värdefull stund! 
I påsen fanns bland annat årets fastekalen-
der med ett litet uppdrag varje dag, ska-
pande material, berättelse om fastan och ett 
presentkort. För att öppna dörren till Bibeln 
och göra den mer tillgänglig i vardagen fick 
konfirmanderna även som utmaning att 
lyssna till Markusevangeliet som vi i ledar-
teamet läser in och lägger ut på våra digitala 
plattformar facebook och hemsidan: http://
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem/
konfirmand-2020-21 
Bibelläsningen läggs ut varje måndag och 
torsdag fram till påskdagen. Välkommen att 
lyssna och reflektera du också! 
Vi har ambitionen att under något tillfäl-
le kunna ses utomhus i mindre grupper för 
att få dela innehållet i dagens pärla, träffa 
varandra och ha roligt tillsammans. 
Ett litet smakprov på hur en konfaträff över 
zoom kan se ut: 
- Vi säg hej, prövar ljud och bild och ser så 
att alla lyckas tas sin in. Vi bli lika glada var-
je gång det lyckas :) 
- Vi introducerar dagens pärla och vad den 
innehåller 
- Vi väljer någon/några delar som vi tittar 
och känner lite extra på
- Reflektionsstund kopplat till temat. Här ar-
betar vi till exempel med värderingsövningar, 
eget skrivande och skapande  
- Vi avslutar med en liten andakt med bön 
och psalm 

Årets konfirmandundervisning sker till största delen digitalt. Men det hindrar inte från att 
det blir intressanta och spännande träffar. Och kanske kan man någon gång få möjlighet 
att träffas och ha roligt tillsammans utomhus…

Digitala konfaträffar med 
fantasi och kreativitet
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Körerna promenerar i väntan på 
att få börja sjunga
Var gör man när coronarestriktio-
nerna sätter stopp för församling-
ens körmedlemmar att sjunga för 
oss eller de inte ens får träffas och 
öva?
- Jag bjuder in till körpromenad, 
berättar kantor Elisabeth Sjödin.
Hon har kontakt med de flesta av 
körmedlemmarna via facebook 
och varje måndag bjuder hon in till 
veckans promenad. 
- Det brukar komma mellan en och 
fem personer, säger hon. Jag väljer 
en promenadväg som passar alla, 
alltså inte allt för krävande. Men 
ofta orkar de som deltar mer än jag 
säger Elisabeth med ett skratt!
De har fika med sig men är det 
femton grader kallt som det har 
varit vid några tillfällen blir det 
”snabbfika”.
- Men det viktigaste är att få träf-
fas och prata, förklarar Elisabeth. 
Många sitter hemma och har spar-
sam kontakt med andra människor.
- Vi sjunger någon psalm ibland, 
säger hon men vi ska ju hålla fyra 
meter mellan oss när vi  sjunger ut-
omhus så det blir inte så bra.
Nu ser Elisabeth och körmed-
lemmarna fram emot att få börja 
sjunga i körgrupper om sex perso-
ner igen, så som de fick göra i hös-
tas.

Fira påsken på nytt spännande sätt!
Att tiden är annorlunda kan vi nog vara överens om. Men i det an-
norlunda kan nya sätt att tänka skapa andra spännande mötesplatser. 
Under påsken 2021 kommer vi inte att kunna fira påsk som vi gjort 
tidigare år MEN i Sandhems kyrka och Nykyrka kyrka kommer du 
ändå kunna få möta påskens budskap på ett spännande sätt med start 
på palmsöndagen.
Håll utkik på våra sociala medier och affischer för med information!
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Varannan fredag träffas vi i Tre Ess-
gänget och får dela livets möjligheter 
och svårigheter med varandra. Vi har 
fått ställa om träffarna till en digital 
mötesplats men trots detta svänger 
tonerna och vi är så glada över att vi 
kan träffas även om det blir på ett an-
nat vis. 
Vi sjunger, spelar och dansar tillsam-
mans ur en repertoar med omtyckta 
låtar, en del som vi kan riktigt bra och 
andra som blir en utmaning för oss. 
Vi börjar träffarna med att värma 
upp både rösten och kroppen med 
olika övningar. Berikande dikter, bild-
gåtor, samtal och tankar fyller också 
stunden med värde. 
Under de veckor som vi inte ses spe-
lar vi i ledarteamet in en filmhäls-
ning till deltagarna med sånger, mu-
sik och dans. Om du är nyfiken att 
”kika in” så hittar du filmer på hem-
sidan: http://www.svenskakyrkan.se/
mullsjosandhem/kyrkans-tre-ess 
Till dem som inte har möjlighet att 
vara med på zoom skickas film och 
brevhälsningar! 
Så klart att vi saknar att träffa var-
andra på riktigt men tillsammans får 
vi kämpa med att hålla i och hålla ut 
därför att vi är rädda om varandra. 
Att vi ändå får ses över zoom ger oss 
hopp om  den tid när vi får showa, 
åka på turné och träffas igen! 

Jenny Rowland en av deltagarna i Tre 
Ess skriver tänkvärda dikter, som hon 
gärna delar med sig av: 

Som ett litet träd 
med djupa rötter
vill jag växa i Guds kärleks mylla 
veta verkligen mer och mer
jag växer fast det inte syns 
jag utvecklas mer och mer 
jag lilla träd inuti Guds stora trädgård 
får grönska, knoppas, leva
Tack Gud för att jag finns! 

Tre Ess håller i och håller ut
med sång och dans på nätet 

T
e
x
t
 
o
c
h
 
f
o
t
o
 
E
m
m
a
-
B
r
i
t
t
a
 
C
a
n
n
e
r
s
t
a
d

12 KYRKTUPPEN 2021



DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING
Hämta dig en påskpysselpåse!
Måndagen efter fastlagssöndagen kunde bar-
nen hämta pysselpåsar i Sandhems och Ny-
kyrka kyrka. Påsarna innehöll spännande 
material med färdiga mallar men också ut-
rymme för egna idéer, tankar och skapande. 
Vi kan se att det är många som har hämtat 
sig en pysselpåse och det tycker vi är så ro-
ligt! 
Inför påsk kommer nya pysselpåsar ut i 
Sandhems och Nykyrka kyrkor med påskens 
budskap som knep och knåp. Från och med 
måndagen den 29 mars kan ni hämta er en 
ny pysselpåse! 

Tvätt av gravsten 
– ett rent nöje 
Träden och miljön bidrar till att alger och lava kan börja breda ut 
sig på gravstenarna. Det kan vara svårt att få en gravsten riktigt ren 
med bara borste och vatten utan att skada målade eller förgyllda 
ytor.
För 200 kronor kan du beställa tvätt av en anhörigs gravsten. Ste-
narna tvättas med en hetvattentvätt. En miljövänlig investering med 
ett rent resultat.
Boka din tvätt hos Ann på receptionen telefon 0392-12200 eller 
Nykyrkas kyrkogårdar Alice Gustafsson telefon 0392-10026. Sand-
hems, Bjurbäcks och Utvängstorps kyrkogårdar Ove Algotsson tele-
fon 0515-760508. 
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Samtliga hushåll i kommunen ska få tidningen i sin brevlåda. Vi är 
dock medvetna om att det inte alltid fungerar tillfredsställande med 

distributionen. Om du saknar din tidning, ring svensk Direktreklam på  
tel. 036-18 76 10 eller e-post sdr611@sdr.se

Tidningen finns också att hämta i kyrkorna och i Kyrkans Hus i Mullsjö.

01 Anmälan till Anna-Karin Hultman, Nykyrka

Anmälan till Emma Thorén, Sandhem

18 Nykyrka kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

19 Nykyrka kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

18 Sandhems kyrka Mässa Emma Thorén

19 Sandhems kyrka Mässa Emma Thorén

Skärtorsdagen: Det nya förbundet 

Fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling
Anmälan till påskhelgens gudstjänster sker senast onsdag 31/3 kl 18. Övriga söndagar och Kristi himmelsfärd: 

anmälan senast kl 18 dagen före den gudstjänst eller mässa du vill delta i.  Observera att restriktioner från Folk-
hälsomyndigheten och regeringen kan komma att ändras så att det också påverkar församlingens predikotur. Se 

därför också predikoturen i JP, FT och MullsjöNytt, samt vår hemsida eller på facebook. Här utgår vi från fortsatta 
restriktioner om max åtta gudstjänstdeltagare förutom tjänstgörande personal.

02 Anmälan till Pontus Johansson

9 Utvängstorps kyrka Gudstjänst Pontus Johansson

12 Nykyrka kyrka Gudstjänst Pontus Johansson

15 Sandhems kyrka Gudstjänst Helge Antonsson

18 Bjurbäcks kyrka Gudstjänst Helge Antonsson

Långfredagen: Korset

04 Anmälan till Anna-Karin Hultman, Nykyrka

Anmälan till Pontus Johansson, Sandhem

9:30 Nykyrka kyrka Mässa Anna-Karin Hultman 

11 Nykyrka kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka Gudstjänst Pontus Johansson och 
Helge Antonsson

17:30 Sandhems kyrka Mässa Pontus Johansson och 
Helge Antonsson

Påskdagen: Kristus är uppstånden

05 Anmälan till Emma Thorén

11 Nykyrka kyrka Mässa Emma Thorén

15 Emmausvandring ca 4 km, utgår från Sandhems 
kyrka, medtag eget fika och sittunderlag. Emma 
Thorén

Annandag påsk: Möte med den uppståndne 

11 Anmälan till Emma Thorén

10 Nykyrka kyrka Gudstjänst Helge Antonsson och 
Emma Thorén

11 Nykyrka kyrka Mässa Helge Antonsson och 
Emma Thorén

16 Sandhems kyrka Mässa Helge Antonsson och 
Emma Thorén

2:a sön i påsktiden: Påskens vittnen

APRIL

18 Anmälan till Pontus Johansson

10 Nykyrka kyrka Gudstjänst Helge Antonsson och 
Pontus Johansson

11 Nykyrka kyrka Mässa Helge Antonsson och 
Pontus Johansson

16 Sandhems kyrka Mässa Helge Antonsson och 
Pontus Johansson

3:e sön i påsktiden: Den gode herden

25 Anmälan till Anna-Karin Hultman

10 Nykyrka kyrka Gudstjänst Anna-Karin Hultman 

11 Nykyrka kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

4:e sön i påsktiden: Vägen till livet

02 Anmälan till Emma Thorén

10 Nykyrka kyrka Gudstjänst Emma Thorén

11 Nykyrka kyrka Mässa Emma Thorén

16 Sandhems kyrka Mässa Emma Thorén

5:e sön i påsktiden: Att växa i tro

MAJ

09 Anmälan till Anna-Karin Hultman

10 Nykyrka kyrka Gudstjänst Anna-Karin Hultman 

11 Nykyrka kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka Mässa Anna-Karin Hultman

Bönsöndagen: Bönen

13 Anmälan till Anna-Karin Hultman

8 Utvängstorps kyrka Gökotta Anna-Karin Hultman 

Kristi himmelsfärds dag: Herre över allting

16 Anmälan till Pontus Johansson

10 Nykyrka kyrka Gudstjänst Pontus Johansson

11 Nykyrka kyrka Mässa Pontus Johansson

16 Sandhems kyrka Mässa Pontus Johansson

Söndagen före pingst: Hjälparen kommer

23 Anmälan till Pontus Johansson

10 Nykyrka kyrka Mässa Pontus Johansson

11 Nykyrka kyrka Mässa Pontus Johansson

16 Sandhems kyrka Familjegudstjänst ute Pontus 
Johansson

Pingstdagen: Den heliga Anden

24 Anmälan till Pontus Johansson

18 Bjurbäcks kyrka Mässa Pontus Johansson

Annandag Pingst: Andens vind över världen

Du anmäler dig till: 
Pontus Johansson: 0703-53 64 67, Emma Thorén: 0725-42 91 51, Anna-Karin Hultman: 0702-06 47 90

14 KYRKTUPPEN 2021



Skriv och skicka din bön kring Corona på den nya bönesidan. 
På bönewebben be.svenskakyrkan.se kan du tända ett digitalt ljus, skriva en bön eller 
en tanke, som andra också kan läsa. Du är alltid anonym på bönewebben.

Här också finns din kyrka!
När myndigheternas restriktioner gör att församlingens verksamheter inte
fungerar som vi är vana vid kan du alltid hitta kyrkan på de här ställena:

Hemsida: svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
Facebook: facebook.com/svenskakyrkan

Närradion: 95,6 MHz Radio Sigfrid

Ge en gåva
Nöden i världen är stor och pandemin har inte gjort den 
mindre. Också i vår kommun har människor drabbats 
hårt och många lever på marginalerna. 
I Mullsjö-Sandhems församling kan den som behöver 
ansöka om att få en matkasse med basvaror och ett 
presentkort på Ica. Därför ber vi dig som kan, att vara 
med och bidra med en slant. Det du ger går oavkortat 
till församlingens diakoni och vårt stöd till enskilda och 
familjer.

Swish: 123 231 97 88
Bankgiro: 827- 81 52 
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