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Vårt land har varit så förskonat så länge. Fritt från farsoter, 
fritt från ockupation och krig under många år. Men nu är 
vi några generationer som har en gemensam erfarenhet av 
pandemi. Ni är också rätt många som kan berätta för yngre 
generationer om beredskapsåren, och om spända lägen un-
der Kalla krigets år till exempel. Det finns många levande 
minnen om det.

Nu möter vi varje dag rapporter om det kritiska läget mel-
lan Ryssland och Ukraina. Och frågan om vårt eget lands 
suveränitet och möjlighet att ingå i försvarsallians är på 
agendan. Det finns goda och omistliga värden som är värda 
starkt försvar förstås. Frågor som vi inte har så stor vana att 
hantera och samtala om därför att vi inte har behövt det, är 
nu alldeles tydligt mycket aktuellt och brännande.

Så viktigt ATT vi får prata med varandra och nu tänker 
jag alldeles särskilt på våra unga, barnen och tonåringarna 
som tar in och bär inom sig kanske mer än vi tror. När bil-
derna från Gotland sändes som visade på en rejält ökad mi-
litär närvaro och beredskap är det ganska självklart att det 
väcker frågor och oro hos både barn, tonåringar och vuxna. 
Kommer det att bli krig här?? Hos oss?? Vi vet om det, för 
en hel del har det blivit stor oro och då behövs vuxna som 
tar sig tid att lyssna och också tid att förklara åtminstone 
lite grann av vad det handlar om. Orden har makt. När det 
där som finns inuti mig som plågar med oro och frågor, som 
tumlar runt, inte får makten att verka i ensamhet utan att 
jag kan dela med någon förlorar det en del av makten. 

Under en lång tid nu har vi uppmuntrats att ha så få kon-
takter som möjligt och blev vi inte sjuka av covidsmitta så 
skulle man kunna bli sjuk av just det – brist på social kon-
takt. Nu har restriktionerna försvunnit och vi hoppas att det 
blir verklig vår på alla tänkbara sätt. Att vi får andas vårluft 
och inte luft som är kvav av oro. I kyrkans liv har det alltid 
varit livsviktigt att ha ordentligt med rymd för just delande 

och samtal och där man kan hjälpas åt att hitta det som är 
hoppfullt och som ger livet nya perspektiv och friskare luft, 
som vårluft, att andas. 

Guds rika välsignelse önskar jag dig! 
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

- livsviktigt att få dela oron med andra
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Dopet är det finaste en 
förälder kan ge sitt barn

Till de mänskliga rättigheterna hör 
också rätten till sin religion. Också 
barnen har en skyddad rätt att få leva 
med och utöva sin religion. Är man 
förälder och står i en kristen tradition 
är det för de flesta naturligt att man 
vill att ens barn också ska få upp-
täcka vad kristen tro är och betyder. 
I evangeliet är det så tydligt hos Jesus 
att han riktar sig till både stora och 
små. Barnen gör han också till föredö-
men och exempel för vuxna. Kallelsen 
till att vara lärjunge till Jesus vill nå ut 
till alla; stora och små, kvinnor och 
män, rika och fattiga. Vi förstår också 
från evangeliet att dopet är en allde-
les grundläggande sak för identiteten 
som kristen. Det är till och med så att 
Gud knyter in sin frälsning i dopet. 
”Den som tror och blir döpt ska räd-
das” skriver evangelisten Markus i sitt 
16:e kapitel. 

Vi får ta emot
Från första början i kyrkans historia 
har det varit alldeles naturligt att do-
pets gåva och sakrament också ska få 
tillhöra barnen. Vi kallar dopet sa-
krament, en helig handling, där det 
uteslutande är Gud som handlar, vi 
får ta emot. Därför är det självklart 
i de historiska kyrkorna, de katol-
ska, ortodoxa, evangelisk-lutherska 
och anglikanska kyrkofamiljerna, vi 
döper barnen med stor glädje och vi 
har heller inga omdop. En gång döpt 
– alltid döpt. Vi litar på Guds löften 
som vi fick ta emot när vi döptes som 
små barn. Dopets kvalitet vilar inte på 
något så bräckligt som min egen tro 
utan på vad Gud har gjort. Så väl att 
det är så! 

Växa och mogna
Dopet är ingången till att leva som 
kristen. Där får vi ta emot förlåtelse 
för vår synd, räddning från döden och 
den onde och räddning till evigt liv - 
åt var och en som tror. Vi kan alltså 

Dopet är ingången till att leva som kristen. Då finns jag med i ett sammanhang 
som är så mycket större än mitt eget. 
Det var det bästa mina föräldrar kunde göra när de bar fram mig till dopet, skriver 
kyrkoherde Pontus Johansson. Som förälder vill jag förstås ge mitt barn det fina 
som jag själv fått och därför är jag glad över att ha fått bära fram mina egna pojkar 
till dopet.

säga att dopet inte är så mycket en 
bekännelsehandling: jag tror – alltså 
döper jag mig. Det är mer dop till tro 
– något att växa i och mogna i genom 
hela mitt liv. Det är därför dopdräkten 
på det lilla barnet är för lång, den är 
en symbol för att allt detta som bar-
net nu fått ta emot, det är något att få 
växa i mer och mer. 

Få vara Guds barn
Det var det bästa mina föräldrar kun-
de göra för mig då, den där junidagen 
1975 när de bar fram mig till dopet. 
Jag är så tacksam för det. Och jag är 
så tacksam över att Gud också väl-
signar mig med en glad tro som gör 
att jag vågar lita på de ljuvliga löftena 
som gällde då när jag var liten och nu 
när jag är aningen mer vuxen: att få 

vara Guds barn. Jag är glad över att 
ha fått bära fram mina egna pojkar till 
dopet. Jag är glad och tacksam över 
att få träffa nyblivna och förväntans-
fulla föräldrar med sina små fina barn 
som de önskar det bästa för. De vill att 
deras barn genom dopet ska få finnas 
med i kyrkans liv och sammanhang 
och heliga tradition, där barnet också 
får bäras av andras tro och förbön. 
Att få finnas med i ett sammanhang 
som är så mycket större än mitt eget. 
Det ger också en känsla av trygghet. 
Det jag själv har fått vill jag förstås 
dela med mitt barn!

Kyrkoherde Pontus Johansson och hans fru Elisabets yngsta son Jakob döps i 
Arvidsjaurs kyrka i juli 2003. Doppräst är Ola Persson och åskådare storebror 
Aron.
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Föräldrar gör avgörande val för sitt 
barn eftersom de vill barnets bästa. 
När vi döper gör vi det i hopp om att 
kristen tro och kyrkans sammanhang 
ska få betydelse för barnet.
Församlingen ska stödja alla döpta 
och har ett ansvar för att barnet ska 
få upptäcka vad det har tagit emot 
i dopet. I Svenska kyrkan är till ex-
empel konfirmationen ett tillfälle att 
upptäcka och utforska dopets gåva.

Finns ingen
neutral livsåskådning
Staten ska vara religiöst neutral i be-
tydelsen att den behandlar alla lika, 
oavsett livsåskådning. För oss som 
enskilda människor finns det däre-
mot inte någon neutral livsåskådning. 
Som föräldrar och vuxna varken kan 
eller behöver vi förhålla oss neutralt 
till vårt barn. Kärleken och barnupp-
fostran kräver mer.
På samma sätt som barn behöver lära 
sig andra saker av vuxna, behöver tro 
förmedlas, fördjupas och mogna. Det 
sker framför allt i hemmen och i för-
samlingen.
Tron handlar om människosyn och 
gudsbild, den ger redskap när vi ställs 
inför svåra val och ger inspiration till 
ett samhällsengagemang.

Dopet är en gåva från Gud som många föräldrar vill låta sitt barn ta emot, 
precis som vi vill ge barnet kärlek och värme. Men en del frågar om det är 
rätt – borde inte barnet själv få bestämma? 

Borde inte barnet själv få bestämma?

Religion är en
mänsklig rättighet
Religions- och övertygelsefrihet till-
hör de mänskliga rättigheterna. Den 
ger varje människa rätt att ha, byta, 
eller lämna sin religion eller överty-
gelse.
Det är en mänsklig rättighet att utöva 
sin religion eller övertygelse ensam, 
tillsammans med andra; privat eller 
offentligt till exempel genom andakt, 
förkunnelse eller undervisning.
Religionsfrihet innebär alltså både 
rätten att ha en tro och rätten att av-
visa den. Både de föräldrar som döper 
sitt barn och de som avstår gör ett re-
ligiöst val å barnets vägnar.

Barn har rätt till 
andlig utveckling 
Barnkonventionen är svensk lag. Ar-
tikel 27 talar om varje barns rätt till 
den levnadsstandard som krävs för 
barnets fysiska, psykiska, andliga, 
moraliska och sociala utveckling.
Att föra en trostradition vidare är att 
ta ansvar för barnets andliga utveck-
ling, men också för de psykiska, mo-
raliska och sociala dimensionerna.

Viktigt med kunskap
om religion
Ett moget ställningstagande för eller 
emot något underlättas av att veta vad 
saken handlar om. I fråga om religion 
kan den som helt saknar kunskap lätt 
bli ett offer för fanatisk propaganda. 
Kunskap och förståelse för trostradi-
tioner kan däremot möjliggöra både 
ett kritiskt och självkritiskt förhåll-
ningssätt till fanatism.
Ett barn som främjas i sin andliga ut-
veckling får verktyg i sitt sökande ef-
ter den egna livsmeningen och orien-
tering i den skakiga värld vi lever i. 

Döp ditt barn - det
blir kärleksfullt berört
av Gud
I Svenska kyrkan vill vi uppmuntra 
föräldrar att låta döpa sitt barn. Vi 
gör det på uppdrag av Jesus, som sa åt 
oss att döpa. Vi gör det också för att 
barnet behöver få tillgång till bönens 
språk och få kännedom om Bibelns 
berättelser och persongalleri.
Tillgången till det kristna kulturarvet 
öppnar valv efter valv mot den exis-
tentiella rymden. I dopet blir barnet 
kärleksfullt berört av Gud själv och 
inneslutet i en omsorg som når bort-
om familj och vänner.

T
e
x
t
 
S
v
e
n
s
k
a
 
k
y
r
k
a
n
,
 
f
o
t
o
 
J
o
h
a
n
n
e
s
 
F
r
a
n
d
s
e
n
 
I
K
O
N

4 KYRKTUPPEN 1-2022



- tre starka skäl att välja dop

Tro
Dopet är en gåva. Vi behöver inte pre-
stera något eller vara på något speci-
ellt sätt för att bli döpta. Dop är ett 
sakrament, en helig handling, där vi 
tror att Gud finns med och verkar. 
När man frågar nyblivna föräldrar 
varför de vill att deras barn ska bli 
döpt svarar en del ”Det är bäst så”. 
Som förälder vill man sitt barn det all-
ra bästa. Det vill Gud också. När små 
barn döps visar det Guds villkorslösa 
kärlek, jag älskar dig precis som du 
är, inte för vad du gör. För Jesus är 
barnen till och med förebilder för oss 
vuxna. I Bibeln, i Markusevangeliet 
10:15, står det så här: ”Sannerligen 
den som inte tar emot Gud rike som 
ett barn kommer aldrig dit in”.
I dopgudstjänsten, liksom i alla guds-
tjänster, ges Guds välsignelse. Denna 
påminner oss om att vi är sedda och 
älskade. Då man i livet möter utma-
ningar, går igenom förändringar och 
är med om saker som är svåra kan 
man påminnas om Guds välsignelse. 
Dopet är också en kallelse till att leva 
sitt liv i ansvar och omsorg. Att leva 
precis som det står i Bibeln, i Matteu-
sevangeliet 7:12, ”Allt vad ni vill att 
människor ska göra för er, det skall ni 
också göra för dem”.
En gång döpt gäller för hela livet. Gud 
tar inte bort sina löften och sin kal-
lelse. Gud tror och litar på dig.

Tradition
När Jesus är runt 30 år går han till 
floden Jordan, till Johannes Döparen. 
Johannes döper då Jesus. Det är efter 
detta som Jesus börjar med sitt upp-
drag, att gå runt i landet och berätta 
för människor om Gud. Innan Jesus 
lämnar sina lärjungar ger han dem 
uppdraget att döpa och fortsätta att 
berätta för människor om Gud. De får 
också löftet att Jesus är med dem alla 
dagar. Lärjungarna gjorde detta och 

Med tre ord som utgångpunkt kan man beskriva dopet - tro, tradition och fest. 
För många nyblivna föräldrar är traditionen ett starkt argument att döpa sitt barn. Men 
också att man som förälder vill sitt barn det allra bästa och då är dopet en gåva. Dop-
gudstjänsten är också en fest och kanske samlas släkt och vänner till dopkalas efteråt. 

Tro, tradition och fest

så har det sedan dess fortsatt. Det är 
denna tradition som förs vidare varje 
gång någon döps.
Varje döpt människa får samma löfte 
och ges uppdraget att berätta vidare. 
När man är döpt blir man en del av 
den världsvida kristna kyrkan, man 
blir en av de 1,9 miljarder människ-
or som tillhör en kristen kyrka eller 
samfund. Man blir också medlem i 
Svenska kyrkan i den församling där 
man bor. När man frågar nyblivna 
föräldrar varför de vill att deras barn 
ska bli döpt är det många som svarar 
”Det är tradition i vår familj”. Det är 
alltså en tradition som man delar med 
många kristna familjer i hela världen.

Fest
Dop är fest! När man frågar nyblivna 
föräldrar varför de vill att deras barn 

ska bli döpt får man ibland svaret ”Vi 
vill tillsammans med släkten och våra 
kompisar ha en fest och fira att NN 
fötts”.
Själva dopgudstjänsten är en fest där 
församlingen tillsammans med famil-
jen firar ett nytt liv som blir en del av 
gemenskapen. När ett barn döpts är 
det vanligt att prästen lyfter upp bar-
net och visar det för alla som är i kyr-
kan och kanske säger: ”Titta vilken 
fin ny medlem vi fått”.
Efter dopgudstjänsten vill många fort-
sätta med ett dopkalas, men självklart 
är det inget som man måste. 
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För Eva Maria och Lars Rudbäck var det ingen tvekan om 
att de skulle döpa sina döttrar.
- Vi gifte oss i kyrkan, säger Eva Maria och både Lars och 
jag är döpta och tycker att det är en fin tradition som vi vill 
föra vidare till våra flickor.
Den äldsta flickan Inez döptes av kyrkoherde Pontus Jo-
hansson i Nykyrka kyrka 2018 och i somras döptes Elly i 
samma kyrka av komminister Anna-Karin Hultman.
Eva Maria poängterar att familjen inte är några flitiga kyr-
kobesökare men framhåller hur mycket traditionen och kul-
turarvet betyder för dem och att det är något som de vill 
dela med sina döttrar. 
Inez går i kyrkans förskola. Kyrkans värderingar är viktiga 
för föräldrarna och den vill de dela med barnen. Nu har de 
valt ett medlemskap för flickorna genom att döpa dem och 
säger att den dagen som de själva gör ett aktivt ställningsta-
gande får de i så fall själva avsluta medlemskapet.
Eftersom Eva Maria och Lars inte hade någon stor fest när 
de gifte sig hade gärna haft en större dopfest men i somras 
var det coronarestriktioner som gjorde att de fick hålla igen 
på antalet gäster. 
- Men ett dop är ett fint sätt att samla familjen på, framhål-
ler Eva Maria. Det är ett sätt att stanna upp i livet och skapa 
vackra minnen.

Därför valde vi att döpa våra barn
Eva Maria och Lars: - Vi vill föra traditionen 
med dop vidare till våra döttrar

Lördagen den 13 november i fjol döptes Kylie Ingrid Westberg 
i Nykyrka av kyrkoherde Pontus Johansson.
- Det var ingen diskussion om vi skulle döpa henne eller inte, 
säger mamma Sarah Westberg. 
- Vi var helt överens, intygar pappa Marcus Johansson.
- Vi är själva både döpta och konfirmerade, säger de och vi 
vill föra en fin tradition vidare till vår dotter. Vi vill att Kylie 
ska vara medlem i Svenska kyrkan. Kyrkan har så mycket att  
erbjuda oss.
Många föräldrar resonerar idag att deras barn själv ska få be-
stämma om dop eller inte. Men Sarah och Marcus vänder på 
det sättet att se.
- När hon blir stor får hon själv avgöra om hon vill vara med i 
kyrkan, om inte får hon själv begära utträde i så fall, säger de.
- Dopet är en del av livet, säger Sarah och Marcus instämmer, 
dop, konfirmation, vigsel och så småningom begravning.
Efter dopgudstjänsten samlades gästerna i Kyrkans Hus i Mull-
sjö.
- Den lokalen får man ju låna utan kostnad, säger Marcus och 
det fungerade jättebra.
- Vi gjorde inget jättekalas, säger de, vi beställde smörgåstårta 
och buddapestlängd. Vi var ett 20-tal gäster och det var trevligt 
att träffas när det kändes som ”halvtid” i pandemin.

Nydöpta Kylies föräldrar: 
- Dopet är en del av livet
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En fadders uppgift är att vara en vik-
tig vuxen och att finnas där för barnet 
under uppväxten. Som fadder kan du 
också be för barnet och berätta för det 
om att Gud finns med i livet, vad som 
än händer.
Kanske kan du också påminna famil-

jen och barnet om dopet genom att 
fira dopdagen varje år. Lägg in en på-
minnelse i din digitala kalender, som 
en hjälp att komma ihåg. 
Att vara fadder är samma sak som att 
vara gudförälder.

Du kan medverka 
i gudstjänsten
Under dopet medverkar ofta faddern, 
till exempel genom att läsa en text, 
be en bön, tända dopljuset eller bära 
fram barnet.
Det finns bara en regel för att kunna 
bli fadder: Du måste själv vara döpt i 
en kristen kyrka.
Dopfadder är man sedan för resten av 
livet.
Förr skulle faddrarna ta hand om bar-
net om dess föräldrar dog, men några 
sådana krav finns inte idag.
 

Som förälder väljer du
om barnet ska ha 
en fadder
Som förälder väljer du om ditt barn 
ska ha en eller flera faddrar. Du kan 
gärna fundera över fadderskapet. Vad 
innebär det för dig? Vem passar bäst 
in i dina tankar kring fadderskapet? 
Välj någon som du har stort förtro-
ende för. Det kan vara en släkting eller 
en nära vän.
Prata med den tilltänkta faddern, så 
att ni är överens om vad fadderskapet 
innebär. Här kan även prästen hjälpa 
till.

Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett 
viktigt förtroende, för faddern får en särskild relation till barnet som döps. 
Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan vuxen som bryr sig om 
och ber för barnet. 

Inbjudan till dop!
Alla nyblivna föräldrar i Mullsjö-Sandhems församling får en 
inbjudan till dop hem i sin brevlåda. Som en extra present får den 
nya familjemedlemmen ett par fina, sköna och varma sockor! Det är 
damerna i stickkaféet i Kyrkans Hus som stickat dem. 

I foldern finns alla uppgifter som du som förälder behöver för att 
planera för ett fint dop för ditt barn.

En fadder får ett förtroende
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Människan har i alla tider alltid an-
vänt sig av symboler för att förtydliga 
och tolka sin tro. Dopets mest synliga 
symboler är det rena vattnet, det vita 
brinnande ljuset och dopklänningen. 
Symbolspråket kan i vissa fall vara 
enklare att förstå och ta till sig än det 
talade eller det skrivna ordet. Man 
har till exempel använt bilder, tecken, 
klädsel och smycken i alla tider i sam-
band med riter. Symboler kan hjälpa 
oss att få en annan eller en djupare 
förståelse av dopet.
De flesta som döps är klädda i vitt. Så 
har det varit genom kyrkans historia. 
Dopdräkten uttrycker att alla som 
döpts är jämlika. Vi är förenade över 

tid och rum, trots alla våra olikheter. 
Vi har tagit emot samma löfte om 
att Gud inte överger oss och samma 
uppgift att tjäna våra medmänniskor 
oavsett deras religiösa tillhörighet. På 
det sättet blir vi redskap för Guds 
omsorg om alla människor och hela 
skapelsen.
Att dopdräkten på det lilla barnet är 
för lång, är en symbol för att allt detta 
som barnet fått ta emot vid dopet, är 
något att få växa i mer och mer. 
Den vita dopdräkten är också en sym-
bol för renhet och möjligheten att få 
börja om när livet inte blir som vi har 
tänkt oss. 

Fina psalmer och sånger till dopgudstjänsten

Från Psalmer i 2000-talet:
✶ Psalm 901 – Lilla liv
✶ Psalm 928 – Sov du lilla

Från vanliga psalmboken:
✶ Psalm 381 – Gud har en famn
✶ Psalm 383 – Med vår glädje 
✶ Psalm 606 – Det gungar så fint
✶ Psalm 607 – Jag är hos dig, min Gud

Fina sånger är till exempel:
Välkommen hem av Sonja Aldén
Lyckans minut av Erik Lindorm
Kärleksvisan
Du är allt av Sonja Aldén 

Församlingens kantor Elisabeth Sjödin Matl ger här förslag på fina psalmer och sånger att 
använda sig av vid dopgudstjänsten. 
- Men det finns så mycket mera, säger hon. Vi som är musiker hjälper dig gärna med att 
hitta fin musik till en viktig dag.

Dopets symboler
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I samband med dop i Mullsjö-Sand-
hems församling får den döpta för-
utom dopljuset och ett träkors från El 
Salvador även en ängel i glas. Ängeln 
hängs sedan upp i ett fönster i Kapel-
let i Kyrkans Hus i Mullsjö. Där får 
den hänga under året tillsammans 
med andra dopänglar. I början av året 
därpå bjuds de döpta och deras famil-
jer in till en dopfest. Då får vi fira och 
uppmärksamma dopet igen och man 
får då ta med sin dopängel hem. Kan-
ske hittar den en plats i ett fönster där 
hemma och kan påminna om dopet. 
Vid festen blir det förstås gott fika 

som passar alla, överraskningar och 
lite lek för de som är leksugna. 

Den lilla dopängeln i glas är tillverkad 
i Betlehem från upplockade glasskär-
vor. Med hjälp av äldre hantverks-
konst limmas kopparfolieband runt 
färgade glasbitar. De löds sedan ihop 
med tenn. De kallas också fredens 
änglar och är en symbol för hopp om 
fred och försoning. Skärvorna är en 
bild av världens splittring men äng-
larna visar att det är möjligt att foga 
samman och göra helt igen. 
I byn Beit Sahour, Herdarnas äng, 

strax öster om 
Betlehem, finns 
ett kooperativ 
med trettiofem familjeägda verkstä-
der. Holy Land Handicraft Cooperati-
ve Society tillverkar bland annat kors, 
julkrubbor och änglar av olivträ från 
beskurna grenar/plantor och återvun-
net glas.

Fairtrade/rättvis handel verkar för 
mänskliga rättigheter, omtanke om 
miljön och för att förbättra arbets- 
och levnadsvillkoren i områden med 
utbredd fattigdom.

Fredens ängel till församlingens nydöpta

till vänster, döptes av kyrkoherde Pontus Johans-
son i Sandhems kyrka den 22 januari. Föräldrar 
är Christian och Anna Gustavsson. Småsysko-
nen heter Frank och Elsa.
Fadder Emma Gustafsson. Ytterligare en fadder 
som inte kunde närvara vid dopet är Maria 
Steen.

till höger, döptes av kyrkoherde Pontus Johans-
son i högmässan den 23 januari i Sandhems kyr-
ka. Föräldrar är Sandra och Helge Antonsson. 
Storasyster heter Signe.

FILIP Oskar Christian

GABRIEL Ruben
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Du döps bara en gång, för dopet gäl-
ler hela livet. Men om du inte blivit 
döpt som barn kan du döpas också 
som ung eller vuxen. 
Det finns olika skäl till att man döps 
senare i livet. Kanske har det inte bli-
vit av, kanske har du just upptäckt 
den kristna tron.
Om du vill döpas som vuxen ska du 
först lära dig om kristen tro. Det finns 
då särskild undervisning för vuxna. 
Det är ganska vanligt att unga männ-
iskor som vill konfirmeras, inte blev 
döpta som barn. Under konfirma-
tionstiden lär du dig mer om livets 
stora frågor och kristen tro. Då går 
det bra att döpas före konfirmations-
gudstjänsten. Det är i konfirmations-
gudstjänsten som du bekräftar ditt 
dop.

Du kan döpas som vuxen
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När ni har bestämt er för att döpa ert 
barn, är det dags att börja planera do-
pet. Börja med att välja några olika 
tänkbara datum och tänk igenom var 
ni vill ha dopet. 
Kontakta sedan församlingsexpeditio-
nen för att boka dopet. Församlings-
expeditionens telefonnummer 0392-
122 00. Vi har öppet måndag, tisdag 
och torsdag klockan 10-12 och 13-15, 
fredag 10-12. Var gärna ute i god tid.

Dopsamtal med prästen
Föräldrar och präst brukar träffas vid 
ett tillfälle före dopet. Då går präs-
ten igenom vad som händer under 
dopgudstjänsten. Vissa delar i guds-
tjänsten är lika för alla dop, medan 
du kan vara med och utforma andra 
delar.  Det kan till exempel handla om 
val av musik och texter som ska läsas.
De flesta barn döps i kyrkan, men det 
är också möjligt att hålla dopguds-
tjänsten hemma eller utomhus. Kan-
ske vid en sjö eller vid havet. Prata 
med prästen om du har särskilda öns-
kemål.

Dopklänning att låna
Av tradition döps de flesta spädbarn 
i vit dopklänning, men du väljer själv 
om det passar er, eller om barnet ska 
ha vanliga kläder.
Den vita dopdräkten uttrycker att alla 
som döps är jämlika. Den är också en 
symbol för renhet och möjligheten att 
alltid få börja om när livet inte blir 
som vi har tänkt oss. Att dopklän-
ningen är stor – lång och vid – är en 
symbol för att barnet kan växa i sin 
tro. 
Församlingen har dopklänningar att 
låna ut för den som vill.

Dop och bröllop samma dag 
Ser du dopet som ett tillfälle att fira 
att ni har bildat familj? Om ni för-
äldrar inte redan är gifta kan ni prata 
med prästen om att gifta er vid samma 
tillfälle. 

Kalas eller inte 
En del familjer väljer att samla familj, 
släkt och vänner till ett kalas efter 
dopet i kyrkan. Andra väljer att inte 

göra det. Oavsett om ni väljer att ha 
kalas eller inte, så är ett dop alltid ett 
dop.
Om ni vill ha kalas och behöver en lo-
kal att vara i, finns det möjlighet att 
låna något av församlingshemmen, 
Kyrkans Hus i Mullsjö eller Kyrk-
skolan i Mullsjö utan extra kostnad. 
Prata med församlingsexpeditionen.

Dopet är gratis
Att döpa sitt barn kostar ingenting 
om dopet hålls i församlingen där ni 
bor. Präst, musiker, vaktmästare och 
kyrka ingår.

Äldre barn kan också döpas
Dopbarnet behöver inte vara bebis. 
Ibland räcker inte tiden till när bar-
nen är små. Då är det bra att veta att 
ett dop är lika fint även om barnet 
har hunnit bli äldre. Alla kan döpas, 
oavsett ålder. Och syskon kan döpas i 
samma gudstjänst.

Planera för en fin dopdag
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Den unika dopängeln i 
Bjurbäck har fått nytt liv

Dopängeln i Bjurbäcks kyrka är en ra-
ritet och unik i sitt slag. Den är tillver-
kad cirka 1730 av bildhuggaren Jonas 
Larsson Elfvenberg från Borås och 
fanns alltså redan i Bjurbäcks gamla 
kyrka, ett kapell som revs 1897.
- En dopängel som den här och i funk-
tion finns inte många av i Sverige, be-
rättar Bibi Pålenäs, målerikonservator 
från Jönköpings läns museum. 
Dopängeln är placerad i koret i kyr-
kan och hissas ner när den ska använ-
das. Monteringen är gediget utförd 
kunde Bibi konstatera vid sin besikt-
ning innan renoveringen tog sin bör-
jan i höstas. Ängeln sitter fast i den 
hissbara taklänken genom ett smitt 
korsformat järn som är fäst i ängelns 
ryggparti med kraftiga skruvar. Den 
här fästanordningen var också anled-
ning till att ängeln inte skulle plockas 
ner utan att renoveringen gjordes på 
plats.
I den ena handen sträcker ängeln 
fram en snäckformad förgylld skål 
och i den är sedan dopskålen av me-
tall placerad. I den andra handen bär 
ängeln en så kallad textkartusch med 
bibelspråket ”Den der tror och blifver 
Döpt, han skall warda Salig” på ena 
sidan och årtalet 1730 på den andra.

Erfaren konservator
När Bibi Pålenäs nu inspekterade äng-
eln bedömde hon att stommen och 

bärande material var i originalutfö-
rande. Men den har renoverats några 
gånger under åren och blivit frikostigt 
bättrad och retuscherad även om det 
framträdde ett troligt originalskick i 
vissa partier.

Bibi har arbetat på museet i 25 år 
och är alltså erfaren konservator och 
hon kunde konstatera att ängeln var 
i behov av omfattande konserverings-
åtgärder. Genom åren har den drab-
bats av att färgen börjat flagna på sina 
ställen, på sina ställen var den smutsig 
och en del tidigare renoveringar hade 
gett ängeln fel kulör på färgen. Dess-
utom satt rosetten på ängeln löst och 
behövde fästas bättre för att inte gå 
förlorad.
- Det är klimatet i kyrkan som gör att 
inventarier kan fara illa, berättar Bibi. 
Det är torrt på vintern och då ”krym-
per” färgen för att sedan svälla. Men 
också eventuellt mögel och skadein-
sekter kan göra skada. 
Men hon är också noga med att på-
peka att kyrkan inte är ett museum, 
kyrkan ska användas!
Vad hände då med dopängeln? 
- Enkelt utryckt, förklarar Bibi ska vi 
klistra fast, säkra materialet, rengöra 
och retuschera. Till sin hjälp i Bjur-
bäcks kyrka har hon konservatorstu-
denten Frida Christiansen från Göte-
borgs universitet.

Bevara kultur-
och teknikhistoria
Även kyrkans altaruppsats, predik-
stolen och orgelfasaden fick högt kva-
lificerad omvårdnad under hösten. 
Orgelfasaden är målad för att se ut 
som ek ut men färgen håller nu på att 
ramla bort. Även stora skador runt 
lamporna kunde konstateras vid be-
siktningen. 
- Det handlar om att bevara föremålet, 
säger Bibi om sitt arbete som konser-
vator av kyrkoskatter och också följa 
etiska regler och ha stor respekt både 
för föremålet och konstnären som ut-
fört det. Målsättningen är att säkra 
instabila skikt och bromsa/förhindra 
materialbortfall, så att kultur- och 
teknikhistoriska värden kan bevaras.

Församlingens kyrkor rymmer vackra och värdefulla skat-
ter, kulturarv som vi har skyldighet att vara rädda om och 
bevara. Dopängeln i Bjurbäck är ett sådant arv och nu har 
den fått en varsam och kvalificerad omvårdnad.

Till vänster Bibi Pålenäs, erfaren måleri-
konservator, har arbetat med att renovera 
kulturskatterna i Bjurbäcks kyrka.

Till höger Frida Christiansen, konservators-
student från Göteborgs universitet som har 
hjälpt till med renoveringen. 
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DET HÄR HÄNDER I
Till glädje och lättnad för alla människor kan vi nu börja träffas igen! Nu startar försam-
lingens många roliga och intressanta verksamheter igen. Det finns något för alla intressen 
och alla åldrar. Välkomna!

Öppen förskola är lek och pyssel, sångsam-
ling, sagostund och enkelt fika för dagle-
diga vuxna med barn 0-5 år. Det är ingen 
förhandsanmälan, alla är välkomna när det 
passar. 
Tisdagar kl 9:30-12 i Kyrkans Hus, Mullsjö 
och fredagar kl 9:30-12 i Sandhems försam-
lingshem.
Mullsjö: maria.karlsson@svenskakyrkan.se 
Sandhem: ann.forsling@svenskakyrkan.se

Öppen förskola
Onsdagar jämna veckor kl 14:30-16:30 
är Sandhems församlingshem öppet för 
alla, 0-100 år, på en och samma gång. 
Här finns möjlighet till fika och samtal i 
nedervåningen, lek och pyssel i barnlo-
kalerna och en gemensam samling i stora 
salen. Det här blir en möjlighet att mötas 
mitt i veckan - både ung och gammal. 
Ingen förhandsanmälan behövs, alla är 
välkomna när det passar. 
Kontakt: ann.forsling@svenskakyrkan.se

Öppet hus

Miniorerna är för dig som går i F-klass, 1:an och 2:an. 
Här leker vi, pratar, pysslar, hittar på äventyrliga saker - 
både inne och ute. Vi provar på lite friluftsliv, bakar och 
vi upplever bibelberättelser på olika sätt. Vid varje träff 
har vi en kort andakt. Bra att ha kläder efter väder. 
Miniorer i Kyrkans Hus i Mullsjö ses på måndagar kl 
16:45-17:45. Miniorer i Sandhems församlingshem ses 
på torsdagar kl 14-15:30.
I Sandhem finns det möjlighet att få skjuts (buss/bil) från 
fritids och tillbaka. Vi hämtar upp 13:50 på fritids och är 
tillbaka kl 15:40. 
Anmäl ditt barn inför starten och även ev skjuts.
Mullsjö: ann.forsling@svenskakyrkan.se,
tel 073-803 43 61
Sandhem: maria.hakansson 
@svenskakyrkan.se,
tel 072-201 08 58

Miniorerna
Från åk 3 och uppåt. I UV-scouterna får vi lära oss hur 
man beter sig i naturen, knyter knopar och sjunger till-
sammans. Vi får också veta mer om Gud och har roligt 
ihop med jämnåriga kompisar. 
Vi ses på tisdagar kl 18-19:30 i Sandhems församlings-
hem. Kontakt: ann.saav@svenskakyrkan.se

UV-scouter

Varje år delar Mullsjö-Sandhems församling ut Biblar 
till de barn som fyllt fem år. Du som fyller fem år under 
året kommer att få en inbjudan hem i brevlådan under 
hösten. 
Kontakt: maria.hakansson@svenskakyrkan.se

För dig som är 5-8 år. I barnkören 
Happy sjunger vi alla möjliga ro-
liga sånger och sånglekar. Ibland 
får vi också visa upp för familj 
och andra vad vi har lärt oss. 
Vi ses till övningar i Kyrkans Hus 
i Mullsjö tisdagar kl 17:15-18:00.
Kontakt: magnus.brengesjo@
svenskakyrkan.se

Happy
Bibelutdelning
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FÖRSAMLINGEN I VÅR
För barnfamiljer arrangerar vi även särskilt anpassade gudstjänster och dop, föräldraut-
bildningar, utflykter under skollov, kransbindning vid advent, julgransplundring, allhel-
gonavandringar på kyrkogården, jul- och påskfester och en massa annat.

Soulchildren
Soulteens

Årskurs 8 (men konfirmation är möjlig hela livet). Under 
konfirmationstiden får du möjlighet att fundera över de 
stora frågorna i livet. Vad är meningen med livet? Varför 
finns vi här? Vad innebär det att vara kristen? Det hand-
lar om trosfrågor men också om grundläggande mänsk-
liga frågor. Vi åker även på läger och utflykter.
Start för ny grupp hösten 2022. 
Kontakt: maria.hakansson@svenskakyrkan.se

Konfirmation
För dig som går i 8:an och uppåt. Vi ses i Kyrkans Hus i 
Mullsjö på måndagar jämna veckor kl 18:30-20:30 med 
drop in från kl 18. Här är platsen att bara vara och ha 
det bra ihop, ”tjöta och chilla”. Men här är också plat-
sen för utmaningar och äventyr i aktiviteter och samtal 
som skapar gemenskap och spänning. Det blir även en 
del läger och andra kul utflykter. 
Kontakt: ann.forsling@svenskakyrkan.se

Ungdomsgrupp

Kom och pröva på ett år eller fler som konfirmandledare 
eller som ledare i en barngrupp! Du som är ledare deltar 
också i en ledarutbildning vid fyra olika tillfällen.  
Kontakt: maria.hakansson@svenskakyrkan.se

Ung ledare

Ni har väl inte missat Kyrkvillans förskola!
Svenska kyrkans förskola har två avdelningar; Gung-
hästen och Käpphästen. Dessa har tillsammans plats för 
fyrtio barn mellan ett och fem år. Kyrkvillans förskola 
har kristen profil, verksamheten bedrivs i enlighet med 
skollagen och läroplan för förskola och har samma avgif-
ter och kö som Mullsjö kommuns övriga förskolor.
Kontakt: maria.karlsson@svenskakyrkan.se

Förskola

Soulchildren är för dig som går i 3:an, 4:an. Vi sjunger 
gospel, soul och r&b, rock och pop, dansar och rör på 
oss. Vi medverkar i olika sammanhang i kyrkans verk-
samhet. Vi ses på torsdagar kl 15:30-16:30 i Sandhems 
församlingshem.
Soulteens är för dig som går i 5:an eller uppåt. Röst-
träning, stämsång & dans. Vi medverkar i olika sam-
manhang i kyrkans verksamhet. Vi ses på onsdagar kl 
16:30-17:30 i Kyrkans Hus i Mullsjö.
Kontakt: magnus.brengesjo@svenskakyrkan.se
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Himmel  och  PANNKAKA
OCH 

 
                            

Välkomna till vardagsträffar för hela familjen kl. 17-19 
i Kyrkans hus i Mullsjö och Församlingshemmet i Sandhem! 

Vi är tillsammans - barn och vuxna- i en eller flera spännande aktiviteter, vi firar en 
kort och enkel gudstjänst ihop och äter kvällsmat, oftast pannkakor.   

Kvällen är tänkt som en familjeaktivitet för flera generationer, 
så ta med både farmor och lillebror! 

DET HÄR HÄNDER I

Välkomna till ”Fest i fastan” söndagen den 13 mars 
klockan 14-17 i Kyrkans Hus i Mullsjö!
En eftermiddag fylld med aktiviteter, trolleri med Troll-
karlen Jimmy Svärdhagen, kafé med smarriga bakverk 
bakade av konfirmanderna och ungdomsgruppen, lot-
terier och tipspromenad.
Gudstjänst med stora och små i klockan 16 i Kapellet. 
Den här dagen går alla insamlade pengar till ACT 
Svenska kyrkans fasteaktion 2022 ”Dela lika under 
samma himmel”!

Fest i fastan!
Välkommen på Mariamusik med Trio MEA
Maria Karlsson, Eva Melin och Anna Jorendal.
Lördag 26 mars klockan 18.00 i Nykyrka kyrka 

Musik i vårkväll

EN SKÖN MIX AV MAGI & HUMOR
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FÖRSAMLINGEN I VÅR

Nuevo: Tisdagar klockan 19:00-20:30 i Kyrkans Hus i Mullsjö 
Sandhems Kyrkokör: Onsdagar klockan 19:00-20:45 i Sandhems församlingshem 
Sandhem Gospel: Torsdagar klockan 18:30-20:15 i Sandhems församlingshem 
Barnkören Happy: Tisdagar klockan 17:15-18:00 i Kyrkans Hus i Mullsjö 
Soulchildren: Obs! Ny tid och plats. Torsdagar klockan 15:30-16:30 i Sandhems församlingshem 
Soulteens: Obs! Ny tid. Onsdagar klockan 16:30-17:30 i Kyrkans Hus i Mullsjö 
Välkomna! Alla körsångare och alla ni som vill pröva på. Det är underbart att sjunga - verkligen! Hälsosamt för både 
kropp och själ! 
Kontakta oss körledare vid frågor:
Elisabeth Sjödin Matl - elisabeth.sjodin444@svenskakyrkan.se
Magnus Brengesjö – magnus.brengesjo@svenskakyrkan.se

Körverksamheten börjar igen!

Program den här vårterminen:
 
2 mars 
Naturfotografen Mattias Landgren 
visar sina vackra bilder
 
16 mars 
Diakon Katrin Sörbris berättar 
utifrån livet. ”...sköter med kloka händer 
de djur som har sår” Förklädd Gud
 
30 mars 
”I retur” Maria Håkansson, Eva och 
Martin Lägervik med sköna sånger och musik
 
13 april 
Sju pilgrimsord Sju sorters kakor
 
27 april 
Vinnaren av ”Hela Sverige bakar” 
Andrea Brändström berättar och dekorerar
 
11 maj 
Kyrkans Tre Ess gläder oss 
med sommarsånger  
 
25 maj 
Sommaravslutning i Sandhem, Maria Karlsson 
med vänner förgyller med sång och musik.

Öppen Gemenskap har öppnat igen!
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Tack för HOPPET, nu hälsar vi ER 
välkomna åter till Öppen Gemenskap 

i Kyrkans Hus i Mullsjö. 
Onsdagar ojämna veckor klockan 14:30-16. 
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NYKYRKA KYRKA
27/2 kl 11.00 Sång av Sandra Antonsson

6/3 kl 11.00 Musik och sång av Elisabeth Sjödin Matl

20/3 kl 11.00 Sång av kören Nuevo

10/4 kl 11.00 Sång av kören Happy

SANDHEMS KYRKA
27/2 kl 16.00 Sång Sandhems kyrkokör

6/3 kl 16.00 Sång av Sandhem Gospel

20/3 kl 16.00 Sång av Soulchildren och Soulteens

27/3 kl 16.00 Sång av Sandhems kyrkokör

10/4 kl 16.00 Sång av Soulchildren och Soulteens

BJURBÄCKS KYRKA
27/3 kl 11.00 Mats Brengesjö sopransax, mm. 

KYRKANS HUS MULLSJÖ
13/3 kl 16.00 Sång av kören Happy

DET HÄR HÄNDER I FÖRSAMLINGEN I VÅR

Är du intresserad av att börja spela orgel?
Snart finns möjlighet att ta orgellektioner. Hör av dig till 
kantor Elisabeth för information.
Kontakt: elisabeth.sjodin444@svenskakyrkan.se

Orgel

Vi söker säsongsan-
ställda vaktmästare till 
våra kyrkogårdar med 
placering i Mullsjö och 
Sandhem.

Arbetet består av att sköta 
en kyrkogård och därför 
krävs en viss maskinvana. 
Även städning i våra lokaler 
ingår i arbetet. Det är en 
merit om du har kunskaper i 
växter och trädbeskärning! 
Också en merit om du kan 
hantera en hjullastare och 
om privat bil finns att tillgå.
B-körkort är ett krav. Vi tar in sökande på intervju vart 
efter ansökningar kommer in. Sista ansökningsdag är den 
2/3.Vid frågor kontakta Ove Algotsson,  
Kyrkogårdsföreståndare/Fastighetsansvarig
Telefon: 0730-67 10 26
ove.algotsson@svenskakyrkan.se

Välkommen att arbeta 
på församlingens 
kyrkogårdar!

SE OCKSÅ GUDSTJÄNSTERNA PÅ SID. 35!
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Boktipset...Boktipset...
Sarahs nyckel 
av Tatiana de Rosnay
Paris 1942. En judisk flicka gömmer 
sin bror i ett skåp för att han inte 
ska bli tillfångatagen och bortförd 
av fransk polis. Hon låser skåpet och 
tar med sig nyckeln, övertygad om 
att hon snart, tillsammans med deras 
föräldrar, kommer hem igen och kan 
släppa ut honom. 
Paris 2002. Julia är en amerikansk 
journalist som har bott halva sitt liv i Frankrike. Hon blev 
först kär i Paris, därefter blev hon kär i en fransman och 
blev kvar. Nu har hon fått i uppdrag av sin chef att skri-
va ett reportage om den brutala uppsamling av judar som 
gjordes av fransk polis sommaren 1942.
Vi får i Sarahs nyckel följa både den judiska flickan i sin 
kamp att ta sig tillbaka till sin lillebror, att få låsa upp skå-
pet och släppa ut honom igen och Julia som ger sig ut på en 
historisk jakt efter vad som verkligen hände under uppsam-
lingen och tillfångatagningen av judarna. Vad Julia inte vet 
är att hon kommer snubbla över en familjehemlighet som 
sträcker sig tillbaka 60 år och som alla inte vill ska komma 
upp till ytan, nämligen berättelsen om Sarah, flickan med 
nyckeln till skåpet.
Sarahs nyckel är en berättelse om utanförskap, rättvisa, är-
lighet, skuld och om inre styrka. Det är en berättelse som 
lyfter vikten av att komma ihåg, vikten av att vara ärlig 
med vår historia och varifrån vi kommer. Oavsett om man 
identifierar sig mest med Julias berättelse, hennes resa eller 
om man dras till berättelsen om Sarah och judarnas kamp 
och de orättvisor som de fick utstå medan så många blun-
dade för det, tror jag att det här är en berättelse 
som berör många. Jag vet i alla fall att den be-
rörde mig!

Flätan 
av Laetitia Colombani
Det här är berättelsen om tre starka 
kvinnor. Tre helt olika liv, på tre olika 
kontinenter. Trots de stora olikheter-
na och de geografiska avstånden kor-
sas deras vägar.
Boken handlar om Smita, en kastlös 
kvinna i Indien som har ett avskyvärt 
yrke. Ett yrke som har förts vidare 
från mor till dotter i generationer. 
Hon önskar något bättre för sin egen dotter och drömmer 
om ett annat liv. Ett liv där dottern ska få gå i skolan och få 
möjlighet att lämna fattigdomen.
Vidare får vi följa Giulia, som arbetar i sin fars hårateljé i 
Palermo. När hennes far råkar ut för en olycka med sin ves-
pa och hamnar på sjukhus upptäcker hon att det är stora 
ekonomiska bekymmer i familjeföretaget. Giulia får ta över 
ledningen och har en idé om hur hon ska rädda företaget. 
Den innebär att bryta en lång tradition. Är familjen beredd 
att göra det?
Sarah, en framgångsrik advokat i Montreal i Kanada. Hon 
älskar sitt arbete och vill gärna kliva upp ett steg på karriär-
stegen. Det är hennes tur nu. När den allvarliga sjukdomen 
slår till har hon svårt att acceptera det och arbetar vidare, 
lika hårt som tidigare. Hon kan inte vara sjuk, visa sig svag, 
då går jobbet hon så gärna vill ha, till någon annan. Till slut 
går det inte längre och hon tvingas gå hem. Svag i kroppen 
men med en stark känsla som växer inom henne. Hon har 
inte gett upp!
De här tre kvinnorna har envisheten och kämpaglöden ge-
mensamt.
En mycket läsvärd bok!

Av Kristina Eyre Av Maria Högberg
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Radioprofilen, författaren och psykologen Patricia Tudor 
Sandahl är ny skribent under Kyrktuppens vinjett Tänkt 
och Tyckt där hon skriver om tacksamhet. 
Möt ateisten som hittade sin egen tro och har vigt sitt 
liv åt funderingar kring ett mer levande liv, inre hälsa och tacksamhet. 
- För mig är glädje närbesläktad med djup tacksamhet, säger Patricia. 

“Så länge vi lever har vi chansen att 
växa och blomstra. Livet går ut på 
detta. Hela livet. Det tror jag sten-
hårt på.” 
Orden är Patricia Tudor-Sandahls. 
Hon kan vid över 80 års ålder sum-
mera en imponerande meritlista. Fö-
retagare, kliniskt arbete som terapeut, 
psykolog, rektor och författare till ett 
tjugotal böcker. För att nämna några 
saker.

Patricia sommarpratade i Sveriges 
Radio P1 år 2000 och vinterpratade 
år 2011 samt år 2020. Dessutom har 
hon delat sina klokskaper i radiopro-
grammet Tankar för dagen i över 20 
års tid!
Patricia Tudor-Sandahl tar emot i sin 
väldoftande, mysiga och smakfullt 
inredda lägenhet på Kungsholmen i 
Stockholm. Hon beskriver sig själv 
som en ganska inåtvänd person. Som 
delar sin tid mellan en ganska full ka-
lender då hon är i sin lägenhet och ett 
mer rofyllt husliv vid havet på Öster-
len i Skåne. 
- I Skåne är jag lugn och cool. Går vid 
havet och är “laid back”, som hon sä-
ger. I Stockholm vill jag umgås, träffa 
vänner, barn och barnbarn. 

Två olika liv med olika bottnar. På 
samma sätt framstår Patricia Tudor-

Sandahl som en härlig person med 
flera bottnar. Sprudlande och livfull, 
likväl som skarp, beläst och efter-
tänksam. Hennes ordval och uttryck 
rör sig från korrekt till färgstarkt och 
ocensurerat.
-Jag känner mig mycket klokare i text 
än i livet, säger Patricia. 

Skrivandet skapade
förlåtelse
År 1996 skrev hon boken Ett himla 
liv. Det var hennes femte bok. Om 
den skriver hon själv så här:
Detta är berättelsen om mina upp-
växtår i det fattiga och krigsdrabbade 
norra England. Minnena från mitt 
tidiga liv har varit plågsamt starka. 
Att skriva har hjälpt mig att förso-
nas med de rötter som jag så abrupt 
ryckte upp för nästan fyrtio år sedan, 
då jag bröt med allt och lämnade mitt 
hemland för att ge mig ut i världen. 

På många sätt är det historien om ett 
maskrosbarn. Skrivandet har hjälpt 
mig att förlåta och förstå och det har 
gjort mig helare som människa.

- Man kan inte skriva om sin histo-
ria, men man kan sluta fred med den, 
reflekterar Patricia kring sin uppväxt. 
Fredsstiftandet var betydelsefullt för 
mig. Jag fick ut så mycket av det att 

jag ville hjälpa andra.
Hon föddes i Manchester i England. 
Hennes pappa var protestant och 
trodde inte ett skvatt på något enligt 
Patricias utsago. Hennes mamma var 
irländsk katolik.

- De irländska katolikerna är i världs-
klass när det gäller att leva sin religi-
on, berättar Patricia. För att få gifta 
sig lovade pappa att uppfostra mig 
katolskt. Jag bodde hemma, men vis-
tades i en katolsk klosterskola från 
fem års ålder tills att jag var 17 år.

Från ateist till troende
Det fanns alltid en spänning kring 
tron med i bilden enligt Patricia. Med 
tiden började hon tänka att det var 
skräp (hennes eget ordval) med reli-
gionen. Till slut ville hon lämna den 
och så blev det. Hon blev lika stark 
ateist som hon hade varit katolik. 

I femtioårsåldern fick hon cancer 
och började fundera över vad livet 
innebär. Patricia började ifrågasätta 
sin brist på tro och tänka på ett an-
nat sätt kring religion. Under en 
stunds letande efter rätt ord, hon är 
noggrann med att få det att inte låta 
flummigt, säger hon att hon under en 
vistelse på stranden fick ett perspektiv 
på livet som var slående.

- Den djupa tacksamheten 
kommer inifrån

Patricia Tudor-Sandahl har gjort sig känd och 
uppskattad för sina många böcker och radio-
program där vi får ta del av hennes kloka tan-
kar om livet. Nu får vi läsa hennes funderingar 
om tacksamhet i Kyrktuppen!

Patricia
Tudor-Sandahl

Nyfiken på...
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En nyfikenhet på det inre livet väck-
tes, inte den typen av inre liv som 
handlar om psykologi. Utan det som 
handlar om det inre livet bortom ja-
get och det analyserande. Hon gjorde 
en total omvärdering kring religion, 
började gå i tyst retreat och hittade 
gradvis en sorts andlighet. 
Den övergick så småningom i vad 
hon själv säger är ett ganska religiöst 
liv. Patricia kallar sig för troende i en 
kristen inramning.

- Jag var i Japan en gång, vid det he-
liga berget Fujiyama, berättar hon 
målande. Där fanns många vindlande 
stigar längs med och uppför berget. 
Det är en bra metafor för hur man 
kan se på sin tro. Var och en vand-
rar sin stig. Jag vandrar min, helt och 
fullt medveten om att det finns många 
olika vägar att ta.

Lycka och djup glädje
När det andliga kom in i hennes liv 
började hon känna sig mer hemma i 
mer tydligt existentiella frågor. Det är 
inte lätt att vara människa säger hon, 
pausar en stund, brister sen ut i skratt 
och säger:
- Det var originellt sagt, eller hur?

Med en charmerande engelsk bryt-
ning utvecklar hon sina tankar kring 
en av livets stora frågor - lycka. Det 
finns nog en föreställning bland 
många yngre att man har rätt att vara 
lycklig menar Patricia.
För ett antal år sedan frågade hon 
människor i ett jobbsammanhang om 
de var lyckliga. Många svarade att de 
SKA bli lyckliga. Framöver, när det 
ena eller andra har hänt.
- Den hållningen tror jag ändrar sig 
när man är äldre, säger Patricia. Jag 

tror att man med åren lär sig att det 
funkar inte så.
Och vem har sagt att man ska vara 
lycklig? Underbart när det sker - och 
njut! Men som äldre är man så illa 
tvungen att leva i det som är. Man lär 
sig att vila i begränsningen.

Från tankar om lycka glider samtalet 
över till ämnen som glädje och tack-
samhet. För Patricia är lyckan sprud-
lande och flyktig. Glädje är djupare. 
Glädje kan finnas även om lidande, 
sorg och smärta är närvarande. 

Det finns ett arabiskt ordspråk som 
säger “Ingen glädje utan tacksam-
het”. Hon gillar visdomen eftersom 
glädje för henne är ett som ett litet 
värmeljus. Det finns där i sin avska-
lade glänsande enkelhet. Oavsett om 
man är lycklig eller inte. 
Hon menar att för att känna de dju-
paste känslorna måste vi våga göra 
oss sårbara. Ha en öppenhet till våra 
inre djup. När utrymme för charader 
och påklistrade spel skalats bort kan 
ren glädje och närvaro träda fram. 

Något som Patricia har upplevt vid 
ett så starkt och vibrerande tillfälle 
som när en nära vän låg inför döden. 
- Som praktiserande kristen kan jag 
om jag har riktig tur, få hjälp av ri-
tualer att hitta till de riktiga djupen, 
säger hon. Där vill jag vara ibland. 
Mentala ställen som jag vill röra vid 
och bli berörd. Jag skulle inte stå ut 
med att vara där jämt, men jag vill 
besöka dem då och då.

Dramatik och
medvetenhet
Patricia och hennes make har inrett 
lägenheten i markplan med många 
böcker, färgstarka tavlor och möbler. 
Utanför vackra glasdörrar, bortom en 
mindre stenlagd uteplats inramad av 
vintergröna buskar, ligger en vacker 
innergård. Där står enorma träd som 
under sommarmånaderna bäddar in 
lägenheten i grönska. 
På gården står även en liten aprikos-
färgad kyrkoliknande byggnad med 
välvda fönster. Det är S:t Eriks kapell, 
ett före detta begravningskapell som 

Patricia hade en dramatisk uppväxt i 
norra England men att skriva om de 
starka minnena har hjälpt henne att 
förlåta och förstå.
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tillhör S:t Eriks sjukhus. I kapellet går 
Patricia i morgonbön, mässa, tar natt-
vard och leder retreats. Precis på går-
den utanför lägenheten. Själva kyrko-
rummet ser hon som en möjlighet att 
stanna i, stilla sig och reflektera.

- Jag känner att jag lever med en med-
vetenhet, uttrycker Patricia. En med-
vetenhet om det jag kallar Gud. Vi är 
inte ensamma. Vi är del av något som 
är mycket större.

På frågan om tro och kyrkan kan öka 
möjligheten att hitta tacksamhet i 
vardagen svarar Patricia att hon inte 
tror att det är så per automatik. Men 
att som med allting annat så bidrar 
det som är äkta och på riktigt till att 
det är lättare att se världen med mer 
tacksamhet.

Vi kommer in på varför Patricias bok 
Tusen skäl att vara tacksam skrevs. 
En bok som du som läser Kyrktuppen 
kommer att få ta del av på sista sidan 
under en tid framöver. 

Hon och hennes man var på väg på 
en lång utlandsresa. Han gick ut för 
att göra några ärenden strax innan 
avresa. Det tog tid och hon blev sur 
över att han gett sig iväg länge så kort 
in på avresa. Men hon var säker på 
att han skulle höra av sig och med-
dela sin hemkomst. 

Telefonen ringde till slut. Det var en 
kvinna från hjärtintensiven som ring-
de, inte Patricias man. En mardröms-
situation. 

Tacksamhet
Allt gick bra och Patricias man kla-
rade sig fint. Men händelsen i sig star-
tade en process som gav upphov till 
boken om tacksamhet. 
 
Att man “borde” vara tacksam för 
saker av ren självklarhet är inget som 
Patricia tror på. Däremot att vara i 
en miljö som möjliggör den. Eller att 
umgås med människor som inspirerar 
till den kan vara rätt väg. 

Tacksamhet är något som finns i olika 
plan. Enklare tacksamhet kan vi få 
hjälp att hitta till. Smaken av något 
gott i munnen. Eller att någon upp-
märksammar en, att stanna upp och 
titta på en vacker solnedgång.

Den djupa tacksamheten kommer ini-
från, oftast ur något svårt. En pröv-
ning, ett lidande som är förenat med 
de existentiella frågorna. Som för 
Patricia när hennes man försvann till 
hjärtintensiven.

- Jag är lite rädd att tacksamhet kan 
misstas för något som förväntas vara 
närvarande, säger hon. Den djupa 
tacksamheten behöver övas och är en 
livshållning som kan ta tid att odla.

För att själv öva tacksamhet till var-
dags använder Patricia mantrat Stan-
na - Stilla - Se. Stanna upp, stilla dig 
och verkligen titta på saker. I perioder 
mediterar hon även och skriver tack-
samhetsdagbok. 

Tacksamhetsdagboken är en anteck-
ningsbok som hon varje kväll fyller 
på med fem saker att vara tacksam 
för. Hon berättar att den är härlig att 
gå tillbaka till även långt senare. Att 
påminna sig själv om livet med hjälp 
av den. Var hon befann sig, både fy-
siskt och mentalt.

Patricia tror att man kan hjälpa an-
dra till mer tacksamhet genom att 
hjälpa dem att se sitt liv ur ett annat 
perspektiv. Att ändra perspektiv på 
något kan ha en radikal effekt. Ofta 
finns det en uppgift i det lilla livet. En 
tacksamhet som man kan behöva nå-
gon annans hjälp att se. 

- Tacksamhet är inget som går att un-
dervisa i, eller för den delen banka 
in. Men vi kan vara med och skapa 
förutsättningar så att människor om-
kring oss kan syna sin egen vardag. 
Och finna mer tacksamhet, säger Pa-
tricia.

Dramatik 
som födde 
tacksamhet

Patricia övar tacksamhet bland annat genom att skriva i sin tacksamhetsdagbok. 
Den går hon gärna tillbaka till längre fram och påminner sig om var i livet hon 
befann sig då.
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Hänt & Hört

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Levi Christian Åslew Portocarrero
Heidi Anna-Carin Emily Bromander

Gereon Jan Jonatan Bromander
Kylie Ingrid Westberg

Alva Sofia Gonzales Klasson
Melina Laila Leonora Gustafsson

Wilya Sabina Gullstrand Ullén

Vi minns våra
AVLIDNA

Birgit Dagny Margareta Karlsson f 1941
Leif Åke Bertil Bromander f 1937

Karin Agneta Waldner f 1946
Rune Oskar Emil Lindqvist f 1925
Ingrid Birgitta Sandberg f 1945

Gullbritt Linnéa Karin Svensk f 1934
Kjell Åke Torgny Fransson f 1937
Sten Åke Harald Karlsson f 1940
Lars-Olof Göran Liabäck f 1943

Sigbritt Anita Jonsson f 1944
Hans-Göran Folke Wingren f 1945

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Åsa Marie Syrén och Sven Peter Åsberg

Kanske inte helt lätt att börja 
ett vikariat mitt i pandemitider 
men Ann Forsling är en positiv 
och glad kvinna, som tycker att 
det ändå går bra.
Hon påbörjade sin tjänst som 
församlingspedagog i Mullsjö-
Sandhems församling strax 
innan årsskiftet och vikarierar 
för mammalediga Emma-Britta 
Cannerstad.
Ann har tidigare arbetat i skol-
världen men längtade efter kyr-
kan och att få vara öppen med 
sin tro. Det resulterade i att hon 
tog tjänstledigt från skolan och 
utbildade sig till församlingspe-
dagog även om det också till en 
början fanns en tanke på dia-
konyrket.
Ann framhåller hur mycket hon 
tycker om att möta människor 
i alla åldrar och i olika situa-
tioner, hur det utvecklar henne 
som människa men också hur 
hennes tro utvecklas.
I församlingen här ska hon, när 
verksamheterna återgår till det 
normala, arbeta med Öppen 
förskola, miniorer, ungdomar, 
Tre Ess och Öppen Gemenskap. Mycket av hennes tjänst kommer att vara i Sandhem.
Ann är bosatt i Jönköping med man och tre barn, som börjar närma sig vuxen ålder. 
Hon gillar att vara ute i naturen, att vara i rörelse. Att möta människor står också 
högt på hennes prioriteringslista liksom familjen. 
- Vi är mycket tillsammans och bland annat lagar vi mat tillsammans, berättar hon.
Hon tycker också om att lyssna på ljudböcker och kanske gör det att hon inte tycker 
att det är några bekymmer med att arbetspendla…

Möt nya 
församlingspedagogen!

Guiden som svarar på dina
frågor om begravning
Mullsjö-Sandhems församling har gjort en begravningsguide, som finns att hämta i 
kyrkorna, Kyrkans Hus i Mullsjö, Sandhems Församlingshem, på församlingsexpe-
ditionen och hos vaktmästarna.  

Den 24-sida guiden ger dig lättillgänglig information om det mesta som rör begrav-

ning, till exempel vad begravningsavgiften innebär, varför det är viktigt med begrav-
ning och vilka olika gravskick församlingen kan erbjuda.

Psalm 880 ur Psalmer i 2000-talet.Text: Christina LövestamMusik: Hans Kennemark

BEGRAVNINGSGUIDE

De gravljus som brinnerär spegling av Ljuset,som lyser i död,
så natten blir dag.
Det ljuset är KristusSom möter vid gränsen:Kom var inte rädd,Min vän det är jag.
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Birgitta GunnarssonAgneta Nalbin Hans Kennemark Helvi Dahlén

Annika Katko
Ersättare

Håkan Söderlund
Ersättare

Kent-Åke Boqvist
Ersättare

Irene Alfredsson

I höstas var det kyrkoval, då vi bland annat röstade fram kandidaterna till församlingens kyrkofullmäktige. Fullmäktige är 
de som styr Mullsjö-Sandhems församling. De i sin tur utser kyrkorådet, det organ som arbetar närmast verksamheterna. 
Bland annat förbereds här ärenden som kyrkofullmäktige sedan ska besluta om. 
Kyrkofullmäktige har nu utsett de här personerna att sitta i kyrkorådet under mandatperioden 2022-2025. I kyrkorådet sit-
ter också kyrkoherden med, som leder arbetet i församlingen.

Här är nya Mullsjö-Sandhems 
församlings nya kyrkoråd!

Inger Ridström

Marie Oscarsson Olof Gustafsson Pontus Johansson Stefan Svensson

Stellan Hederby
Ersättare

Sune Svensson
Ersättare

Inger Johansson
Ersättare

Här också finns din kyrka!
Hemsida: svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

Facebook: facebook.com/svenskakyrkan
Närradion: 95,6 MHz Radio Sigfrid
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F råga prästenF råga prästen

Häromdagen hamnade jag i en diskussion om alla människors lika värde.
Det känns ibland som om det har blivit en ”slogan” som används slarvigt och i 
alla möjliga sammanhang där det inte alls hör hemma. Tänkvärda ord som miss-
brukas.
Diskussionen tog fart och det fanns förstås synpunkter åt alla håll och kanter. 
Unga människor i kriminella nätverk, som skadar och skjuter ihjäl andra männ-
iskor. Hur är det med deras värde? Män som är våldsamma mot barn och fru, har 
de lika stort värde som en människa som försöker leva sitt liv med omtanke och 
hänsyn till sina medmänniskor?
Nu känner jag att jag gärna skulle vilja veta hur Svenska kyrkan och du som 
präst tänker om alla människors lika värde.

Fundersam församlingsbo

Hej!
Tack för dina funderingar! Jag känner igen mig i att orden och uttrycken som 
säger just det: ”människors lika värde” används på sätt som gör att orden tap-
par sin betydelse. Dessutom är det, när det kommer till fråga om värde, uttryck 
som nästan blir matematiska. Jag tycker själv mycket bättre om uttrycket ”män-
niskans oändliga värde” eftersom det är omätligt. Mycket annat kan vi mäta, 
men en människas värde, det blir omöjligt. Ändå bedömer vi hela tiden. Vi gör 
bedömningar utifrån vilka prestationer och kapacitet en människa har, hur hon 
eller han bidrar till samhället och mänskligheten, utseende och skönhet, ansvar, 
status, ekonomi, moral och en massa andra saker. Utifrån kristet perspektiv så 
är det mest grundläggande: skapad i Guds avbild och skapad till Guds avbild. 
Gud vill varje människas liv. Och varje människa har en grundläggande kallelse 
tillbaka till sin Skapare och ett liv i gemenskap med honom. Augustinus skriver: 
”Mitt hjärta var oroligt, till dess det fann sin vila i Dig, o Gud!”

I våra liv gör vi större eller mindre tabbar. En del ställer till det så fruktansvärt att 
det får enorma konsekvenser för omgivningen där allt går sönder. Långt bortom 
tabben alltså. En enda människa avslutade på en och samma dag 77 människoliv 
och skadade 315 människor i Norge 2011. Anders Behring Breivik (eller Fjotolf 
Hansen som han heter numera) med ofattbart grymma planer i sitt huvud lät 
planerna bli verklighet och chockade en hel nation. Vi har mänsklighetens his-
toria som rymmer ondska som de flesta först inte trodde var möjlig. När det blir 
så, på ett självklart sätt, har man förbrukat möjlighet till rättigheter och friheter 

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.

som människan normalt ska ha. Men 
det hade räckt med en skadad för att 
det skulle bli så; handlingen som jag 
gör och som skadar och gör illa leder 
fram till konsekvenser för den som 
drabbas men också för mig själv och 
som jag får leva med. Och att någon 
blir dömd till ett straff innebär också 
att erkänna hans eller hennes värdig-
het; Du hade ett ansvar just som män-
niska som du inte tog. Varje männis-
ka räknas. 
Samtidigt: så länge det finns liv finns 
det hopp. Det är tydligt hos Gud; där 
vi tappar hopp om någon så pulserar 
det fortfarande i Gud. Från den judis-
ka traditionen kan vi hämta följande: 
”Den som räddar ett liv, räddar hela 
världen”. Var och en är skapad allde-
les unikt, med olika möjligheter och 
begränsningar. Olikheterna avgör 
INTE människans oändliga värde. 
En del av oss fick inte ens möjlighe-
ten att födas och mycket väl kan det 
vara så att någon hade kapaciteten 
att upptäcka bot mot svåra neuro-
logiska sjukdomar eller komponera 
ljuvlig musik, men blev själv ett abor-
terat foster, ett offer i en bilolycka el-
ler ihjälgasad i ett förintelseläger eller 
tog inte tillvara på sin kapacitet utan 
gav sig in i dåligheter. Oavsett – varje 
människa bär det oändliga värdet just 
eftersom hon är människa. Gud ver-
kar också ha en förkärlek till att lyfta 
upp och använda sig av den som ing-
en annan räknade med, den som ver-
kade svag och utan större betydelse. 
Det tycker jag också ger perspektiv 
och kan öva oss i att lyssna på andra 
röster än dem som alltid annars hörs. 

Med hälsning från
Pontus Johansson
Kyrkoherde

Är verkligen alla människor
lika mycket värda?

På bönewebben 
be.svenskakyrkan.se kan du 
tända ett digitalt ljus, skriva 
en bön eller en tanke, som an-
dra också kan läsa. Du är alltid 
anonym på bönewebben.
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I Svenska kyrkans gudstjänster är det nästan alltid kollekt. En del kollekter är så kallade 
rikskollekter. Då är det samma kollektändamål i hela Sverige just den söndagen. En del 
kollekter är gemensamt för Skara stift. Så finns församlingskollekter och de kollekterna 
bestäms av vårt eget kyrkoråd. I vår församling har vi valt sex organisationer som under 
året får ett antal kollekter.

Hit går församlingskollekterna 
i Mullsjö-Sandhems församling!

Diakonin i Mullsjö-Sandhems 
församling ACT – Svenska kyrkans internatio-

nella arbete 

CREDO  
(Tidigare SESG: Sveriges kristna stu-
dent- och gymnasierörelse)

Johannelunds teologiska högskola

SKUT, Svenska kyrkan i utlandet 

123 272 22 39

827-81 52

www.godanyheter.org

Svenska kyrkan skapar trygghet för svenskar i hela världen
Du som är turist, utbytesstudent, aupair, arbetar utomlands el-
ler av någon annan anledning vistas i ett annat land, eller bara 
är intresserad

- Välkommen att besöka Svenska kyrkan!
Det finns totalt 40 församlingar och verksamhetsplatser i värl-
den inklusive ambulerande präster i Nordamerika, Afrika, 
Asien, Sydafrika och numera även i Europa. Dessutom besö-
ker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser 
i världen.

Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är 
detsamma som för en församling i Sverige. Det är ca 65 an-
ställda, allt från utsända präster, diakoner, kyrkomusiker och 
församlingspedagoger till lokalt anställda.
Svenska kyrkan engagerar idag tusentals frivilliga utomlands 
och ombud i Sverige.
Det bor och arbetar ca 650 000 till 700 000 svenskar utom-
lands.

Runt 7 miljoner svenskar reser utomlands varje år varav ca 
600 000 till 1 miljon besöker någon av våra utlandsstyrkor. Vi 
tycker att vår uppgift är att finnas där svenskarna finns!
Svenska kyrkan i Utlandets verksamhet finansieras till stor del 

av insamlade medel och donationer. Ditt bidrag hjälper Svens-
ka kyrkan i utlandet att vara en trygg famn för svenskar i hela 
världen.

Swish: 90 160 31
Plusgiro: 90 16 03-1
Bankgiro 901-6031
Inbetalning från utlandet: SWIFT/BIC: NDEASESS
IBAN: SE25 9500 0099 6026 0901 6031  

Är du nyfiken att veta mera om oss kan du gå in på vår hem-
sida svenskakyrkan.se/iutlandet
Har du frågor är du välkommen att kontakta de lokala SKUT-
ombuden i Mullsjö:
Nicole Morgny 0761346808 och Sune Svensson 0392-13012
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Har du frågor som gäller våra kyrkogårdar kontaktar du:
Nykyrka kyrkogård: Alice, telefon 070-269 10 99

Sandhem, Bjurbäck och Utvängstorp: Ove, telefon 073-067 10 26

Många gånger får vi vaktmästare 
frågan ”vad gör ni egentligen på vin-
tern?” Det är en bra fråga för växt-
ligheten stannar upp och du ser oss 
inte lika mycket ute längre. Här i 
församlingen märks det också på vårt 
schema, under vår sommar och höst 
jobbar vi 45 timmars veckor och när 
vintern infaller det vill säga efter alla 
helgon går vi ner och jobbar 35 tim-
mar.
Första tiden präglas av alla förbere-
delser inför advent och jul. När julen 
dansat ut jobbar vi mycket i skuggan. 
Vi fixar mycket som inte syns för det 
flesta men som är viktiga förberedel-
ser inför kommande vår, sommar och 
höst.
Bland annat ska alla maskiner servas 
och ses över, det blir mycket städ i 
både verkstad och i kyrkor. 
Med blåsten som har varit i år blir det 
också många pinnar att plocka och en 
del träd att städa undan som vinden 
blåst ner. 
Var tredje helg jobbar vi inne i kyr-
kan med olika förrättningar. Tidigare 
under veckan har vi städat kyrkorna 
och putsat silvret. Arbetskläderna 
som bärs på vardagen åker av och 
kostymen kläs på. Även nu jobbar vi i 
skuggan för att just den gudstjänsten, 
dopet eller vigseln som du besöker 
ska fungera.
Ljusen som brinner, prästens ord i 
högtalarna eller psalmnumren fram-
me på tavlan är något vi vaktmästare 
förbereder. 
Det är roligt att jobba helg, det är två 
dagar då vi får möta församlingen i 

olika sammanhang. På vintern är det 
inte så många vigslar så extra roligt 
då är alla dop som äger rum. 
Inför ett dop är det lite extra fix utö-
ver det vanliga. Dopkannan ska fyllas 
med vatten, inte för kallt men heller 
inte för varmt, utan lagom. Prästen 
behöver en dopservett som den döp-
tes huvud ska torkas med, dopljus 
och ett halsband ska också plockas 
fram. Du har säkert funderat på hur 
lätt dopljuset tänds på det stora påsk-
ljuset, hemligheten bakom det är att 
förtända dopljuset innan. 
Dopljuset och halsbandet får den 
döpte ta med sig hem. Visste du för-
resten att du kan hämta ett nytt dop-
ljus när ditt gamla brunnit ner? 
Det lagom varma vattnet som hälls i 
dopfunten får man inte hälla ut var 
som helst när dopet är slut. I Sand-
hem, Bjurbäck och Utvängstorp bär 
vi ut dopvattnet och häller det på kyr-
kogården, det vigda vattnet ska vila i 
vigd jord. I Nykyrkas sakristia finns 
ett litet handfat i mässing – Piscinan, 
här slår vi ut dopvattnet och den leder 
vattnet ut på kyrkogården. För den 
som är nyfiken kan man se Piscinans 
utlopp på kyrkans östra sockel, där 
har den färgats röd efter nattvardsvi-
net som också tar den vägen ut. 

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 må-
lade eller förgyllda ytor.

För 200 kronor kan du beställa tvätt 
av en anhörigs gravsten. Stenarna 
tvättas med en hetvattentvätt. En 
miljövänlig investering med ett rent 
resultat.
Boka din tvätt hos Ann på receptio-
nen 0392-122 00 eller ring någon 
av församlingens vaktmästare. Tele-
fonnumren till vaktmästarna ser du 
längst ner på sidan.
Visste du att du kan betala din tvätt 
med swish? Märk betalningen med 
Tvätt gravsten och ditt namn, swish-
nummer 1232655256.

Senast 1 april
När gravstenarna är tvättade plockar 
vi bort granris och vinterdekorationer 
från alla gravplatser.
Till dig som har en anhörig som vilar 
i någon av askgravplatserna i försam-
lingen vill vi påminna att du nu får 
smycka graven med blommor plante-
rade i en kruka och en vas med snitt-
blommor. Andra minnessaker ber vi 
er ta med hem.
Vill du spara din vinterdekoration 
ber vi dig att ta med den från graven 
senast den 1 april. Då kan du också 
passa på att ta med dig gravlyktan 
hem.

Medan vi väntar på 

våren… 
finns det mycket 
annat för oss att 
göra!

R A P P O R T  F R Å N  VA K T M Ä S T A R N A . . .
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DU ÄR KYRKAN

Svenska kyrkan är en plats för
sökare, troende och tvivlare

Ditt medlemskap gör skillnad – tack!

”Men jag är ju inte med i någon grupp, 
eller går på gudstjänst”, kanske du tänker.

Nej, kanske inte just nu. Men tack vare ditt medlem-
skap gör du så att andra kan få stöd genom livet. Det 
kan vara när man är som mest skör som nybliven för-
älder, när livet sprudlar i nyfunnen tonårsfrihet, när 

allt känns meningslöst, när pengarna inte ens räcker till 
toapapper, när man vill sjunga tillsammans med andra, 
när sorgen över någon man mist är övermäktig, när nå-
gon känner sig oändligt ensam, när man söker sin tro 
eller bara vill känna gemenskapen i en kyrkobyggnad.

Så nästa gång, svara stolt:
”Ja, jag är kyrkan!”

Visste du att det inte kostar extra att…
• Sjunga i körer ledda av välutbildade musiker
• Få ha samtal med en präst där inget ämne är 
för stort eller smått
• Gifta sig
• Döpas eller låta döpa sina barn
• Vara med i en sorgegrupp
• Vara med i en barngrupp
• Ta med de yngsta till Öppet hus
• Ungdomar får en mötesplats för livsfrågor
• Njuta av musikupplevelser i kyrkan
• Träffas och umgås i Öppen gemenskap

#stoltmedlem
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Veckans kaka...Veckans kaka...
Fira våren 
med en 
festfin 
tårta!

Det här behövs till tårtbotten:
4 ägg
2 dl socker
1 dl vetemjöl
¾ dl potatismjöl
1½ tsk bakpulver

Veckans kaka är en tårta! 
En hembakad tårta att fira 
vårens ankomst med eller 
kanske baka till dopet… En-
kelt att göra tårtbotten med 
två goda fyllningar. Sedan är 
det att använda fantasin och 
dekorera tårtan med öns-
kade mönster och färger!
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Gör så här:
Vispa ägg och socker vitt och pösigt. Rör ner vete- och 
potatismjöl, blandat med bakpulver.
Häll i rund smörad och bröad form och grädda i 35-40  
minuter i 175 graders ugnstemperatur. 
Låt tårtbotten svalna och dela den sedan i 3 delar.

Det här behövs till fyllning:
1 liten burk krossad ananas
ca 2 dl hallonsylt
2 dl vispgrädde

Gör så här:
Del 1: Bred på ananas
Del 2: Bred på hallonsylt
Del 3: Täck hela tårtan med vispad grädde

Det här behövs till frosting/dekoration:
75 g smör
200 g färskost
4 dl florsocker
1 tsk vaniljsocker

Gör så här:
Rör ihop smör, färskost, florsocker och vaniljsocker. Dela i 2 
delar och färga med karamellfärg i önskad kulör. Spritsa fros-
tingen/dekorationen runt och på hela tårtan efter egen fantasi!
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Korsords-
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Lars-Göran 

Ståhl ©
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Fem vinnare för 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 30 april 2022. Märk 
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 
9, 565 31 Mullsjö. Vinnare av Barnkrysset nr 4/2021 är: 
Astrid Hamrin (Ringvägen 29, Stockholm), Sigge Abrahamsson (Hunared Sörgår-
den, Sandhem), Vincent Stenberg (Norra Strandgatan 48, Jönköping), Douglas 
Jahnstedt (Stjärnvägen 4, Mullsjö), Fabian Furehill (Mauritzväg 35, Mullsjö).
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Lars-Göran 

Ståhl ©

BARNKRYSSET
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Samuel går ut och tar 
hand om skapelsen!
- Du Rebecka, nu har jag tänkt lite…
- Ja, det är väl bra att tänka lite, Samuel!
- Ja, jag har tänkt på att jag tycker om djur. Väl-
digt mycket. Men jag har inga och nu finns det 
knappt inga djur att upptäcka ute ens. Jo, fåglar 
förstås.
- Men snart kommer de ju fram, nu när våren är 
på väg. 
- Men du vet ju, Rebecca, jag vill inte vänta!!! Jag 
skulle vilja ha en egen lite ark precis som Noa. 
Fast han skulle ju rädda allt…hm.
- Ja, men vi har väl alla ett uppdrag att ta hand 
om allt det fina som Gud skapat här och nu. Kan-
ske du kan mata fåglarna…
- Ja, rätt. …fast egentligen vill jag nog ha en åsna. 
Tror jag ändå är mest förtjust i åsnor.
- Ja, de är ju inte så vanliga här hos oss…men det 
är ju häftiga djur. Och de fanns ju ofta i Jesus när-
het, det har jag hört när vi har läst ur Barnens bi-
bel. Och de har ett kors på ryggen!!
- Konstigt att man säger att någon kan vara dum 
som en åsna?
- Ja, det kan man ju undra varför? Jag tror nog att 
åsnor inte alls är dumma utan kloka. Envisa, ja-
visst, men kloka och kan känna in och förstå. Och 
starka är de. Varför valde annars Jesus att bäras 
av en åsna vid viktiga tillfällen? 
- Va' bra det är att fundera på ibland. Nu ska jag 
gå ut och ta hand om skapelsen…jag fick en idé!
- Va då?
- Följ med så får du se… M
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- värsta bästa habibi

Vad ska vi pynta vårt fastlagsris med i år? Ja, fjädrar 
har vi nog säkert i våra gömmor men blommor - av 
kaffefilter och popcorn, det kanske vore något!?

Du behöver: 
Grenar/ris av något slag (grannen har kanske lite björkris, fråga 
först bara innan du tar;-))
Kaffefilter
Sax
Ståltråd eller blomtråd
Färg och pensel

Vill du testa att pynta med popcorn behöver du:
Popcorn
Lim
Färg och pensel om du vill färga dem

Gör så här:
Klipp av kaffefiltrets räfflade kanter, klipp övre delen av kaffefiltret 
i vågor. Vik ut kaffefiltret. Börja att snurra/vik ihop det från ena 
änden. Ganska luftigt upptill och hårt nedtill. Försök forma till en 
blomma. Gör några försök så går det lättare och lättare. Det är 
du som formar blomman så att du tycker den blir ok. Fäst sedan 
”stjälken” av ståltråd. Snurra några varv och spara sedan 10 cm av 
ståltråden till att fästa på grenen med. Klipp av lite av stjälken på 
blomman om den blir för lång.
Måla blomman och låt den torka. Pynta riset.

Popcorn är ju bara att poppa. Ät inte upp alla bara! Måla dem och 
låt torka om eller limma på dem som de är på grenen direkt!
Lycka till!!
PS På ”Fest i fastan” den 13 mars kan man köpa fastlagsris som 
Miniorerna har pyntat. Vad de pyntat med blir en överraskning! 
Pengarna går till ACT Svenska kyrkan.

Fastlagsris 
- på lite annat vis
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Birgitta Gunnarsson som är 
initiativtagare till den populära 
Facebookgruppen Mullsjö förr 
gör under vinjetten Mullsjö-
Minnen, ett urval av bilder och 
tidningsklipp från sajten speciellt 
för Kyrktuppens läsare. 

Så föddes Nyhemsveckan

Grönebro i Kölingared där de första bibelstudieveckorna hölls 
och som blev upprinnelsen till Nyhemsveckan.

Från friluftsmöten 
till Nyhemshallen
Hösten 1917 deltog lantbrukaren Karl Johansson från Skogslund, 
Grönebro i Kölingared, i möten i Filadelfia Stockholm. Han var 
föreståndare för Betaniaförsamlingen som bildats år 1915. Åren 
1916-17 hade bibelstudieveckor hållits Västergötland och Små-
land. Även hemma på Karl Johanssons gård hölls ett pingstmöte 
i juni 1917. Mötet var upprinnelsen till att Karl Johansson vid 
besöket i Stockholm bjöd in till bibelstudievecka hemma hos ho-
nom sommaren 1918, men i Betania-församlingens regi. Cirka 75 
deltagare kom från hela Norden och samlingar hölls utomhus och 
lador och loft blev logement. Sedan fortsatte bibelstudieveckorna i 
Skogslund några år med ökande antal deltagare. 1919 byggde för-
samlingen ett kapell i Nyhem och 1921 beslutades att bibelstudi-
eveckorna skulle hållas där. Deltagarantalet ökade hela tiden och 
1927 hyrdes ett tält för första gången och det placerades en bit in 
efter Bjurbäcksvägen. Tält blev sedan under lång tid bibelstudie-
veckans signum. Länge kallades veckan ”Kölingaredsveckan”, men 
blev senare benämnd ”Nyhemsveckan”.
I början av 1950-talet förvärvades nuvarande konferensområde 
och man kunde nu även investera mer i köks- och logementsbygg-
nader och även köpa in större tält. Flera tält användes under åren. 
1972 köptes det sista stora tältet som mätte 80 x 30 m. Brand- 
och utrymningskrav var inte så höga i början, vilket gjorde att sä-
kert 3500 personer rymdes. Med åren fick dock antalet sittplatser 
minskas. Åren slet på tältduken och 2008 höll den inte längre utan 
sprack vid regn under pågående vecka.
Församlingen hade under flera år utrett frågan om tältet skulle 
ersättas eller om en permanent byggnad skulle uppföras, men in-
riktningen blev byggnation. Händelsen 2008 gjorde att det blev 
bråttom med byggnation och denna kom till stånd genom ett unikt 
samarbetsprojekt. Mullsjö AIS var i behov att en idrottshall och 
kommunen kunde inte bygga någon hall. Lösningen blev att sam-
arbete mellan Betaniaförsamlingen, Anders Anderson och Mullsjö 
kommun. Ett nytt bolag bildades, Nyhemhallen AB, som 2008-
2009 byggde hallen och ett hyreskontrakt skrevs med Mullsjö 
kommun, som i sin tur hyr ut till Mullsjö AIS och Nyhemsveckan. 
Hallen är godkänd för ca 3300 personer och har vid åtskilliga till-
fällen varit fullsatt under Nyhemsveckan. 
Det har varit en fantastisk utveckling från 75 personer som samla-
des utomhus till stor konferens med kanske upp mot 10 000 besö-
kare någon enskild dag. 
Från 1918 och fram till 1974 medverkade Lewi Pethrus i stort sett 
varje år. Nyhemsveckan utvecklades till ett viktigt forum för Pingst-
rörelsen i Sverige och många beslut har tagits där som har haft av-
görande betydelse för rörelsens utveckling.T
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Besökare på väg in i mötestältet på 1960-talet. Klädseln var vik-
tig, kostym och slips, dräkt, handväska och finskor. Den obliga-
toriska hatten och håret i en fin knut. Foto Staffan Athley.

1975 besökte kung Carl XVI Gustav Nyhem. Foto: Ulla Elf.
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Här går det åt mycket smörgåsar och en stor personalstyrka för att 
mätta alla besökare.

2008 var sista året som tältet användes. Stora sprickor hade gjort att 
det regnade in. Foto: Mattias Klarén.

En varm sommardag behövdes tillgång till svalkande drycker med 
mera. Foto Picko.

2019 såg det ut så här i Nyhemshallen.

För att resa det stora tältet behövdes många och starka armar.

Så bestämdes att en stor hall skulle byggas på området och ersätta 
tältet.Entrén på 1950 -talet. Foto: Joel Jansson.
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Lewi Pethrus medverkade vid Nyhemsveckan under ett stort antal 
år, här 1963. Det var en stor händelse som drog många åhörare. 

Det gick åt mycket potatis som skulle skalas. 

Mullsjö brandförsvar fanns på plats för att upprätthålla ordning 
och om elden skulle komma lös. Foto: Bengt Ljung.

Infarten till konferensplatsen 1961. 

2007 var det kungligt besök igen. Även biskop Lönnermark fanns 
på plats. 

Disktältet krävde sin personalstyrka.

På den tiden kunde man parkera utmed vägen. 

Mötesdeltagare som valde att lyssna utomhus 1959.
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PG 90 01 22-3    BG 900-1223
svenskakyrkan.se/act

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

SWISHA
HALVA
MATKASSEN
Tillgång till näringsriktig mat är en mänsklig
rättighet som vi människor i hela världen delar.

45 MILJONER
MÄNNISKOR RISKERAR
NU AKUT HUNGERSNÖD*

*Källa: FN (nov 2021)

SWISHA TILL

900 1223

Dela med dig genom att swisha halva beloppet 
för något du köper. Det kan vara kostnaden 
för en halv ka� e, en halv lunch eller varför 
inte halva matkassen. En gåva som gör skillnad. 
Tillsammans gör vi världen hel. Vi delar lika 
under samma himmel. 



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

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

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

Fem vinnare för 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 30 april 2022. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka det 
till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö. 
Vinnare av Tuppenkrysset nr 4/2021 är: 
Annika Wallace (Lärkgatan 40, Mullsjö), Ing Britt Filipsson (Gunnarsbovägen 23, Mullsjö), 
Per Jonsson (Sagersväg 30, Mullsjö), Anita Hedström (Aspgatan 13, Mullsjö), Birgitta Wigert 
(Kaspersväg 6, Sandhem).
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Änglarnas budskap till herdarna av Taddeo Gaddi (1290-1366)
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FEBRUARI

MARS

Har du inte fått din Kyrktupp hemma i brevlådan? 
Nu kan den som saknar sin tidning från Mullsjö-
Sandhems församling hämta den i en brevlåda vid 
kyrkorna i Sandhem, Utvängstorp och Bjurbäck!

Årgång 22, nummer 1, 2021

D in l o ka l a  t i dn ing

Det kommer ju

en vår!
Möt Anna-KarinMöt Anna-Karin
församlingens nya präst!

Etelka och StureEtelka och Sture
firar gudstjänst i coronatider

Börja bygga lego!Börja bygga lego!
Bästa byggaren tipsar

Extranummer inför påsken

D in l o ka l a  t i dn ing

PÅSKEXTRA!

Årgång 21, nummer 2, 2021

D in l o ka l a  t i dn ing

Anna förlorade sitt
drömjobb under pandeminBirgitta tipsar om

fem fi na utfl ykterLena Maria delar
med sig av sin livsglädje

skön sommarönskar en och enskön sommarskön sommaroch enoch enskön sommaroch enskön sommar
Glad Pingst

Årgång 21, nummer 3, 2021

D in l o ka l a  t i dn ing

En lång kamp
för att få bli föräldrar

Möt Magnus
församlingens nya musiker

Stort valextra!

Du kan vara med och påverka besluten i kyrkan!Rösta i det viktiga
kyrkovalet

Vi presenterar alla 
kandidaterna
till kyrkovalet!

Extranummer inför allhelgonahelgen 2021

D in l o ka l a  t i dn ing

Helgen då vi 
tänder ljus och minnsHär kan du se

resultatet av kyrkovalet!

Ingrids stickade strumpor
värmer i fattiga länder

Allhelgonahelg

VÄLKOMMEN 
till minnesandakter,

sång & musik 
i kyrkorna!

Årgång 22, nummer 4, 2021

D in l o ka l a  t i dn ing

Gudstjänster, sång & musik

Utflykter och
läger med nya 
konfirmanderna

Sture hjälper dig 
att släktforska

15 år som engagerad
orförande i 
kyrkorådet

God Jul & Got t Nyt t År!
i kyrkorna! Välkommen!

Fira jul med

Hämta din Kyrktupp!

27 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson

16.00 Sandhems kyrka 
Gudstjänst, Helge Antonsson

Fastlagssöndagen: Kärlekens väg

02 8.30 Kapellet i Kyrkans Hus, Mullsjö 
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Kapellet i Kyrkans Hus, Mullsjö 
Askonsdagsmässa,  Helge Antonsson

Askonsdagen: Bön och fasta

06 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst

1 söndagen i fastan: Prövningens stund

13 14.00-17.00 Kyrkans Hus, Mullsjö 
FEST-I- FASTAN till förmån för fastekampanjen (se 
särskild annons)

16.00 Kapellet i Kyrkans Hus, Mullsjö 
Mässa, Pontus Johansson m fl

2 söndagen i fastan: Den kämpande tron

20 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Helge Antonsson

3 söndagen i fastan: Kampen mot ondskan

27 11.00 Bjurbäcks kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Gudstjänst, Pontus Johansson 
Sandhems kyrkokör

Jungfru Marie bebådelsedag: Guds mäktiga verk

APRIL

05 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson

16.00 Utvängstorps kyrka 
Mässa, Helge Antonsson

5 söndagen i fastan: Försonaren

10 11.00 Nykyrka kyrka 
Familjegudstjänst, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Pontus Johansson

Palmsöndagen: Vägen till korset

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, i Kyrkans Hus i Mullsjö och i 
brevlådor vid kyrkorna i Sandhem, Utvängstorp och Bjurbäck
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Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!
Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan och i predikoturerna i JP och FT samt i MullsjöNytt. 

Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem 
Se också sidan 16 om musik i kyrkorna!
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Med Patricia Tudor-Sandahl från hennes bok Tusen skäl att vara tacksam (Libris förlag). 
Den är ett utdrag från hennes bok I tacksamhetens tecken (Wahlström&Widstrand förlag).

Tänkt & Tyckt

De små gesterna
Att känna tacksamhet men inte ut-
trycka den är som att slå in en pre-
sent men sedan inte ge den, har någon 
sagt. Jag lärde mig mycket om de små 
gesternas stora betydelse av en gam-
mal kvinna som numera är död. Hon 
lät sällan något tillfälle att tacka gå 
förbi.

Några exempel på saker du kan göra:
Skicka ett mail eller skriv ett kort när 
du varit på ett bra föredrag eller läst 
en bra artikel eller insändare i en tid-
ning, eller när någon har gjort något 
som har varit bra för dig. 

• Tala om för någon att du uppskat-
tar honom eller henne och varför. 
(”Jag har alltid tyckt så mycket om 
dig”, sa en person till mig. Jag hade 
ingen aning om detta och blev glad. 
Men varför sade hon det inte för 
länge sedan? Det hade betytt mycket 
för mig).

• Säg tack för det som gör dig glad, 
även det lilla, och visa det kanske till 
och med med mer än ord – en blom-
ma, en bok, en chokladkaka, till ex-
empel.

• Lev mer generöst, ge av det du har 
gott om (tid, saker, pengar, stöd, om-
sorg, uppmuntran, kunskap och så 

vidare) till dem som har behov av det.

• Sträck ut en hand till en till en med-
människa i symbolisk mening genom 
att till exempel:
hålla upp en dörr, le när du möter 
någons ögon, öppna dig (exempelvis 
genom att inte bara använda ytliga 
fraser utan berätta något personligt), 
släppa någon före dig i kön, välkom-
na främlingar och anstränga dig för 
att se det som förenar oss bakom våra 
olikheter, försök stå ut med människ-
or som irriterar dig. Öva dig att vidga 
dig själv för att ta in det som är stö-
rande i stället för att stöta bort det.

• Blunda och föreställ dig att någon 
som du känner står mitt emot dig. 
Tänk på tre saker som du tycker om 
hos honom eller henne. Tänk sedan 
på tre saker som du inte tycker om 
hos denna person. Hur känns det när 
du byter perspektiv? Den som följer 
en positiv tendens och den som en-
bart bejakar det negativa förhåller sig 
till världen på olika sätt.

Att tänka gott om andra är något 
som jag vill bli bättre på, men oj vad 
det kan vara svårt! ”Hur kör du din 
idiot!” ”Hur kan hon säga något så 
dumt!” ”Han säger det bara för att 
göra sig till”. Sådant far genom mitt 

huvud allt för ofta. Det är lättare att 
fördöma och förbanna än att göra 
motsatsen, det vill säga skicka välsig-
nade tankar till dem som man ogillar 
eller retar sig på. Det kan verka lite 
konstlat innan man vant sig, men 
med övning känns det riktigt bra.

• Tänk på de många som på olika vis 
har varit dig till hjälp och stöd. När 
du kommer att tänka på något som 
du är stolt över att ha gjort, tänk då 
även på dem som har uppmuntrat dig 
att utveckla din potential eller tagit 
hand om det praktiska så att du har 
fått tid att tänka och arbeta i fred. 
Du kan även tänka på dem som inte 
längre finns och som du gläds åt att 
ha träffat. Eller på en plats som har 
betytt mycket för dig men som inte 
längre är en del av ditt liv. Du kanske 
vill besöka en grav, gå i kyrkan och 
tända ett ljus eller göra något annat 
som känns rätt för dig som ett symbo-
liskt tack för det som har varit.

Genom att uttrycka tacksamhet ökar 
man sin medvetenhet om hur betydel-
sefull den är. Och ju mer medveten 
man är om detta, desto större blir be-
hovet av att uttrycka sin tacksamhet. 
Så fördjupas den i praktiken och blir 
integrerad i vårt sätt att vara.
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