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Nog kan vi känna igen oss i uttrycket ”ökenvandring”. Jag 
bläddrade i förra årets första nummer av Kyrktuppen. Då 
kunde vi inte ana vad som skulle ligga framför oss. Även 
om de flesta av oss nog hade hört om en virussmitta i Kina 
som hade ett märkligt namn. Ordet corona stod ingenstans 
i vår tidning då. Vi hade ingen aning om att våra fina pla-
ner och verksamheter helt fick planeras om. Att det skulle 
bli en tid, en lång tid, då vi inte skulle kunna se varandra 
och mötas på de naturliga och självklara sätt som vi var 
vana vid.  
Det är skönt ändå att inte veta allt om det som ligger fram-
för. Det om något skulle skapa ångest, åtminstone i mitt 
liv. I psalm 219 i psalmboken sjunger vi så här: Det är nog, 
o Gud, att veta att jag lever i din hand. Kanske frågorna 
blir lösta, kanske får de inget svar. Det som ger mitt liv en 
mening är att du, Gud, vill mitt väl. Det är nog, o Gud, att 
veta, att jag lever i din hand. 
När Israels folk befriades från slaveriet i Egypten och Mose 
hade uppdraget att vara ledare för den där vandringen, 
då kunde ingen veta. Det var början på en verkligt lång 
ökenvandring. Fyrtio år närmare bestämt innan de kom 
till det land som Gud hade tänkt ut åt dem. Hela Andra 
Mosebok handlar om denna vandring. Och aldrig någon 
gång var det riktigt självklart att de skulle fortsätta. Många 
började ganska snabbt att längta tillbaka till fångenskapen 
och gjorde sig fantasibilder av köttgrytorna de fick äta av i 
Egypten. Men ändå blev det steg för steg en ljusning, mot 
det som Gud hade lovat. Och ingen av de där dagarna och 
nätterna i öknen var meningslösa. Vandring i öken eller 
att leva dagar när det pågår en pandemi är ändå inte en 
parentes i livet. Det skulle kunna kännas så, men livet har 
sin djupa mening också de dagarna. 
För ett år sedan, då när Kyrktuppens första nummer kom 
ut 2020, då var det också precis i början på fastan. Den 
tiden är ju som en ökenvandring i miniatyr, då det är mer 
avskalat och enkelt och kärvt på lite olika sätt. Nu blev 
det som att den där tiden bara fortsatte, även efter den 
gladaste av alla dagar som är påskdagen. Nu var det ändå 
så att spännande och helt underbara saker hände där under 

israeliternas ökenvandring, men också förstås mycket som 
var svårt. Vad fastetiden vill välsigna oss med är en djupare 
längtan efter det som är bestående. En djupare längtan 
efter närheten till Gud och till det eviga. Sådant som det är 
svårare att upptäcka när allt bara rullar på. 
Jag kan tänka mig att vi som människor, som kristna, som 
kyrka och församling kan upptäcka en djupare längtan 
efter gemenskap och längtan efter det mest väsentliga när 
det är så mycket som inte längre är självklart. Det kanske 
är en del som inte är lika nödvändigt för oss längre, efter 
coronapandemin, medan annat blivit helt omistligt. Och 
jag tror att det är som det ska. Det är nog, o Gud, att veta 
att jag lever i din hand.

Många varma hälsningar till dig med bön om uthållighet 
och ett förnyat hopp! 
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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Hur blev julen 2020?

Doris Axenfjord, 
Mullsjö:
- Vad blev då annorlunda, säger Doris 
Axenfjord. I stort sett allt!
Personligen betyder adventstiden väl-
digt mycket. En tid av förväntan och 
förberedelser. Det var en stor saknad 
att inte kunna fira adventsgudstjänst i 
Nykyrka kyrka. Men det fanns en fin 
gudstjänst på nätet.
Vi blev bjudna på adventsfika utom-
hus med öppen eld och värmeljus i 
träden. Vackert, minnesrikt och helt 
annorlunda!
Med hjälp av den digitala julkalen-
dern som jag tittade på varje dag in-
fann sig förväntan trots allt. 
Matlagning och bak blev ren terapi 
med tid för eftertanke hur helgerna 
skulle bli detta annorlunda år.
Julafton utan julbön var tomt! 
Julgemenskapen firade vi utomhus 
med öppen eld, fårskinn på bänkar-
na att sitta på, nykokt risgrynsgröt, 
skink- och ostsmörgås. En promenad 
avslutade dagen. 
På juldagen tändes grillen för korv-
grillning och några timmars gemen-
skap.
Julen 2021 vet vi inget om men det 
kan säkert finnas saker vi gjorde som 
vi tar med oss och kompletterar nästa 
jul med!

Sofia Samuelsson, frisör 
och ägare till Klipphörnan 
i Sandhem:
- Julen blev faktiskt lugnare än van-
ligt, säger Sofia. Syskonbarnen på 8, 
12 och 15 år har klart för sig att det 
är speciella tider, så de tog det lite lug-
nare och det blev inte så mycket ”tjo 
och tjim” och de var medvetna om att 
vi inte ska vara för nära varandra.
Min dotters pojkvän var inte med 
eftersom han har ett arbete där han 
träffar många och inte ville ta några 
risker med smittspridning. 
- Men annars blev julen bra, nästan 
som vi brukar fira den med julmat 
och allt och jag fick umgås med dem 
som är viktigast för mig.
- I många år har vi gjort en längre resa 
efter julen men jag har så länge varit 
inställd på att den inte skulle bli av i 
år, så jag längtar faktiskt inte efter att 
resa. Det hade bara känts osäkert att 
ge sig iväg utomlands.

Anna-Karin Hultman, 
komminister i Mullsjö-
Sandhems församling:
- Jag har jobbat varje jul tidigare, så 
det blev tomt julen 2020, säger Anna-
Karin. Vi i familjen, min man och tre 
barn, var hemma i lugn och ro. Vi tit-
tade på klipp på nätet för att få känna 
julens budskap.
Men jag kände en väldig saknad ef-
ter både julottan och julnattmässan, 

få känna doften av ljus och få träffa 
människorna. Det var något som gick 
förlorat!

Matilda Carlström, 
konfirmationsledare: 
- Min jul har varit bra men med tanke 
på hur världen och samhället ser ut så 
var den ju väldigt konstig liksom för 
de allra flesta kan jag tänka mig. Jag 
inte har träffat lika många som van-
ligt och fick fundera på hur jag skulle 
kunna träffa mina äldre släktningar 
på ett säkert sätt. 

Maud Sundqvist, 
Sandhem:
- Jag firade julafton tillsammans med 
mina två söner och deras familjer. Vi 
träffades hemma hos den sonen som 
har det största vardagsrummet så att 
vi kunde hålla två-metersdistans.
Jag har tre barnbarn mellan 1 och 6 
år och de har uppfattat att vi inte kan 
kramas som vi brukar. Nu får jag en 
”coronakram” av dem! Det innebär 
att de kramar mina ben för att inte 
komma i närheten av ansiktet.
Vi har träffats mycket utomhus under 
hela pandemin och inför julen funde-
rade jag mycket på hur vi skulle göra 
men slutligen sa jag att det är ändå 
julafton och då tar jag chansen efter-
som vi alla var friska!

Ett annorlunda år, minst sagt! Ingenting var sig likt och vi fick lära oss att tänka om och tänka 
nytt. Julen, den stora gemenskapens högtid, hur blev då den?

Doris

Sofia

Anna-Karin Maud

Matilda
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- Det är gôtt att komma ut och röra 
på sig, att få höra suset från vinden, 
säger Anna-Karin Hultman med 
en dialekt som avslöjar att hon ur-
sprungligen kommer från en annan 
del av landet. 
Anna-Karin är Mullsjö-Sandhems 
församlings nya komminister, som 
började sin tjänst här den första fe-
bruari. 
Hon är född och uppvuxen i Sundals-
Ryr i Dalsland där pappa var bonde 
och mamma sjuksköterska. 
- Det var inget speciellt tillfälle, som 
gjorde att jag bestämde mig för att 
bli präst, berättar Anna-Karin, det 
liksom växte fram på ett naturligt 
sätt. Mamma tog med oss syskon på 
kyrkans verksamheter redan från mi-
niorerna. Jag har för övrigt en sex år 
äldre bror som också är präst!

Lärde sig teckenspråk
Anna-Karin bodde kvar på hemorten 
medan hon läste på Göteborgs uni-
versitet och blev en långpendlare un-
der flera år. Hon blev färdig den 11 
januari 2004 och prästvigdes i Karl-
stads domkyrka.
- Min bror, som var färdig präst före 
mig, hängde på mig stolan, berättar 
hon lätt rörd. Jag stortjöt!
Hon började som pastorsadjunkt i 
Grava församling i närheten av Karl-
stad. Där arbetade hon också tillsam-
mans med Anne Wikner som då var 
kyrkoherde för döva. Med hjälp från 
stiftet gick Anna-Karin en privat un-
dervisning i teckenspråk i Örebro. 
Det gjorde att hon sedan kunde ha 
gudstjänster och mässor och förrätt-
ningar på teckenspråk. 
- Jag lärde mig mycket vid undervis-
ningen som jag har haft användning 
för också i Huskvarna.

Tuffa år
Hon gjorde premiär som komminister 
i Västerstrands församling i Karlstad 
där hon blev kvar i nästan fem år.

Nu hade Anna-Karin två små flickor 
men hon hade också bestämt sig för 
att skiljas från flickornas pappa. Det 
blev ett uppbrott som förde henne 
och döttrarna tillbaka till Dalsland 
där hon tjänstgjorde först i Stenebys 
och sedan Melleruds pastorat. 
Privat blev det några tuffa år som en-
samstående småbarnsmamma. Dess-
utom fick dottern Alice diabetes typ 1 
när hon var 5 år. 
- En jobbig sjukdom, säger Anna-Ka-
rin men hon är en duktig tjej som idag 
är 14 år och klarar det mesta själv.
De här åren med skilsmässa och små-
barn satte sin spår hos Anna-Karin 
och så småningom sa kroppen ifrån 
och hon blev sjukskriven för utmatt-

Möt Anna-Karin Hultman, Mullsjö-Sand-
hems församlings nya komminister! En glad 
och positiv djur- och naturmänniska med 
rötterna i en bondefamilj i Dalsland. Efter 
några tuffa år, tog kärleken henne till Skär-
stad där hon nu lever på en gård tillsam-
mans med sin familj.

Välkommen Anna-Karin! Församlingens nya präst ska 
framför allt inrikta sig på diakoniarbetet i församlingen.

Nyfiken på...

Anna-Karin
församlingens nya präst
En naturmänniska
som gläds över
livet på landet

T
e
x
t
 
I
n
g
e
r
 
R
i
d
s
t
r
ö
m
,
 
f
o
t
o
 
H
e
l
v
i
 
D
a
h
l
é
n

4 KYRKTUPPEN 1-2021



ning. Hon fick professionell hjälp, 
gick på kurs och fick kunskap om 
varför kroppen hade protesterat och 
hur hon skulle ta hand om sig själv. 
Bland mycket annat började hon vara 
ute och röra på sig. 
När hon nu har sin nya arbetsplats i 
”friluftsriket” Mullsjö har hon från 
första början kollat vilka vandrings-
leder som finns och hon har planerat 
in att kunna ta en springrunda då och 
då. 
- Fysisk träning är en bra metod som 
ger mig ork och energi i vardagen, 
förklarar hon.
Men jag har också fått lära mig att 
det inte är fel att stanna upp i soffan 
någon gång ibland och se en film, sä-
ger hon med ett litet leende.
Det här var en period i livet som satte 
djupa spår men som hon säger, också 
har stärkt henne.

Flyttade till Skärstad
Men kärleken kom tillbaka i Anna-
Karins liv och därmed glädjen och 
glöden. Det var kärleken som 2014 
fick henne att tillsammans med dött-
rarna flytta till Skärstad utanför Hus-
kvarna. Hon hade träffat Stefan som 
är lantbrukare med gård och egenfö-
retagare med egen grävfirma. 
- Bland annat plogar han hela Hus-
kvarna så nu när det är mycket snö, 
kan han vara borta tio timmar, berät-
tar hon.
Här började Anna-Karin arbeta som 
komminister i Huskvarna församling 
och familjen utökades med sonen Lu-
cas som nu är fem år. 

En gård full med djur
Nu bor familjen mitt ute på landet 
med skogen och tystnaden precis ut-
anför dörren, något som de alla upp-
skattar. Uppvuxen på landsbygden på 
en gård blir det en extra stark känsla.
På gården finns det 58 tjurar i lösdrift 
men som naturligtvis ändå kräver 
omsorg och arbete.
Så finns det tre hästar att ta en ridtur 
på, får, hund och katt!
Och hon är inte nybörjare med dju-
ren. I föräldrahemmet fanns sju fjord-
hästar och under studietiden ägnade 
sig Anna-Karin och hennes syskon åt 
att ta emot turister på turridning i na-
turen.
- Det är gott att ha djuren, säger An-
na-Karin med övertygelse och hela fa-
miljen hjälps åt att sköta dem.

Med gården full av köttdjur så är An-
na-Karins döttrar Ellen nu 13 år och 
Alice 14 båda vegetarianer! 
-Problemet nu är att få i dem ordent-
ligt med protein, förklarar Anna-Ka-
rin och berättar att det var en speciell 
händelse som fick dem att sluta äta 
kött. En tjur blev nämligen sjuk och 
tvungen att avlivas. Nödslakten sked-
de av olyckliga omständigheter så att 
döttrarna kom att se den och berörde 
dem – naturligtvis – på djupet.

Berömde Pontus
Nu har alltså Anna-Karin bytt ut ar-
betsplatsen i Huskvarna mot Mull-
sjö-Sandhems församling där hon 
framför allt ska fokusera på diakoni-
arbete. Det var för övrigt en speciell 
händelse som gjorde att hon sökte 
den här tjänsten.
- Jag var med på begravningen av 
Stefans moster i Sandhems kyrka, be-
rättar hon. Det var kyrkoherde Pon-
tus Johansson som tjänstgjorde som 
präst. Efter begravningen kände jag 
att jag måste gå fram till honom och 
tala om att jag tyckte att hans begrav-
ningsbön var så fin!

Positiv framtid
En djur- och naturmänniska som inte 
ser några problem med att pendla 
mellan familjens gård och sin arbets-
plats.
Men det är inte enbart djur och natur 
på hennes intresselista avslöjar hon. 
Jag och mina syskon uppträdde på 
äldreboenden med sång och musik.

Anna-Karin har alltså erfarenhet av 
att arbeta både i rena landsbygdsför-
samlingar och i tätorten.
- Båda varianterna har sin charm, sä-
ger hon. Det handlar om att få möta 
människor mitt i livet.
Om framtiden efter en pandemi, som 
stängt ner stora delar av samhället 
inklusive våra kyrkor och deras verk-
samheter, är Anna-Karin ändå opti-
mistisk.
- Jag tror att människor har längtat 
efter att få besöka kyrkorna och allt 
de har att erbjuda för både små och 
stora!
Nu när allting har stannat upp kan 
det bli en omstart för en del verksam-
heter, resonerar hon. Man kanske sål-
lar bort det som inte längre är aktuellt 
och gör nytt och spännande i stället.
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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
Om klockan är mellan 17 och 06 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 och 06 kan du också ringa
jourhavande medmänniska på telefon 08-702 1680

Är du kvinna och utsätts för hot, våld eller sexuella över-
grepp 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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Fortsatt ökenvandring 

– att vara kyrka i pandemitid

Sedan mitten av november har för-
samlingen enbart haft inspelade guds-
tjänster och andakter för närradio, 
hemsidan och facebook. Hoppas du 
har möjlighet att på något vis följa 
med där! 

Fira mässa i kyrkan
Men nu öppnas möjligheten att i 
mycket små och enkla sammanhang 
få fira mässa, alltså gudstjänst med 
nattvard. Mässan är själva hjärtpunk-
ten i kyrkans liv och nu är det möjligt 
att fira den. Men så viktigt att vi är 
mycket noggranna då. Maximalt åtta 
deltagare kan delta (förutom tjänstgö-
rande personal) och därför måste du 
anmäla till tjänstgörande präst vilken 
mässa du vill delta i. Prästen använ-
der sig av visir och spritar händerna 
mycket noggrant förstås. Nykyrkas 
och Sandhems kyrkor där mässorna 
firas är stora och det går bra att sitta 
med ordentligt avstånd till varandra. 
Vid utdelandet av bröd och vin är det 
endast två gudstjänstdeltagare fram-
me åt gången vid var sin ytterkant av 
altarrunden. 

Predikan med posten
Vi börjar nu också med att posta sön-
dagens predikan med en liten häls-
ning om du inte har möjlighet att 
delta i mässan eller följa de inspelade 
andakterna på hemsidan eller face-
book. Anmäl dig till ett sådant pre-
dikoutskick på pastorsexpeditionen 
telefon 0392-122 00 så ordnar vi det!

Öppna kyrkor
Vi fortsätter förstås att hålla Nykyr-
kas, Sandhems och Utvängstorps 
kyrkor öppna, med möjligheten att 
komma och gå. Efter vårens renove-
ringsarbeten i Bjurbäcks kyrka hop-
pas vi kunna hålla även den öppen 
som övriga kyrkor. Välkommen till 
din församlingskyrka för enskild an-

dakt, stillhet och något av gemenskap 
ändå. I kyrkorna finns små lådor med 
psalmböcker som är tänkta att kun-
na lånas hem. Skulle du vilja låna en 
psalmbok – låna frimodigt! 

Förrättningar
När det gäller begravning kanske du 
vet att vi har vi har en särskild dis-
pens från åttapersonersregeln. Vid 
begravningsgudstjänst får 20 anhö-
riga och vänner delta utöver tjänstgö-
rande personal. Möjligheten finns nu 
också för dop och vigslar, men då är 
det maximalt åtta personer förutom 
tjänstgörande personal som kan när-
vara. Många väljer nu att senarelägga 
sin vigsel eller dop.

Hälsningar 
på Facebook
Den digitala adventskalendern med 
små hälsningar varje dag på facebook 
fick vi mycket fin respons på. Det 
känns roligt förstås. Mycket jobb var 
det och vi kämpar fortfarande med 
att få till ljudet bättre och vi fortsät-
ter med hälsningar där. Det blir inte 
varje dag som adventskalendern men 
ändå lite nu och då. Gilla gärna för-
samlingens facebooksida så hoppas 
vi att du får hälsningarna i ditt flöde. 
Du får gärna tipsa oss om innehåll 
och tema för de här inslagen.

Julhälsning
Alla våra ideella medarbetare fick ett 
litet utomhusbesök med en bok- och 
chokladjulpåse någon vecka innan 
jul. Det var verkligen ett roligt arbete 
som hela arbetslaget deltog i med stor 
entusiasm. 

Konfirmand-
undervisning
Konfirmanderna har fått temamate-
rial på webben under sista delen av 
höstterminen. Men nu, under början 
på vårterminen, samlas vi digitalt via 
mötesplattformar så vi i alla fall får 
träffas på något sätt. Det sker i min-
dre grupper förstås.

Ge en gåva
Inom diakonin har behoven har ökat. 
Mullsjö-Sandhems församling kan 
erbjuda visst ekonomiskt bistånd till 
enskilda och familjer, med värdekort 
för livsmedel och matkassar. Försam-
lingens bidrag till enskilda bygger 
egentligen helt och hållet på frivilliga 
gåvor. Eftersom året har inneburit 
att betydligt färre firar gudstjänst i 
kyrkan har förstås också kollekterna 
minskat. Vill du ge ett bidrag till för-
samlingens diakoni kan du swisha din 
gåva till: 123 231 97 88.

Prata med prästen
Du ska också veta om möjligheten 
att höra av dig till din församling om 
du skulle vilja tala med någon. Fram-
för allt är det prästerna som har den 
uppgiften. Om du vill att någon från 
församlingen ringer upp dig lite nu 
och då kan du anmäla dig till prästen 
Emma Thorén så får du små samtal 
från oss.
Det är mycket som är så annorlunda 
och vi hoppas och ber att vi snart ska 
kunna mötas igen. Mycket går på 
sparlåga, men kyrkan ÄR ändå här, 
mitt i och trots allt. Vi får påminna 
oss om hur viktigt det är att fortsätta, 
vara uthållig i bönen, fortsätta med 
att höra av oss till varandra. Du är 
också del av kyrkan där du är. Öken-
vandringen verkar fortsätta ett bra 
tag till. Lev väl och sluta inte hoppas!

Mycket är annorlunda och mycket går på sparlåga men några små ljusglimtar finns ändå i kyrko-
herde Pontus Johanssons rapport om det aktuella läget. 
Och kyrkan är ändå här, mitt i och trots allt, påminner han oss om!
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Så här firar vi 
gudstjänst i coronatider!

- Jag har slitit kyrkbänkarna i hela 
mitt liv, säger Sture Paulsson. 
Sedan i somras bor han och hans 
hustru Etelka i ett nybyggt hus på 
Ekbacka Strand med en vidunderlig 
utsikt över Mullsjön.
Sture är uppvuxen i Gravsjö och där 
var det verkligen ekumenik, intygar 
han. Missionshuset användes var sin 
dag av de olika församlingarna i byg-
den.
För Etelka med rötterna i Ungern och 
katolicismen tog det betydligt längre 
tid innan hon hittade sin tro och den 
svenska kyrkan.
Båda är 70-plussare och alltså i den så 
kallade riskåldern och därmed redan 
i våras tvingade att tänka om beträf-
fande sina gudstjänstbesök i kyrkan. 
- Vi gick väl mellan sju och åtta gång-
er när man fortfarande kunde och 
fick besöka en gudstjänst i kyrkan, 
säger de.
Numera sker deras gudstjänstbesök 
på digital väg.
- Men det är sorgligt att inte få gå på 
sin gudstjänst i kyrkan, säger Etelka 
med eftertryck. 
Hon tycker för övrigt att varje kom-
mun själv skulle få bestämma lite 
mera om hur man hanterar bland an-
nat det här med fysiska besök i kyr-
kan. 
- Det beror ju så mycket på hur kyr-
kan är utformad, hur stor den är till 
exempel, om man kan träffas där på 
ett smittsäkert sätt. Är det en stor 
kyrkolokal som Nykyrka eller är det 
ett litet kapell?
Sture är helt enig med Etelka om att 
det är en saknad efter gudstjänst i 
kyrkan.
- Risken finns ju också att man bli 
”avvand”, säger Sture. Vi är ju så-
dana rutinmänniskor och om man 
bryter vanan att gå på söndagsguds-
tjänst tillräckligt länge så kanske det 

blir svårt att komma tillbaka till den 
rutinen.

Gudstjänst i soffan
Nu har alltså omständigheterna gjort 
att Etelka och Sture konsumerar, som 
Sture säger, gudstjänsterna digitalt. 
Hemma hos dem finns förutom tv 
också laptop och datorer. Sture har 
varit med i den digitala världen sedan 
den kom i gång på 80-talet då han ar-
betade på en stordataavdelning, så de 

är hemmastadda med tekniken.
Nu kan de ”delta” i tre gudstjänster 
på en dag. Naturligtvis den som sänds 
från Mullsjö-Sandhems församling. 
Den är viktigast och de är fulla av be-
undran för vad personalen kan åstad-
komma utan större erfarenhet och 
utrustning. 
Själva firar Etelka och Sture guds-
tjänsten på sin laptop, tillsammans i 
soffan och med ett tänt ljus på bordet. 
I övrigt söker de på tv:s utbud efter en 
gudstjänst med en ”duktig förkunna-

Hur fungerar gudstjänstlivet när omständigheterna gör att kyrkans gudstjänster är inställda?
Etelka och Sture Paulsson i Mullsjö har varit flitiga gudstjänstbesökare men nu sker gudstjäns-
terna på digital väg med en samling i soffan och en laptop.
Men saknaden efter gudstjänsterna i kyrkan är stor och när det i mitten på januari blev möjligt 
att fira mässa i två av församlingens kyrkor var de premiärgäster!

Gudstjänstdags! Etelka och Sture Paulsson sätter sig tillsammans i soffan för att 
”delta” i söndagens gudstjänst.
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re” som griper tag, som Etelka säger.
- Själv är jag ”allätare”, inflikar Sture. 

Mer än ingenting
Det positiva med en digital gudstjänst 
är att man kan välja från utbudet 
på nätet och att man är obunden av 
klockan.
- Det är mycket mer än ingenting, 
förklarar Etelka men det är ändå en 

väldig saknad efter gudstjänsten i 
kyrkan är båda överens om. Känslan 
är inte riktigt den samma, man är inte 
delaktig på samma sätt, speciellt inte i 
mässans ritualer.
Etelka jämför det med att se teater el-
ler konsert på tv:n eller på plats.
De framhåller också hur viktigt det 
är med en vilodag, att söndagen är 
en dag då vi inte sysslar med det som 

vi gör på vardagen. Vi behöver bryta 
vardagen och kanske vila eller läsa 
och släppa vardagens tankar.
Men båda är optimistiska inför fram-
tiden.
- Skarorna vänder tillbaka, säger Stu-
re. De som har gått i kyrkan tidigare, 
kommer tillbaka!

Nu kan du fira mässa i kyrkan!
Med början söndagen den 17 januari kan 
man fira mässa i kyrkan på söndagar. Åtta 
personer får delta, exklusive personal och de 
som vill vara med anmäler sig till tjänstgö-
rande präst. På församlingens hemsida, face-
booksida, predikoturerna och i MullsjöNytt 
finns kontaktuppgifter.
Tiderna för mässa är Nykyrka klockan 10 
och 11 och Sandhems kyrka klockan 16.

Etelka och Sture har alltid varit flitiga gudstjänstbesökare men 
de har fått hålla till godo med gudstjänst på sin laptop under 
en lång tid. Men det är mycket mer än ingenting!

En kopp kaffe efter gudstjänsten.  Etelka och Sture deltog 
i den första ”coronasäkra” mässan och var mycket nöjda.
- Det kändes fint att få komma till kyrkan igen och vara 
med på den här gudstjänsten, säger de.
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Boktipset...Boktipset...
Där kräftorna 
sjunger 
av Delia Owens
I det här numret av Kyrktup-
pen vill jag tipsa om en ganska 
ny bok som kom ut på svenska 
förra året, Där kräftorna sjung-
er är skriven av Delia Owens. 
Den handlar om flickan Kya 
Clark som växer upp under 
svåra förhållanden. Hon är 
yngst i en syskonskara på fem. 
Familjen bor i ett litet skjul i våtmarken utanför en by, 
vid North Carolinas kust. En dag går mamma hemifrån 
och kommer inte tillbaka. Kya sex år, sitter på verandan 
och väntar. Väntar på att mamma ska dyka upp mellan 
träden där borta på stigen. Inte överger väl en mamma 
sina barn? 
Veckorna går och en efter en av de äldre syskonen ger sig 
också av. Till sist är det bara Kya och pappa kvar. När 
Kya är tio år har även pappa försvunnit. Hon tvingas nu 
ta hand om sig själv och överleva helt ensam i den öde 
våtmarken. Byborna kallar henne ”Träskflickan” och 
sprider elaka rykten om henne. De sociala myndigheter-
na gör några försök att få henne till skolan. Det lyckas 
inte. Hon som vuxit upp med fiskmåsarna som sina enda 
vänner och är ett med naturen, är skicklig på att gömma 
sig för dem hon inte vill träffa. Människorna i det lilla 
samhället har alltid ansett Kya som märklig och när en 
ung man hittas död i närheten av Kyas hem blir hon miss-
tänkt. 
Författaren väver ihop ett kriminaldrama med en skräm-
mande skildring av ett samhälles sätt att hantera utanför-
skap och utsatthet, en vacker kärlekshistoria och en hyll-
ning till naturen. 
Den här boken tycker jag är fin, lättläst och 
svår att lägga ifrån sig!

Av Maria Högberg

Av Kristina Eyre

Förändringar: 
En kärlekshisto-
ria 
av Ama Ata Aidoo
Under en period i mitt liv bestämde 
jag mig för att läsa böcker från värl-
dens alla hörn. Jag kände att jag blev 
låst vid de västerländska böckerna 
och ville vidga mina vyer. En av för-
fattarna som jag hittade heter Ama 
Ata Aidoo och kommer från Ghana 
och hon har skrivit en bok som jag läst om flera gånger sedan 
dess, nämligen Förändringar: En kärlekshistoria som publice-
rades 1991 och gavs ut på svenska för första gången 2002. 
Låt dig dock inte luras av den något romantiska titeln, det är 
ingen sockersöt berättelse om passion och kärlek på det tra-
ditionella sättet. I Förändringar får vi möta huvudpersonen 
Esi som väljer att lämna sin man, att skiljas. Han har återigen 
gjort ett försök till försoning, men för Esi är det snarare äkten-
skaplig våldtäkt. Det i sig är ett stort ämne för den afrikanska 
litteraturen, för visst ska en kvinna vara glad att hon har en 
man som åtrår henne? Eller?
Förändringar leder oss tillsammans med Esi genom hennes 
livsförändring. Esi tar ett beslut, gör ett val och hon bryter 
mot de vanliga föreställningarna om hur en afrikansk kvinna 
ska bete sig och leva; hur det kan se ut om en kvinna väljer att 
leva utanför de traditionella ramarna i samhället. 
Vi får möta föreställningar om äktenskap, kärlek, polygami 
och traditioner på ett modernt och öppet sätt. Ama Ata Ai-
doo har blivit en person som för betydelsen av kvinnors erfa-
renheter framåt inom kulturen i Afrika och hon har blivit en 
förespråkare för kvinnors rättigheter och sociala rättvisa. Hon 
har ett sätt som känns modernt, varmt och samtidigt provoce-
rande och roligt. 
Förändringar är en bok som kan få dig att skratta, gråta och 
tänka. Den säljs inte överallt, men väljer du att leta 
fram den i en butik, på ett bibliotek eller låna den 
av någon så lovar jag dig en bok som du kommer 
att minnas!
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Emma hjälper dig att hitta 
tillbaka till glädjen i livet

Visst vill vi alla vara glada? Visst är 
glädjen något som vi alla strävar ef-
ter? Vad gör vi då när allt som är ro-
ligt tas ifrån oss? Som till exempel när 
vi inte längre kan träffa våra nära och 
kära på grund av en pandemi?

Det första vi behöver göra är att 
sörja! Du får vara hur arg och ledsen 
som helst. Klaga gärna på Gud. Låt 
alla besvikna och upprörda känslor 
komma ut. Du kan prata högt, skri-
va, måla, sjunga, dansa, tokträna el-
ler vad som helst som hjälper dig att 
släppa fram dina känslor. Efter det är 
du förmodligen ganska trött. Se till 
att ge dig själv den sömn som du be-
höver. 

Sedan är det dags att börja om. Det 
kommer inte bli som förut, men det 
är fortfarande möjligt att hitta saker 
att glädjas åt. Ett knep för att hitta 
glädjeämnena är att fråga sig själv: 
Vad är jag tacksam för? Börja i det 
 

lilla, andas du? Då är du förhopp-
ningsvis tacksam för det. Om inte, 
ring någon och prata igenom det. Kan 
du inte känna tacksamhet för att du 
andas och är vid liv så behöver du 
hjälp av utomstående. 

Om du har konstaterat att du andas 
och kan känna tacksamhet för det så 
kan du gå vidare. Kan du tänka klart? 
Också något att vara tacksam för. 
Fortsätt så att söka efter saker som 
du är tacksam och…glad för. Även 
om det är helt normala vardagliga sa-
ker. Att kaffebryggaren fungerar. Att 
du har värme i elementen. Att någon 
kör iväg dina sopor. Säg det gärna 
högt också. 

- Tack för att jag kan andas. Tack för 
att jag kan tänka klart. Tack för……
Om ledsenhet, ilska eller sorg kom-
mer på besök så kan du tacka för det 
också. 
- Tack för att jag kan känna känslor. 

Att på det här sättet fokusera på vad 
som faktiskt fungerar och är gott i 
våra liv, i stället för att ha fokus på 
det som inte fungerar, kan leda till en 
sinnesstämning som kan kallas för-
nöjsamhet. Det är ett tillstånd där vi 
har mycket att glädjas åt i det lilla och 
där vi inte behöver ”kickar” av olika 
sorter för att känna att livet är värt 
att leva. Det är en stabil sorts glädje 
som inte gör så mycket väsen av sig, 
men som kan bära oss genom myck-
et i livet. Den tar inte bort saknaden 
efter det värdefulla som vi förlorat, 
men kan ändå ge oss några leenden, 
livskraft och livslust.

”Varför är det så att glädjen finner 
vägar överallt, att förunderligt kan 
finnas om än livet verkar kallt?

Just när motgång binder sinnet por-
lar glädjen fram på nytt. Efter regnet 
kommer alltid solen fram när molnen 
flytt.” (ps. 823 i psalmer i 2000 talet)

Det är lätt att känna att det inte finns något att glädjas åt i tider med hårda restriktioner om vad 
vi inte får göra och hur vi ska bete oss. Men här hjälper komminister Emma Thorén oss så att vi 
kan hitta glädjen och förnöjsamheten i tillvaron igen! 
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA
Ellioth Sonny Bertil Dahl

Ebba Kerstin Gunlög Hartelius

Vi minns våra
AVLIDNA

Erik Bertil Rydén f 1924
Agnes Ingeborg Josefsson f 1926

Birgit Anita Linusson f 1934
Elsa Margareta Josefsson f 1934
Maggi Inga-Lill Andersson f 1939

Ing-Mari Edit Sofia Magnusson f 1939
Per Olof Östberg f 1940
Sten Axel Persson f 1948
Ulla Kristina Brolin f 1948

Håkan Göran Karl Melin f 1949
Jan Peter Sandberg f 1957

Tarja Hannele Johansson f 1964

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

Välkommen in 
för en stund i stillhet
Sandhems kyrka, Utvängstorps kyrka och 
Nykyrka är öppna klockan 7-19 varje dag.
Bjurbäcks kyrka kommer att kunna hållas 
öppen på samma sätt så snart en tillgänglig-
hetsanpassning och några invändiga restaure-
ringsarbeten är gjorda.

Sommarjobb
Om du är 15 år och inte har fyllt 18 år 
och vill ha ett varierande sommarjobb 
på kyrkogården kan du söka det nu. Du 
kommer att jobba tre sammanhängande 
veckor någon gång vecka 25-30. I an-
sökan ska du skriva och skicka med en 
berättande text om dig själv.
Välkommen med din ansökan till oss 
på vaktmästeriet! Vi vill ha din ansökan 
senast den 1 mars. Skicka den till till Ove 
Algotsson 
ove.b.algotsson@svenskakyrkan.se  

Säsongsjobb
Vi söker en ny säsongsanställd 
vaktmästare under tiden 15 april 
-15oktober. I tjänsten ingår park- 
och gravskötsel och trädgårdsarbe-
ten. Du som söker ska ha körkort 
och tillgång till egen bil. Vi vill ha 
din ansökan senast den 1 mars. 
Skicka den till till Ove Algotsson. 
ove.b.algotsson@svenskakyrkan.se
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UTKOMMER DEN 8-9 MAJ

Du behövs på
hedersuppdrag
vid begravningar!
Mullsjö-Sandhems församling efterlyser flera männ-
iskor till sitt ”bärarlag”. Det handlar alltså om så 
kallad processionsbärning av kistan vid begravning. 
Det är ett hedersuppdrag, som kräver att du kan vara 
ledig på dagtid, oftast sker begravningarna på torsda-
gar och fredagar.
Du behöver inte nödvändigtvis vara ägare av svarta 
kläder som kostym och slips, kavaj eller kjol men en 
mörk värdig klädsel krävs.

Är du intresserad så är du välkommen att höra av dig till Församlingsexpeditionen, telefon 0392-122 00,
e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
Om du har frågor om vad det innebär att vara med i uppdraget kan du också ringa till vaktmästarna Alice Gustavsson, tel 
070-269 10 99 eller Ove Algotsson, tel 073-067 10 26.

Lätt att boka dop!
Välkommen att boka dop för ditt barn – eller dig 
själv! Du vet väl att man kan låta döpa sig även i vux-
en ålder? 
På församlingsexpeditionen kan du få en liten bro-
schyr som berättar om dopet och där kan du också 
boka tid. Dopet sker antingen i söndagens gudstjänst 
eller i nära anslutning till gudstjänsten i någon av för-
samlingens fyra fina kyrkor. Det finns också möjlighet 
att ha dop en lördag i mån av tid. Har du inte en egen 
dopklänning finns det att låna. Vill du ha dopfest men 
inte hemma är du välkommen att låna församlingens 
samlingslokal i Mullsjö eller Sandhem utan kostnad.
För att boka dop, tag kontakt med Mullsjö-Sandhems 
församlingsexpedition på telefon 0392-122 00 eller e-
post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppettider måndag-tisdag och torsdag-fredag klock-
an 10-12 och 13-15, onsdagar klockan 13-15.

Subventionerad familjerådgivning
Mullsjö-Sandhems församling erbju-
der sina församlingsmedlemmar sub-
ventionerad rådgivning hos Svenska 
kyrkans familjerådgivning i Jönkö-
ping. Där kan såväl par som famil-
jer och enskilda få kvalificerad hjälp 
till ett pris av 100 kronor/samtal för 
enskilda och 200 kronor/samtal för 
par och familjer vid 10 tillfällen och 
därefter är det utan kostnad. Även 
den som inte är församlingsmedlem 

är välkommen till ett subventionerat 
pris.

Personalens grundutbildning är socio-
nom och präst med vidareutbildning. 
I samtalet kommer du att mötas av 
respekt för ditt eget förhållande till 
tro. Familjerådgivningens medarbe-
tare har tystnadsplikt och för heller 
inte journal. Du kan vara anonym om 
du vill.

Du når familjerådgivningen så här:
Telefon: 036-30 35 35 Telefontid: 
mån-tors säkrast kl 11.30 -12
e-post: familjeradgivningen@svenska-
kyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1, 553 21 Jönkö-
ping

KYRKTUPPEN 1-2021 13



Guds mission hör samman med Guds 
rike, med en längtan efter att det ska 
kunna bli så som vi ber - ’på jorden så 
som i himlen’. När Jesus berättar för 
oss om Gudsriket, i liknelserna om 
surdegen (Luk 13:21), senapskornet 
(Luk 13:19), saltet (Matt 5:13) och 
ljuset som inte ska sättas under sä-
desmåttet (Mark 4:21), så ger han oss 
främst av allt förtröstan. Förtröstan 
inför en framtid som vi inte vet nå-
got om, inför sådd som måste ske för 
skörd som vi kanske aldrig får se och 
en tillförsikt till oss själva – vi är ut-
valda, inte för vår perfektion och för-
träfflighet, utan för att Gud behöver 
oss, sådana vi är, till och med, med 
våra sår. För precis som i orden som 
brukar tillskrivas den spanska mysti-
kern Teresa av Avila, så har Kristus 
inte några andra händer än våra;
Kristus har ingen annan kropp än 
din, inga andra händer än dina, inga 
andra fötter än dina. Genom dina 
ögon är det som Kristus med med-
känsla ser ut över världen. Med dina 
fötter är det som Han går omkring 
och gör väl.
Både surdegen och senapskornet rym-
mer budskap om tid och tålamod. 
Det lilla som vi gör kanske inte kan 
uppfattas ha någon betydelse, men 
till sist blir alltsammans syrat eller 
så kommer vi så småningom att se 
”det största av alla träd” växa ur det 
”minsta av alla frön”.
Surdegen rymmer också liknelsen om 
vårt medskaparansvar – vi har att 
knåda och jobba in surdegen i mjölet. 
Sen ska vi vänta. Allt arbete är inte 
vårt – vi är medskapare. 
Bilden av saltet säger något viktigt 
om skärpa och mod; att våga sticka 
ut, våga höja sin röst, våga tala så att 
budskapet om fred och upprättelse 
för alla människor blir tydligt i alla 
sammanhang där vi rör oss. 
Att vara salt, som Jesus uppmanar oss 
att vara, handlar om att vi behöver 

fundera på var vårt salt behövs för att 
Jesu budskap inte ska bli urvattnat, 
för att saltet inte ska mista sin sälta. 
Att omsätta vår tro i handling hand-
lar om den öppenhet och generositet 
som rymmer sältans ”mod” att våga 
tala tydligt om Jesus på samma gång 
som vi låter människor av annan tro 
tala tydligt om sin kärlek till Gud. 
I bilden av ljuset som inte ska sät-
tas under sädesmåttet, tänker jag på 
hur mission, självbild och stolthet 
hör samman. Vi behöver låta en an-
nan berättelse komma i svang, än den 
som ofta framförs om en kyrka i kris. 
Som kyrka, församlingsbor, anställda, 
medarbetare, organisation, ideella, 
gudstjänstdeltagare och besökare har 
vi en otrolig potential och otroliga 
möjligheter.
Vi ska som Jesus ber oss, låta vårt ljus 
lysa så att det blir tydligt varför vi 
är kyrka, varför vi är kristna, vad vi 
gör, vill, tror på och kan – inte för att 
visa upp vår egen förträfflighet, men 
för att lysa på Guds plan med oss och 
med världen. Vi behöver varken gå 
någon annanstans
eller bli någon annan för att kunna 
bära Guds missionsuppdrag. Vi be-
höver egentligen bara ”gräva där vi 
själva står”, i vår egen mylla, i vårt 
eget liv. Ju mer vi blir de vi är skapade 
att vara, ju närmre kommer vi Gud 
och varandra och desto mer lyser vårt 
ljus. 
Mission handlar inte framförallt om 
omvändelse eller att ”vinna så många 
som möjligt för Kristus”, även om vår 
missionshistoria ibland har sett ut så. 
Att gå ut och göra folk till lärjungar 
börjar alltid med att först och främst 
själv vara lärjungar. Det är tillsam-
mans med resten av världen som vi 
kan hela världen.
En ung kvinna, Adi Mariana Waqas 
från Fijiöarna talade vid den stora 
Missionskonferensen i Tanzania 2018 
och sa så klokt om vad det innebär 

att vara Jesu lärjungar:
Som en representant för ett av urfol-
ken bär jag med mig den smärta som 
präglar Moder jord, Guds underbara 
skapelse. Det betyder att vi bär med 
oss skapelsens rop idag, vilket gör 
att vi inte får glömma att vi som Jesu 
lärjungar är bärare av Guds goda ny-
heter för alla som längtar efter rätt-
visa, helande och försoning. Vår stora 
uppgift är att vara Jesu lärjungar på 
ett sådant sätt att vi tillsammans för-
vandlar och helar världen.
Jag kan bara instämma i hennes ord: 
Vår mission är att vara Jesu lärjungar 
på ett sådant sätt att vi tillsammans 
förvandlar och helar världen.
Kära församlingsbor – var stolta över 
det ni gör och är. I det lilla likaväl 
som i det stora. Fortsätt att gräva där 
ni står! Fortsätt att stötta och upp-
muntra varandra. Fortsätt att bryta 
brödet i solidaritet med skapelsen och 
resten av världen. Fortsätt att räcka 
varandra förlåtelse.
Fortsätt att verka för rättvisa, befri-
else, upprättelse och försoning. Och 
fortsätt att be. Tillsammans kan vi 
förändra världen, så att himlen kan 
anas på jorden! Och kom ihåg – han 
är med oss alla dagar, till tidens slut.
För vidareläsning:
”Lita, lyssna, leva – samtalstankar 
längs vägen”,
Åke Bonnier, Verbum 2020
Med önskan om Guds rika välsignelse 
i uppdraget att vara med i Guds mis-
sion!

Biskop Åkes traditionsenliga brev handlar i år om mission. Första de-
len fanns i julnumret av Kyrktuppen. Här kan du läsa andra och sista 
delen av brevet, som också finns på Skara stifts hemsida.

Bli lärjungar och
förvandla världen
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Ett brev om Mission från biskop Åke Bonnier, Skara:
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING

Måndagen den 25 januari startade vi vårens konfaträffar. Vi 
träffade då konfirmanderna i tre mindre grupper för samtal, 
reflektion, diskussioner och undervisning. Värdet av att få se 
varandra tycker vi är stort! Vi kommer därefter att träffas 
digitalt varannan måndag tills dess att restriktionerna ser an-
norlunda ut. 
Under vårterminen fortsätter vi att utforska innehållet i fräl-
sarkransens pärlor, med start i den andra kärlekspärlan. 
- Tills vi kommer kunna träffas på plats igen tror vi att den 
digitala kontakten ändå är en fin möjlighet för oss att fortsät-
ta hålla kontakten och få utvecklas tillsammans, säger Maria 
Håkansson, Pontus Johansson och Emma-Britta Cannerstad, 
årets konfaledare.

Vårens konfirmandträffar är igång!
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Var så god och hämta dig en pysselpåse!
Barnverksamheten är ju fortfarande pausad men så fort det går kör vi igång med Mi-
niorer, Pax, Scouter, Öppet hus, barnkörer och ungdomsgrupp. Vi får fortsätta att hålla 
ut och hålla utkik! Under tiden kan du hämta dig en 
pysselpåse, en påse med lite pysselmaterial och in-
struktioner. Då kan du sitta hemma och pyssla, kanske 
med lite hjälp av någon vuxen om det behövs. Påsarna 
finns att hämta i Nykyrkas och Sandhems kyrkor som 
är öppna dagligen kl 7-16. Påsarna är anpassade ef-
ter olika åldrar och finns där för alla barn oavsett om 
man är med i en grupp eller inte.  Kolla vår hemsida 
och Facebook för aktuell info om pysselpåsarna. Har 
du frågor så hör av dig till Maria Håkansson tel. 072-
2010858.

Nu kan du läsa Esbjörn Hagbergs kloka 
ord om själavård i Kyrktuppen!

Det djupa samtalet vid köksbordet vänner 
emellan, är något som berikar och berör. Men 
handlar det bara om att lyssna när man får ta 
del av sina vänners problem och kanske dju-
paste sår? Vad kan man göra för att hjälpa. 
Det finns en vänskapens själavård, menar sjä-
lavårdaren och prästen Esbjörn Hagberg i bo-
ken Själavård vid köksbordet, Libris förlag.
Esbjörn Hagberg har mångårig erfarenhet som 
församlingspräst och har undervisat i bland 
annat själavård vid Johannelunds teologiska 
högskola, där han också varit rektor. Fram till 
2016 var han biskop i Karlstads stift. Han är 
flitigt anlitad föreläsare och författare till ett 
antal böcker.
Hans bok Själavård vid köksbordet är nu slutsåld men förlaget planerar att göra 
en nyutgåva av den.
Kyrktuppen har fått tillstånd att publicera avsnitt ur boken under vinjetten 
Tänkt&Tyckt. På sidan 32 kan du läsa hans intressanta betraktelse om det goda 
samtalet! 
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Jag som svarar:
Ålder  Kön   Min relation till Svenska Kyrkan (ett eller flera alternativ)
❍ 8-12 år ❍ Tjej/kvinna  ❍ Inte medlem och inte aktiv i Sv kyrkan
❍ 13-25 år ❍ Kille/man  ❍ Medlem, men inte alls aktiv
❍ 26-45 år    ❍ Deltar i enstaka gudstjänster
❍ 46-65 år    ❍ Deltar regelbundet i församlingens gudstjänster
❍ 66-75 år    ❍ Deltar ibland i församlingens övriga verksamhet
❍ 76+ år    ❍ Deltar regelbundet i församlingens övriga verksamhet

Bästa läsare av Kyrktuppen!
Vi behöver din hjälp i arbetet med att utveckla och organisera verksamheterna Mullsjö-Sandhems församling! 
Därför skulle vi uppskatta om du vill ta dig några minuter och svara på de här frågorna. Det är några frågor om 
vem du är och vad du kan känna förhoppningar om eller vad du oroar dig för. Sedan är det frågor om Svenska 
kyrkan och närmare bestämt Mullsjö-Sandhems församling. När du postar eller lämnar in dina svar i Kyrkans Hus 
tillsammans med ditt namn och telefonnummer, deltar du samtidigt i ett lotteri med fina priser. Det går förstås 
bra att lämna in enkäten helt anonymt men då deltar du inte i utlottningen. Enkäten finns också på församlingens 
hemsida där du också kan ge dina svar: www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem  
Vi kommer att redovisa svaren generellt och anonymt förstås i Kyrktuppen längre fram i år. Tack för att du vill 
vara med!
Pontus Johansson, kyrkoherde
Har du frågor eller undrar över något så är du välkommen att ringa mig: Telefon 0392-100 01.

Vi vill gärna veta vad du tycker!

Om att bo och vistas i Mullsjö kommun
En eller två saker som jag tycker är bra med att bo i Mullsjö kommun:

En eller två saker som jag tycker inte är så bra:

Om oro och förväntningar (kryssa i de 4 alternativ som du känner igen dig mest i eller skriv egna alternativ)
❍ Jag oroar mig för miljön och klimatet
❍ Jag tror att framtiden blir bättre än idag
❍ Jag är orolig för min egen ekonomi
❍ Jag tror och hoppas att lärdomar från Coronapandemin förbättrar mänskligheten
❍ Jag är orolig för barnens/ ungdomarnas framtid
❍ Jag är orolig för min egen och/ eller andras hälsa
❍ Efter gymnasiet vill jag studera på högskola/ universitet
❍ Jag tror att jag får arbete direkt efter mina studier
❍ Jag är orolig för att inte få något arbete/ förlora mitt arbete
❍ Jag tror att det blir mindre av krig och flyktingkatastrofer i framtiden
❍ Jag tror att det blir mer av krig och flyktingkatastrofer i framtiden
❍ Jag är orolig för att bli ensam
❍ Jag tror att Sverige blir ett mer jämställt land
❍ Jag är orolig för att samhället blir mer av ett övervakningssamhälle
❍ Jag känner mig trygg när jag tänker på framtiden
❍ Egna alternativ:

Om du vill delta i utlottningen anger du också: 
Namn        Telefon
Adress
Posta dina svar senast den 5 mars till: Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö. 
Märk kuvertet med ”ENKÄT -21”. Du kan också lämna dina svar i brevlådan vid Kyrkans Hus i Mullsjö.
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Om Svenska kyrkan och Mullsjö-Sandhems församling:

1) Jag tycker att Svenska kyrkan ska synas mer i samhällsdebatt och politik

2) Svenska kyrkan borde satsa mer på ekonomiskt stöd åt särskilt utsatta individer 
och familjer

3) Det är bra att församlingens kyrkor hålls öppna under dagtid för besök, enskild 
bön och meditation

4) Jag tycker att Mullsjö-Sandhems församling skulle satsa mer på vuxenundervis-
ning i kristen tro

5) Jag tycker att kyrkklockorna bara ska ringa i samband med gudstjänst och inte 
övriga tider

6) Det känns som att det är ”höga trösklar”, högtidligt och krångligt språk i kyrkan

7) Om bara någon frågade skulle jag gärna engagera mig/engagera mig mer i försam-
lingens verksamhet 

8) Det är en bra balans i församlingens verksamhet då det verkar finnas något som 
passar för alla oavsett ålder och kön

9) Jag tycker att det är positivt att Svenska kyrkan bedriver förskoleverksamhet, 
Kyrkvillan, i Mullsjö och bidrar genom den till ett gott samhälle

10) Jag vet att det går bra att få enskilda samtal med en präst, att det inte kostar nå-
got och att prästen har absolut tystnadsplikt

11) Det skulle vara bra om de kristna samfunden (Svenska kyrkan, Pingstkyrkan och 
Missionskyrkan) gjorde mer tillsammans

12) Svenska kyrkan borde samarbeta mer med kommunen och andra frivilligorgani-
sationer

13) Svenska kyrkan borde bli bättre på att kommunicera vad som händer i försam-
lingen

14) Gudstjänsterna i församlingen känns meningsfulla och viktiga

15) Det borde finnas fler gudstjänstalternativ, på andra dagar än söndagar

16) Jag har ett stort förtroende för Svenska kyrkan och Mullsjö-Sandhems församling

17) Jag skulle vilja gå en kurs i församlingen om grunderna i kristen tro och kristet 
liv

18) Församlingen borde vara mer synlig ute i samhället, t ex vid vår- och julmarkna-
der

19) Jag tycker att jag vet ganska mycket om Svenska kyrkan

20) Det är enkelt att hitta gemenskap i församlingens gudstjänster och övriga verk-
samheter 

21) Församlingen skulle ha mer av panelsamtal och samlingar omkring etiska frågor, 
t ex om människovärde, abort, sexualitet, klimat och miljö, aktiv dödshjälp mm

22) Jag tycker att församlingens kyrkogårdar är välskötta och välkomnande miljöer 
att vistas på

23) Jag tycker att Mullsjö-Sandhems församling har hittat bra alternativ till mötes-
platser på sociala medier, webben, utomhusverksamhet mm nu under coronapande-
min

24) Musiken i församlingslivet borde få ett större utrymme än nu

25) Församlingen borde ha entréavgifter för vissa musikevenemang. Alla evenemang 
behöver inte vara gratis

Håller helt 
och hållet 

med

Håller 
delvis 
med

Varken
eller

Håller inte
riktigt med

Håller inte
alls med

✂
 Riv ur och skicka in

Här kan du skriva något övrigt som du gärna vill framföra, utveckla ett svar, ytterligare synpunkt mm:
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 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍
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KYRKTUPPEN 1-2021 17



Ställ upp 
i kyrkovalet

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget  
som  förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 
och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp  
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i 
 kyrkovalet måste: 

 tillhöra Svenska kyrkan.

 vara döpt i Svenska kyrkan eller annat 
kristet samfund, eller tidigare ha varit 
förtroendevald i Svenska kyrkan.

 fylla 18 år senast på valdagen.

 vara kyrkobokförd i det område valet 
 gäller (för kyrkomötet är du bara valbar  
i det stift där du är kyrkobokförd). 

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
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Sveriges bästa legobyggare
tipsar om hur du kommer igång

Sveriges bästa legobyggare finns i 
Mullsjö! David Gustafsson vann till-
sammans med Rickard Stensby från 
Skövde tävlingen Lego Masters som 
sändes i TV under hösten.
David har hållit på med legobyggen i 
stort sett hela sitt 21-åriga liv.
- Jag var ett år när jag fick så kallade 
Duplo, stora legoklossar, i present, 
berättar han. Sedan dess har jag hållit 
på. Intresset svalnade lite i tidiga ton-
åren. Det är i den åldern som många 
lägger av. Då är det barnsligt med 
lego och coolare med mopeder!
Men för David gick det från de första 
legobitarna till större och allt mer av-
ancerade byggen.
- Några få legobitar är som tusen lek-
saker, förklarar han. Du kan bygga 
nytt med samma bitar i all oändlig-
het!

Uppskattad 
legobyggare
Lego har allt sedan starten varit in-
tressant för många men efter TV-pro-
grammet Lego Masters har intresset 
vuxit ännu mera.
Det första programmet i serien sågs 
för övrigt av 800 000 människor! 
- Många såg att man kunde bygga 
större grejer, berättar David. Man 
kunde pressa gränserna och såg en ut-
maning i byggandet vilket gjorde att 
också vuxnas intresse för lego vak-
nade.

Men redan innan David gjorde succé 
i TV-programmet var han en uppskat-
tad och efterfrågad legobyggare med 
eget företag i branschen. Han reste 
också runt i hela landet på legoevent, 
som en kompis till honom dragit 
igång. Eventen vände sig till barn i 
5-12 års ålder men också vuxna del-

tog i byggandet. Det var kommuner 
som arrangerade detta för sina inne-
vånare. Coronapandemin har dock 
tills vidare satt stopp för detta.

Använd fantasin 
Som nybörjare i genren, hur kommer 
jag igång?
Det finns lego byggsatser med olika 
teman men det finns också lego klas-
sisk med blandade osorterade bitar.
- Töm ut dem på bordet, uppmanar 
David. Hitta roliga bitar, tänk annor-
lunda, använd fantasin! Bitar som är 
tänkta för ett speciellt ändamål går 
att använda på många olika sätt. 

Som exempel tar han tar fram ett par 
guldfärgade ”änglavingar”, tittar på 
dem en stund, vrider och vänder på 
dem och strax har de blivit ett par 
ögonbryn i ett ansikte! Men de kunde 
lika gärna ha använts som en såg eller 
kanske en tuppkam…

David Gustafsson var bara ett år när han började bygga med lego. Nu är han landets bästa lego-
byggare med eget företag i branschen och på gång med Sveriges största legobygge. 
Till dig som vill släppa telefonen och spelplattan och arbeta med händerna ger han här tips och 
råd om hur du kommer igång.
- Använd fantasin och testa dig fram, uppmanar David. Du behöver inte vara rädd att göra fel, 
det går alltid att göra om!

-Så här kan man börja sitt bygge, säger David och plockar bland alla legobitar. 
Ett par ”änglavingar” i guld blir hastigt till ögonbryn i ett ansikte! T
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som  förtroendevald i Svenska kyrkan vara något för dig!  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp i kyrkovalet.

Söndagen den 19 september 2021 är det val i 
Svenska kyrkan. Förra gången, 2017, ställde 
nästan 30 000 personer upp som kandidater 
och 23 000 valdes till minst ett uppdrag.  
Här får du veta hur du gör för att ställa upp  
i kyrkovalet 2021. 

Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Svenska 
kyrkan är beroende av människors engage
mang och i kyrkovalet har du och andra en 
möjlighet att påverka. 

DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i 
 kyrkovalet måste: 

 tillhöra Svenska kyrkan.

 vara döpt i Svenska kyrkan eller annat 
kristet samfund, eller tidigare ha varit 
förtroendevald i Svenska kyrkan.

 fylla 18 år senast på valdagen.

 vara kyrkobokförd i det område valet 
 gäller (för kyrkomötet är du bara valbar  
i det stift där du är kyrkobokförd). 

Mycket mer information om hur det går till att ställa upp i kyrkovalet hittar du på  
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- Testa dig fram, säger han. Du behö-
ver inte vara rädd för att göra fel. Du 
kan alltid bygga om! Det är skillnad 
om du sågar och spikar…
Som kuriosa berättar David att det 
finns 12000 till 13000 olika sorters 
legobitar och dessutom tillkommer 
det 200 nya bitar varje år. I genom-
snitt finns det 131 stycken legobitar i 
varje hushåll i hela världen!

Bygger sin egen Volvo
David arbetar nu vidare i sitt företag 
där han gör beställningsarbeten åt fö-
retag som vill marknadsföra sig på ett 
lite annorlunda sätt. Det hela började 
som ett UF-företag för tre år sedan 
och efter TV-programmet har intres-
set blivit ännu större. 
Som professionell legobyggare har 
David ”vuxit” ur sitt barndomshem 
hos mamma Anna-Lena, tidigare kan-

tor i Mullsjö-Sandhems församling 
och pappa Fredrik, duktig fotograf 
vars bilder ofta finns här i Kyrktup-
pen. Numera har David en lokal i 
Bankeryd med imponerande samling-
ar legobitar och byggen. I vår ska han 
dessutom flytta in i en lägenhet i sam-
ma hus tillsammans med sin flickvän 
Jasmine. Då blir det nära till jobbet!

Och mera jobb väntar. Förstapriset 
i tävlingen Lego Masters var 1,2 ton 
legobitar! De 74 lådorna förvaras nu 
i förråd i anslutning till arbetsplatsen. 
Till våren ska de dock byggas ihop till 
en bil i full skala. Det ska bli en kopia 
av hans egen Volvo V70 av 2016 års 
modell. Redan till sommarens räknar 
han med att bilen, det största lego-
bygge som gjorts i Sverige, ska vara 
färdig.

Kanske 
världsmästerskap
Konceptet Lego Masters finns över 
hela världen, från USA till Kina. Da-
vid håller inte för otroligt att det kan 
bli ett världsmästerskap i framtiden. 
Kanske får vi i Mullsjö en världsmäs-
tare att glädjas och vara stolta över…
David är en stillsam man utan stora 
ord men på frågan om Sveriges möj-
ligheter i ett sådant sammanhang 
anser han att vi håller en hög klass 
på våra legobyggen och framför allt 
framhåller han de välarbetade detal-
jerna.
Är du intresserad av att få se Davids 
fantastiska byggen och få lite tips och 
råd om eget byggande? Välkommen, 
säger David, jag tar gärna emot några 
studiebesök när tiden räcker till. Hör 
av dig med ett mail. På Davids före-
tags hemsida BrickScale finns kon-
taktformulär och där kan du också se 
mycket av Davids arbeten.

Här finns 1,2 ton legobitar, förstapris i tävlingen Lego Masters. Nu väntar de på 
att bli till Davids bil i naturlig storlek.

Lego kallas ett system av byggelement av plast som utvecklades 1949 av dansken Godtfred Kirk Christi-
ansen (1920-1995). Det tillverkas och säljs av det danska leksaksföretaget Lego A/S. Lego kommer från 
danskans leg godt, på svenska "lek bra". Lego är ett familjeföretag som ingår i ägarfamiljens finansbolag 
Kirkbi A/S. Huvudkontoret ligger i Billund. Företaget startades av Ole Kirk Christiansen (1891-1958), far 
till uppfinnaren Godtfred Kirk Christiansen. (Wikipedia)

Kanske får Mullsjö Kanske får Mullsjö 
en världsmästare!en världsmästare!
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SOM VANN 
ESC 1974ESC 1974

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

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

Postadress:  ...................................................................................................................................................................

Fem vinnare får var sin presentpåse från Sackeusboden. Vinsten får hämtas på 
Kyrkans Hus i Mullsjö men ring till expeditionen innan du kommer, 0392-122 00. 
Telefontider finns på sidan 2. Vi vill ha din lösning senast den 8 mars 2021. Märk 
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 
9, 565 31 Mullsjö. Vinnare av Barnkrysset nr. 5/2020 är: Max och Tim Sjöholm, 
Skyttevägen 12A Habo, Elsa Rössvik, Stenvägen 2 Mullsjö, Anine Segerpalm, Kö-
lingaredshallen 101 Mullsjö, Lucas Cunow, Häggstigen 15 Mullsjö, Wille Thell, 
Dalskogsvägen 27 Mullsjö.
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Tycker du att Samuel 
ska få Rebeckas semlor?
- Åh, vad jag älskar semlor! Grädden, mandel-
massan och den fluffiga bullen. Vilken kombo!! 
Jag skulle kunna äta hur många som helst…el-
ler ja kanske inte på samma gång men minst en 
varje dag! Hur många semlor har du ätit i år, Re-
becka? Jag har ätit 6 stycken och fler ska det bli!
- Va´??!! Det är ju jättemånga, får du inte ont i 
magen, Samuel? Alltså, semlor är inte min favo-
rit så en räcker för mig. 
- Ja, lite ont kanske men det är det värt.  Jag 
måste ju passa på att äta nu för sen är de svåra 
att hitta i affären. 
- Ja, det är ju lite märkligt men jag tror att det 
hör ihop med fastan, den tiden på året som är 
nu innan påsk. Det har vi ju pratat om förut. Jag 
tror att förr åt man lite extra innan fastan för att 
sen äta lite mindre under fastan. 
- Ja, ok, bra tradition. Då fortsätter jag med det. 
I alla fall med att äta. HiHi. Rebecka, kan jag få 
de semlor du inte vill ha?
- Javisst, dela med sig är ju enkelt när man ändå 
inte vill ha…
- Eller också visar det hur bra det är att vi är oli-
ka. Vi ser olika ut, är bra på olika saker, tycker 
om olika saker. Ja, och semlor, de är också olika, 
det finns ju semmelwrap, vaniljsemla och pizza-
semla m.m. 
- Jag minns att jag har varit på en gudstjänst då 
vi åt semla efteråt vid kyrkkaffet och prästen 
pratade om att Gud älskar oss och att vi också 
får ge Guds kärlek vidare. 
- Det är ju perfekt!
- Va då?
- Det kanske berättar om Guds kärlek det också 
- att vi är olika och att vi kan hjälpa varandra. 
Jag får din semla och blir glad och du blir glad 
för att du inte behöver äta upp den! Bra kombo 
det också! M
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Baka dina egna scones
- roligt och gott!
Nygräddade, hembakade scones - en riktig klassiker. 
Passar bra att snabbt röra ihop efter några timmar 
ute i snön eller till en skön söndagsfrukost. 
Enkelt, lite kladdigt men så gott!

Till 8 st små bullar behöver du: 
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
2 krm salt
50 g smör eller margarin
2 dl mjölk eller filmjölk

Lyxig variant:
Din favoritost och påläggsskinka delade i småbitar
eller
banan och nutella, 1 skiva banan och ½ tsk nutella i varje bulle

Gör så här: 
Sätt ugnen på 250°. Blanda vetemjöl, bakpulver och salt i en 
bunke eller matberedare. Finfördela smör eller margarin i mjöl-
blandningen. Tillsätt mjölk eller fil och rör snabbt ihop till en 
kladdig deg. Klicka ut 8 bullar på ett bakplåtspapper.  Om du 
vill lyxa till dem gör du ett litet hål och trycker i lite ost och 
skinka eller en bananskiva och en liten klick nutella i varje bulle.  
Försök stänga till hålet igen. Eventuellt kan du vända dem upp 
och ned. Grädda mitt i ugnen ca 10-12 minuter. Ta ut ur ugnen 
och njut! Har du gjort den lyxiga varianten äter du dem som de 
är, annars är de goda på klassiskt vis med lite smör, ost och mar-
melad.

- värsta bästa habibi
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Din gåva räddar liv
Just nu befinner sig världen i en unik 
och skrämmande situation. Den krä-
ver globala lösningar, men den kräver 
också att vi hjälper varandra. Under 
de månader som coronapandemin har 
pågått har Act Svenska kyrkans part-
ner över hela världen rapporterat om 
att åtgärder som stängda gränser och 
utegångsförbud gör att människor 
förlorar arbeten, mattransporter inte 
når fram till flyktingläger och att våld 
i hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast 
av katastrofer är de som har minst 

möjlighet att skydda sig. Att hålla 
distans till varandra kräver utrymme. 
Utrymme som inte finns när åtta per-
soner delar ett rum utan kök. Distans-
arbete är omöjligt när överlevnaden 
beror på tillfälliga dagarbeten eller att 
sälja frukt och juice vid en vägkant. 
Tillgång till vatten, tvål och handsprit 
för att hålla en god handhygien är 
omöjligt för människor som bor i fat-
tiga områden eller i flyktingläger.

De som är extra sårbara och utsatta 
måste få stöd. Årets fasteaktion ska 
bidra till att lindra konsekvenserna 

av coronapandemin. När samhällen 
slagits sönder både socialt och ekono-
miskt fortsätter Act Svenska kyrkan 
tillsammans med partner att arbeta 
långsiktigt och rättighetsbaserat.

De samhällen vi vill vara en del av att 
bygga upp ska vara mer hållbara, de-
mokratiska, inkluderande och bättre 
rustade än tidigare. Tillsammans kan 
vi göra skillnad. Låt oss göra det.
Din gåva räddar liv!

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
svenskakyrkan.se/act

Gåvor som förändrar

Prisexempel:
• 100 kr räcker till 17 kg näringsersättning till barn.
• 200 kr räcker till en skoltermin för ett barn på flykt.
• 305 kr räcker till en veckas lön för en mentormamma.
• 330 kr räcker till att starta en självhjälpsgrupp.
• 500 kr räcker till en latrin i ett flyktingläger.
• 920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt.
• 1 445 kr kan stödja en hushållerska som förlorat sitt arbete under coronapandemin.
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Nu har den efterlängtade vintern 
kommit till församlingen! Ta fram 
broddar och varma kläder så att du 
kan njuta av den vackra naturen 
utan att varken halka eller frysa. Ett 
utflyktsmål i dessa tider kan vara 
Sandhems kyrkogård. Där finns en 
grillplats, där du kan grilla korv över 
öppen eld och njuta av utsikten över 
sjön. 

Vinterväg
Med vintern följer förstås en del ex-
trajobb när snö och halka ska bekäm-
pas. Det kan bli många tidiga morg-
nar med snöskyffeln innan man ens 
kan ta sig hemifrån. 
För oss vaktmästare i församlingen 
röjer vi kyrkogårdarnas gångvägar 
och parkeringar men också vid Kyr-
kans Hus och församlingens förskola 
Kyrkvillan i Mullsjö. 
Om snön och halkan kommer på nat-
ten har vi ordinarie vaktmästare en 
rullande jour. 
Skulle snön och halkan få för sig att 
komma under dagen faller det på 
vaktmästare Fredriks axlar, då han 
ansvarar för Kyrkans Hus och Kyrk-
villan.

Hjälpande små händer
Oavsett vad Fredrik ska göra vid 
Kyrkvillan behöver han aldrig jobba 
ensam. Här möts han av många hjäl-
pande små händer och nyfikna frågor 
att svara på, när en hylla ska monte-
ras eller något som är trasigt ska la-
gas. Fredrik ser även till att alla gung-
or och leksaker är i sin ordning och 
säkra att använda. 
Medarbetarna i Kyrkans Hus är dock 
inte lika nyfikna när Fredrik byter 
lampor, trimmar gräs, rensar rabat-
ter och buskage, plockar papper och 
fimpar eller tömmer soprummet där 
soporna är källsorterade och körs till 
återvinningen.
Fredrik tycker att jobbet vid Kyrkans 
Hus och Kyrkvillan är ett varierande 
jobb med många roliga möten med 
både unga och gamla.
Ser du något som är trasigt, ogjort el-
ler om du vill komma med glada till-
rop är det Fredrik du ska kontakta, 
telefon 0392-13057.

Vårkänsla
Även om snön precis har fallit och 
lagt sig tillrätta så vill vi tänka fram-
åt, att snart är det vår! Vår på kyrko-

gården innebär högsäsong för hetvat-
tentvätten. Det är många gravstenar 
där vi sköter hela graven, som ska 
tvättas. Önskar du att få en anhörigs 
sten tvättad, kontakta oss vaktmäs-
tare eller Ann i receptionen så löser vi 
det mot en avgift. 

Senast 4 april 
När gravstenarna är tvättade plockar 
vi bort granris och vinterdekorationer 
från alla gravplatser.
Vill du spara din vinterdekoration 
ber vi dig att ta med den från graven 
senast den 4 april. Då kan du också 
passa på att ta med dig gravlyktan 
hem. 
Var rädd om dig, ta hand om varan-
dra så ses vi ute på kyrkogården! 

Fredrik, Ove & Alice

Rapport från vaktmästarna:
Snöröjning, vårkänsla 
och hjälpande små händer

Har du frågor om kyrkogårdarna så tveka inte att höra av dig!
Nykyrka kyrkogård: Alice Gustafsson tel. eller sms 070-2691099

Sandhems, Utvängstorps, Bjurbäcks kyrkogårdar: Ove Algotsson tel. eller sms 073-0671026
Kyrkans Hus Mullsjö: Fredrik Rydholm tel. 073-0671008
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Min man och jag är inte överens 
om vår dotter ska döpas eller inte
Hej Emma
Min man och jag har kommit i en diskussion som jag hoppas att du kan hjälpa 
oss att reda ut.
Vi fick vårt första barn i höstas, precis när den så kallade andra vågen av corona-
pandemin hade satt fart. Det i sig gjorde att det blev mycket oro och också en hel 
del praktiska bekymmer. 
Men nu skulle vi boka dop för vår lilla dotter och då fick vi veta att det på grund 
av pandemin inte fungerade med den dopfest som vi hade planerat. Vi hade sett 
fram mot att få fira vår förstfödda tillsammans med familjerna och del av släkten. 
Min man och jag satte oss och pratade om hur vi skulle göra? Ska vi skjuta upp 
dopet eller ska vi hålla det väldigt litet? Men då började min man att ifrågasätta 
dopet i sin helhet. Det gör mig väldigt ledsen! För mig är det viktigt att vår dotter 
blir döpt!
Hjälp, hur ska vi göra?

Vilsen och ledsen mamma

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.

Hej!
Det låter verkligen jobbigt! Det är ju 
meningen att dopet ska få vara en 
glädjefest, men om en av föräldrarna 
inte vill, så blir det ju inte riktigt så.  
Det skulle vara intressant att veta vad 
det är som din man ifrågasätter. Det 

finns så många olika tankar om dop 
och det bästa vore kanske att ni bo-
kar tid med en präst och pratar ige-
nom det. Förhoppningsvis finns det 
en väg vidare som kan kännas bra för 
er båda.

I skrivande stund är restriktionerna 
för sammankomster 8 personer, det 
innebär att om ni skulle boka dop 
nu så kan ni bjuda 5 gäster. Med det 
alternativet så skulle ni kunna spara 
den stora festen och sammankomsten 
till ett senare tillfälle, kanske 1-års 
dagen eller årsdagen av dopet. 

Det är också möjligt att bara ni själva 
är närvarande och att dopet streamas/
spelas in till alla andra som annars 
skulle ha varit med. 

Det går också att vänta med dop, 
det finns ingen övre åldersgräns. Blir 
barnet för stort för dopklänningen så 
finns det inget som säger att ni inte 
kan använda andra kläder. 

Med hälsning från
Emma Thorén
Komminister

F råga prästen

Svenska kyrkan i utlandet skapar trygghet för svenskar i hela världen
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, erbjuder en öppen dörr till gemenskap och andakt. Många gene-
rationers turister, au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och utlandssvenskar har mött oss utom-
lands. Vi finns till för alla!

• Svenska kyrkan i utlandet finns idag på 40 platser och firar gudstjänster på ytterligare ca 100 
platser runtom i världen. Där arbetar ca 100 anställda, allt från utsända präster, diakoner, kyrko-
musiker och församlingspedagoger till lokalt anställda.

• Svenska kyrkan i utlandet engagerar tusentals frivilliga utomlands och ombud i Sverige.

• Över 650 000 svenskar bor och arbetar utomlands. Nästan 7 miljoner svenskar reser utomlands 
varje år. Vår uppgift är att finnas där svensken finns. 

• Varje år tar Svenska kyrkan i utlandet emot ca en miljon besökare runt om i världen.

• Utöver vigslar, konfirmationer, dop, begravningar, gudstjänster och andakter genomförs sjukbe-
sök, hembesök, barn- och ungdomsverksamhet och fängelsebesök.

• Svenska kyrkan i utlandet har personal som är särskilt utbildad i krishantering.

• Svenska kyrkan i utlandets verksamhet finansieras till stor del av insamlade medel och donationer.  

Ditt bidrag hjälper Svenska kyrkan i utlandet att vara en trygg famn
för svenskar i hela världen.
Swish: 90 160 31 • PG: 90 16 03-1 • BG: 901-6031
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Dags för vinterns höjdpunkt – semlor. Du 
bakar dem lätt själv och vill du inte göra den 
klassiska varianten med mandelmassa så får 
du här förslag på andra läckra fyllningar.
Njut dem till eftermiddagskaffet eller som 
dessert!

Det här behövs:
5 dl mjölk
50 g jäst (för söta degar)
1 dl strösocker
1 ägg
1 msk mortlad kardemumma
1 tsk salt
1 tsk bakpulver
14 dl vetemjöl special (840 g)
150 g rumsvarmt smör
1 ägg att pensla med

Gör så här:
Ljumma mjölken till ca 37grader.
Smula jästen i en bunke och rör ut den med den ljumma 
mjölken.
Tillsätt socker, ägg, kardemumma, salt, bakpulver och 
vetemjöl. Börja arbeta ihop till en deg och tillsätt det rums-
varma smöret i klickar och fortsätt arbeta degen i 10 mi-
nuter i maskin eller dubbelt så lång tid för hand tills degen 
lossnar från kanten av bunken.
Låt degen jäsa 30 minuter under duk.
Ta upp degen på en lät mjölad arbetsbänk och dela den i 
två delar. Dela varje bit i 12 bitar. Rulla till runda bullar 
och lägg dem på plåtar med bakplåtspapper.
Låt jäsa övertäckta ca 30 minuter.
Pensla bullarna med uppvispat ägg.
Grädda bullarna i 225° mitt ugnen ca 10-12 minuter. 
Låt svalna på galler innan du skär av locket och fyller dem 
med önskad fyllning.

Tre förslag på fyllning i semlorna:
Vaniljkräm 
Fyll bullen med vaniljkräm. Blanda 2 matskedar hallonsylt 
med vispad grädde och spritsa runt semlan, lägg på locket 
och pudra florsocker över.

Nutellakräm
Blanda nutellakräm med lite mandelmassa och lite vispad 
grädde, fyll bullen och spritsa även en kant runt semlan, 
lägg på locket och pudra florsocker över.

Mandelmassa
Fyll bullen med mandelmassa, spritsa grädde runt bullen, 
lägg på locket och pudra florsocker över.

bakar du själv!

De godaste
semlorna

Semlans moderna historia
Ungefär på 1850-talet började man lägga mandelmassa i 
semlan, då ännu alltid serverad i varm mjölk. På slutet av 
1800-talet började man kombinera mandelmassan med 
vispgrädde. Det blev då också vanligt på kaféer att till kaf-
fet sälja semlor utan mjölk. Därmed var den moderna bak-
elsevarianten av den svenska semlan med vetebulle, man-
delmassa och grädde skapad vid sidan av traditionen med 
varm mjölk. Det dröjde dock fram till 1930-talet innan den 
blev vida spridd. På 1950-talet avskaffades den ransone-
ring på mjöl, socker och grädde som infördes under andra 
världskriget. I samband med detta fick semmelätandet ett 
rejält uppsving. (Wikipedia)
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Veckans kaka...
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Birgitta Gunnarsson som är initiativtagare till den 
populära Facebookgruppen Mullsjö förr gör under 
vinjetten MullsjöMinnen, ett urval av bilder och 
tidningsklipp från sajten speciellt för Kyrktuppens 
läsare. 
Bilderna på detta uppslag är publicerade i gruppen 
Mullsjö Förr av Douglas Öberg, Håkan Wickert, 
Pickos arkiv, Bengt Ljung och Tomas Palm. 

Mullsjö gymnastikförening startade 1938 med husmodersgymnastik. Då höll man till i 
Gunnarsboskolans källare där samhällets gymnastiksal fanns. (Det var långt innan Gun-
narsbohallen byggdes). Några damer deltog i truppgymnastik och deltog i uppvisningar 
även på bortaplan. Barngymnastik fanns på 50-talet.

- ett samhälle där man rörde på sig!
I MGF:s egna lokaler på Järnvägsgatan 
71 utökades verksamheten och det fanns 
gott om plats för många olika grupper i 
alla åldrar. Föreningen bedrevs ideellt och 
hade som mest 700 medlemmar och ca 
30 ledare. 

Från Astrid Petterssons album där gym-
nasterna samlats för ett gemensamt foto. 

Friluftsfrämjandets jubileum hösten 1986 
vid Friluftsgården.

Mullsjö
Ett rikt och varierat idrotts- och friluftsliv där allt från husmo-
dersgymnastik till handboll, orientering, fotboll och barnens 
Mulle finns representerade. Var mullsjöborna mera glada att 
röra på sig än i andra samhällen? 
På Lions vårmarknad fick föreningarna tillfälle att visa upp sig!
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När Lions hade vårmarknad fanns de 
flesta föreningar representerade och 
tågade i kortege genom byn.
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

Postadress:  ...................................................................................................................................................................

Fem vinnare får var sin presentpåse från Sackeusboden. Vinsten får hämtas på Kyrkans 
Hus i Mullsjö men ring till expeditionen innan du kommer, 0392-122 00. Telefontider 
finns på sidan 2. Vi vill ha din lösning senast den 8 mars 2021. Märk kuvertet ”Tuppen-
krysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 5/2020 är: Flora Andreasson, Berzeliigatan 33 Falköping, 
Rickard Andersson, Öringstigen 7 Mullsjö, Leif Filipsson, Stenbråten Mullsjö, Ingrid 
Kullman, Brännåsen Södergården Mullsjö, Ingvor Arvidsson, Järnvägsgatan 7F Mullsjö.
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1. Vad kallas denna 
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att tillfångata kungen 
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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.

07 Anmälan till Anna-Karin Hultman, tel 070-206 47 90

10 Nykyrka kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

11 Nykyrka kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

Kyndelsmässodagen: Uppenbarelsens ljus

Mässor under våren i Mullsjö-Sandhems församling
Detta gäller under förutsättning att de restriktioner och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten 

och regionen fastslagit fortsätter. Blir det ändringar där kan gudstjänstplanen komma att 
ändras med kort varsel. Maximalt åtta deltagare i varje mässa utöver tjänstgörande personal. 

Du måste anmäla vilken mässa du vill delta i, till tjänstgörande präst senast lördag kl 18 samma helg. 

14 Anmälan till Emma Thorén, tel 072-542 91 51

10 Nykyrka kyrka Mässa, Emma Thorén

11 Nykyrka kyrka Mässa, Emma Thorén

16 Sandhems kyrka Mässa, Emma Thorén

Fastlagssöndagen: Kärlekens väg

17 Anmälan till Emma Thorén, tel 072-542 91 51

18 Nykyrka kyrka Askonsdagsmässa, Emma Thorén

Askonsdagen: Bön och fasta

21 Anmälan till Pontus Johansson, tel. 070-353 54 67

10 Nykyrka kyrka Mässa, Pontus Johansson

11 Nykyrka kyrka Mässa, Pontus Johansson

16 Sandhems kyrka Mässa, Pontus Johansson

1 sön i fastan: Prövningens stund

28 Anmälan till Anna-Karin Hultman, tel 070-206 47 90

10 Nykyrka kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

11 Nykyrka kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

2 sön i fastan: Den kämpande tron

07 Anmälan till Emma Thorén, tel 072-542 91 51

10 Nykyrka kyrka Mässa, Emma Thorén

11 Nykyrka kyrka Mässa, Emma Thorén

16 Sandhems kyrka Mässa, Emma Thorén

3 sön i fastan: Kampen mot ondskan

FEBRUARI MARS

14 Anmälan till Anna-Karin Hultman, tel 070-206 47 90

10 Nykyrka kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

11 Nykyrka kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

16 Sandhems kyrka Mässa, Anna-Karin Hultman

Midfastosöndagen: Livets bröd

21 Anmälan till Pontus Johansson, tel. 070-353 54 67

10 Nykyrka kyrka Mässa, Pontus Johansson

11 Nykyrka kyrka Mässa, Pontus Johansson

16 Sandhems kyrka Mässa, Pontus Johansson

Jungfru Marie bebådelsedag: Guds mäktiga verk

28 Anmälan till Emma Thorén, tel 072-542 91 51

10 Nykyrka kyrka Mässa, Emma Thorén

11 Nykyrka kyrka Mässa, Emma Thorén

16 Sandhems kyrka Mässa, Emma Thorén

28 mars Palmsöndagen: Vägen till korset

Inför påsk kommer ett informationsblad med hur gudstjänst- och försam-
lingsliv ser ut då utifrån pandemisituation och eventuella andra restriktioner.

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
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MED ESBJÖRN HAGBERG UR HANS BOK SJÄLAVÅRD VID KÖKSBORDET, 
BOKFÖRLAGET LIBRIS

Tänkt & Tyckt

Det goda samtalet
Om du vill samtal
så tag dig inte ton
som om bara dina egna ord skulle 
gälla.
Tänk på att du inte är mer än ena 
parten...
Dom Helder Camara, Tusen skäl att leva

Något av det unika med människan 
är förmågan att kunna tala. Möjligen 
kan djuren ha olika beteenden och 
läten med vilka de kan kommunicera 
och föra över meddelanden till varan-
dra. Men ingen kan som människan 
ställa sig utanför sig själv genom att 
beskriva och berätta.
Att samtala är att ge sig ut på en resa. 
Det är en gemensam resa där vi till-
sammans får göra en upptäcktsfärd 
genom nya rymder. I samtalet får vi 
tala oss samman och se varandras 
höjder och djup, den inre värld där vi 
möter det kända och okända.

I en tid när fler röster än någonsin ti-
digare når våra öron sägs det att det 
goda samtalet blivit en bristvara. Vi 
talar till varandra och om varandra 
men har fått allt svårare att tala med 
varandra. Kanske har man rätt. I var-
je fall kan jag se vissa svårigheter att 
finna det goda samtalet.

Vi lever i ett mediasamhälle. Ständigt 
lyssnar vi på andra som talar och 
samtalar. Soffprogrammen och sam-
talsprogrammen tillhör de populä-
rare. Experter och kända personlighe-
ter träder fram och för sina samtal. I 
studion sitter publiken andäktigt och 
lyssnar. Ibland tas de in som ackom-
panjerande samtalspartners.
Ofta måste samtalen vara korta och 
snabba. Många ”samtal” sker dessut-
om via sms eller mejl. Nyanserna, det 
trevande sökande samtalet lyser med 
sin frånvaro. Formen och tiden ger 
inte plats för detta. Att gå på djupet, 
se sammanhang eller låta samtalet bli 
ett intimt möte är uteslutet. Om fem 
minuter ska nästa ämne avhandlas. 
Vi talar om förytligande, snuttifiering 

och fragmentarisering. Det läggs pus-
selbitar kring verkligheten som ald-
rig får föras samman med andra. Vi 
kanske också skulle kunna tala om ett 
samtalens expertifiering. Hemma sit-
ter vi, vid TV- eller radioapparaten, 
på god distans till det som sker. Vårt 
bidrag är att vara åhörare. Vi lyssnar 
till de andras samtal. Vad har vi att 
tillföra som experterna inte redan 
sagt? Vad är vår kunskap mot deras? 
Kan det finnas en risk att vi förlorar 
tilltron till vår egen erfarenhet? Att vi 
dessutom, på detta sätt, allt mindre 
får tid till våra egna samtal gör knap-
past situationen bättre.

Vår värld blir också allt mer kom-
plex. Allt fler människor finns i mil-
jöer där man skapar sitt eget språk. 
Vi brukar ibland kalla kyrkans språk 
för ”Kaanans tungomål”, ett uttryck 
för att beskriva att det kan vara så 
speciellt att det är svårt för andra att 
förstå. Men inte bara kyrkan har sitt 
speciella språk. Jag kände mig som 
invandrare i mitt eget land när jag 
fick använda min då 12-årige son för 
att tala med en försäljare av
datautrustning. Expediten informe-
rade min son, som i sin tur försökte 
översätta till mig. Här mötte jag en 
värld med sitt alldeles egna språk. 
Datavärlden är bara ett exempel på 
hur man kan utveckla en terminologi 
och ett språk som kan vara fullstän-
digt obegripligt för den som inte är 
invigd. Uppenbarligen är det också 
ibland meningen att man med språ-
kets hjälp ska hålla vissa människor 
utanför. Att sitta inne med kunskap 
som andra inte har möjlighet att till-
godogöra sig ger makt. 

Det finns en berättelse i bibeln som 
beskriver språkförbistringen, näm-
ligen berättelsen om Babels torn (1 
Mos 11:9). Här möter vi den bristan-
de språkförståelsen. Oförståelsen som 
leder till främlingskap och som sätter 
gränser mellan kulturer och männ-
iskor. Vi blir främlingar för varandra. 

Samtalen blir svåra och ibland omöj-
liga. Det finns skrämmande framtids-
visioner som talar om att vi allt mer 
kommer att få speciella språk. Vi 
kommer att leva i olika språk- och 
kulturöar. På vår lilla ”ö” förstår vi 
varandra. Samtidigt får vi allt svå-
rare att tränga in i varandras världar. 
En mer positiv bild skulle vi förstås 
kunna se om vi tänker på den interna-
tionalisering som äger rum. Allt mer 
kommer vi att ”tvingas” tala samma 
språk. Vi blir allt mer beroende av 
varandra. Därmed också av att be-
höva förstå över alla gränser; etniska, 
religiösa, kulturella eller geografiska.

Det finns en hunger efter att bli för-
stådd och hörd. De som arbetar på 
SOS-alarm eller sitter i olika jourer 
kan berätta om hur vanligt det är att 
människor bara ringer för att få höra 
en levande människa. De kan tänka 
sig att prata och samtala om vad som 
helst, bara för att få döva sin känsla 
av ensamhet. Jag har förstått att 
många bara kan ringa en telefonsva-
rare för att få höra ljudet av en röst.

Samtal kräver tid. Kanske är det ännu 
ett av hoten mot det goda samtalet. I 
en ont-om-tid-tid ger vi oss inte den 
ro som krävs för att ett samtal verk-
ligen ska kunna gå på djupet. Kanske 
är det därför samtal hellre blir till 
debatt. Här kastar vi åsikter till var-
andra, kanske i värsta fall på varan-
dra, mer för att övertyga och vinna 
än för att tala oss samman. Kanske 
är det också därför som samtalen så 
gärna blir monologer. Man lever el-
ler arbetar inom samma väggar, sit-
ter vid samma bord och pratar. Men 
var och en pratar om sitt eget ämne. 
Det blir just prat och inte samtal. 
Man har pratat i åratal. Men ingen 
känner egentligen den andre. Ingen 
har fått möjlighet att komma under 
ytan. Ofta har man anledning att 
säga: ”Det hade jag ingen aning om.” 
”Vem kunde tro det?” Vilken mänsk-
lig tragedi!


