
Årgång 21, nummer 2, 2021

D in l o ka l a  t i dn ing

Anna förlorade sitt
drömjobb under pandemin

Birgitta tipsar om
fem fi na utfl ykter

Lena Maria delar
med sig av sin livsglädje

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



KYRKTUPPEN NR 2 2021
Församlingstidning för Svenska 
kyrkan i Mullsjö-Sandhem

Ansvarig utgivare:  
Pontus Johansson 

Redaktionskommitté:  
Helvi Dahlén och Inger Ridström. 

Grafisk form: Jessica Bolander 
Tryck: RN-Offset AB, Habo

Omslagsbilder: Pixabay, Helvi Dahlén, 
Birgitta Gunnarsson

Herde-Krönikan
Att gå på lina

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

Telefon: 0392-122 00 
Telefontid: under juni, juli och augusti är det telefontid tisdagar och torsdagar 
kl. 10-12 

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

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.

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

Jag har aldrig gjort det – i bokstavlig mening. Att jag lever 
idag är ett starkt bevis för det. Det är inte min thékopp 
om jag får uttrycka mig så. Å andra sidan kan livet som 
människa absolut kännas som balansakt på en tunn lina 
där man hela tiden får parera för vindpustar och impulser. 
När man är förälder vet man precis vad det där handlar 
om. Att skapa balans mellan tydliga gränser för sitt barn 
och samtidigt försöka vara snäll och god eftersom man vill 
ha en fin relation till sitt barn eller tonåring. Att ge ansvar 
och visa att man tar på allvar. Och ibland blir precis allt 
fel som man gör och säger ”Men alla andra får ju!! Vad 
du är på mig HELA TIDEN!! Och orättvis!!” Du som har 
sett TV-serien Tunna blå linjen tänker kanske på stackars 
polisbefälet Magnus som ständigt balanserar på linan och 
blir nedknuffad hela tiden och kämpar med misslyckande 
och motgång. 
Vi hade 18-årsfirande hemma nyss. Yngste grabben blev 
vuxen. Det är en milstolpe, och man kan känna sig både 
stolt och ödmjuk som förälder. Men hur blev det med 
balansen för min del eller för vår del, för mig och min fru? 
Kunde grabben växa med mer och mer ansvar, få en mer 
och mer vuxen relation till sina föräldrar, och mogna som 
människa? 
Vi vet att det bland barn och ungdomar är tufft och käm-
pigt för många, och att det går överstyr ibland. Det kan 
finnas många orsaker till det och jag fördjupar mig inte i 
det här. 
Men tanken om balansgång vill jag fortsätta. Det är bra 
att balansera och väga orden ibland. Någon hade den 
utmärkta idén om att ha alkolås på datorn så man inte 
sätter sig och skriver blåst och dumt i kommentarsfälten 
på sociala medier fram på småtimmarna när man kommit 
hem från festen hos grannarna och känner sig extra mycket 
frispråkig. Det finns ofta en omsorg i grupper på till exem-
pel facebook och man kan snabbt informera varandra om 
upphittade cyklar eller om att det smyger omkring skumma 
personer i kvarteret och få snabba svar på frågor, typ: är 
det nån som kan ge tips om bästa rörmokaren i Mullsjö? 
Eller Malå? eller var man nu befinner sig. Men så plötsligt 

kan det dyka upp, mitt 
i en fråga eller ett inlägg 
vilket som helst: en stark 
lust att vilja missförstå och 
vilja trycka till och tonen 
blir vass och så otrevlig att 
inte ens den gråtskrattande 
emojin riktigt kan ändra 
på det. Starka vindpustar 
som kan få vem som helst 
ur balans. Och så kom 
en storm. Det visar sig 
att vuxna inte var riktigt 
så vuxna som vi kanske 
trodde. 
Det hör till vuxenblivandet 
också för våra barn och 
tonåringar: att upptäcka 
att man kan ha meningsutbyte, tycka och tänka olika och 
att det är okej. Och det hör till vuxenblivandet att kunna 
ta kritik och acceptera gränser. Och en väldigt bra sak är: 
att vilja förstå! Ibland blir det knas med både vad vi gör 
och säger. Vi hamnade i det där att vi med vilje missförstod 
och någon blev nedtryckt. När du då fick säga förlåt till 
ditt barn eller tonåring (eller vem som helst annan) för att 
det faktiskt visade sig att du var orättvis, då visar du: ”Du 
är viktig för mig”. 
Det finns toner mellan vuxna som vore så skönt om barnen 
var döva för och inte tog emot som arv, även om vi förstår 
att det inte är så det funkar. Sedan finns ord som är så 
viktiga att få höra för barnet, för tonåringen, för den som 
är vuxen. Balansgången fortsätter och vi behöver överväga 
våra ord. I Jakobsbrevet står det: Tungan är en liten lem 
men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld 
kan sätta en hel skog i brand. 

Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse! 

Pontus Johansson, kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling

pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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Visst är det vackert när kyrkklockorna ringer över bygden!  De ringer för att kalla oss till 
gudstjänst men de ringer också vid andra tider. Här berättar kyrkoherde Pontus
Johansson vad klockringningen vid de olika timmarna symboliserar. 

Därför ringer kyrkklockorna!

Till våra fyra vackra kyrkor hör ock-
så kyrkklockor med olika och vackra 
klanger. Kyrkan är fullmatad med 
symboler och kyrkklockorna har sin 
särskilda symboliska betydelse. Nu 
är det ju pingsttid som handlar om 
den helige Ande och kyrkklockorna 
symboliserar just den helige Andes 
kallelse till människorna att komma 
till Gud och hans kyrka. Jag kom-
mer ihåg hur min konfirmationspräst 
undervisade om klockorna: ”lyssnar 
man noga så säger de kom, kom, 
kom…” Klockorna ringer därför när 
det är gudstjänst av något slag i kyr-
kan men det är också små ringningar 
klockan 9, 12 och 18 under vardagar-
na och lördagar klockan 18 som är 
helgens inledning. De olika timmarna 
har sina olika betydelser. 

Bön sju gånger 
om dygnet
Redan i gammal judisk tradition sam-
lades man till bön sju gånger under 
dygnets timmar, med början i gry-
ningen, motsvarande klockan 6 på 
morgonen. Det är alltså första tim-
men. Så följde klockan 9, 12, 15, 
18, 21, 24. I kyrkan fortsatte man 
det bruket. Det står till exempel hur 
Petrus bad i Joppe vid sjätte timmen, 
alltså klockan 12, (Apg 10:9) och på 
flera andra ställen står det liknande. 
Både i judisk och kristen tradition ber 
man med Psaltarens psalmer och de 
olika timmarna har också olika beto-
ningar. Några av timmarna motsvarar 
långfredagens händelser också. Jesus 
korsfästes tredje timmen, det vill säga 
klockan 9. Vid sjätte timmen, alltså 
klockan 12, föll ett stort mörker över 
jorden och varade till nionde timmen, 
klockan 15, då Jesus gav upp andan 
och dog. 

Ber i kyrkans 
stora gemenskap
Den tidiga morgonbönen har lov-
sångskaraktär. Kyrkan lovsjunger 
Gud för skapelsens och frälsningens 

härlighet och Sackarias ljuvliga lov-
sång (Luk 1:68-79) finns också med 
här. Bönen mitt på dagen betonar helt 
andra saker omkring det svåra och li-
dande, men också en tacksamhet mot 
Jesus som tog lidandet och döden på 
sig. Kyrkans aftonbön klockan 18 är 
förbönens särskilda plats och där är 
också Marias lovsång med (Luk 1:46-
55) och vi blir påminda om att vi ber 
i Kyrkans stora gemenskap, kyrkan i 
himlen och på jorden, med Guds mo-
der Maria, helgon och martyrer.

Ram åt dagens tider
Så får kyrkklockorna vara med och 
ge relief och ram åt dagens olika ti-
der: morgon, mitt på dagen och afto-
nen. Kyrkorna är öppna från morgon 
till kväll och du är förstås varmt väl-

kommen att gå in för en stunds still-
het, bön och eftertanke. Kanske du 
vill vara där i kyrkan vid någon av de 
särskilda bönetimmarna som klock-
orna påminner om. Då kan du nästan 
känna påtagligt att du inte är ensam. 
Runt om i Sverige vid dessa timmar 
stannar andra också upp för att vara i 
en liten stund av bön. 

En nåd det är att i vårt land
än kyrkans klockor ljuder.
Likt källor invid öknens rand
Guds gårdar svalka bjuder.
Där helgedomen öppen står,
dit folket upp till högtid går, 
där får vi gamla, unga 
vår Gud och Far lovsjunga.
Sv psalm 401:2
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Nu gör hon en kurs i livsglädje! Lena Maria Vendelius föddes med svåra fysiska handikapp 
men hennes positiva syn på livet har alltid funnits.
- Det är min personlighet, säger hon. 
När pandemiåret kom och gjorde hennes annars fulltecknade kalender ganska tom, kom 
tanken på att göra en kurs så att vi alla ska få möjlighet att känna livsglädje!

Lena Maria gör en kurs i livsglädje

Redan när jag hör Lena Marias pigga 
glada röst svara i telefon förstår jag 
att den vanligaste frågan hon får, är 
hur hon jämt kan vara så glad och 
positiv!

Lena Maria som numera heter Ven-
delius har ett svårt fysiskt handikapp 
då hon föddes utan armar och med 
vänster ben hälften så långt som det 
högra. Det borde för de allra flesta av 
oss vara svårt att hitta den positiva si-
dan av livet med den förutsättningen. 
Men inte för Lena Maria.
- Det är min personlighet som gör att 
jag är glad och positiv, säger hon som 
en enkel förklaring på frågan när vi 
träffas i hennes vackra och trivsamma 
uterum.
Hon berättar att människor frågar 
hur hon tänker i hopp om att lära sig 
något.

- Men jag vet inget annat liv än det liv 
jag har, slår hon fast. Jag har inte be-
hövt kämpa för att tänka på ett speci-
ellt sätt. Du får den lott du får i livet 
och så gör man något bra av den!

Hon ser det som positivt att hon inte 
kunnat jämföra sig med andra männ-
iskor, något som i de sociala medier-
nas tid är så vanligt. Kanske är det 
här med att titta på hur andra har 
det, en orsak till att så många unga 
människor mår dåligt idag…

Lena Maria är noga med att framhål-

la att hennes föräldrar starkt bidragit 
till att hon är den starka och positiva 
människa hon är.
- De har låtit mig prova på allt jag 
själv ville under min uppväxt, berät-
tar hon. Jag har en bror utan något 
handikapp och min mamma och pap-
pa hindrade mig aldrig från att göra 
samma saker som han gjorde. De 
lät mig drömma och de lät mig hitta 
mina egna begränsningar.

Stora och svåra frågor
Lena Maria, som är en högt uppskat-
tad och mycket bokad sångerska, har 
precis som de allra flesta i den bran-
schen, haft ett annorlunda år när all-
ting plötsligt avbokades. Det fick den 
kreativa Lena Maria att hitta nya och 
andra möjligheter. Med utgångspunkt 
i sitt glada och positiva tankesätt ar-
betar hon nu med en digital kurs i 
livsglädje.

- Goda människor ger goda relatio-
ner, säger Lena Maria med övertygel-
se. Du blir bemött på samma sätt som 
du själv bemöter människor.

Med kursen vill hon hjälpa människ-
or att komma ur ett negativt tanke-
sätt med tristess och orkeslöshet och i 
stället finna livsglädje i vardagen och 
få mer energi!

Är du glad för att vara den du är? 
Känner du att du har gåvor och ta-
langer? Upplever du att det du gör är 

meningsfullt? Har du drömmar eller 
mål för ditt liv? 

- Det är stora och kanske svåra frå-
gor, säger hon. Men jag vill dela med 
mig av mitt liv och mina erfarenheter 
och hoppas att det kan inspirera an-
dra så att de kan uppskatta och vär-
desätta sitt eget liv!

- Att leva är så roligt, säger den positi-
va Lena Maria, i alla fall för det mes-
ta. Visst kan livet vara fyllt med pro-
blem eller sorg och smärta. Jag har 
också varit med om många svåra sa-
ker i livet men ändå är jag så djupt 
tacksam för att jag fått ett liv att leva!

Den första delen av kursen är en gra-
tiskurs där hon kommer att ta upp de 
tre ämnen som hon tror är de vikti-
gaste för att ge balans i livet. I den 
första lektionen är ämnet Se vem du 
är, lektion två fokuserar på Se vad du 
har och lektion tre Se vad du kan.
Den andra delen av kursen där man 
får betala för sig, kommer att bli 
mera fördjupande och resultera i ett 
diplom!
Tidsaspekten? Den första delen i alla 
fall klar till sommaren.

Personliga upplevelser
Lena Marias kurs bygger på en kris-
ten värdegrund berättar hon. Det är 
där hon har hämtat kraft och inspira-
tion men de som vill gå min kurs be-
höver inte ha någon tro påpekar hon. 

- Gör något 
bra av den lott 
du fått i livet!
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Hon talar varmt och okomplicerat 
om sin kristna tro och vad den be-
tyder för henne. Hon berättar också 
om hur hon efter en tid kom tillbaka 
till Svenska kyrkan efter det trevliga 
bemötande hon fick när hon besökte 
Sofiakyrkan i Jönköping.

- Ibland kommer jag i kursen att hän-
visa till Bibeln och berätta om person-
liga upplevelser och erfarenheter, sä-
ger hon. Ta till dig det som du tycker 
berör dig och blir till din hjälp!

Själv säger hon sig ha något inom sig, 
hon kallar det den helige ande, och 
det ger henne den kraften, glädjen 
och trösten hon behöver, berättar hon 
osentimentalt och det gör också att 
hon inte behöver känna sig orolig.

Hittade sitt drömhus
Lena Maria är född och uppvuxen i 
Habo men har levt en stor del av sitt 
innehållsrika liv i Stockholm. Hon 
har en imponerande karriär inom 
simsporten bakom sig, innan musiken 
tog överhand. Hon studerade vid Mu-
sikhögskolan i Stockholm och har se-
dan turnerat som sångerska över hela 
världen men framför allt i Japan, Syd-
korea och Thailand där hon gjort sig 
oförglömlig. Men hon har också gjort 
sig ett namn som talare med inrikt-
ning på människovärde, identitet och 
livskvalitet.

Hembygden lockade och drog och för 
några år sedan lämnade Lena Maria 

storstaden och hittade 
sitt drömhus vid Lov-
sjön utanför Jönkö-
ping. Här lever hon nu 
tillsammans med Pat-
rik, sjuksköterska på 
Ryhov, som hon gifte 
sig med i Barnarps kyr-
ka 2017. 

Lena Maria är en krea-
tiv kvinna med många 
järn i elden och när 
hennes konserter ställ-
des in, bland annat en 
Japanturné, fick hon 
tid för sina andra en-
gagemang. Bland an-
nat lärde hon sig att 
ta fram digitala kur-
ser och har nu haft 
ett imponerande antal 
människor på sin sång-
kurs. Hon hade också 
under några år en bu-
tik på öster i Jönkö-
ping, som har utveck-
lats till en webbshop. 
Genom den har hon 
numera digitala stick-
kaféer. Nu finns en 
popup-butik hemma 
på tomten men att ta 
emot några besöksgrupper, som var 
planerat är inte aktuellt så länge co-
ronarestriktionerna gäller. I butiken 
finns svenskt hantverk av hög klass, 
design och fairtradeprodukter. 
Hon är konstnär också och hennes 

namn är välbekant i föreningen Mun 
& Fotmålarna. 
När det blev tämligen tomt i kalen-
dern förra året, ser den positiva män-
niskan som Lena Maria är, att hon 
i stället fick mera tid att ägna sig åt 
måleriet!

Lena Maria lämnade Stockholm för några år sedan och 
hittade drömhuset i sina gamla hemtrakter.

Lena Maria har lätt till skratt och är en positiv kvinna trots sitt handikapp. Nu vill hon dela med sig av sin livsglädje!
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Bryt ensamheten
Det kan kännas ensamt när vi inte kan träffas på samma sätt som förut. Men 
telefonen fungerar faktiskt fortfarande. Ring någon! Våga ta första steget själv! 
Kanske fi nns 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 fi nns 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 Johansson telefon 0392-100 01
Anna-Karin Hultman telefon 0392-130 04
Helge Antonsson telefon 0392-130 05

Om klockan är mellan 17.00 och 06.00 och du bara måste
få prata med någon så kan du ringa till jourhavande präst.
Då ringer du 112 och ber att få bli kopplad till jourhavande 
präst. Mellan klockan 21.00 och 06.00 kan du också ringa 
jourhavande medmänniska på telefon: 08-702 1680

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

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

församlingens präster
Självklart kan du också ringa
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Det är lätt att glädjen och förväntan inför ditt barns dop försvinner, när restriktioner 
sätter stopp för att många samlas. 
-Men glöm för den skull inte bort det viktiga dopet, säger komminister Anna-Karin
Hultman. Det finns ändå möjligheter att göra det till en fin högtid.

Välkommen att döpa ditt barn!

Välkommen att döpa ditt barn hälsar 
församlingens präster! Många kanske 
flyttade fram sitt barns dop i och med 
coronarestriktionerna, som begränsar 
antalet som får vara med.
Men komminister Anna-Karin Hult-
man som är kontaktperson påminner 
om att man kan döpa sitt barn även 
om det är äldre än de 4 -5 måna-
der som är den vanligaste åldern för 
barndop. Och faktum är att man kan 
döpas i vilken ålder som helst! Flera 
ungdomar till exempel döper sig i 
samband med sin konfirmation.
Så uppmaningen är att inte ”glömma 
bort” det viktiga dopet även om det 
skjuts på framtiden!

I Kyrktuppen har vi berättat om för-
äldrar som efter att ha skjutit upp sitt 
barns dop ändå beslutade sig för att 

genomföra det. Det viktigaste var att 
barnet skulle få döpas, den tilltänkta 
festen får däremot komma vid ett se-
nare tillfälle. Kanske kan man samla 
släktingar, vänner och bekanta och 
fira barnets1-årsdag!
- Dopet måste heller inte ske i kyrkan, 
säger Anna-Karin. Man kan ha dopet 
hemma men också i naturen på en 
plats som är betydelsefull för er för-
äldrar.
- Tänk också på att i det enkla är det 
fina, påminner Anna-Karin. Det mås-
te inte vara ett stort och påkostat dop 
med många människor för att det ska 
bli en fin och oförglömlig högtid.

För den som inte är ägare till den 
långa vita dopklänningen, som sym-
boliserar att barnet växer i sitt dop, 
så har kyrkan dopklänning att låna 

ut. Men kom också ihåg att det finns 
inget krav på att barnet bär en dop-
klänning.

Det är också bra att veta att det inte 
kostar något att döpa sitt barn. Präst, 
musiker, vaktmästare och kyrka är 
gratis! För den som vill ha en dopfest 
när den tiden kommer tillbaka och 
har behov av lokal, så har försam-
lingen Kyrkan Hus och Kyrkskolan i 
Mullsjö och Sandhems församlings-
hem att låna ut utan kostnad.

Du som vill höra vidare om dop är 
välkommen att ta kontakt med kom-
minister Anna-Karin Hultman, tele-
fon 0392-130 04 eller ringa till expe-
ditionen på telefon 0392-122 00.
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Nyfi ken på...

Anna Buhr i Bjurbäck hade hittat sitt dröm-
jobb på en resebyrå. Men hon är en av alla 
många som blev arbetslös under pandemiåret. 
Visst blev det en knäck för självkänslan men 
nu har hon gått vidare och ser nya möjligheter 
och utmaningar. 
- Det är lätt att snöa in i sin egen bransch, 
säger Anna. Nu tvingas jag att titta åt ett an-
nat håll.

- Jag känner mig som tjuren Ferdi-
nand, säger Anna Buhr. Han som 
aldrig fi ck visa vad han egentligen 
kunde. Det blev snopet, rumphugget.

Anna är en av många som förlorat sitt 
jobb i samband med coronapande-
min. Hon arbetade sedan våren 2019 
på Smålands Resebyrå i Jönköping 
som reseproducent. Det innebar att 
hon paketerade resor, som hon säger, 
alltså plockade fram lockande resmål, 
lämpliga hotell, matställen, sevärdhe-
ter och aktiviteter som kunde erbju-
das på platsen.

- Mitt drömjobb, säger hon med över-
tygelse. 

Efter att tidigare ha arbetat som re-
seledare framför allt i Tyskland och 
Kroatien och guide bland annat på 
Tändsticksmuseet i Jönköping fanns 
också erfarenheten och kompetensen 
för det här jobbet.

- Det här var ”once in a lifetime”. Jät-
teroligt, säger hon.
I resebranschen arbetar man förstås 
med lång framförhållning. Det be-
tydde att Anna jobbade med resmål 
som låg två år framåt i tiden, så på 
våren 2019 planerade hon för resor 
som skulle ske åren 2020 och 2021. 
Allt ställdes in! 

Anna blev först permitterad och se-
dan uppsagd från sin arbetsplats. 
Men innan hon avslutade sin tjänst 
fi ck hon vara med om att kontakta 
och avboka både resenärer och alla 
som var berörda på resmålet. Reseby-
rån skulle avvecklas.

Ibland var det svårt att få fatt på be-
rörda parter i andra länder. Det hände 
till och med att det var nerstängt och 
det inte fanns någon att avboka hos.

- Så skulle jag och resten av perso-
nalen hitta och ringa alla människor 
som bokat resor hos oss, berättar 

Anna. Det var inte alltid så roligt. 
Alla förstod inte den akuta situatio-
nen och andra var mycket ledsna. 
De hade bokat sin drömsemester och 
nu blev den inte av. Ingen kunde hel-
ler säga när eller om den överhuvud 
taget skulle bli av någon gång. Det 
gällde också att få hem en grupp rese-
närer, som befann sig i Spanien innan 
gränserna stängde.

Knäckt självkänsla
Sommaren 2020 kom och Anna var 
arbetsbefriad. Betald semester. Njut!

- Men nej, säger hon med eftertryck. 
Det fanns inte en möjlighet att kunna 
njuta av detta. Jag visste ju att den 2 
september öppnar sig ovissheten för 
mig.

- För att inte tala om hur konstigt det 
kändes att för första gången fylla i sin 
blankett till a-kassan, fortsätter hon.

- Visst blir det en knäck för självkäns-

Anna

Det är lätt att självkänslan får sig en knäck när man förlorar 
jobbet. Men Anna har hittat tröst i att det inte är hon själv 
som har orsakat situationen.
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lan när man förlorar jobbet, intygar 
Anna. Men trösten är att tänka på att 
jag har ju inte gjort något fel, jag har 
inte förorsakat någon skada varken 
för en annan människa eller företaget. 
Det är ju en pandemi som är orsaken 
till min situation! Det hade varit tuf-
fare om det enbart drabbat mig, då 
hade jag kanske tagit det personligt.

Ser nya möjligheter
Anna framhåller att hon har en bra 
familj och fina vänner som är till tröst 
och hjälp i en svår situation. 

Trygghetsrådet, dit hennes arbetsplats 
var knutet har också varit till stor 
hjälp med sin coach.

- Där får jag rådet att skynda lång-
samt nu och när jag söker arbete fun-
dera på om det är ett jobb som jag 
verkligen vill ha, berättar hon. Det 
gäller att fundera på om jag kommer 
på rätt ställe.

Trots en svår situation och stor oviss-
het om framtiden, upplevs Anna som 
en stark och handlingskraftig män-
niska som nu tittar framåt och ser nya 
möjligheter.

- Nu tvingas jag att titta åt ett annat 
håll, förklarar hon, tidigare såg man i 
samma box hela tiden. När jag tänkte 
på sjukvårdspersonal så var det för 
mig läkare i olika grader, sjuksköter-
skor i olika befattningar och under-
sköterskor. Men så insåg jag att också 
hos dem måste det finnas någon som 
”tömmer papperskorgarna”. Den 
världen är ju trots allt igång. Det är 
lätt att snöa in i sin egen bransch.

Anna läser många platsannonser och 
ser väldiga krav från arbetsgivarna 
och uppfattar att det är många ar-
betssökande till de lediga jobben.

- Men nu inser jag att jag inte kan ta 
vilket jobb som helst, säger hon och 
det är inte jag som väljer. Det är ar-
betsgivaren som bestämmer om jag 
passar för platsen.

Anna betonar att hon trivs inom tu-
rist- och besöksnäringen även om det 
är en skör bransch. 
Men nu vill hon ha ytterligare ett ben 
att stå på så hon planerar att börja 
plugga igen. Vårdadministratör och 
ekonom finns på listan över tänkta 

vägar att gå.

- Men jag måste tänka på att det jag 
läser måste ge jobb, framhåller hon. 
Hur ser arbetsmarknaden ut om två 
år?

Jobbade i skidbacken
Vi träffar Anna hemma i Bjurbäck. 
Här bor hon och familjen sedan 2002 
då hon flyttade hit med sin man. 

Men Anna är född och uppvuxen i 
Bjurbäck.

- På andra sidan berget, beskriver 
hon. På mammas sida har släkten 
bott i Bjurbäck sedan många genera-
tioner tillbaka.

Hon gick i skolan i Mullsjö där hen-
nes klasskamrater tyckte att en bjur-
bäcksbo inte kunde räkna sig som en 
”riktig” mullsjöinnevånare. Ända tills 
skidbacken i Knaggebo öppnade!

Kanske var det där Annas intresse för 
besöksnäringen tog sin början. Hon 
var bara 14 år när hon tillbringade 
sina lov med att diska i köket där.

- Jag torkade också bord och såg till 
att det var rent och snyggt. Jag gillade 
att hålla fint, säger hon.

Gymnasiet läste hon i Jönköping 
och sedan blev det jobb på en fabrik 
i Habo samtidigt som hon läste till 
massör, berättar hon med en lätt för-
våning över sitt val.

Träffade kärleken
Hon var hästägare, en shetlandspon-
ny som hon fått i gåva av sin mormor 
och kanske var det anledningen till 
att hon 1992 hoppade på jobbet som 
hästskötare i södra Tyskland.
Även om hon trodde sig ha nödvän-
diga kunskaper i tyska språket från 
sin skoltid, kom det på skam när hon 
kom till den södra delen av landet.

- Jag fattade ingenting av den dialek-
ten som pratades där, säger hon med 
ett stort skratt.

Här var det ordning och reda i stal-
let som gällde, till och med getter och 
åsna dammsögs och ryktades!

Hemkommen från sin tysklandsvis-
telse läste hon turism vid Lunnevads 

Anna upplevs som en stark och handlingskraftig kvinna som trots en svår situa-
tion, nu blickat framåt och ser nya möjligheter.
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folkhögskola utanför Linköping un-
der två år. Efter den utbildningen blev 
det en tjänst på Crono Campingen i 
Mölndal samtidigt som hon jobbade 
extra som lokalguide i Göteborg där 
hon bland annat guidade Stena Lines 
tyska turister. 

År 1998 kom en förfrågan om hon 
ville komma tillbaka till Tyskland för 
att hjälpa till i ett halvår. 

- Jag tog tjänstledigt från jobbet i Gö-
teborg, säger hon belåtet.

Det blev dock mera än det tänkta 
halvåret för nu träffade hon kärle-
ken i sin blivande man Andreas. Hon 
reste hem och sa upp sig från arbetet 
i Göteborg och fl yttade in sitt bohag 
hos mamma och pappa. 

Tillbaka till
hembygden
Men Anna ville inte helt släppa taget 
om sin hembygd så hon och Andreas 
skaffade ett hus i Bjurbäck för att ha 
som sommarbostad och 2001 gifte de 
sig i Bjurbäcks kyrka. Efter en tid fö-
reslog Andreas att de skulle testa hur 
det var att bo permanent i Sverige. 
Sagt och gjort, året efter giftermålet 
fl yttade de från stadslivet i Tyskland 
till svenska landet och byggde om och 
ut sitt hus med anor från 1800-talet. 

Idag är det en familj med barnen Elin 
16 år och Maximilian 18 år, dessutom 
Vigg, en hund av rasen pumi, katter-
na Josef och Sigge. De tre hästar som 
funnits är dock borta nu men fjorton 
får betar i hagen, alla med namn!

En idyll där också hennes stadsboen-
de Andreas trivs med att det är lugn 
och ro och natur. Men han har sin ar-
betsplats i Jönköping och kan ta del 
av det livet också. 

För Anna var det att fl ytta hem igen. 
Ändå inte.

- Under mina år i Tyskland var jag 
jättepatriotisk, säger hon, och jag 
framhöll alltid Sverige som landet där 
allt var perfekt. När jag kom tillbaka 
till mitt födelseland upptäckte jag ju 

Familjen, där det också fi nns hund, katter och får, har betytt mycket för Anna 
under en svår period i livet.

att också här fi nns brister. Och jag i 
början kände jag mig inte riktigt hem-
ma här heller. 

Hembygden såg inte ut som när hon 
fl yttade härifrån. Nu fi ck hon all för-
ändring på en och samma gång.

- Nu får jag lära känna min hembygd 
på nytt, säger hon men låter ändå 
ganska nöjd med det.

Anna kommer hem

Framtiden? 
- Jag ska sommarjobba på Destina-
tion Jönköping, avslöjar hon och som 
timanställd guide på Tändsticksmuse-
et. Så ska jag ägna tid åt att fylla igen 
lite kunskapsluckor!

- Jag vet inte om jag är realist eller 
pessimist, säger hon med ett litet le-
ende, men jag tror inte på att turist- 
och besöksnäringen hämtar sig till 
den här sommaren. Vi får nog vänta 
till nästa sommar…
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Att vara kyrka i coronatid 

Sluta inte att hoppas!

I små och enkla sammanhang fi nns 
möjlighet att få fi ra mässa, alltså 
gudstjänst med nattvard. Tre små 
mässor varje söndag är grundmönst-
ret, men ändras restriktionerna an-
passar vi efter det förstås. Därför är 
det bra att kolla predikotur, hemsida 
och facebook där det senaste står om 
vad som gäller.  

Mässa med
noggrannhet
Vi är mycket noggranna när mässan 
fi ras. Maximalt åtta deltagare kan 
delta (förutom tjänstgörande perso-
nal) och därför måste man anmäla sig 
till tjänstgörande präst vilken mässa 
man vi delta i. Prästen använder sig 
av visir och spritar händerna mycket 
noggrant förstås. Nykyrka och Sand-
hems kyrkor är stora och det går bra 
att sitta med ordentligt avstånd till 
varandra. Vid utdelandet av bröd och 
vin är det endast två nattvardsgäster 
åt gången framme vid var sin ytter-
kant av altarrunden. 

Öppna kyrkor
Vi fortsätter förstås att hålla Ny-
kyrka, Sandhems och Utvängstorps 
kyrkor öppna, med möjligheten att 
komma och gå. Snart är det också 
dags att kunna hålla Bjurbäcks kyrka 
öppen efter den tillgänglighetsanpass-
ning och de restaureringsarbeten som 
gjorts. Välkommen till din försam-

lingskyrka för enskild andakt, still-
het och något av gemenskap ändå. I 
kyrkorna fi nns små lådor med psalm-
böcker som är tänkta att kunna lånas 
hem. Skulle du vilja låna en psalmbok 
– låna frimodigt! 

Dispens vid
begravning
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 fi nns nu 
också för dop och vigslar, men då är 
det fortfarande maximalt åtta perso-
ner förutom tjänstgörande personal 
som kan närvara. Om restriktionerna 
mildras anpassar vi efter vad som gäl-
ler med kort varsel.

Konfi rmandträffar
Konfi rmanderna har fått en del ma-
terial på webben sista delen av höst-
terminen och även nu under våren. 
Gruppen som är ganska stor har 
vi delat upp i mindre grupper som 
träffas mest digitalt, men vi har haft 
några utomhusträffar och samlingar i 
kyrkan. 

Ge en gåva
Tidigare har vi skrivit att de diakona-
la behoven har ökat under förra året 
och början på det här. Mullsjö-Sand-

hems församling kan erbjuda visst 
ekonomiskt bistånd till enskilda och 
familjer, med värdekort för livsmedel 
och matkassar. Församlingens bidrag 
till enskilda bygger egentligen helt 
och hållet på kollektmedel. Eftersom 
året har inneburit att betydligt färre 
fi rar gudstjänst i kyrkan har förstås 
också kollekterna minskat. Vill du ge 
ett bidrag till församlingens diakoni 
kan du swisha din gåva till: 123 231 
97 88.

Håll kontakt
Du ska också veta om möjligheten att 
höra av dig till din församling om du 
skulle vilja tala med någon. Framför 
allt är det prästerna som har den upp-
giften. Om du vill att någon från för-
samlingen ringer upp dig lite nu och 
då kan du anmäla dig till prästen An-
na-Karin Hultman på telefon 0392-
130 04 så får du små samtal från oss.
Vad vi längtar efter att vi 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 uthål-
lig i bönen, fortsätta med att höra av 
oss till varandra. Du är också del av 
kyrkan där du är. Ökenvandringen 
fortsätter, men kanske skymtar vi nu 
där lite längre fram en tillvaro som 
blir mer som vanligt. Lev väl och slu-
ta inte att hoppas!

Coronapandemin med sina restriktioner sätter fortfarande djupa spår i församlingens verksam-
heter. Mycket går på sparlåga, skriver kyrkoherde Pontus Johansson. Men kyrkan fi nns ändå här 
hos dig och kanske skymtar vi en ljusning där framme…
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA
Henry Rolf Folke Berglin
Alwin Edvin Jakobsson
Leon Bashar Sawa Elias
Lias Lukas Wetterbro

Vi minns våra
AVLIDNA

Irma Inez Viola Svensson f 1923
Margit Elisabet Johansson f 1924

Ingrid Solveig Marianne Karlsson f 1927
Barbro Lilly Lovisa Andrén f 1928

Ines Signe Linnéa Svensson f 1929
Urban Isak Alvar Spånmark f 1929

Aina Charlotta Klasson f 1930
Iris Aina Viola Nilsson f 1931

Ebbe Lennart Liljegren f 1931
Per Olof Lundstedt f 1932

Ruth Marianne Plate f 1934
Rolf Gunnar Alzén f 1936
Rolf Ingvar Svalmark 1941

Inger Berit Maria Bernhardsson f 1941
Arne Bertil Per-Eric Karlsson f 1942
Mary Ann-Charlott Liabäck f 1946

Bernt Åke Fritz f 1947
Sten-Erik Roland Karlsson f 1948

Per Elof Anders Junvik f 1948
Ewa-Pia Elisabeth Jakobsson f 1956
Laila Margareta Gustafsson f 1957

Anna Gunilla Fredriksson f 1965
Iris Karlsson f 2021

Komminister Emma Thorén avtackades den 2 maj av Kyrkorådets 
ordförande Helvi Dahlén i Nykyrka kyrka. Emma slutar nu sin anställ-
ning i församlingen och flyttar till Östergötland. Hon tillträder en 
tjänst i Kumla pastorat där hon ska arbeta deltid som fängelsepräst 
på Kumlaanstalten och deltid i pastoratet.
Här kan du läsa hennes fina avskedsbrev till församlingen!

Emma lämnar församlingen
Här berättar hon om sitt nya liv!

Tack och hej Mullsjö-Sandhem!
Nu har det blivit dags för mig att tacka för drygt tre fina år i församlingen.

Ni som bor här är verkligen fantastiska människor, trevliga och vänliga och jag 
har nog lärt mig en hel del om vänlighet under min tid här. Framför allt genom 
alla möten med alla er som ställer upp på så många olika sätt för församlingens 
och medmänniskans bästa. Jesus säger att vi ska älska varandra, jag tänker att 
det är något mycket praktiskt. Att se efter om någon behöver hjälp och att sen 
göra vad man kan. Det är ni bra på här, fortsätt med det!

För min del har arbetet i församlingen handlat mycket om gudstjänster, dop, vigs-
lar och begravningar som för alla präster men jag har också fått jobba en hel del 
med diakoni och med pilgrimsvandringar. (Om nu någon missat det!) Det gör 
att Mullsjö-Sandhem är den församling som jag lärt känna bäst rent geografiskt. 
Jag har vandrat på de flesta stigar här och verkligen glatt mig åt den omväxlande 
naturen. 

Nu kommer jag flytta till jordbrukslandskapet i norra Östergötland så det blir 
lite annorlunda men jag är mycket glad åt att äntligen få en egen trädgård! Det 
är något som jag drömt om länge. Ser också fram mot att få jobba som fängelse-
präst i Kumla. Varför då? Har många frågat. Vad ska du in på fängelset att göra? 
För mig handlar det om att hjälpa till. Jobbet som fängelsepräst handlar mycket 
om samtal, det är något som jag 
vet att jag är bra på och som jag 
också vet kan vara livsomvand-
lande. Kanske kan jag hjälpa nå-
gon som hamnat där och i så fall 
är det värt det!

Så tack och hej, Mullsjö-Sand-
hems församling. Det var roligt 
att få lära känna er, jag kommer 
bära med mig tiden här med gläd-
je! Visst är det sorgligt att skiljas, 
men tur är väl det, för om det inte 
vore sorgligt att skiljas så skulle 
det vara riktigt illa!

Ta hand om er! Gud älskar er!
Emma
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UTKOMMER DEN 4-5 SEPTEMBER

Nu är Norra S:t 
Sigfridsleden invigd!
Nu är den invigd! Efter att ha fått 
skjutas upp från förra året, har den 
Norra S:t Sigfridsleden invigts av bi-
skop Fredrik Modéus från Växjö Stift 
och Åke Bonnier från Skara stift un-
der coronaanpassade former. 
Pilgrimsleden ingår i ett nätverk av 
nygamla pilgrimsleder, som har rus-
tats upp de senaste 20 åren. Mullsjö-
Sandhems församlings vaktmästare 
Ove Algotsson har ingått i gruppen 

som arbetat med detta och framför 
allt har komminister Emma Thorén 
varit en eldsjäl i arbetet.
Norra S:t Sigfridsleden sträcker sig 
mellan Sofiakyrkan i Jönköping och 
S:t Olofs kyrka i Falköping. Leden 
har kommit till genom samverkan av 
kommunerna och Svenska kyrkorna i 
berörda kommuner.
Vid invigningen vandrade biskoparna 
tillsammans med en liten anpassad 

grupp från Bankeryds respektive Ha-
bos kyrka för att strålade samman 
vid Fiskebäcks kapell där det firades 
mässa.
Nu är pilgrimsleden ett perfekt ut-
flyktsmål i sommar där du vandrar 
på historisk mark i vacker miljö. I 
kyrkorna finns en broschyr med mera 
information om leden och en hemsida 
är under uppbyggnad:
www.norrasigfridsleden.se
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Hämta din Kyrktupp!
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!

Hänt & Hört

Pilgrimsvandring med kollegor
Den 7 april testade arbetslaget i 
Mullsjö-Sandhems församling en del 
av den nya pilgrimsleden, Norra Sig-

fridsleden. Vi startade vandringen vid 
Nykyrka kyrka och gick till Sand-
hems kyrka. Turligt nog lyckades vi 

pricka in en vårdag med uppehåll och 
cirka fem plusgrader vilket är perfekt 
vandringsväder!
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Tack för era enkätsvar!
Vi vill tacka er, alla ni som tog er tid att besvara och skicka in enkäten som fanns i årets första 
Kyrktupp. Så intressant att ta del av svar och tankar. 
Tankar som ni delat med er om vad som oroar eller som ni hoppas på, är så värdefullt att få ta 
del av! Det hjälper oss i uppgiften att forma en ny församlingsinstruktion där omvärldsbeskriv-
ning och analys är en viktig del. Tack också för att ni använde er av raderna för att utveckla och 
skriva fritt.
Bland de som lämnade in enkäten med namn och kontaktuppgifter kommer en vinnare att lottas 
som kontaktas inom kort och får ett pris.

Här också fi nns 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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Boktipset...Boktipset...
Den tyska 
fl ickan
av Armando Lucas 
Correa
I Den tyska fl ickan får vi följa 
Hannah Rosenthal genom livet. 
Berättelsen börjar i Berlin 1939 
med raden: "Jag var nästan tolv 
år gammal när jag beslutade 
mig för att döda mina föräldrar". Hannahs liv, som tidi-
gare var ganska bekymmerslöst, vänds upp och ner i och 
med att nazisterna alltmer utövar sin makt över folket. 
Deras grannar och hyresgäster, i huset de äger och bor i, 
tittar på dem med avsky och vart de än går måste de vara 
försiktiga. De är inte längre välkomna i sin hemstad. Han-
nah har en ständig följeslagare i bästa kompisen Leo. De 
följer varandra överallt och de har beslutat att vad som 
än händer dem härnäst ska de gå igenom det tillsammans. 
Hannah och hennes familj tvingas lämna Berlin och där-
efter väntar en båtresa över havet som kommer förändra 
livet för alla som kliver på. Några får en chans att leva ett 
nytt liv, medan andra inte har samma tur. 
Förutom att vi får följa Hannah och läsa hennes berät-
telse, får vi även läsa om Anna, en tonårsfl icka i New 
York 2014. Hennes berättelse inleds med: "Den dagen då 
pappa försvann var mamma gravid med mig" och det är 
en stor och viktig del av hennes historia. Annas berättelse 
är ett sökande efter sin historia, efter sin pappa och att få 
sin mamma att vakna upp ur en mental dvala, som påver-
kar hela deras tillvaro.
Den tyska fl ickan rör sig ständigt mellan Hannahs och 
Annas berättelser och drar in läsaren i en berättelse om 
livsavgörande beslut, rädsla, tragik, ångest, krossade hjär-
tan, kärlek, längtan och glädje. Jag var fast i boken från 
första sidan och var fångad tills jag läst den sista raden. 
En fantastiskt gripande historisk roman som berättar om 
förintelsen och andra världskriget från en vinkel som i 
alla fall jag, inte läst förut. Hur kan man känna sig som 
hemma om det som gör ett hem till ett hem inte längre 
fi nns kvar? Kan man verkligen lämna ett traumatiskt för-
fl utet bakom sig och gå vidare? 
Jag tror till och med att jag vågar säga att Den 
tyska fl ickan är en roman som inte lämnar nå-
gon läsare oberörd! 

Av Maria Högberg

Av Kristina Eyre

Följ begravningsbyrån 
Tranan i en serie på sex 
delar! 
av Ewa Klingberg
Jag vill tipsa dig om en härlig och lättläst serie på sex 
delar. Den är skriven av Ewa Klingberg från Huskvarna 
och böckerna utspelas i ett nutida Tranås. 
I första boken, ”Där rosor faktiskt dör”, får man lära 
känna Sandra från Stockholm. Hon har tänkt sig en bil-
semester i Sverige under sommaren, men reser ner till 
Tranås ett par veckor istället. Där ska hon hjälpa sin 
moster Majken med begravningsbyrån Tranan. Den ho-
tas av konkurs och nu får Sandra kavla upp ärmarna 
och försöka få byrån på fötter igen. Sommaren går och 
Sandra blir kvar i Tranås en tid till. Nya idéer och med-
arbetare, renoveringar och spännande projekt gör Tra-
nan populär och mycket omtyckt. Kanske ska Sandra 
inte sälja den trots allt. 
Genom hela serien får man följa det dagliga arbetet på 
begravningsbyrån. Ett intressant tema i en serie som 
faller inom ramen för feelgood tycker jag. Böckerna är 
fyllda av humor och värme. 
De kan läsas fristående men jag rekommenderar dig 
att börja med del 1 och sedan fortsätta med de andra, 
”Blott en begravning”, ”Nu stormar det i dalens famn”, 
”I denna ljuva villervalla”, ”Hemligare kan ingen vara” 
och sista delen som heter ” Härlig är framtiden”. 
Kanske blir det de här böckerna du njuter av 
i sommar!
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Hjälp mig att förklara
varför vi fi rar pingst!
Hej prästen,
Jul och påsk vet vi ju vad det står för och varför vi fi rar de högtiderna. Symbo-
lerna och allt vi plockar fram men nu frågar mina barnbarn vad pingsten innebär. 
Vad är det vi fi rar nu och varför? 
Pingsten är den helige andes högtid. Ja, det visste jag men så försöker jag att läsa 
mig till ett bra svar och hittar välsignelsen. Fadern och Sonen och den helige 
Ande… Fadern och Sonen är ju inte så svårt att förklara men så kommer jag till 
den helige Ande och då blir det stopp. 
Snälla hjälp mig!
Villrådig mormor

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!
Till att börja med vill jag säga att det 
faktiskt är en tanke med att vi inte 
greppar och förstår vem Gud är helt 
och hållet. Gud är mysterium och det 
är fi nt tycker jag, att man hela tiden 
kan få upptäcka nytt och ännu dju-
pare om Gud. Kyrkan lär att Gud är 
Treenig: Fader, Son och helig Ande, 
men EN Gud. Låt det inte stanna 
med stopp för att tanken inte riktigt 
får ihop det. Det är som det ska. Vi 
kan tänka att Gud mer och mer har 
uppenbarat sig för oss genom Bibeln. 
Från skapelsen och framåt uppenba-
rar han sig som FADER och hintar 
om att någon ska komma, Messias, 
SONEN, som när han kommer ännu 
mer visar vem Gud är. Och Sonen, 
Jesus talar om Hjälparen, ANDEN, 
som han ska sända. Det är det som vi 
fi rar när det är Pingst. Att den helige 

Ande kom över och uppfyllde Jesus 
vänner utan att för den skull vara 
synlig. Däremot gick det att se och 
märka att Anden kom. Precis som det 
är med vinden. Vi ser inte vinden men 
vi kan höra den blåsa och vi kan se 
hur den verkar i trädkronor och fl ag-
gor till exempel. Lärjungarna började 
tala i tungor, språk som inte var deras 
eget. Och de verkade så glada. (Apg 
2:1-13) Sådan skillnad det var: från 
rädda, darriga och förtvivlade, efter 
att deras Jesus dött, får de möta ho-
nom och upptäcka att han lever och 
han lovar dem att sända hjälparen, 
Anden. Även om Jesus lämnar dem 
så gör han ändå inte det. Han är med 
dem alla dagar. Gud kommer så nära 
genom den helige Ande så att han lik-
som gör sig ett bo, ett rede, i männis-
kan. Det betyder att Gud är för oss, 
med oss och i oss. Alldeles nära! Inte 

bara för lärjungarna då, utan också 
för oss nu.
Den helige Ande verkar egentligen 
vara ganska blygsam om sig själv. Dä-
remot älskar Anden att peka på Jesus 
och vill att vi ska lära känna honom 
mer och mer. Att vara kristen och tro 
på Jesus är inte något vi kan göra i 
oss själva utan det är just genom den 
helige Ande vi kan göra det. Och inte 
på ett sådant sätt att vi bara tror att 
det är sant att Jesus är Guds son och 
att han har dött på ett kors och att 
han uppstod på tredje dagen. Den he-
lige Ande blåser liv i Jesustron så att 
den blir en levande och personlig rela-
tion. Vi kan vara med Jesus och tala 
med honom och lyssna efter honom 
varje dag. Och så fi nt att tron ger 
goda frukter. Aposteln Paulus skri-
ver om det: Andens frukter är kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, god-
het, trofasthet, ödmjukhet, självbe-
härskning (Gal 5:22-23). Det ser man 
kanske inte hos sig själv, men omgiv-
ningen kan märka. Och på samma 
sätt som vi kan be till vår Far i himlen 
och be till Jesus, så kan vi också be 
till och umgås med den helige Ande: 
Helige Ande, uppfyll med kärlek och 
den kraft jag behöver idag. Det var 
inte klart med påsken, det behövdes 
en pingst också.

Varma hälsningar i pingsttid!
Pontus Johansson 
Kyrkoherde

Fråga 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 generationers turister, 
au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och utlandssvenskar har mött oss utomlands. Vi fi nns till för alla!
• Svenska kyrkan i utlandet fi nns idag på 40 platser och fi rar gudstjänster på ytterligare ca 100 platser runtom i värl-
den. Där arbetar ca 100 anställda, allt från utsända präster, diakoner, kyrkomusiker 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 upp-
gift är att fi nnas där svensken fi nns. 
• Varje år tar Svenska kyrkan i utlandet emot ca en miljon besökare runt om i världen.
• Utöver vigslar, konfi rmationer, dop, begravningar, gudstjänster och andakter genomförs sjukbesök, hembesök, barn- 
och ungdomsverksamhet och fängelsebesök.
• Svenska kyrkan i utlandet har personal som är särskilt utbildad i krishantering.
• Svenska kyrkan i utlandets verksamhet fi nansieras 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

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 generationers turister, 
au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och utlandssvenskar har mött oss utomlands. Vi fi nns till för alla!
• Svenska kyrkan i utlandet fi nns idag på 40 platser och fi rar gudstjänster på ytterligare ca 100 platser runtom i värl-
den. Där arbetar ca 100 anställda, allt från utsända präster, diakoner, kyrkomusiker 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 upp-
gift är att fi nnas där svensken fi nns. 
• Varje år tar Svenska kyrkan i utlandet emot ca en miljon besökare runt om i världen.
• Utöver vigslar, konfi rmationer, dop, begravningar, gudstjänster och andakter genomförs sjukbesök, hembesök, barn- 
och ungdomsverksamhet och fängelsebesök.
• Svenska kyrkan i utlandet har personal som är särskilt utbildad i krishantering.
• Svenska kyrkan i utlandets verksamhet fi nansieras 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

KYRKTUPPEN 2-2021 17



F
ina

 ut
fly

kte
r i

 di
n n

ärh
et

F
ina

 ut
fly

kte
r i

 di
n n

ärh
et

Omständigheterna gör att vi kanske inte ger oss iväg på några långa semesterresor i år 
heller. Men vi bor i ”Friluftsriket” och har nära till naturen, en tillgång att glädjas över! 
Här tipsar Birgitta Gunnarsson oss om några trevliga, spännande och intressanta utflyk-
ter. Birgitta kan sin hemtrakt. Hon är född och uppvuxen och har också sina rötter här. 
Det har alltid varit hennes intresse att utforska och utnyttja hembygdens många möjlig-
heter till ett rikt friluftsliv.

Birgitta tipsar om
Fem fina utflykter
i din närhet! Birgitta Gunnarsson känner 

sig hembygd väl. Här tipsar 
hon oss om några intressanta 
utflykter.

Ryforsleden är en vandring som man 
med fördel börjar genom Ryfors 
Gammelskog och över den renovera-
de Pinnabron. Efter Ryfors golfbana 
går leden förbi Kattås med sitt fina 

mjölkabord och därefter blir det en 
två kilometer lång uppförsbacke! Ty-
värr är leden bitvis svårgången. 
Så småningom kommer man fram till 
Ryfors igen och kan fortsätta ner mot 

Tidan och Maltes bro om man vill gå 
hela leden.
På Mullsjö kommuns hemsida hittar 
du karta och mera info!

Ryforsleden - en vandring 
genom natur- och kulturlandskap

Pinnabron

Vid Kattås mjölkabord är 
det fina blommor som van-
ligt.

Vid kvarnen kan man sitta och lyssna 
på vattenfallet.

Vid Ryds kvarn på Ryfors 
får man inte ha ”koskräck”, 
ibland blir det närgånget! 
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Margaretaparken påminner oss om en av Mullsjös dåtida entreprenörer, stations-
mästaren Hjalmar Fagerström. Han var även initiativtagare till Mullsjö Frilufts-
gård som du kan se mera om på MullsjöMinnen här i tidningen. 
Familjen Fagerströms villa som låg här revs då äldreboendet byggdes. Kvar blev 
ett skogsområde som ideella krafter i föreningen Parkens vänner förvandlat och 
förvaltat 
och därmed gjort parken till en grön oas och en omtyckt träffpunkt.
Mycket av den unika tanken som familjen Fagerström hade, ser man fortfarande i 
dammar och bäckar och det rika växtlivet. 
Dottern Margareta, som dog ung, fick ge namn till parken.

Margaretaparken
- en grön oas mitt i Mullsjö

Fagerströms hade en förkärlek för att 
med fantasi skapa av det som fanns i 
naturen. Den originella familjegrup-
pen har stolar av träd och grenar och 
ett runt stenbord. 

1989 hade projekteringen för byggandet av äldreboendet Mar-
garetas Park tagit fart och familjen Fagerströms unika villa 
jämnades med marken. Här skymtar man den genom trädstam-
marna.

Träd och växter vårdas men får ändå ha sin 
naturliga plats i parken. I den övre dammen 
vakar den lilla statyn.

Många dammar och vattenflöden har grävts fram och 
restaurerats. I Pergolan kan man sitta under ett skyd-
dande tak.

Några av parkens 
Rhododendron- 
buskar i blomning. 

Önskebrunnen.
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En promenad ”runt sjön” har nog de flesta mullsjöbor gjort. 
Den ”klassiska” promenaden är lika vacker och intressant vil-
ken årstid eller vilken tid på dygnet du än går! Att ta stigen ge-
nom uddens tallskog och låta fötterna trampa på mjuka stigar 
och komma undan de trafikerade vägarna har många njutit av. 
Just nu är visserligen stigarna inte som förr eftersom ett nytt 
bostadsområde håller på att växa upp där men enligt planerna 
ska ett naturområde efter sjön finnas kvar för promenad. 

Runt sjön - En älskad och 
uppskattad promenad som passar alla!

En vacker morgon när sjön ligger spegelblank.

Stigen genom tallskogen. Kvällstur när skymningen 
faller.

Utsikt från Udden. Tomas brygga vid Gruvered. Tidig vårmorgon vid Mullsjön. 
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Badparken.
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Kombinera den sköna promenaden med kluriga frågor!
Tipspromenad varje sön-
dag klockan 9 – 14 från 
Gruveredsvallen. MIF är 
arrangör. 
Slingan är ca 2,5 km och 
lätt att gå. Samtidigt som 
du får en trivsam prome-
nad i vacker omgivning, 
kan du utmana dig själv 
och andra med att svara 
på kluriga frågor.

Här vid entrén betalar du genom att swischa 20 kr/vuxen, 
barn gratis. 

12 frågor att svara rätt på!

Stråkenleden är en fin vandring på 
nio kilometer. Något kortare blir den 
om du börjar vid Ryfors stenportar 
och går in en liten bit i Gammelsko-
gen och i första uppförsbacken tar 
vänster. Den nyare sträckningen, då 
järnvägsövergången stängdes av, kan 
lätt avvaras. 
På Mullsjö kommuns hemsida hittar 
du karta och mera info!

Stråkenleden
bjuder på skog och sjö

Väl över Stråken börjar prov på kon-
ditionen i branta upp-och nedförslut. 

På andra sidan Stråken passerar vi det lilla 
torpet Spängerna.

Stråkenleden är tydligt markerad. Här har vi kommit fram till lust-
huset med fin utsikt över Stråken. 
Foto: Eva Risinger

Trollsjön ligger spegelblank.
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Baka goda pizza-
muffi  ns till
vårens utfl ykt!
Pizzamuffi ns är perfekt till utfl ykten. Eller 
om du vill ha något mer mättande än kaffe-
bröd när du sitter hemma i trädgården och 
njuter av våren! De allra godaste bakar du 
lätt själv av en pizzadeg med smak av rökt 
skinka och oregano. 

Det här behövs till 12 st stora:
150 g rökt skinka 2 msk oregano
6 dl vetemjöl 1 msk bakpulver
½ tsk salt 50 g smör, rumsvarmt
3 dl mjölk 1,5 dl riven ost
Bakformar

Gör så här:
Börja med att sätta ugnen på 225°.
Hacka den rökta skinkan i lagom stora 
bitar. Häll de torra ingredienserna, vete-
mjölet, bakpulvret och saltet i en bunke 
och blanda ordentligt. Smula ner smöret i 
bunken. Knåda samman ingredienserna. 
Häll mjölken i blandningen och rör om 
och knåda tills du får en deg. Rör ned den 
rökta skinkan och oreganon. Klicka ut piz-
zadegen i bakformar. Strö över ost. Ställ in 
mitt i ugnen ca 15 minuter. Låt svalna nå-
got innan du serverar dem!R
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Uppskattad
konfi rmandträff 
Under vårterminen 2021 har vi fortsatt att möta konfi rmanderna i 
mindre grupper över zoom. Arbetet med frälsarkransen och pärlor-
nas olika innehåll har format temat för träffens undervisning, refl ek-
tioner, samtal och praktiska utforskande. 
Vi har arbetat hårt för att träffarna över skärm ska bli av värde 
men vi har ändå valt att under några träffar möta konfi rmanderna 
”i verkliga livet” i mindre grupper. Det har varit mycket givande 
och roligt! 
Under första träffen, vid Nykyrka kyrka, arbetade vi med nattpär-
lan. Pärlan i frälsarkransen som handlar om livets svåra stunder, 
sorg och död men också tröst i allt det svåra. Det kändes fi nt att 
få träffas på riktigt och dela den stunden tillsammans. Vi började 
träffen inne i kyrkan där vi delade med oss av egna erfarenheter av 
när någon går bort, hur begravningen kan se ut men också hur vi 
kan hjälpa varandra i sorg. Vi pratade om fyra H att minnas när en 
kompis, familjemedlem eller annan människa drabbas av sorg, Håll 
om - en kram, Håll tyst - lyssna, Häll i - se till att din kompis får 
något att äta och Håll ut - sorg tar tid. 
Konfi rmanderna fi ck leta symboler på kyrkogården och fundera 
kring den egna upplevelsen av dem, vad betyder de för mig? Träffen 
avslutades i färg när konfi rmanderna fi ck skapa sin egen bild av hur 
de önskar att det blir när vi dör. Fina tankar, samtal och refl ektioner. 
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Veckans kaka...
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Påsk med 
konfirmanderna
Under påsklovet träffade vi konfirmanderna 
på riktigt och vad passade bättre än att få 
möta kyrkans stora högtid, påsken, tillsam-
mans. 
Konfirmanderna fick följa med på påskvand-
ring i Nykyrka kyrka, vi arbetade vidare med 
skapandet och pratade om korset som hop-
pets symbol. Tänk, vi fick också fira mässa 
tillsammans i mindre grupper! 

Nu är det snart dags att anmäla sig till

Nu är det snart dags för dig som är 
14 i år att anmäla dig till konfa 2021-
2022. Ett brev med en inbjudan och 
mer information är på väg till alla 
14-åringar i Mullsjö-Sandhems för-
samling. 

Konfan är öppen för alla, välkommen 
att vara med! 
Se hemsidan www.svenskakyrkan.se/
mullsjosandhem där mera informa-
tion kommer att finns. 

Har du frågor eller vill prata med nå-
gon av ledarna redan nu så hör av dig 
till församlingspedagog Emma-Britta 
Cannerstad, tel 073-037 02 64
Mejl: emma-britta.cannerstad@
svenskakyrkan.se 

KONFIRMATION!
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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 
socionom och präst med vidare-
utbildning. I samtalet kommer du 
att mötas av respekt för ditt eget 
förhållande till tro. Familjerådgiv-
ningens medarbetare har tystnads-

plikt 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@
svenskakyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1, 553 21 Jön-
köping

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 36 kan du läsa hans intressanta betraktelse om det goda 
samtalet! 

Barn- och ungdomsverksamheten i höst!
Öppet hus, Miniorer, Himmel och pannkaka, Scouter, 
Pax, Ungdomsgrupp, Barnkörer, familjegudstjänster, ut-
flykter - ja, alla de sammanhang där vi får mötas små 
och stora tillsammans -  hoppas vi kunna starta igen un-
der hösten. På ena eller andra sättet. En del blir på nytt 
sätt, annat precis som innan vi pausade verksamheten på 
grund av pandemin. 

Håll utkik på församlingens hemsida och facebook och i 
brevlådan. Information kommer i augusti.  
Om du har önskemål om en speciell verksamhet är du 
välkommen att höra av dig till någon av församlingspe-
dagogerna eller till expeditionen!
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Du som vill ha hjälp av
Du som vill hjälpa till i Väntjänsten
Väntjänsten är till för att hjälpa äld-
re, pensionärer eller de som känner 
att de inte själva klarar att på egen 
hand genomföra olika saker.
Väntjänsten är en grupp medmän-
niskor som ger av sin tid för att hjäl-
pa en annan människa till exempel 
med att hämta ut på apoteket, som 

sällskap/medhjälpare på en sjukre-
sa, handla mat i affären, gå ut med 
hunden, köra rullstol på promena-
der, grädda våfflor och mycket an-
nat. Hjälp som är så värdefull och 
betyder så mycket. 
Väntjänstens uppgift är att sam-
manföra de här människorna, som 

ett komplement till samhällets insat-
ser!
Du som känner att du vill hjälpa 
en medmänniska och du som kän-
ner att du vill få praktisk hjälp eller 
längtar efter gemenskap, tag kon-
takt med komminister Anna-Karin 
Hultman på telefon 0392-130 04.

Häng med på sommarens 
skattjakt!

Sommaren är på gång och nu är det dags för skattjakt. Våra fyra 
kyrkor Nykyrka, Sandhem, Utvängstorp och Bjurbäck är öppna un-
der sommaren och där finns det spännande uppdrag och skatter att 
upptäcka. Skattjakten är igång hela sommarlovet, från 12 juni-22 
augusti.  Hela familjen kan ge sig ut på skattjakt men alla som har 
barnasinnet kvar ska naturligtvis passa på. 
I varje kyrka eller på kyrkogården finns det en skattkarta/startkort 
med olika skatter att leta efter och uppdrag att utföra. En mobil som 
kan läsa QR-koder behövs. 
Till de tappra och modiga som löst alla uppdrag och hittat skatter i 
alla fyra kyrkorna under sommaren väntar en belöning! 
Lycka till!

Nya spännande pysselpåsar att hämta!
Missa inte att det finns pysselpåsar att hämta i Nykyrka och Sandhems 
kyrkor!
Ett färdigt pyssel-kit för barn med pysselmaterial och beskrivning och 
lite knep och knåp. Nya påsar finns att hämta från och med 21/5 Påsar 
med vind-tema och 18/6 Sommarlovspåsar.
Håll utkik på församlingens hemsida och FB för mer info! 

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 från juli då tillgänglighets- 
anpassningen och några 
invändiga restaurerings- 
arbeten är färdiga.
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Vår det betyder att vaktmästeristyrkan växer! Kim Eriksson 
Strauss och Per Arvidsson är två bekanta ansikten som är 
tillbaka och vi hälsar Emma Fransson välkommen till ge-
menskapen på kyrkogården. Pandemin har gjort att många 
medarbetare i församlingen har fått nya arbetsuppgifter så 
bli inte förvånad när du möter lokalvårdaren Jasmin eller 
husmor Eve-Lott när de arbetar på kyrkogårdarna.
Vill du ha ett utflyktsmål kan du åka och kolla på det nya 
taket på Utvängstorps kyrka. Ta med fikakorgen och passa 
på att mysa vid fikabordet. Du vet väl om att det finns fika-
bord på alla församlingens kyrkogårdar?
Vill du istället styra kosan åt andra delen av församlingen, 
åker du till Bjurbäck, där snickarna är i full fart med att 
tillgänglighetsanpassa entrén. I samband med bygget av den 
nya rampen kommer kyrkan också att utrustas med ett tid-
lås så att du kan besöka Bjurbäcks vackra kyrkorum mellan 
klockan 7-19 varje dag. När du ändå är där kan du gå runt 
till andra sidan och kolla på den nyplanterade hortensian, 
eller kom ihåg det till sensommaren när den blommor så 
ljuvligt.
I Nykyrka har vi länge varit trångbodda när vi ska diska 
eller putsa silver så nu har vi flyttat pentryt till utrymmet 
under trappan. Här finns gott om plats så nu kan kyrkkaf-
fet till och med bryggas i kyrkan i stället för i Kyrkskolan. 
Vi ser fram emot när vi kan dricka kaffe tillsammans igen!
Snart nalkas Mors dag och på kyrkogården vilar många 
starka kvinnliga förebilder som gått före oss. När du besö-
ker din mammas grav eller någon annan anhörig kom ihåg 
att ta med gravlyktan hem.
Vi har även planterat 4000 penséer som lyser upp på sköt-
selgravarna och i våra urnor!
Det har varit ett besvärligt år med både harar och rådjur 
som har mumsat eller ryckt upp blommorna på våra an-
hörigas gravar. Ett tips kan vara att lägga ut blodmjöl på 
plantorna. Kom ihåg att lägga på mera när du har vattnat 
eller i samband med nederbörd. Blodmjöl kan du köpa på 
plantskolor eller i blomsteraffärer.
Trädplockaren har varit och tagit ner några stora tallar på 
Skogskyrkogården vid Nykyrka. Vissa av dem lutade kraf-
tigt och någon var nästan helt genomrutten. Tack tallar för 
alla åren men nu var det dags. Ännu finns det många resliga 
tallar kvar och nya har planterats. Är det någon som har 
sett stubbarna och räknat årsringarna? För de var verkligen 
gamla!

Rapport från vaktmästarna:

Ta med kaffekorgen
och gör en utflykt
till våra fina kyrkor!

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

Det är tredje året i rad som Kim Eriksson Strauss och Per Ar-
vidsson säsongsarbetar på församlingens kyrkogårdar. I år har 
de fått sällskap av Emma Fransson, som arbetar på Nykyrka 
kyrkogård tillsammans med Alice Gustafsson och Fredrik 
Rydholm.
- Jag gillar att hålla på med blommor, svarar Emma på frågan 
om varför hon sökte som vaktmästare på kyrkogården. Det 
här med växter passar mig!
För Kim och Per är det en van miljö att arbeta i. Det är bra 
här, är den enkla förklaringen till att de återkommer. 
- Det är bra och stimulerande kollegor i en bra miljö, säger de! 

Ta med kaffekorgen och ha det skönt vid fikabordet, uppma-
nar församlingens vaktmästare. Här är bordet vid Nykyrka 
men det finns vid alla fyra kyrkorna!  
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Nya arbetsuppgifter i coronatider. 
Här städar lokalvårdare Jasmin på Skogskyrkogården.

Bjurbäcks kyrka får en tillgänglighetsanpassad entré och tidlås så att 
kyrkan kan hållas öppen på bestämda tider.

Mys en stund vid fikabordet vid Bjurbäcks kyrka och 
titta ut över den fina naturen.

Gamla vackra Utvängs-
torps kyrka får nytt tak 
av rött tegel precis som 
det har sett ut en gång i 
tiden.

Nya arbetsuppgifter i 
pandemitider för husmor 
Eve-Lotte!
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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 Sven Löfkvist, Staffan Athley, Pickos 
Arkiv och Håkan Wickert.

från värmestuga för skidåkare 
till hotell av högsta klass

Mullsjö Friluftsgård
Det var en av Mullsjös stora entreprenörer, stationsmästaren Hjalmar Fagerström 
som var initiativtagare till Mullsjö Friluftsgård, som tog emot sina första gäs-
ter 1939. Friluftsgården har genom åren utvecklats från en enkel värmestuga för 
skidåkande Göteborgare till ett hotell med allt vad man kan önska. Vacker natur, 
lyxiga rum, god mat och dryck. 
Tillresande och ortsbor har på olika sätt kunnat ta del av olika begivenheter. Mid-
sommarfirandet tillsammans med Göteborgs folkdanslag blev en lång tradition. 
År 2004 blev Friluftsgården privatägd under namnet Hotell Mullsjö och ingick i 
en grupp bestående av också Gyllene Uttern och Hotell Ullinge.
Under pandemiåret har alltså hotellet begärts i konkurs och nu väntar och hop-
pas vi alla på att Hotell Mullsjö ska få återuppstå!
För den som vill läsa mera om gamla Friluftsgården rekommenderas Ulf Peters-
sons bok Hälsningar från Mullsjö.

Entré 1950

Sällskapsrum 1950

Midsommarfirande 1970 med Göteborgs 
folkdansvänner

Uppvisningsdans på midsommardagen

Redan 1937 gick det extratåg på vintersöndagar från Göteborg till Mullsjö, 
med Göteborgare som ville åka skidor. Vid denna tid uppfördes Mullsjö skid-
anläggning (Friluftsgården).

Stationsinspektör Hj. Fagerström 
inspekterar det pågående bygget av 
sportstugan vid Mullsjö.
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Midsommar 1976

Simskolan är det många som har minnen från, både 
positiva och negativa.

Badet 1976

Sommargympa på 
gräsplanen med 
Mullsjö gymnastik-
förening

Friluftsfrämjandet var en viktig del 
av Friluftsgårdens drift. Här är det en 
grupp Skogsmullar som kommer på 
besök. 
Där hölls också många läger för olika 
grupper, idrottsmän, Lionsungdomar 
m.fl. 
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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 fi nns på sidan 2. Vi vill ha din lösning senast den 31 juli 2021. Märk 
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 
9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr. 1/2021 är: 

Stina Davidsson Kölingared 134 Mullsjö, Joline Dahlén Blåklintsgatan 10 Habo, 
Mårten Bromander Mauritz väg 46 Mullsjö, Noomi Axell Nunnered 2 Mullsjö,  
Liea Arvidsson Barrgatan 39 Mullsjö.
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- värsta bästa habibi

Hopp är viktigt!
- Jag älskar att studsa på studsmattan. Har 
du studsat något än, Rebecka? Vi tog fram 
den tidigt i våras men då var det kallt om 
fötterna att hoppa men nu är det skönt! 
- Ja, lite grann har jag studsat runt. Men 
jag har inte gjort någon volt. Tror jag måste 
träna lite till.
- Ja, men gör det. Jag älskar att hoppa och 
göra volter på studsmattan. Mormor säger 
att jag ska vara försiktig. Och det är jag ju. 
Jag hoppar ju bara. Lite högre och lite hö-
gre, hihi. Jag blir så glad av att hoppa lik-
som.
- Det är bra, Samuel. Hopp är ju viktigt, 
alltså. Jag inte hoppat så mycket på studs-
mattan än men ibland blir jag så glad och 
då hoppar jag hopplasteg. Idag till exem-
pel när jag tänkte på att sommaren snart 
är här och att jag får krama mormor och 
farfar igen, då blev jag så glad. Det handlar 
ju också om hopp men mer hur jag tänker 
och känner. Har du sett någon vuxen hoppa 
hopplasteg? 
- Nej, tror inte det. Fast kanske någon hop-
par lite i smyg. Jag vet att Jesus har sagt att 
vi barn är viktiga och att vi faktiskt vet nå-
got viktigt om livet och om Guds rike här 
och nu. Du måste bli som ett barn, säger 
han. 
- Jag tror att det är bra att fortsätta hoppa 
och hoppas och att vi kanske kan visa de 
vuxna hur man kan göra för att behålla 
hoppet!
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Sommarpyssla
med det du hittar i naturen!
Tänk att det fi nns så mycket runt om oss som vi kan skapa vidare av. Ste-
nar, blommor, grenar, löv, snäckor... Innan du börjar pyssla behöver du gå 
på materialjakt ute i trädgården, på stranden eller i naturen. Det kan bli en 
riktigt härlig stund! Kanske hittar du stenar med mönster och spännande 
växter och som du inte har sett förut.  Var bara noga med vad och var du 
plockar så att du har tillåtelse. (Naturvårdsverket.se ger info om du behö-
ver).
Här är lite tips vad du sedan kan skapa/pyssla av naturmaterialet: 

Snäckor blir till krabbor
Det här behöver du: 
Snäckor, färg, lim, piprensare och ögon
1. Måla snäckan
2. Klipp till 8 ben och 2 klor av piprensare och klistra fast
3. Limma dit ögon. Klart!
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Mandalas och kort 
Det här behöver du: 
Material från naturen, blomblad, stenar, småkvistar med mera Om du vill göra 
kort eller tavlor så fota med mobilen och printa ut. 
 1. Gör olika mönster eller bilder av det material du plockat. Låt fantasin fl ö-
da! 
2. Om du vill kan du fota de olika mönstren som du gör och printa ut till ex-
empelvis vykort eller tavlor. 
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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 fi nns församlingskollekter och de kollekterna 
bestäms av vårt eget kyrkoråd. I vår församling har vi valt fem organisationer som under 
året får ett antal kollekter.

Hit går församlingskollekterna
i Mullsjö-Sandhems församling!

Diakonin i Mullsjö-Sandhems för-
samling 
Det fi nns nöd och svårigheter också 
på alldeles nära håll. Genom präster-
na kan församlingen dela ut matkasse 
och värdekort på ICA om det krisar 
ordentligt. Det sker efter samtal och 
en genomgång av situationen. Annat 
bistånd kan också förekomma och då 
sker det efter samråd med kyrkoher-
den som fattar beslut. 

ACT – Svenska kyrkans internatio-
nella arbete 
ACT står för att kyrkan agerar. Till-
sammans med lokala kyrkor runt 
om i världen fi nns Svenska kyrkan 
med i kamp mot orättvisor, kamp för 
varje människas rätt till värdigt liv. 
När katastrofer inträffar kan Svenska 
kyrkan genom nätverket med andra 
kyrkor vara snabbt på plats. Jul- och 
fastekampanjerna i Svenska kyrkan 
går alltid till ACT’s arbete. De lång-
siktiga satsningarna handlar om ut-
bildning och påverkansarbete. Under 
senare år har framför allt fl ickors och 
kvinnors rättigheter varit i fokus. 

CREDO  
(Tidigare SESG: Sveriges kristna stu-
dent- och gymnasierörelse) har som 
vision att göra Jesus Kristus känd, 
trodd, lydd och älskad bland skol-
ungdomar och studenter. Skol- och 
studentgrupper, undervisning och 
utbildning, läger med mera hör till 
CREDO:s verksamhet och betyder 
mycket för unga som ofta fi nns i om-
givningar där kristen tro ifrågasätts, 
förlöjligas och inte räknas med.  

Johannelunds teologiska högskola
Här utbildas präster för tjänst inom 
Svenska kyrkan och EFS. Man kan 
också välja att gå en ettårig bibel-
skola. Mullsjö-Sandhems församling 
vill bidra till att ge unga människor 
möjlighet till teologisk utbildning och 
fortbildning på evangelisk-luthersk 
grund. Svenska kyrkan behöver 
många nya präster under lång tid 
framöver.

SKUT, Svenska kyrkan i utlandet 
Det fi nns 39 utlandsförsamlingar 
runt om i världen som på samma sätt 
som församlingen här hemma fi rar 
gudstjänst, undervisar, bedriver dia-
koni och mission. Församlingsgemen-
skaperna är verkliga hem får många 
utlandssvenskar. Personalen kan 
också besöka svenskar som befi nner 
sig på sjukhus eller sitter i fängslade 
utomlands. Ekonomin för verksam-
heten sker framför allt genom vanliga 
medlemsavgifter men även kollek-
terna som tas upp i Svenska kyrkan 
betyder mycket. Som hemma, fast 
borta!

Johannelunds teologiska högskola
Här utbildas präster för tjänst inom 
Svenska kyrkan och EFS. Man kan 
också välja att gå en ettårig bibel-
skola. Mullsjö-Sandhems församling 
vill bidra till att ge unga människor 
möjlighet till teologisk utbildning och 
fortbildning på evangelisk-luthersk 
grund. Svenska kyrkan behöver 
många nya präster under lång tid 
framöver.

123 272 22 39

827-81 52
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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 fi nns på sidan 2. 
Vi vill ha din lösning senast den 31 juli 2021. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka det till 
Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.
Vinnare av Tuppenkrysset nr. 1/2021 är:

Inga-Lill Björk Kaspersväg 4 Sandhem, Lars Gustafsson Nypongatan 42 Mullsjö,  Ingemar Davids-
son Solstugevägen 9 Mullsjö, Ove Ljung Rönngatan 39 Mullsjö, Ivon Darmark Dalskogsvägen 32 
Mullsjö.
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Varmt välkommen att fi ra gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!
Mässor i rött fi ras om restriktionerna om max åtta deltagare fortsätter. Kan vi öka maxantal deltagare i 
juni och framåt är det de vanliga sommartiderna kl 10 och kl 18 som gäller. Då behöver man heller inte 

anmäla sig till tjänstgörande präst. Precis vad som gäller står på hemsidan och facebook samt i predikotu-
ren i JP, FT, och Mullsjö-Nytt. 

När åttapersonersregeln gäller anmäler du dig till tjänstgörande präst vilken mässa du vill delta i senast 
fredag kl 18 samma vecka: Helge Antonsson: 072-542 91 51, Anna-Karin Hultman: 070-206 47 90, 

Pontus Johansson: 070-353 64 67

MAJ

23 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Pingstdagen: Den heliga Anden 

24 18.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Annandag pingst: Andens vind över världen

30 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

16.00 Sandhems kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

Heliga trefaldighets dag: Gud – Fader, Son och Ande 

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 fi nns också att hämta i kyrkorna och i Kyrkans Hus i Mullsjö.

JUNI

06 10.00 Sandhems kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Sandhems kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Pontus Johansson

1 sön e tref: Vårt dop

13 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

18.00 Sandhems kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

2 sön e tref: Kallelsen till Guds rike

20 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Helge Antonsson

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Helge Antonsson

18.00 Utvängstorps kyrka
Mässa, Helge Antonsson

1 sön e tref: Förlorad och återfunnen

26 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Sandhems kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Midsommardagen: Skapelsen

27 10.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Pontus Johansson

Johannes döparen: Den Högstes profet

JULI

04  10.00 Ekumenisk gudstjänst via webben
Pontus Johansson leder gudstjänsten och Pascal An-
dreasson predikar.

15.00 Vandringsgudstjänst
Helge Antonsson. Vi startar vid MSOK-stugan och 
vandrar elljusspåret ca 4 km. Ta med eget fi ka

18.00 Sandhems kyrka
Mässa, Helge Antonsson

Apostladagen: Sänd mig

11  10.00 Ekumenisk gudstjänst via webben
Gunnel Noreliusson leder gudstjänsten och Pontus 
Johansson predikar.

18.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Pontus Johansson

6 sön e tref: Eft erföljelse

18  10.00 Ekumenisk gudstjänst via webben
Tommy Wallin leder gudstjänsten och Gunnel Noreli-
usson predikar.

18.00 Utvängstorps kyrka
Mässa, vikarierande präst

Kristi förklarings dag: Jesus förhärligad

25  10.00 Ekumenisk gudstjänst via webben
Pascal Andreasson leder gudstjänsten och Tommy 
Wallin predikar.

15.00 Vandringsgudstjänst
Anna-Karin Hultman. Vi startar vid Sandhems kyrka 
och går en bit på nya leden runt Sandhemssjön, ca 3 
km. Ta med eget fi ka

18.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

8 sön e tref: Andlig klarsyn
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AUGUSTI

01  10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, vikarierande präst

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, vikarierande präst

18.00 Sandhems kyrka
Mässa, vikarierande präst

9 sön e tref: Goda förvaltare

08 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

18.00 Vandringsgudstjänst
Anna-Karin Hultman. Vi startar vid Utvängstorp 
kyrkas parkering och går lilla pilgrimsrundan, ca 3 
km i kuperad terräng. Medtag eget fi ka.

10 sön e tref: Nådens gåvor

15 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Helge Antonsson

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Helge Antonsson

18.00 Sandhems kyrka
Mässa, Helge Antonsson

11 sön e tref: Tro och liv

22 10.00 Sandhems kyrka
Mässa, Pontus Johansson

11.00 Sandhems kyrka
Mässa, Pontus Johansson

18.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Pontus Johansson

12 sön e tref: Friheten i Kristus

29 10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

18.00 Sandhems kyrka
Mässa, Anna-Karin Hultman

13 sön e tref: Medmänniskan

SEPTEMBER

05  10.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Helge Antonsson

11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Helge Antonsson

18.00 Utvängstorps kyrka
Mässa, Helge Antonsson

14 sön e tref: Enheten i Kristus

Kyrkguiden leder dig rätt 
med karta och kalender
Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan 
med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som 
händer i kyrkan och planera gudstjänster och annat som 
du inte vill missa. Appen är gratis och fi nns för både iP-
hone och Android.

Foto Per Hård af Segerstad

F
o
t
o
 
E
l
i
s
a
b
e
t
h
 
S
j
ö
d
i
n
 
M
a
t
l

KYRKTUPPEN 2-2021 35



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

Tänkt & Tyckt

Närvarande
Det är så lätt att vi fl yger förbi var-
andra. Vi frågar någon hur hon mår 
och så går vi utan att höra svaret. Vi 
ser någon som stannar till men själva 
jäktar vi förbi. Om vi jagar tiden el-
ler tiden jagar oss låter jag vara osagt. 
Att det är ont om tid är naturligtvis 
ett påhitt. Tiden är vad den är. Sedan 
handlar det om vad vi gör med den, 
vad vi väljer att göra eller avstår från 
att göra. Många har erfarenhet av att 
inte hinnas med. Möten blir till hast-
verk. Kanske är det därför som en 
tydlig närvaro kan vara så helande 
och befriande.

Man kan vara närvarande hos en 
människa på många sätt. Det kan 
handla om en närvaro i rummet. Jag 
sitter hos henne och ger henne mitt 
fulla engagemang. Jag springer inte 
runt medan hon försöker säga någon-
ting till mig. Det kan också vara den 
fysiska närvaron där jag håller om en 
annan människa eller kanske tar hen-
nes hand. Det fi nns tillfällen när livet 
är så obegripligt och svårt att det inte 
fi nns några ord som kan sägas. Det 
enda trovärdiga jag kan göra är att 
vara där och vara mycket nära.

”Han kom men han var inte här.” Så 
uttryckte sig en liten fl icka som en 
dag fi ck besök när hon låg sjuk. Barn 
har ofta en god förmåga att känna 
in vad som sker i en situation. Detta 
barn hade visserligen haft besök men 
hade också upplevt att personen i tan-
karna var någon annanstans.

Att vara närvarande kan betyda att 
inte ägna sig åt tankefl ykt. Det kan 
vara lätt att, medan man ”lyssnar”, 
låta tanken vara kvar på jobbet eller 
kanske i det som ska ske under mor-
gondagen. Kanske man för en stund 
låter tanken vandra till vädret och 
hur skönt det ska bli när helgen kom-
mer. I värsta fall kanske man sitter 
och tittar på klockan. Man känner ju
hur kaffesugen man börjar bli. Man 
är visserligen fysiskt där, men i sin 
tanke är man alltså långt borta. Den 
som någon gång berättat för någon 
som ”lyssnar” på det sättet, vet hur 
smärtsamt och förödande det kan 
kännas, hur ointressant och sviken 
man upplever sig vara. Hur snabbt 
man tystnar. I den situationen är det 
just berättaren som oftast ”tar på sig” 
skulden för det som sker. Det blir den 
egna berättelsen eller berättaren själv 
som upplever sig inte värd att lyssnas 
på.

Vi behöver ibland ta till vissa knep 
för att bli närvarande. Stressen el-
ler distansen kan kännas för stor. Vi 
kan under några sekunder sluta ögo-
nen, andas några djupa andetag, be 
en kort bön. Inför någon som jag inte 
känner så väl kan jag behöva tänka: 
Tänk om detta var mitt syskon, mitt 
barn, min förälder.

Man kan också vara närvarande på 
det sättet att man ger av sig själv. Vi 
ska inte uppträda som om vi bara var 
en telefonlur som tar in vad den andre 

säger, inte heller som en stel isstod
eller en docka som bara kan nicka. Vi 
är levande människor som själva har 
erfarenheter och kunskaper. Självklart 
väljer vi också att berätta det som kan 
vara till hjälp, sådant som hör sam-
man med det som den andre tycker 
är viktigt. Här ser vi en nyansskill-
nad mellan vänskapens själavård och 
den mer professionella. I den profes-
sionella själavården är det en person 
som fi nns till för den andre. Vänskap 
kräver ömsesidighet. Som vänner 
stöder vi varandra och gör varandra 
tydligare. Vi samtalar och delar var-
andras liv. 

Det betyder inte att så fort den an-
dre säger någonting om sitt, måste 
jag direkt berätta om mitt. Också där 
kanske vi ibland blivit besvikna. Jag 
hade något att berätta som just nu var 
viktigt för mig. Egentligen var jag inte 
så intresserad av att få ett svar eller 
en tanke. Jag behövde bara ”prata av 
mig”. I stället berättar den andre om 
sig själv och sitt så att man tystnar.

Man går därifrån och känner sig 
ännu ensammare än tidigare. Den an-
dres behov att få säga något tog över. 
Mina erfarenheter ska därför komma 
i rätt tid och i rätt mängd. Framför 
allt ska de komma för att jag tror att 
det tillför något att höra min berät-
telse. De ska möta den andres behov, 
inte mina egna.
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