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Vi famlar vidare. Att du nu har slagit 
upp ett nytt nummer av Kyrktuppen 
vill ändå vara en liten signal om att 
kyrkan finns här med dig och för dig. 
Nu råkar kyrkan vara en alldeles spe-
ciell typ av gemenskap med uppdrag 
och mål som vare sig kommer från 
regering, näringsliv, folkhälsomyndig-
het, mediakonsulter eller från mäk-
tiga kriminella gäng, utan från Jesus, 
snickarsonen från Nasaret. 

Han sa så här till Pontius Pilatus som 
hade makt att döma honom till döds: 
”Mitt rike är inte av denna världen.” 
Och det där vet vi ju så väl om, även 
om vi som har våra tjänster i kyrkan 
och är förtroendevalda i kyrkan ibland 
gärna vill vara en makt bland andra 
makter. Men det som är själva kärnan 
här är en makt som är av ett helt an-
nat slag. Den verkar ofta så svag, men 
vi kan tänka på att kyrkan har över-
levt oerhört grymma och totalitära re-
gimer som verkligen ansträngt sig för 
att krossa ”den kristna vidskepelsen”. 
Inte så där bara – det har alltid kos-
tat något. Martyrer har betalat svåra 
och olika pris för att bekännelsen till 
Jesus ska höras. Allt från mobbing på 
skolgården eller i personalrummet, till 
falska anklagelser, orättvisor, fängel-
sestraff, tortyr och dödsstraff. 

Och makten är den som är i Guds rike 
– Kristuslivet: kärlek och sanning och 
evighet. Vart vill jag nu komma med 

detta? Jo, jag vill visa på att även om 
hela världen vacklar och villkoren för 
oss förändras på rätt svåra sätt så är 
kyrkans uppgift, alltså din och min 
uppgift, alltid att leva i den där mak-
ten som är från Gud. Och våga lita på 
att det bär. Det kan kosta en del för 
oss, men det som Gud välsignar med 
är ändå något som är större. 

Det som är viktigt nu är att inte 
sjabbla bort det som är själva kärnan 
i att vara kyrka. Det som blåser liv i 
den här rörelsen som är Guds rike i 
våra egna liv är Ordet om Jesus, att 
vara gemenskap runt honom, att få 
be, ta emot nattvarden. Det är inte 
meningen att du som kristen ska leva 
på svältkost. Du är i din fulla rätt att 
höra ordet, i din fulla rätt att ta del av 
nattvarden, att få be tillsammans med 
någon. Jag vet, för många är det här 
alldeles självklart att förstå, för andra 
är det svårare. 

Jag vet också att många inte har möj-
ligheten nu att komma till kyrkan där-
för att man tillhör en riskgrupp. Men 
då får kyrkan hitta fram till dem på 
andra sätt. Jag skulle vilja uppmunt-
ra dig som känner igen dig i det här 
att höra av dig. ”Jag skulle så gärna 
få fira nattvarden!” Eller ”jag skulle 
så gärna vilja ha ett besök och att vi 
kunde sjunga någon psalm.” Då mås-
te vi som församling kunna ordna det 
på ett tryggt och bra sätt. Nu är inte 

tiden för de stora samlingarna med 
trängsel i våra kyrkor. 

Men det stora händer likafullt i det 
lilla sammanhanget. Vi hoppas att vi 
också ska kunna träffas i små grupper 
här i höst för bibelsamtal och gemen-
skap. Kom ihåg att du delar en all-
deles annorlunda gemenskap genom 
kyrkan. Och jag tror det gäller för oss 
allihop – vi saknar att ses som vi bru-
kar! Men fortsatt framåt får det bli på 
lite nya sätt och villkor. 

Varma hälsningar till dig från
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Herde-Krönikan
Kom ihåg att du delar en

alldeles speciell gemenskap

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

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

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

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.

Besök oss gärna på Facebook: www.facebook.com/mullsjosandhemsforsamling
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Vägen vidare i coronatider
Hela samhället har fått ställa in och ställa om och det gäller förstås också verksamheterna 
i Mullsjö-Sandhems församling. Men med god vilja och kreativitet kan ändå mycket fung-
era också under rådande omständigheter. Här skriver kyrkoherde Pontus Johansson om 
hur sommaren varit och hur planerna för hösten ser ut så att vi trots allt kan träffas och 
trivas! 

Visst var vi oroliga och tänkte att det 
kanske skulle vara besvärligt med co-
ronasituationen även till hösten, men 
vi hoppades förstås att det skulle vara 
lättare och inte samma fara. Men 
nu är vi här – och klokt nog fortsät-
ter vardag och helg med en hel del 
restriktioner. Det har egentligen inte 
ändrats så mycket men jag repete-
rar lite av det jag skrev om i förra 
Kyrktuppen men med blicken riktad 
framåt.

Kyrkliga förrättningar
Vid dop, vigsel och begravning stäm-
mer vi alltid av med varandra så att vi 
kan hålla oss till de restriktioner och 
rekommendationer som Folkhälso-
myndigheten utfärdar. Under somma-
ren har det varit ett ganska stort antal 
förrättningar och det har gått bra. Det 
är tråkigt förstås att dopkalaset eller 
bröllopsfesten inte kunnat ha alla gäs-
ter som man tänkt sig från början och 
likadant vid begravningar, men det 
har ändå fungerat väl. Det viktigaste 
är ändå att det får bli dop eller vig-
sel och att vi kan samlas till avsked 
och begravning när sorgen drabbat. 
Vi märker en stor förståelse och till-
mötesgående från alla dem som varit 
involverade i de kyrkliga förrättning-
arna och det betyder mycket också 
för församlingens anställda.

Våffelkafé
När vi varken kan ha vårt fina Kafé 
Sigfrid öppet eller bjuda in till Öppen 
gemenskap på eftermiddagarna ord-
nar vi istället med våffelkafé på ons-
dagar klockan 14:30 – 16:30. 
Om du skulle vilja hjälpa till kan du 
kontakta husmor Eve-Lott Davidsson 
på telefon 0392-131 73. 
Udda veckor är det våffelkalas i Kyr-
kans Hus i Mullsjö, jämna veckor i 
Sandhems församlingshem. Om väd-
ret är fint finns möjlighet till att sitta 

ute.
 En gång i månaden är en gäst inbju-
den som underhåller oss med sång 
och musik eller en spännande berät-
telse.

Barn – Ungdom
– Konfirmand
Här är mycket sig likt. Barn, ungdo-
mar, konfirmander och familjer bjuds 
in till våra olika grupper och andra 
sammanhang som till exempel Öppet 
hus för småbarn och föräldrar. Vi för-
söker vara ute mycket så här i början 
på hösten och anpassar verksamheten 
efter omständigheterna. 
När det här numret av Kyrktuppen 
delas ut i brevlådorna hoppas vi att 
de drygt 30 ungdomar som skulle 
konfirmerats i våras blir det nästa 
helg istället. Det sker vid tre konfir-
mationsgudstjänster i Nykyrka kyrka. 
Veckan därefter startar en ny konfir-

mandgrupp i Mullsjö-Sandhem som 
kommer att ha Emma-Britta Canner-
stad, Maria Håkansson och Pontus 
Johansson som ledare. Planen är att 
konfirmation sker i maj 2021. 

Handlingshjälpen
Mullsjö-Sandhems församling finns 
med i den samverkan som kommunen 
organiserar så att de invånare som 
passerat 70 ska kunna få hjälp med 
inköp. Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, 
Mullsjö missionskyrka och Röda kor-
set hjälps åt med att ta emot beställ-
ningar och göra inköp. Om du vill få 
hjälp med inköp av livsmedel och lä-
kemedel ringer du samordningsnum-
ret 0702-85 87 05. Telefontiderna är 
nu måndag, tisdag och onsdag klock-
an 9-12. Hemkörning av varor sker 
på tisdagar och torsdagar.  
Det är fint att hjälpas åt med det här! 
Och du behövs verkligen! Vill du vara 

Välkommen till kyrkan och tänd ett ljus och samla dina tankar. På församlingens 
hemsida  och på nästa sida finns uppgifter om var du kan vända dig om du vill 
ha någon att prata med. 
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med i detta arbete, med att ta mot be-
ställningar på telefon eller att handla 
så får du gärna höra av dig till pas-
torsexpeditionen på telefon
0392-122 00 eller via e-post:
mullsjo-sandhems.forsamling@
svenskakyrkan.se. Du kan också höra 
av dig till någon i personalen. 

Någon att prata med
Kom ihåg att församlingens präster 
alltid finns tillgängliga för samtal och 
delande. Kanske känner du dig orolig 
för någonting, eller bär på sorg. Du 
kanske vill att någon ber för dig el-
ler bara vill höra någons röst för att 
du kämpar med ensamhet. Prästerna 
har förstås absolut tystnadsplikt när 
det handlar om enskilda samtal och 
när man kommit överens om det. 
Om ditt samtal handlar om litet el-
ler stort gör inte vi någon bedömning 
av. Nu undviker vi hembesök men 
telefon finns och möjlighet till e-post-
korrespondens. Det kan också gå bra 
att sitta ute på verandan om det är 
avskilt läge. Vanlig klassisk brevväx-
ling fungerar också bra.  I Mullsjö-
Sandhems församling heter prästerna 
Pontus Johansson, telefon
0392-100 01 och Emma Thorén
telefon 0392-130 05. Du är varmt 
välkommen att höra av dig!

Vi fortsätter att fira 
gudstjänst och vi fort-
sätter att be!
I Mullsjö-Sandhem har vi inte ställt in 
gudstjänster även om vi har fått an-
passa oss en hel del. Söndagsförmid-
dagar är det som vanligt mässa eller 
gudstjänst. Vi är noga med att hålla 
avstånd och vid mässan delas bröd 
och vin ut genom att prästen doppar 
en liten del av oblaten och ger till den 
som deltar direkt i handen, utan di-
rekt handkontakt förstås. Prästerna 
spritar sina händer förstås innan de 
dukar i ordning på altaret. Alla är så 
medvetna upplever vi det som. Jag 
kommer inte till kyrkan om jag är 
det minsta krasslig. Och vi som firar 
gudstjänst på plats får också vara 
som små ställföreträdare för alla dem 
som nu inte kan eller vågar eller vill 
komma. 
Från och med mitten på september 
avslutar vi vandringsgudstjänsterna 
på eftermiddagarna och det blir som 
vanligt gudstjänster i våra fina kyrkor 
klockan 16. Vi kommer också att in-
bjuda till Musik i höstkväll vid några 
tillfällen.

Körerna
Här är det ordentliga restriktioner 
som gäller. Körernas medlemmar 
medverkar ändå i mindre körgrupper 
vid våra gudstjänster. Under hösten 
kommer vi att fira flera gospelguds-
tjänster, mässor i Taizéton och andra 
gudstjänster där våra förträffliga kör-

sångare ändå medverkar under led-
ning av kantor Elisabeth Sjödin Matl. 
Barn- och ungdomskörerna kommer 
att vara vilande under hösten, tyvärr.  

Hälsningar på face-
book och närradion
Arbetslaget i församlingen hjälps åt 
med att skicka små hälsningar och 
en del andakter som sänds via närra-
dion och läggs upp på facebook och 
så småningom på vår hemsida. Mull-
sjö närradio har haft ett sommarupp-
ehåll, men nu är sändningstiderna så 
att hälsningar och program kan höras 
också onsdagar och fredagar klockan 
9:30 med repris 17:30 samma dag. 
Vi hoppas att det kan vara till någon 
välsignelse och hjälpa oss att komma 
ihåg och vara rädda om den gemen-
skap som församlingen ska vara. Fa-
cebook: Svenska kyrkan i Mullsjö-
Sandhem, Närradion: Radio Sigfrid 
95,6 MHz

Ekumeniska böneträffar
Tredje torsdagen i varje månad med 
start 15/10 i Nykyrka kyrka klockan 
18 turas vi om att hälsa på varandra, 
Kyrkans hus, Pingstkyrkan och Mis-
sionskyrkan får vara samlingstid- och 
platser för ekumenisk bön. Där är 
du välkommen att vara med förstås! 
Kom ihåg att du är med även om du 
sitter hemma och ber där du är. Om 
du vill kan du skicka en hälsning om 
att du gör det. 
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Facebook och andra media är fulla av 
pigga förslag på hur vi ska få tiden att 
gå i Coronakarantänen. Det får mig 
bara att än en gång inse att jag är helt 
inkapabel att ha tråkigt.
Min pappa brukade prata om olika 
saker att göra för att ”slå ihjäl tiden”. 
Det kunde vara allt från att sitta på 
balkongen och titta på folk till att 
lösa korsord eller följa någon tevese-
rie som han egentligen inte tyckte var 
särskilt bra. ”Men då går det ju i alla 
fall någon timme”, sa han.
Jag hade svårt att förstå det där redan 
när jag var liten och med åren har det 
blivit alldeles obegripligt. Pappa hade 
alltså så mycket tid att han inte vis-
ste vad han skulle ta sig till med den. 
I synnerhet sedan han blev pensionär. 
Då var det som om dagarna aldrig 
ville ta slut. Samtidigt vara han para-
doxalt nog väldigt rädd för att dö.
Egentligen var han bra på massor av 
saker. Han var en skicklig tecknare, 
snickare och tapetserare och han 
kunde spela en del instrument riktigt 
hyfsat, som dragspel, piano och trum-
pet. Det märkliga var att han nästan 
aldrig gjorde något av allt det där. 
Och ju mer tid han fick, desto mindre 
gjorde han. Istället hade han tråkigt. 
Så tråkigt att han kände sig tvungen 
att hitta på sysslor som inte tjänade 
något annat syfte än att få tiden att 
gå.

Själv har jag aldrig någonsin haft för 
mycket tid. Tvärtom. Jag har vanligt-
vis ingen aning om hur jag ska få ti-
den att räcka till. Dagarna rusar förbi 
innan jag ens har börjat på allt det 
jag ville, hoppades och trodde att jag 
skulle hinna. Jag får dåligt samvete av 
att sova om nätterna, eftersom någon 
del av min hjärna envetet påstår att 
de timmarna kunde användas bättre. 
Jag vet mycket väl att det inte fung-
erar så, men det hjälper inte.
Fysikern Bodil Jönsson har skrivit 
mycket om tid. Jag minns hur hon 
i en intervju talade om det bisarra i 
vår strävan efter att spara tid. För det 
är ju omöjligt. Tid kan inte sparas. 
Egentligen en självklar, men likväl 
ångestladdad insikt. Tiden går oav-
brutet ohjälpligt förlorad. Strax blir 
nu som blir nyss – och vi vet inte ens 
hur många ”strax” vi har till vårt för-
fogande.
Döden skrämmer mig inte särskilt. 
Men att livet rusar iväg med ofattbar 
hastighet skrämmer mig desto mer. 
Det finns många saker jag förstår 
att jag aldrig kommer att hinna. Tåg 
som redan har gått. Det är okej. Jag 
har blivit ganska bra på att inte gråta 
över spilld mjölk. Men alla tågen som 
står längs med perrongerna med dör-
rarna öppna, alla de som strax ska gå, 
det är de som ger mig panikkänslor. 
För man kan ju bara kliva på ett tåg 
i taget. Man måste välja, men det är 
inte det värsta. Det värsta är att man 
samtidigt måste välja bort.
Ibland är jag tvungen att sätta mig 
ner, ta några andetag och försöka 
tänka på vad som verkligen är viktigt. 
Det är stor skillnad på vad som ver-
kar viktigt nu och vad som kommer 
att ha varit viktigt efteråt, det jag änt-
ligen lärt mig. Att spela ett dataspel 
med mina båda tonårssöner en timme 
innan det är dags att gå och lägga sig 

kan vara väldigt mycket viktigare än 
att plocka in disken i diskmaskinen. 
Visst är det tråkigt att komma ner i 
köket på morgonen när hela bänken 
är full med disk, men om bara ett litet 
tag kommer sönerna att ha helt andra 
saker för sig än att spela Minecraft 
med mamma och vad vill jag ha beva-
rat i minnet då? En ren bänk i köket 
eller gapskratten över gemensamma 
upptåg på äldste sonens Realm? Mina 
pojkar har lärt mig att flyga med en 
elytra och att hacka mig ända ner till 
block elva för att hitta diamanter. Vad 
är väl en avplockad köksbänk jämfört 
med det?
Nej, vi kan inte spara tid. Men vi kan 
prioritera. En terapeut som oroade sig 
för att jag skulle gå i väggen försökte 
ihärdigt få mig att träna på att ha trå-
kigt. Han påstod bestämt att det är 
nyttigt att ha tråkigt emellanåt, men 
jag tror alltså att jag dessvärre helt 
saknar begåvning för det. Däremot 
hoppas jag kunna öva upp en skick-
lighet i att välja det viktigaste att göra 
med det här nuet som alldeles strax 
blir nyss.

Fotnot:
Katarina har skrivit ett stort antal barn- och 
ungdomsböcker. Två av dem kommer ut nu 
i höst, ”Klättra uppåt” en fristående fortsätt-
ning på ”Släppa taget” och ”Tappa greppet” 
och ”Är du med oss?” den fjärde boken om 
Hannes. 
Hon har tidigare suttit på stol nummer fyra i 
Svenska barnboksakademin. 
Under våren fick hon det glädjande beskedet 
att Svenska Akademien utsett henne till pris-
tagare. Priset delas ut vartannat år ur Schull-
strömska minnesfonden.
Katarina bor i ett 1800-talshus på landet 
mellan Rydaholm och Moheda tillsammans 
med sin man Kjell och deras två söner Fa-
bian och Arvid.

Krönikan har varit publicerad i
Jönköpings-Posten under våren.

Nu i Coronatider med karantän och social 
distansering får vi mängder av förslag på 
hur vi ska få tiden att gå. Då kom författaren Katarina von Bredow att tänka på hur svårt 
hon har att få tiden att räcka till! Hon kom ihåg sin pappa som hittade på saker för att ”slå 
ihjäl tiden”.

Konsten att ha tråkigt
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Förskolans nya rektor värnar 
om en välkomnande och trygg 
miljö för barnen
Kyrkvillan, Mullsjö-Sandhems församlings förskola har fått en ny rektor. Men Maria 
Karlsson är inte ny i sammanhanget. Hon har varit församlingspedagog här i tio år och har 
nu tagit på sig ansvaret för en av kommunens mest uppskattade förskolor. Maria är ange-
lägen om att fortsätta arbetet med att ge barnen en god miljö som främjar deras utveck-
ling.

Kyrkvillan, Mullsjö-Sandhems för-
samlings omtyckta förskola har fått 
en ny rektor. Maria Karlsson började 
sin tjänst under våren men hon är väl-
känd för många i samhället. Maria 
har arbetat som församlingspedagog 
sedan i februari 2010 och dessutom 
är hon en uppskattad sångartist, som 
vi kan glädjas åt både i körsamman-
hang och som soloartist.
Nu tjänstgör hon som förskolans rek-
tor på 50 procent med ansvar för det 
pedagogiska arbetet och lika mycket 
som pedagog i församlingen. Hon har 
lärarexamen och erfarenhet från skol-
världen och arbetet med läroplaner. I 
vår kommer hon dessutom att påbör-
ja en treårig rektorsutbildning, en be-
fattningsutbildning som alla rektorer 
och förskolechefer måste ha.

Kristen profil
Kyrkvillans förskola har tio anställda 
och har två avdelningar med totalt 40 
barn. Gunghästen för barn mellan ett 
och tre år och Käpphästen för barn 
från cirka fyra år till sex år. 
Det är en av kommunens mest po-
pulära förskolor. Anledningen till att 
Kyrkvillan är så uppskattad tror Ma-
ria bland annat beror på att det är en 
liten enhet. Det skapar trygghet. Per-
sonalomsättningen är heller inte stor 
vilket tyder på att personalen trivs 
och är trygga med sin arbetsplats. Det 
skapar en god miljö som spelar stor 
roll för barnen, en välkomnande och 
trygg plats där varje barn blir sett.
Förskolan har en kristen profil vilket 
är viktigt för en del. Man är mycket 
tydlig med att informera föräldrar om 
inriktningen och att det inte kan väl-
jas bort. Att be bordsbön innan målti-
den är dock frivilligt för barnen. I den 
kristna profilen ingår till exempel att 

man har en kyrkstund några gånger i 
veckan då det är sång och bibelberät-
telser. 
Maten har också stor betydelse. Mo-
nia, husmor och kock, lagar maten 
från grunden och så långt det är möj-
ligt med ekologiska och närproduce-
rade råvaror.

- Man vistas också mycket utomhus.  
En gång i veckan går man också till 
skogen för en promenad eller någon 
form av aktivitet.

Rektor Maria Karlsson hälsar barnen välkomna till församlingens förskola Kyrk-
villan, en trygg plats där varje barn blir sett.

6 KYRKTUPPEN 3-2020



Miljön främjar 
utvecklingen
Kyrkvillans förskola följer den all-
männa läroplanen och håller en hög 
kvalitet på sin undervisning försäkrar 
Maria. Ordet undervisning kan verka 
skrämmande och därför väljer man 
ibland att använda ordet lärande. 
- Men förskolan ska inte enbart ”ta 
hand om barnen”, förklarar Maria. 
Förskolans uppdrag är också att för-
bereda barnen för skolan. Lärmiljön 
påverkar barnen och en bra och trygg 
miljö främjar barnens utveckling och 
lärande. I år är det extra fokus på lär-
miljöer, matematik och naturveten-
skap.
Arbetet på förskolan utvärderas re-
gelbundet för att bibehålla den höga 
nivå och kvalitet på undervisningen, 
som beslutats.
- Det finns en stor medvetenhet om 
vad vi och hur vi gör, säger Maria. 
Och inget står stilla, det är en ständig 
utveckling.

Duktiga på hygien
Maria började sin tjänst på förskolan 
precis när vi drabbades av corona-
pandemin i våras och världen stan-
nade.

En mycket speciell tid, som ställde 
nya och andra krav på förskolans le-
dare.
- Jag fick göra en handlingsplan för 
den speciella situation vi hamnade, 
det första jag gjorde, berättar Maria. 
Det gällde att tänka sig in i olika sce-
narier och hur vi då skulle handskas 
med följderna av det. Men jag har en 
jättefrisk personal och de har alltid 
varit duktiga på det här med hygien, 
som är extra viktigt nu!
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KyrkvillansKyrkvillans
FörskolaFörskola
Kyrkvillans förskola ligger centralt 
i Mullsjö och bedrivs med kristen 
profil.
Förskolan har två avdelningar, 
Gunghästen och Käpphästen, med 
plats för fyrtio barn mellan ett och 
fem år. Vi har stora, ljusa rum och 
ligger centralt i Mullsjö, strax intill 
Kyrkans Hus. Maten som serveras 
tillagas av vår husmor i förskolans 
eget kök.
Verksamheten bedrivs enligt försko-
lans läroplan och har samma avgif-
ter som Mullsjö kommuns övriga 
förskolor.

Kontakt
Välkomna att besöka oss på Kyrk-
vägen 7 i Mullsjö.
Ta kontakt med Anette Helgesson 
på Mullsjö kommun om du vill 
anmäla ditt barn till Kyrkvillans 
förskola. Hennes telefonnummer är 
0392-141 98.

Förskolans midsommarfirande. 
På bilden syns delar av personalen, 
Emma, Geday, Kristina, Frida, Malin, 
Madde och Kristin.

Här också finns
din kyrka!
När myndigheternas restriktioner gör att försam-
lingens 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

På bönewebben be.svenskakyrkan.se kan du tända ett digitalt ljus, skriva en bön eller 
en tanke, som andra också kan läsa. Du är alltid anonym på bönewebben.
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Egentligen är han lite av en kändis 
i Mullsjö. Vi är många som har sett 
honom på sin eldrivna moped, Len-
nart Carlsson. En stillsam man, som 
utan stora ord berättar om sitt liv när 
vi ber honom och undrar om han har 
något intressant att komma med…
Lennart är infödd Mullsjöbo och 
född i början på -40-talet kan han 
berätta om ett annat Mullsjö än det 
vi upplever nu. Hans pappa hade an-
ställning på Ryfors där de också hade 
sin bostad men 1950 eller kanske var 
det -51, funderar han, flyttade famil-
jen till Munkebo i Bjurbäck.
- Det var i alla fall den 14 mars, sä-
ger Lennart bestämt. Det var nämli-
gen alltid det datumet som man på 
den tiden bytte arrenden. I Bjurbäck 
arrenderade hans pappa en gård av 
John-Henry Sager på Ryfors. Pappa 
dog 1966 och Lennart berättar om 
hur John-Henry var mycket vänlig 
och hjälpsam mot hans mamma och 
sa att hon inte behövde ha någon 
brådska att lämna gården. Hon förlo-
rade ju sin bostad i och med att hen-

nes nu bortgångna make arrenderade 
gården.
Under sina första två skolår gick Len-
nart i Kyrkskolan vid Nykyrka med 
Nanna Wiberg som lärare. Till skolan 
kom han med skolbil från den affär, 
som på den tiden fanns vid infarten 
till Ryfors Från årskurs tre blev det 
sedan Gunnarsboskolan för honom.

Började jobba tidigt
Lennart lämnade skollivet efter sju 
år och började sitt yrkesliv på olika 
arbetsplatser redan när han var 16 
år. Han var bland annat hjälplastare 
på Mullsjö Åkeri och idag efter alla 
år kan han erkänna att det hände att 
han även körde lastbil med släp trots 
sina unga år.

Så träffade Lennart sin blivande fru 
Laila och i början på -60-talet flyttade 
de ihop och han lämnade Bjurbäck 
för Mullsjö. De gifte sig i prästgår-
den vid Nykyrka och flyttade in hos 
Lailas föräldrar i deras hus på Epa-

vägen. Så småningom fick de köpa en 
tomt av kommunen och byggde sig 
ett eget hus på Dalskogsvägen, där de 
bodde kvar ända till 2010. Familjen 
utökades så småningom med en son 
och en dotter.

För Lennart blev det sedan anställ-
ning vid den statliga myndigheten 
Vägverket som det hette fram tills det 
blev Trafikverket. Lennart arbetade 
med underhåll av det stora vägnätet 
bland annat motorvägar i framför allt 
södra delen av landet. Det var ett far-
ligt jobb många gånger, berättar han, 
med mycket och tung trafik på vä-
garna där de arbetade. Arbetet inne-
bar också att han var hemifrån under 
långa perioder men barnen började 
bli så stora att han aldrig upplevde 
det som ett problem.
I samband med att Vägverket lades 
ned och verksamheten togs över av 
Trafikverket passade Lennart på att 
tacka för sig. Han gick i pension re-
dan vid 56 år och kunde glädja sig åt 
en bra pensionsinkomst.

Livet rullade på för Lennart och hans fru 
och de kunde njuta av tillvaron när han 
gick i tidig pension. Men livet förändra-
des snabbt för honom och inom några få 
år hade han fått amputera båda sina ben 
och strax efter blir han änkeman.
Men Lennart är en man som inte klagar 
och som utan bitterhet berättar om sitt 
livs tragedier.

Idag måste Lennart Carlsson ta sig fram med hjälp av sin eldriv-
na moped men det hindrar honom inte från att göra långa och 
många utflykter.

Nyfiken på...
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- Vi kunde unna oss en del då, säger 
han belåtet och tillbringade bland an-
nat sköna dagar på Kanarieöarna.

Tragedierna avlöser 
varandra
Men i augusti 2008 förändrades 
plötsligt livet för Lennart och hans 
familj. Han var på promenad med 
hustrun Laila runt Mullsjön och säger 
idag att han kände att något var fel i 
kroppen. Det tog ändå en och en halv 
timme att få en ambulans att hämta 
honom för transport till Ryhov.
Det visade sig att han fått en pulså-
derbristning i ryggen vilket innebar 
att blodcirkulationen i kroppen inte 
fungerade. Konsekvensen av det blev 
en akut operation då båda hans ben 
amputerades precis ovanför knäna. 

- Informationen om vad som skulle 
hända var lite dålig, säger han. Det 
tog mig en vecka att förstå att mina 
ben inte längre fanns.
Det här hände den 14 augusti men 
han har inga minnen av tiden han 
vistades på Ryhov fram till sista no-
vember.
Amputationen av Lennarts båda ben 

innebar att han och hustrun fick sälja 
sitt hus och flytta till en handikapp-
anpassad lägenhet på Västangårds-
vägen. Det som nu skulle bli en trots 
allt, lugn och bra tillvaro för dem, 
förbyttes på några minuter till en ny 
tragedi. Mitt under pågående flytt fick 
hans fru Laila en hjärnblödning och 
var borta från det här livet på några 
minuter.
Lennart berättar om sitt livs drama-
tiska händelser lugnt och stillsamt 
och utan att visa någon bitterhet mot 
livet som gått hårt åt honom kan vi 
tycka.

Många och långa
utflykter
Nu kör han sin eldrivna moped, som 
han kallar den i ur och skur, näst intill 
i alla fall.
- Jag har räknat ut och jag kör 850 
mil på 13 månader, berättar han. Den 
kommer ut tidigt på våren. Jag kör 
ofta en sväng på omkring tre mil på 
förmiddagen och sedan åker jag hem 
för att äta lunch och ladda mopeden.
Det blir alltså många och långa resor 
och han ser till att han har en telefon 
som fungerar om olyckan skulle vara 

framme. 
- Jag kör gärna på ”bonnavägar”, sä-
ger han och visst har det hänt att jag 
fått ringa efter bärgare när något gått 
sönder.
Och så berättar han om en besvärlig 
resa från Bjurbäcks kyrka när det var 
tjäle i marken…

Hans Laila är begravd på Skogskyr-
kogården och han åker till hennes 
grav dagligen för att sätta eller sköta 
blommor. Då blir det gärna också 
en pratstund med vaktmästarna som 
sköter kyrkogårdarna. Kafé Sigfrid i 
Kyrkans Hus i Mullsjö får också gär-
na ett besök.

Sköter hemmet själv
Nu saknar han sin träning på Vård-
centralens gym, som under nuvarande 
coronatider är inställd. Annars går 
han två gånger i veckan och ”lyfter 
skrot” som han säger. Men så snart 
omständigheterna medger ska han 
komma igång igen.
Biblioteket får också besök av ho-
nom. Speciellt under den mörka års-
tiden läser han mycket. Det blir både 
facklitteratur, deckare och lättläst un-
derhållning.
Han sköter sitt hem och hushåll utan 
hjälp. Nästan i alla fall berättar han. 
- Jag bakar inte, säger han men jag 
lagar mat. Men jag rullar inte kött-
bullar längre. De jag köper färdiga är 
minst lika bra.
- Fönstertvätten får jag hjälp med av 
min dotter och så tvättar hon klä-
derna åt mig, avslöjar han. Men det 
beror på att jag är färgblind och re-
sultatet av tvätten kan bli lite konstigt 
annars! 

Skolfoto från Kyrkskolan med Nanna 
Wiberg som lärare. Här gick Lennart 
sina två första skolår.
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Lennart sköter sitt hushåll själv. 
- Men jag har slutat att rulla egna 
köttbullar, säger han med ett leende. 
De färdigköpta är ju lika bra!
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Packa kaffekorgen för en
utflykt i natur och
kulturmiljö!
Hösten passar alldeles utmärkt till att göra en utflykt till ett spännande, vackert och in-
tressant mål. Här i Skara stift finns 25 stiftsreservat som lockar till besök. Det är områden 
med extra höga naturvärden eller intressanta kulturminnen. Här tipsar vi om tre utflykts-
mål, som finns i vår närhet. På stiftets hemsida, www. skarastift.se kan du hitta flera och 
få ytterligare information! 
Skara stifts skogar omfattar ca 25000 
hektar produktiv skogsmark. Skogs-
bruket bedrivs kommersiellt men med 
en övergripande målsättning: ”Bruka 
men inte förbruka”. Skogsbruket ska 
bedrivas så att skogen bevaras och 
utvecklas som miljö och livsrum för 
människor, djur och växter. 

Kyrkan vill gå längre i sina åtaganden 
än vad lagstiftningen kräver. Därför 
inrättas bland annat skyddade områ-
den, stiftsreservat som är ett utpekat 
område av varierande storlek med 
extra höga naturvärden. Det kan vara 
allt från en gammal betad ekhage till 
gammelskog eller ett kulturminne 

som ett gammalt sågverk. Idag finns 
25 stiftsreservat som förvaltas av Ska-
ra stift.
Vid varje reservat finns informa-
tionstavlor som berättar mer. Stigar 
är markerade med blå färg och i ter-
rängen anges reservatsgränserna med 
en särskild stiftsdekal. Välkommen!

T
e
x
t
 
o
c
h
 
f
o
t
o
 
A
n
n
a
 
T
h
e
a
n
d
e
r

Förundras över Prostatallen från 1400-talet!
Någon gång i slutet av 1400-talet, då 
det var medeltid i Sverige och Sten 
Sture härskade, började en liten tall 
att spira i markerna i gränslandet 
mellan Småland och Västergötland. 
Redan 1670 var den, vid 200 års ål-
der, stor och kallades Ullebotallen, 
Sagotallen eller Prostatallen.

Överlevt 22 regenter
Tallen står där riksväg 40 mellan 
Borås och Jönköping går idag och 
här ”svischar” trafiken förbi utan att 
de flesta förbipasserande ser eller vet 
om den unika tallen. Men den står 
där, så som den gjort under minst 
22 svenska regenters styre. Tallen ser 
måhända inte så märkvärdig ut på 
avstånd, men växer oerhört när man 
kommer intill den. Den har en om-
krets på 4,4 meter och en höjd på ca 
27 meter.

Sveriges grövsta tall?
Normalt blir en tall 250-400 år om 
den får växa fritt. Men Prostatallen 
är inte äldst i landet. I Lappland finns 
en tall som nått den aktningsvärda 
åldern av 700 år! De högsta tallarna 
växer i Närke och på Öland. Men 

kanske är Prostatallen den allra gröv-
sta i landet? 

Vägbeskrivning till Prostatallen
Från Jönköping: Kör väg 40 mot 
Borås. Efter att ha passerat väg 185 

mot Mullsjö, fortsätt ytterligare ca 2 
km förbi Bottnaryds samhälle. Sväng 
vänster vid Klerefors där det finns 
vägskylt. Efter 100 meter finns en 
parkeringsplats och här ser du den 
imponerande tallen!

Tanken svindlar när man betraktar Prostatallen som såg dagens ljus i slutet på 
1400-talet! Ändå är den inte Sveriges äldsta men kanske den grövsta tallen vi har.
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Gå i orörda myr- 
och mossmarker
Vid Mörtsjöåsen finner du tre mindre 
sjöar med ädelfisk, en fin rullstensås 
och härliga strövområden. Genom 
den centrala delen av området sträck-
er sig en fin rullstensås, bildad under 
den senaste istiden. Den är av "get-
ryggskaraktär" med markerad och 
brant åsrygg och bevuxen med gam-
mal blandskog. Tallarna på åsen är 
omkring 300 år gamla och granarna 
150-175 år.

Markerna lämnas 
orörda
Inom reservatet ligger tre mindre 
sjöar: Mörtesjön, Abborragölen och 
Skräcklagölen. 
Tidigare sköttes skogen på traditio-
nellt sätt men under de senaste åren 
har den lämnats orörd - endast storm-
fällda träd har tillvaratagits. Myr- och 
mossmarker är i det närmaste orörda.

Tallticka och fågelliv
Högt upp på stammen på de äldsta 
tallarna kan man se den rostbruna 
talltickan, en vedsvamp som kan bli 

uppemot 50 år.
Bland de häckfåglar 
som finns här kan 
nämnas spillkråka, 
gröngöling och röd-
stjärt. 
I sjöarna, som är 
upplåtna för fritids-
fiske, sätts ädelfisk 
ut kontinuerligt. För 
fisket har några bryggor anordnats, 
varav ett par är tillgänglighetsanpas-
sade. Här finns också två rastplatser 
med eldstäder och ett vindskydd.
Genom reservatet går en vandrings-
led.

Vägbeskrivning till Mörtsjöåsen
Från Bottnaryd: Kör mot Bjurbäck. 
Sväng höger alldeles utanför samhäl-
let vid vägskylt mitt emot Västersjön. 
Kör ca 200 m till parkeringsplats.

Upplev bevarad natur- och kulturmiljö
Spaafors är ett område med äldre såg-
verk, kraftstation, smedja samt fin na-
tur vid Nissan. Det är ett av de stifts-
reservat som Skara stift förvaltar. Syf-
tet med reservatet är just att bevara 
den natur- och kulturmiljö som finns 
runt Spaafors gamla bruksområde. 
Det här är ett spännande besöksmål 
med vacker natur och en målande och 
historisk bild av gamla tider.

Gammal bruksmiljö
Reservatet är cirka fyra hektar stort. 
Här hittar du bland annat smedja, 
kolningsugn, kvarnplats, mjölnarbo-
stad och rättarbostad. Glöm inte att 
skriva i gästboken!
Historiken kring Spaafors bruk och 
såg finns utförligt presenterad på in-
formationstavlor. Spaafors sågverk är 
av länsstyrelsen utvärderad som kul-
turhistoriskt intressant industri, 
klass 1.

Lokala vandringssti-
gar finns anlagda i 
Nissans närhet.

Vägbeskrivning 
till Spaafors
Från Bottnaryd: Kör 
väg 26 mot Unna-
ryd. Sväng höger mot 
Valgårda och skylten 
Stiftsreservat. Följ 
skyltningen till reser-
vatet.

Vid Mörtsjöåsen kan du att fiska i 
någon av sjöarna där man planterar 
in ädelfisk eller också kan du vandra i 
nästan orörda myr- och mossmarker. 

Spaafors är ett gammalt bruksområ-
de vid Nissan med vacker natur och 
spännande miljö från gamla tider.
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN UTKOMMER DEN 24-25 OKTOBER

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Melissa Gunilla Maria Strömbladh

Vi minns våra
AVLIDNA

Solveig Karoline Nord f 1923
Astrid Gustafva Pettersson f 1924

Rolf Paul Lennart Gyllensvaan f 1937
Kurt Torsten Roland Falkenström f 1931
Eva Lena Margareta Adamsson f 1970

Elly Valdine Fogelberg f 1935
Bernt Olof Jakobsson f 1948

Majbritt Kerstin Viola Fransson f 1935
Karl Gunnar Gottfrid Ljunggren f 1934
Eivor Barbro Maria Johansson f 1953

Per Åke Eje Djurberg f 1942
Gunnar Ove Vilhelm Engstrand f 1941

Jan Åke Torsten Clysén f 1943
Sigvard Kenneth Ingemar Claesson f42

Gunvor Margareta Lillieborg f 1930
Lillie Ingegärd Marianne Bergbom f34

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Petra Fransson & Marcus Lundh
Ann-Sofie Svensson & Peter Skog
Marie Gustafsson & Björn Karlsson

Jennifer Sandstedt & Thomas Larsson
Angelika Nordholm & Fabian Strandberg

Lotta Carlsson och 
Håkan Sandström vigdes 
i Utvängstorps kyrka den 

8 augusti av kyrko- 
herde Pontus Johansson.

Linnea Nilsson och Jesper 
Sankell vigdes i Sandhems 
kyrka den 25 juli av  
kyrkoherde Pontus 
Johansson. Vid samma 
tillfälle döptes deras 
dotter Melanie 
Jannica Lotta Sankel.

Lätt att boka dop!
Välkommen att boka dop för ditt barn – eller dig 
själv! Du vet väl att man kan låta döpa sig även i 
vuxen ålder? 
På församlingsexpeditionen kan du få en liten 
broschyr som berättar om dopet och där kan du 
också boka tid. Dopet sker antingen i söndagens 
gudstjänst eller i nära anslutning till gudstjänsten 
i någon av församlingens fyra fina kyrkor. Det 
finns också möjlighet att ha dop en lördag i mån 
av tid. Har du inte en egen dopklänning finns det att låna. Vill du ha dopfest men inte 
hemma är du välkommen att låna församlingens samlingslokal i Mullsjö eller Sand-
hem utan kostnad.
För att boka dop, tag kontakt med Mullsjö-Sandhems församlingsexpedition på tele-
fon 0392-122 00 eller e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppettider måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 10-12 och 13-15,
onsdagar klockan 13-15.
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN UTKOMMER DEN 24-25 OKTOBER

Nu har Astrid slutat sitt 
långa innehållsrika liv
Astrid Pettersson har avlidit. Hon fyllde 95 
år förra hösten men in i det sista var hon 
en aktiv medmänniska som bland annat 
var med i Väntjänsten. Och undrade man 
över något från tider som varit, var svaret – 
fråga Astrid P. Hon vet! 
Hon var bara 12 år när hon började sjunga 
i Nykyrka kyrkokör och efter hela 81 år 
pensionerade hon sig från körsången. I 
Kyrktuppen nummer 2 förra året delade 
hon med sig av sina fina minnen från den 

långa tiden i kören.
Astrid var uppvuxen på övre Ryfors där 
hennes pappa var rättare. Med sitt fantas-
tiska minne och intresse för bygden har 
hon också berättat för Kyrktuppens läsare 
om gamla tider på Ryfors. 
Tack Astrid för att du delade med dig av 
dina upplevelser och minnen!

Kantor Gerd
Mullsjö-Sandhems församlings kantor Gerd Lind-
gren har gått i pension. Denna energiska, glada 
och positiva kvinna har alltså uppnått pensionsål-
dern! 
Hon kom till församlingen för fyra år sedan och 
har sedan dess gett oss mycket glädje med sång 
och musik. Det som legat henne speciellt varmt om 
hjärtat är körsång, för både stora och små sånga-
re, något som vi har fått ta del av både i gudstjäns-
ter och välbesökta konserter.
Gerd avtackades av kyrkoherde Pontus Johansson 
och kyrkorådets ordförande Helvi Dahlén vid en 
högmässa i Nykyrka där församlingens tjänstebi-
träde Helgen Antonsson predikade. Senare på da-
gen blev det friluftsgudstjänst i Sandhems kyrka.
Nu gifter sig Gerd med sin älskade Dhan Hector, 
också han musiker och bosätter sig i Göteborg.
Tack för all fin musik Gerd och lycka till med ditt 
nya liv!

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

Du når familjerådgivningen så här:
Telefon: 036-30 35 35 Telefontid: 
mån-tors säkrast kl 11.30 -12
e-post: familjeradgivningen@
svenskakyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1,
553 21 Jönköping
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Mod att leva
När det är över 25 grader varmt och 
gassande sol är det inte särskilt klokt 
att ge sig ut och vandra. 
Men… den här vandringen var pla-
nerad sedan länge. Innan Corona var 
tanken att man skulle kunna pilgrims-
vandra ända från York i England 
till Växjö i Småland för att minnas 
S:t Sigfrid och grundandet av Växjö 
stift. Nu blev det inte så men Skara 
stift valde att ändå genomföra sin del 
av vandringen på ett lite annorlunda 
sätt. I stället för att erbjuda ”all inclu-
sive” med mat och övernattning er-
bjöds nu bara själva vandringen och 
vandrarna fick ordna mat och boende 

själva. Man kunde också välja att 
bara vandra med någon dag om man 
ville det. 
När vandringen gick genom Mullsjö-
Sandhems församling den 15-18 au-
gusti var det några av sommarens var-
maste dagar, men med regelbundna 
vätskeintag gick det faktiskt ganska 
bra. När vi kom till Nykyrka väntade 
glass och pilgrimsmässa med biskop 
Åke. Temat för vandringen var ”Mod 
att leva”, ett tema som känns viktigt 
att reflektera över i dessa dagar. Hur 
kan vi finna mod när marken gungar 
och allt är osäkert? Kanske genom att 
gå på pilgrimsvandring…

- pilgrimsvandring på annorlunda sätt
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Hänt & Hört
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stillsam husmor som 
rider och dansar bugg
Nu är det snart ett år sedan Eve-Lott Davidsson 
blev husmor med ansvar för omtyckta kafé Sigfrid i 
Kyrkans Hus i Mullsjö. Ett arbete som hon inte ång-
rar att hon tackade ja till när hon fick erbjudandet. 

För Eve-Lott Davidsson är tjänsten 
som församlingens nya husmor något 
av en återkomst till kyrkan. Hon har 
nämligen arbetat som församlings-
värdinna i Sandhem när det var en 
egen församling. Donald Kennemark 
var kyrkoherde och i personalstyrkan 
fanns Ann Sääv, Ove Algotsson och 
Fredrik Rydholm. Eve-Lotts uppgif-
ter var bland annat att sköta försam-
lingshemmet, klippa gräs och rensa 
rabatter. Hon var också delaktig i 
barntimmarna och söndagsskolan. 
Sång och musik är ett av flera intres-
sen hon har och hon gick med i kyr-
kokören redan på 80-talet och var 
med när Sandhem gospel startade i 
början på 90- talet. 
Det har gått snart ett år sedan Eve-
Lott började sin tjänst som husmor 
med huvudansvar för församlingens 
uppskattade kafé Sigfrid i Kyrkans 
Hus i Mullsjö. Hon hade arbetat 
inom vården i 42 år när kyrkoherde 
Pontus Johansson, efter en rekom-
mendation, ringde och frågade om 
hon var intresserad av tjänsten som 
husmor.
- Jag provar svarade jag, berättar 
hon. Och det har jag inte ångrat!

Kärleken tog henne
till Sandhem
Eve-Lott är uppvuxen i Mullsjö men 
sedan 1978 är hon en inbiten Sand-
hemsbo.
- Det är en sådan god mentalitet här 
i Sandhem, säger hon. Man får vara 
precis som man är.
Det var kärleken, förstås! som fick 
henne att flytta till Sandhem. Anders, 
som var en aktiv idrottsman och Eve-
Lott gifte sig 1980 och fick så små-
ningom fyra barn, tre pojkar och en 
flicka. Men 2010 blev Anders sjuk i 

en ärftlig cancersjukdom och 
sex år efter insjuknandet av-
led han. Det var en samman-
svetsad familj som splittra-
des.
- Vi har stöttat varandra, sä-
ger Eve-Lott när hon ska för-
klara hur hon tar sig igenom 
sorgen efter sin man och bar-
nens pappa. 
Också Anders syster och 
Sandhemsborna vill hon 
framhålla som människor 
som stöttade och tröstade i en svår 
situation. 
Lurvas ska vi heller inte glömma när 
Eve-Lott berättar om sin situation 
som ensamstående. Det är en kors-
ning mellan border collie och samo-
jedhund, en kär vän som alltid finns 
vid hennes sida.
Ridning är också ett stort intresse hon 
har och sedan 20 år tillbaka är hon 
flitig ryttare på Tunarps säteri.
- De är jättegoa kamrater där, säger 
hon med värme i rösten. 
Ett annat intresse är att dansa bugg 
får vi veta. Och det på ganska avan-
cerad nivå! 

En viktig 
samlingspunkt
Nu har kafé Sigfrid varit stängt under 
hela våren på grund av coronasitua-
tionen. 
- Det blev ett konstigt slut på sä-
songen, säger Eve-Lott. Tråkigt på 
alla sätt och vis när det rullade på 
och personalen också fått tillskott av 
några herrar. 
Under sommaren har det dock varit 
uppskattat våffelkafé både vid Kyrk-
skolan i Mullsjö och vid Sandhems 
församlingshem. Men nu önskar ock-
så Eve-Lott att det ska gå att få snurr 

på kaféet igen.
- Det är en jätteviktig samlingspunkt, 
säger hon. Det är en naturlig mötes-
plats. Alla har möjlighet att delta och 
kyrkan finns för alla! Man får vara 
som man är, inget är konstlat.

Lite framtidsplaner och drömmar har 
hon också som ansvarig husmor. 
- Förr fanns det populära sopplun-
cher då det var kö ända ut till gatan, 
berättar hon. Kanske kan det vara en 
idé att ta upp igen. 
Våffelkaféet ser hon också gärna en 
fortsättning på. Ibland har det varit 
små utställningar i de fina kaféloka-
lerna i Kyrkans Hus och Eve-Lott 
tycker att det ska uppmuntras. Ut-
ställningar av lokala konstnärer i oli-
ka kategorier.
En annan dröm hon har är att det 
skulle bli mera verksamheter i för-
samlingshemmet i Sandhem. Hon 
minns med glädje när det var mycket 
ungdomar där och mycket liv och rö-
relse. 
Nu väntar både Eve-Lott och alla 
andra på att kafé Sigfrid ska kunna 
öppna igen. 
- Det är ett jättetrevligt arbetsgäng, 
försäkrar hon och jag blev så glad och 
rörd när sa till mig att det känns som 
om du alltid har varit här!

Eve-Lott
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Husmor Eve-Lott tillsammans med hunden Lurvas, 
ett kärt sällskap. Nu önskar hon att kafé Sigfrid ska 
kunna öppna igen, en viktig och trevlig samlingspunkt 
för många.
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pedagog 
med mycket 
musik och 
dans i sig

Emma-Britta har precis kommit hem efter 
en semesterresa runt Vättern när vi träf-
far henne. Nu väntar spännande arbets-
uppgifter som ny pedagog i Mullsjö-Sand-
hems församling.

- Jag hade hemlängtan, säger Emma-
Britta Cannerstad på frågan varför 
hon lämnade  Karlstad efter åtta år.
Emma-Britta är född och uppvuxen 
i Habo, som hon lämnade 2009 för 
att utbilda sig i Karlstad till förskollä-
rare med estetisk inriktning på musik, 
dans och bild. På kvällstid utbildade 
hon sig dessutom för att få behörighet 
att undervisa i dans och dansgestalt-
ning. 
- Intensivt men roligt, minns hon 
idag.
På Dansstudion i Karlstad undervi-
sade hon både barn, ungdomar och 
vuxna i olika stilar. Det var också 
under den tiden som hon startade 
ett projekt tillsammans med en elevs 
mamma för att samla in pengar till 
barncancerfonden. Gruppen ”Dance 
of hope” med Emma-Brittas dans-
grupper medverkade vid olika musi-
kevenemang runt om i Karlstad. På 
våren 2018 var gruppen också i Sand-
hems kyrka med sin föreställning.
Under åren i Karlstad träffade hon 
också sin man Christian, lärare från 
Eskilstuna. 

Men så var det det där med hemläng-
tan och 2017 flyttade de till Sandhem 
men drömde om att få bygga sig ett 

eget hus. Tillfället kom när de kunde 
köpa en tomt i Mullsjö och där bor 
och trivs de nu i ett nybyggt, vackert 
och personligt inrett hus.

Hittade andra vägar
Emma-Britta har arbetat som förskol-
lärare på kommunens förskola Skogs-
gläntan i Mullsjö. Hon vidareutbil-
dade sig dessutom till utvecklingspe-
dagog och har varit handledare för 
pedagoger som ska utveckla läs- och 
språkkunskaperna hos barnen. Ett 
både teoretiskt och praktiskt arbete 
som hon försäkrar har varit jättero-
ligt.

Hon berättar att hon själv som barn 
hade problem med att hon stammade. 
Kanske var det av den anledningen 
som hon hittade andra vägar att ut-
trycka sig, funderar hon. Det blev 
dans och sång och att skriva och med 
hjälp av en logoped för att hitta rätt 
rytm, har hon idag inga problem. 
- Jag har inte gett mig heller, säger 
hon. Det handlar om att våga stå där 
framme och prata inför människor.

Kyrkan har alltid
funnits med
Efter tre år på Skogsgläntans förskola 
kom erbjudandet om en tjänst i Mull-
sjö-Sandhems församling.
- Jag är otroligt tacksam för det, sä-
ger hon. Det tog lite tid att bearbeta 
erbjudandet men jag har alltid velat 
jobba i och med kyrkan. Kyrkan har 
alltid funnits med i mitt liv. Pappa var 
för övrigt med i en orkester som hette 
Guds Husband. 
Några av de anställda i församlingen 
har hon redan träffat. Kantor Gerd 
Lindgren har hon fin kontakt med 
genom att hon är med i Sandhem 
Gospel. Även församlingspedagog 
och numera förskolans rektor Maria 
Karlsson har hon haft kontakt med 
tidigare då hon var ungdomsledare i 
Habo. 
- Jag är förresten döpt av Marias pap-
pa, säger hon. 

Lockas av friluftslivet
Nu är hon nyfiken på att möta för-
samlingen. Som församlingspedagog 
ska Emma-Britta arbeta med konfir-
mander och vara huvudansvarig för 
Öppen Gemenskap. Men hon påpe-
kar att det också är en fråga om sam-

Emma-BritEmma-Brittata

Musik och dans är ett av Emma-Brittas stora intressen. Hon 
sjunger i Sandhem Gospel, har undervisat i dans och star-
tade också ett dansprojekt till förmån för barncancerfonden.
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arbete med övrig personal.
Nu är det coronatider och församlingens verksamheter 
måste som allt annat ta hänsyn till de restriktioner och re-
kommendationer som finns men Emma-Britta är en krea-
tiv kvinna som ser möjligheter när de lättar.
- Tänk afternoon tea med dans, föreslår hon. Också för 
hela familjen!
Hon påpekar flera gånger att kyrkan ska vara en plats 
där alla människor ska känna sig välkomna. Den ska fin-
nas i samhället!

När det inte är arbetet som tar hennes tid, gillar hon att 
jobba i den nyanlagda trädgården. Så avslöjar hon att 
hennes dröm är att skriva barnböcker. Med hennes krea-
tivitet och framåtanda kanske vi en dag får glädjen av att 
ha en författare i församlingen…
Hon är också glad för det rika friluftsliv som bygden er-
bjuder. Att vandra i skogen lockar både Emma-Britta och 
hennes man Christian. Det var för övrigt friluftslivet som 
fick honom att inte tveka att sätta bo i Mullsjö.
Emma-Britta har precis träffat sina blivande arbetskam-
rater och upplever mycket vilja, stor kreativitet och att 
hon fått ett varmt välkomnande av dem!

Text Inger Ridström, 

foto Helvi Dahlén
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I början på mars fick jag förmånen 
att åka på en Lovsångs-resa till Is-
rael. Detta fantastiska land, där de 
flesta av Bibelns berättelser utspelar 
sig. Att få gå i Jesus fotspår är enligt 
min mening något av det största man 
kan göra i livet. Jag är djupt tacksam 
för att jag fått vara med på den här 
resan!
Jag har varit i Israel tidigare vilket 
i sig var en fantastisk resa men att 
nu 20 år senare, åka på en resa ledd 
bland annat av Oasrörelsens kun-
niga präst och inspiratör Hans Weich-
brodt, visade sig vara något helt an-
nat. Nu fick vi en fin och ovärderlig 
undervisning på de flesta viktiga plat-
ser; bibelundervisning på plats. Allt 
kommer i ett annat ljus när man får 
förklarat för sig att just här hände 
just det där, som vi kan läsa om i ett 
visst kapitel i Bibeln och dessutom få 
veta omständigheterna kring berät-
telsen. Och få kunskap om hur sam-
hället såg ut och vetskap om att just 
den versen i det kapitlet är egentligen 
översatt lite konstigt därför att i origi-
nalspråket hebreiska står det här or-
det, som betyder så här men kan även 
betyda det här och därför kunde det 
även vara så här…
Det blir så levande och intressant 
när man får dyka in i skriften på det 
här sättet och få det förklarat av nå-
gon som studerat hebreiska och fors-

kat i språket på plats i Jerusalem. Så 
många aha-upplevelser fick jag under 
den här resan! 

Bibelorden blir 
levande för mig
Jag vill i den här berättelsen om min 
resa inte bara beskriva platserna vi 
besökte, utan framför allt försöka 
återge den andliga delen av resan, där 
bibelorden blir levande på plats. Det 
gjorde att jag inte bara såg gamla ste-
nar, utan tack vare Hans W:s kunnig-
het blev det så levande att jag nästan 
var med när det utspelade sig!
Något som också satte djupa spår var 
att på alla viktiga platser vi besökte, 
ledde Oasrörelsens musiker Lisa Ler-
man lovsånger på plats. Vi kunde 
sjunga länge och ibland firade vi 
mässa, som till exempel på Saligpris-
ningarnas berg. Det var obeskrivligt 
på så många sätt.

Vi hade också en mycket kunnig och 
svensktalande guide i Motti Toleda-
no, före detta militärofficer, som nu 
på grund av en krigsskada utbildat 
sig till Israel-guide. Han är gift med 
en svenska, Christina från Jönköping 
och de bor nu på en kibbutz i Israel. 

Vi fick en fantastisk och verkligen väl-
signad resa på många sätt. Vi hann 

precis till Israel innan det talades så 
mycket om Corona i Sverige. När vi 
kom tillbaka hem hade läget föränd-
rats ganska rejält. Att vi kom iväg på 
resan var egentligen ett rent under ser 
jag nu och tanken hisnar varje gång 
jag tänker på det. Vi var bland de 
sista turisterna på gatorna i Jerusalem 
innan vi åkte hem, till och platserna 
med de stora sevärdheterna gapade 
ganska tomma. Konstig känsla. Där 
det brukar vara fullt med folk var det 
nu öde och tomt.

Att vi kom till Israel på första soliga 
dagen efter tre månaders ihållande 
regn var också otroligt. Vi kände 
verkligen att Gud var med oss. Vi 
upplevde också så tydliga och direkta 
bönesvar att vi bara gapade av hän-
förelse. Gud är stor och han vill vårt 
bästa, det fick vi bekräftat flera gång-
er. Vi fick öva oss på att släppa oro 
och eventuell rädsla inför hemresan 
och bara tro. Tro på att Gud leder oss 
och alltid ser efter sina barn och lite 
extra när vi ber honom om det.

reser i Jesus fotspår 
och upplever hur 

bibelorden blir levande

ElisabethElisabeth

Elisabeth Sjödin Matl, musiker i Mullsjö-Sandhems
församling har varit på en oförglömlig resa till Israel. 
- Att få gå i Jesus fotspår är något av det största man 
kan göra i livet, säger hon. Allt blir så levande och
intressant när man får bibelundervisning på plats.
I tre avsnitt med början här, skriver Elisabeth om sina 
upplevelser där hon framför allt vill försöka återge den 
andliga delen av resan.

Kyrkomusiker Elisabeth Sjödin Matl 
har varit på en Israelresa som gjorde 
bibelorden levande för henne. Det var 
bibelundervisning på plats som hon 
delar med sig av i sin reseberättelse 
här.
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I Jaffa/Joppe finns 
Jonas valfisk
Efter en första natt på hotell i Tel 
Aviv åkte vi ut mot Joppe/Jaffa, plat-
sen där Gud uppmanar Jona att gå till 
Nineve och berätta om honom. Men 
han vill inte och flyr till Tarsis, vårt 
Europa. Men det blir storm och res-
ten av historien har ni kanske hört? 
Kort berättat; han kastar sig överbord 
och blir uppfångad av en valfisk och 
är där i tre dygn för att sedan spolas 
upp på land. 
(Läs gärna mer detaljerat i bibelbo-
ken Jona). Den här valen finns som 
en stor metallskulptur på platsen där 
man tror att det hände.

I Joppe var vi också vid Simon Gar-
varens hus. Det är hos Simon Garva-
ren som Aposteln Petrus bor när han 
predikar och arbetar i området och 
det är här som Petrus får sin uppen-
barelse om linneduken som sänks ner 
från himmelen. (Läs vidare i Apost-
lag. kap. 10). Den visionen är start-
skottet till att han går ut och predikar 
och döper hedningarna med början i 
Cesarea Maritima.

Petrus ger livet 
tillbaka
Guiden berättade för oss att 1948 
bodde en kristen assyrisk familj i 
Garvarens hus. När kriget började 
flydde de flesta muslimer till Gaza 
och lämnade hus obebodda. Israels 
myndigheter konfiskerade alla dessa 
tomma hus och sa att var och en som 
kommer till landet och hittar ett tomt 
hus kan ta det i besittning och det ska 
vara deras eget hus. Den assyriska fa-
miljen var utomlands när kriget bör-
jade och flydde inte hem på grund 
av kriget. När de kom tillbaka hade 
en muslimsk familj beslagtagit huset 
med hjälp av rådande lag. Det blev 
flera rättegångar och idag är det ingen 
som bor i huset. En domstol har be-
slutat att den assyriska familjen äger 
huset men inte får bo där.

I den här staden börjar också Petrus 
gärning att omvända människor från 
död till liv genom Jesus Kristus ge-
nom att uppväcka en kvinna från dö-
den. (En symbolhandling).

En stad med synd 
och förfall
Vyn när vi satt i den gamla staden och 
blickade ut över det nya Tel Aviv är 
magnifik. Bortom staden ligger Cae-
sarea Maritima, platsen för den andra 
pingsten. Det är på den tiden en stad 
med den värsta synden och förfallet. 
Dit kommer Petrus och predikar om 
Jesus, och Anden faller starkt över 
många människor som blir omvända 
och döpta.
Det är också platsen där Paulus blir 
åtalad och lynchad och han sitter se-
dan två år i fängelse där.
På eftermiddagen besökte vi platsen 
Megido-Armageddon. Det är där, en-
ligt Bibeln som den sista slutstriden 
ska ske.

I Galileen var vi på platserna där Je-
sus befann sig mest och tog också en 
vacker båttur på Gennesarets sjö.
I byn/staden Magdala fick vi veta att 
den här platsen var en tillflyktsort där 
man snabbt blev känd på grund av att 
många människor passerade.

Där fanns mycket pengar tack vare 
fiskfabriken och marknaden. Den 
katolska kyrkan är byggd med ut-
sikt över Gennesarets sjö och altaret 
är format som en båt så att det ser 
ut som om prästen sitter i båten när 
han står bakom altaret! Vi såg också 
lämningar från synagogan ända från 
Jesus tid.

Vid saligprisningarnas 
berg fick vi bergs- 
predikan
Vi åkte vidare mot Saligprisningarnas 
berg. Det var förmodligen vid det här 
berget som Jesus gav folket Bergspre-
dikan (Matt: kap. 5-7). Det var fan-
tastiskt att gå nerför berget med alla 
blommor och med Gennesarets sjö 
nedanför! Vi firade mässa och sjöng 
lovsång ungefär där man tror att Je-
sus gav dem Missionsbefallningen 
(Matt 28:18-20). Det var praktiskt 
att predika för många där, eftersom 
det hördes bra. På den mycket branta 
nervägen till gatan satte vi oss i en li-
ten grotta. Det var troligtvis därifrån 
som Jesus talade inför alla människor 
för att få bra akustik.
På eftermiddagen stannade vi en 
stund vid Gennesarets sjö, dit Jesus 
efter uppståndelsen kom och visade 
sig för två av sina lärjungar medan de 
fiskade. 
Det var också här som Jesus frågade 
Petrus tre gånger om han älskade ho-
nom, som svar på att Petrus hade för-
nekat honom tre gånger innan kors-
fästelsen. Motsatsen till förnekelse är 
bejakelse. När Jesus ber honom tre 
gånger att svara på frågan ”Simon 
Petrus, älskar du mig” bryts han ner 
av skammen av att ha förnekat sin 
mästare och samtidigt läks han ihop 
igen genom att åter få bekänna sin 
kärlek till sin mästare Jesus och få ut-
trycka sitt hela beroende av honom. 
Och Jesus ber honom där på plats att 

Här på stranden vid Gennesarets sjö tror man platsen är, där Jesus efter upp-
ståndelsen kom och visade sig för lärjungarna. Lägg märke till de hjärtformade 
stenarna.
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”Bli en herde för mina får”, han ger 
Petrus i uppdrag att bygga upp hans 
världsvida kyrka.
Här uppmanas vi att också träna oss 
i att lite frimodigare säga ”Jag älskar 
dig Jesus”. Det berör Jesus mycket.

Till Kapernaum kom 
Jesus som hemlös 
Vi åkte vidare till Kapernaum. Det 
var dit Jesus kom som hemlös. I en-
trén ligger en staty av en hemlös man 
på en soffa och det blev än en gång 
så tydligt hur utlämnad Jesus var när 
man ser på statyn.
2 Kor. 8: 9- ”Ni känner vår herre Jesu 
Kristi stora gåva: han som var rik, 
blev som fattig för er skull, för att ni 
skulle bli rika genom hans fattigdom”
Han tillbringade sedan tre år av sitt 
liv där. Kapernaum var en stor ”krut-
durk” på den här tiden.
Vi tittade in i kyrkan som är byggd 
ovanför det hus som var Petrus hem, 
där Jesus fick bo i ett av rummen. I 
mitten av kyrksalen finns ett glasgolv, 
där man kan titta ner och se var Je-
sus bodde. Väggarna är inte kvar i sin 
helhet, men man kan ändå föreställa 
sig hur det hade sett ut. Det kändes 
stort att vara på den här platsen, lik-
som det kändes på alla andra fantas-
tiska platser som vi blev visade!
I Dans distrikt, upp i bergen längs 
Jordandalen gick vi en så kallad 
Amir-vandring längs Jordan. Ungefär 

var 20:e meter finns det, med en skylt 
markerat bibelställen, som handlar 
om Jordanfloden, floden som de le-
ver av och som hyllas och skrivs om 
många gånger i Bibeln.
Det blev sämre väder och regn uppe 
i bergen, så för första gången tog vi 
upp våra paraplyer när vi kom till 
nästa ställe… 

Tusenåriga lämningar 
i Dan
I Nationalparken längst upp vid Isra-
els gräns, finns lämningar från 2800 
år tillbaka då Dans stam levde där. 
Man har sparat, grävt ut och beva-
rat mycket och det finns så mycket 
historia som var fantastisk att se. En 
särskild sten berättas det om, den är 
ett speciellt tecken på att Kung Da-
vid verkligen fanns, så att ingen kan 
tvivla på det.

Lite historia: Nordriket föll i avgu-
dadyrkan snabbare än Sydriket, be-
roende på att dess första kung Jero-
beam, ville skapa ett alternativ till 
offertjänsten i Jerusalems tempel, som 
tillhörde Sydriket, för att inte riskera 
att hans folk fortsatte att vallfärda till 
Jerusalem för offrande, och så kanske 
ansluta sig till Sydrikets förste kung, 
Rehabeam. 
(Källa: boken Mästerdetektivens verk 
av Anders Gärdeborn)

Fundamentet till det gamla Brännof-
feraltaret som finns beskrivet i 1 
Kungaboken kap.12 finns på plats 
och bara några meter från det finns 
den hedniska offerplatsen där de ställ-
de upp en av två guldkalvar, en i Bet-
hel och en i Dan.
Platsen Dan är symbolen, som visar 
att strävan efter makt och oberoende, 
även oberoende av Gud, leder direkt 
till avgudadyrkan, förfall, mörker och 
slutligen katastrof. Nutidens männis-
kas strävande är likadant som vi såg 
på den tiden.
Guldkalven är en symbol för gamla 
synder, ”Vi slirar ner i gamla möns-
ter”. Allt det som i vårt liv blir så 
stort att det skymmer Guds ansikte är 
vår avgud.
Vi fick på Hans W:s uppmaning fun-
dera lite på vad som är kung i vårt 
liv? Finns det något som vi sätter på 
högre plats? Vad består mina frestel-
ser av? Och hur svarar jag på dem?
Ju mer vi vänder ryggen mot Gud, 
desto mer tar det Guds plats. Luther 
pratar om vikten av den dagliga om-
vändelsen. Gud unnar oss glädje och 
att vi ska få göra det som ger oss och 
andra glädje. Den Helige Ande jobbar 
här och hjälper oss att bli påminda 
och att erkänna för både oss själva 
och för Gud och han förlåter oss och 
vi kan leva fria och glada under hans 
välsignelse och allt detta tack vare 
vad Jesus gjorde för oss på Golgata. 

Vi sitter i parken i den gamla staden och blickar ut mot 
det nya Tel Aviv. Vyn är magnifik och kontrasterna möts. 
Bortom staden ligger Caesarea Maritima, platsen för den 
andra pingsten.
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Fotnot:
Oasrörelsen är en karismatisk för-
nyelserörelse inom Svenska kyrkan. 
Resan genomfördes av resebyrån 
Kingtours i samarbete med Oasrö-
relsen. 
Lovsångsresa är inspirationsresa 
med lovsång för främst kyrkomu-
siker, församlingsmusiker och lov-
sångsledare men öppen för alla som 
ville se Bibelns platser, få undervis-
ning och sjunga mycket lovsång. 
Gruppen på 17 personer var myck-
et blandad med människor från 
större delen av Sverige, i olika åld-
rar och yrken.

Det är hos Simon Garvaren i Joppe/Jaffa som Aposteln Petrus bor när han predi-
kar och arbetar i området.  Idag är huset obebott efter ett antal rättegångar och 
domstolsbeslut om ägarförhållandet.

Det är stort! Tack Jesus!
Det finns så många ruiner och tecken 
i Israel, berättar Hans W vidare, som 
visar att Bibeln verkligen är HELT 
SANN.

Utsikt från Saligprisningarnas berg. Det var för-
modligen vid det här berget som Jesus gav folket 
bergspredikan.

Kyrkan i Magdala med utsikt över 
Gennesarets sjö. Båten är altaret! 
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Jag känner att kyrkan sviker mig!
Hej Emma,
Jag är en kvinna på 78 år och tillhör alltså den så kallade riskgruppen under 
coronapandemin. För mig betyder det bland mycket annat att jag inte har kun-
nat gå på mina vanliga gudstjänstbesök på väldigt länge. Jag lever ensam sedan 
många år och besöken i kyrkan betyder väldigt mycket för mig. Kanske mer än 
någonsin hade jag behövt gudstjänsterna nu när hela världen blivit upp och ner. 
Jag vet att ”min” församling inte har stängt ner sina gudstjänster men jag får ju i 
princip inte gå ut och träffa andra människor. 
Jag läser om att man är så glad och stolt över att kyrkan visar sina gudstjänster 
på olika ställen på internet. Men jag är en av den miljon människor i landet, de 
flesta över 65 år, som inte är så kallad digitaliserad.
Nu känner jag mig sviken av kyrkan! Nu när jag kanske har som störst behov av 
min församling, så finns den inte för mig!  Jag förstår att ni också måste följa de 
restriktioner och rekommendationer som myndigheterna bestämt men glömmer 
ni bort oss? Och kommer vi vara bortglömda i fortsättningen också, när alla är så 
förtjusta i att finnas på andra ställen än de fysiska?

Besviken och sviken gudstjänstbesökare

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!
Jag är ledsen att du känner dig sviken 
av kyrkan. Det är givetvis inte någons 
mening att svika dig eller någon an-
nan, men nu när situationen är som 
den är så finns det inte riktigt något 
alternativ som är bra för alla. 

Men du är i alla fall inte glömd! Det 
är en stor sorg att ni som brukar vara 
med och ”bära” gudstjänstlivet inte 
längre kan närvara. När vi firar guds-
tjänst så tänker vi som är där på alla 
er som inte är där och ber för er. Och 
när pandemin är över så siktar vi gi-

vetvis på att kunna ha vanliga guds-
tjänster för alla åldrar. Webben är bra 
på många sätt men den kan inte helt 
ersätta det fysiska mötet. 

Det är många som lider av ensamhet 
och isolering just nu. Hur kan vi hjäl-
pas åt för att bryta den? Vi som är an-
ställda i kyrkan gör så gott vi kan men 
ibland räcker vi inte till. Men kanske 
om vi alla oavsett ålder och situa-
tion ringer ett samtal per dag till en 
annan person? Då skulle många fler 
få möjlighet att byta några ord varje 
dag med en annan människa. Det kan 
även du som är med i en riskgrupp 
göra utan fara, och kanske kan du då 
på en och samma gång göra gott både 
för någon annan och dig själv.
Ring gärna till någon av oss präster 
om du vill prata mer! Och kom ihåg 
att Gud alltid är med dig, och Gud 
kan du alltid prata med. 

Med hälsning från
Emma Thorén
Komminister

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 an-
dakt. Många generationers turister, au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och ut-
landssvenskar har mött oss utomlands. Vi finns till för alla!
• Svenska kyrkan i utlandet finns idag på 40 platser och firar gudstjänster på ytterligare ca 
100 platser runtom i världen. Där arbetar ca 100 anställda, allt från utsända präster, diako-
ner, 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 utom-
lands varje år. Vår uppgift är att finnas där svensken finns. 
• Varje år tar Svenska kyrkan i utlandet emot ca en miljon besökare runt om i världen.
• Utöver vigslar, konfirmationer, dop, begravningar, gudstjänster och andakter genomförs 
sjukbesök, hembesök, barn- och ungdomsverksamhet och fängelsebesök.
• Svenska kyrkan i utlandet har personal som är särskilt utbildad i krishantering.
• Svenska kyrkan i utlandets verksamhet finansieras till stor del av insamlade medel och do-
nationer.  

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

22 KYRKTUPPEN 3-2020



Egentligen hade han tänkt bli barnmorska men andra tankar 
fick honom att läsa till präst. I sommar har Helge Antonsson 
arbetat i Mullsjö-Sandhems församling innan han nu påbörjar 
sitt sista utbildningsår. Barn- och ungdomsverksamheterna 
här framhåller han som extra viktiga.

Det var inte självklart att Helge An-
tonsson skulle bli präst. Han är för-
visso uppvuxen i en kristen familj där 
mamma är präst och kyrkan har fun-
nits med i hela hans liv, berättar han. 
Men han studerade två terminer till 
sjuksköterska med inriktning att bli 
barnmorska innan han beslutade sig 
för att ta en annan väg i livet. 
Det var en kyrkoherde i familjens 
umgänge, som hade hans förtroende 
och tyckte att han skulle bli präst. År 
2014 blev han antagen som prästkan-
didat och nu har han bara kvar ett år 
i Lund innan han prästvigs i Skara 
stift i juni nästa år.
I sommar har Helge arbetat som så 
kallat tjänstebiträde i Mullsjö-Sand-
hems församling.
En uppgift och en plats som han är 
mycket positiv till. Han känner sig 
trygg med kyrkoherde Pontus Jo-
hansson och påpekar hur viktigt han 
tycker att det är att ha någon att lita 
på, speciellt i sin första tjänst. För-
samlingens förskola och arbete med 
ungdomar vill han också framhålla 
som mycket betydelsefulla.  
- Det är dessutom en fin kyrklig bygd, 
som geografiskt ligger bra till, nära en 
storstad men ändå landsbygd, påpe-
kar han.
Själv bor Helge med sin fru Sandra 
och 15 månader gamla dottern Signe 
i Jönköping efter som han säger, ha 
bott på många platser men alltid hål-
lit sig kring riksväg 40.

Kyrkans roll i samhället
Helge är en man som pratar med 
mycket känsla och stor entusiasm 
om kyrkan och dess roll i samhället. 
Han är medveten om att kunskapen 
om kyrkan i allmänhet är liten och 
tar som exempel att prästen i dialo-
gen med ett brudpar måste berätta att 
vigs man i Svenska kyrkan måste det 
ske enligt kyrkans ordning. 
Kanske är det så att människor i stort 
har fått för sig att kyrkan är ”fin i 
kanten”, funderar han. Att männ-
iskor har uppfattningen att kyrkan är 
synonymt med perfektion.
- Men kyrkan består av människor, 
som är församlingen, slår han fast. 
Kyrkan är människorna som firar 
gudstjänst. Kyrkan finns för att den 
lilla, ensamma, svaga människan ska 
få en relation med Gud.
Han tycker också att det behövs 
undervisning om kyrkan, ”varför 
kyrkan gör som hon gör”. Att göra 
människor medvetna om det är vik-
tigt.

Den viktiga 
konfirmationstiden
Helge framhåller också hur viktiga 
våra barn och ungdomar är, att bi-
beläventyret i skolan finns är ett gott 
exempel.
- Ungdomarna är morgondagens 
kristna därför är konfirmationstiden 
så betydelsefull, säger han. Det är ett 
sätt att nå ungdomarna och det är an-
geläget att ge tid och plats för dem i 
kyrkan. Att ge dem en funktion. 
Det handlar om att fånga upp ung-
domarna och vara lyhörd, resonerar 

Helge. Rotlösheten hos dagens unga 
kan kyrkan vara med och eliminera 
genom att ge dem stadga och tydlig-
het. 
Det här är också en tid som ger ung-
domarna en smidig väg in i kyrkan. 
Det kan handla om att ge dem som-
marjobb till exempel, de fogas in i 
kyrkan som blir den rot som ger nä-
ring.

En av många 
som bidrar
- Jag vill ge vidare Guds välsignelse, 
både socker och salt, säger han när 
vi pratar om den framtid som väntar 
när han om ett år är prästvigd. En 
av många som bidrar, som kan tjäna 
kyrkan och berätta om kyrkan och gå 
Guds ärenden.
På tal om en karriär inom kyrkan sä-
ger Helge att han vill vara en vanlig 
”sketen” komminister. 
- Jag måste inte vara i händelsernas 
centrum!
Vad utmärker då en bra präst?
Det blir många och uttömmande svar 
på den frågan men det första och 
spontana är att han inte gör våld på 
Bibeln, han måste själv ha förstått hur 
stor kärleken och nåden är och ha en 
levande relation med Gud. Till detta 
kommer förstås att kunna ge männ-
iskor ett gott bemötande.

Fotnot:
Du kommer att träffa Helge Antons-
son i församlingens kyrkor också un-
der hösten och våren. Parallellt med 
sitt sista utbildningsår kommer han 
att tjänstgöra då tid och möjlighet 
finns.

Helge - blivande
präst med mycket 
känsla för kyrkan

- Ungdomarna är morgondagens 
kristna, säger Helge och framhåller 
hur betydelsefull konfirmationsti-
den är.

KYRKTUPPEN 3-2020 23



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 Athley, Cedervall och från Pickos 
arkiv

Också kyrkorna i vårt samhälle har för-
ändrats genom åren och inte minst om-
givningen. Nykyrka till exempel låg i mit-
ten på 1920-talet ”mitt i skogen” och 
kyrktuppens utsikt från tornets topp var 
helt annan än den vi ser idag. Huset som 
har varit både Betania- och Pingstförsam-
lingens blev sedermera plåtslageri för att 
idag vara ett vackert boningshus.
Titta och minns!

KyrkanKyrkan
bytt skepnadbytt skepnad

flera gånger

mitt i skogen och 
bönehuset som

Kyrktuppen har suttit på kyrktornets topp på Nykyrka, 36 
meter över marken, sedan kyrkan byggdes 1887. Den var 
dock borta i två år för renovering och ny guldbeläggning 
och sattes tillbaka på sin plats 2006. 
Det här var Kyrktuppens utsikt 1980.

Flygfoto från 1958 med Nykyrka och det gamla ålderdoms-
hemmet som syns där skogskyrkogården finns idag. 

Till vänster kyrksalen i St 
Sigfridsgården, Kyrkans Hus, 
1982.

Till höger samlingssal i
källarvåningen i Kyrkans 

Hus, där det nu är pastors-
expedition.
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Mullsjö missionskyrka 1976. Kyrkans Hus, fotot taget från den trappa som fanns
mellan Järnvägsgatan och St. Sigfridsgården.

Nyhemsveckan på 1970-talet.

Bambustaven i Utvängstorp. 
Den lär vara en del av den stav 

som St. Sigfrid hade då han 
vandrade genom Sverige. 

1926 är vykortet stämplat, 
Nykyrka en kyrka mitt i 

skogen.

Syföreningen samlade många flitiga handarbetsdamer. 

F.d. Betaniaförsamlingen i Bjurbäcks fastighet som blev Pingstförsamlingens första möteslokal i Mullsjö på 30-talet. Senare 
Åsbergs plåtslageri och därefter Engstrands plåtslageri. Nuvarande ägarna har förvandlat huset som en gång varit kyrka och 
plåtslageri till ett vackert boningshus. Första fotot från 1992 och senaste fotot från 2017.
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Fem vinnare får välja barn-eller ungdomsbok från Bokhyllan i Kyrkans Hus i 
Mullsjö. Hämta den gärna under expeditionstid.

Vi vill ha din lösning senast den 21 september. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och 
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr 2/2020 är:  
Linnea Hallin, Sandhem Silas Envall Andersson, Mullsjö 
Isak Bergström, Mullsjö Lo Sollenberg, Jönköping 
Greta Gard, Mullsjö

Grattis!
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Dopljuset 
påminner om att 
jag inte är ensam
Tänk att det kan vara så mörkt på natten! 
Kommer du ihåg Samuel när vi vaknade 
mitt i natten och det var strömavbrott? Jag 
tyckte nästan att det var lite otäckt fast det 
var en varm sommarnatt och månen och 
alla stjärnorna lyste klart. Jag kunde inte 
somna om, jag tyckte att jag hörde kon-
stiga ljud överallt. Sedan blev jag hungrig 
också. 
Då var du smart Samuel och sade att nu 
går vi upp och äter. Fast jag hade inte vå-
gat utan dig. Vi fick gå försiktigt nedför 
trappan i det mörka huset och sedan när 
vi kom fram till köksbordet tände vi lju-
set som stod där. Det var ju helt magiskt. 
Vilken skillnad! Det var inte mörkt längre 
utan det blev på något sätt nästan mysigt 
mitt i natten. Vi åt vår macka med mjölk 
till och ja, det kändes bra igen. Fast utan 
ditt sällskap hade det varit svårt, Samuel. 
Men på något vis är det som det ska vara. 
Jag tänker att vi behöver varandra, vi be-
höver hjälpas åt, då går allt lättare. Och 
sällskap, lite mat i magen och ett litet ljus, 
som lyser upp kan göra stor skillnad. 
Vet du, jag har ju ett alldeles eget ljus som 
jag fick när jag döptes i en låda på mitt 
rum. Jag tror att jag ska plocka fram det. 
För du finns ju inte alltid nära mig och kan 
hjälpa mig men då får dopljuset påminna 
mig om att vi faktiskt aldrig är ensamma. 
Inte ens när det känns som allra mörkast 
och jobbigast och jag känner mig helt en-
sam. För Gud har lovat att vara med mig. 
Alltid. 
Du kanske ska leta upp ditt dopljus också, 
Samuel!

- värsta bästa habibi

tips på roliga 
familjespel

Pannkaksspelet Från 4 år, 2-4 spelare, speltid 15 min, 255 kr.
Det här är ett spel som de riktigt små kan vara med på. Slå med en tärning 
och gå lika många steg. Ibland hamnar du på rutor som ger dig fler pann- 
kakor och ibland förlorar du några. Först i mål ger dig givetvis några extra 
pannkakor. Vilket barn vill inte ha en ordentlig hög med pannkakor 
framför sig?

King Domino Från 8 år, 2-4 spelare speltid 15 min, 169 kr. 
Ett enkelt spel att lära sig och varje runda går snabbt att spela. Spelarna 
ska pussla ihop brickor som består av landområden, till exempel vetefält, 
sjöar och bergskedjor. Ju större landområden som hänger ihop, desto mer 
poäng får du. Kan du sedan bygga så att ditt slott hamnar exakt i mitten  
av ditt område så ger det dig extra poäng. 

Exploding Kittens Från 7 år, 2-5 spelare, speltid 15 min, 220 kr.
Ett kortbaserat, snabbt, galet och ett roligt spel! Varje spelare ska avsluta 
sin runda med att dra ett kort. Drar man en exploderande katt så har du 
förlorat – om du inte har ett kort som desarmerar explosionen. Lägg sedan 
tillbaka katten någonstans i korthögen, kanske längst upp så att nästa 
spelare på tur drar katten. När högen är slut finns endast en person kvar, 
de andra har sprängts av de exploderande katterna. 

Rita och gissa Från 10 år, 3-6 spelare, speltid 30 min, 198 kr. 
Ett klassiskt spel där en person ritar och de andra ska gissa vad som ritas. 
Den som gissar rätt först får en poäng. Det går också att köra lagvis, ditt lag 
ska gissa vad du ritar innan tiden tar slut. Ett spel som alltid väcker mycket 
skratt hos både den som ritar och den som gissar. 

Dixit Från 8 år, 3-6 spelare, speltid 30-60 min, 239 kr.
Det här är ett bildspel där varje spelare har ett antal bilder. När det är din tur 
så säger du ett ord som du associerar till en av dina bilder. De andra spelarna 
ska då välja den av sina bilder som passar bäst in på det ord som du nyss sagt. 
När alla valda bilder ligger på bordet ska de andra spelarna gissa vilken bild 
som är din. Gissar alla eller ingen på din bild så får du inga poäng. Det ord 
som du väljer till din bild får alltså inte vara övertydligt men heller inte för 
svårt. Efteråt är det kul att höra hur spelarna associerade till sina bilder. 

5Lägg undan mobiler och plattor och samlas till en 
trivsam höstkväll med ett spel! Här får du tips på 
fem olika bräd- och kortspel som roar hela famil-
jen, från de allra yngsta och uppåt.
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Sommaren har passerat och vi har 
kommit tillbaka i våra rutiner efter 
en semester som kanske inte blev som 
den var tänkt från början. Coronan 
har påverkat även oss med lite besö-
kare i kyrkorna och lite fler på kyrko-
gårdarna.

Men trots allt har det varit skönt att 
få vara ledig en längre period och 
kanske har vi upplevt något som vi 
aldrig hade tagit oss tid till annars. 
Sverige är ett fantastiskt land att vara 
i och mycket att se på i vår vackra na-
tur och med många fina kyrkogårdar 
att besöka. 
Sommaren är högsäsong för oss kyrk-
vaktmästare, allt växer men kanske 
framförallt ogräset som har trivts bra 
under den här perioden med ömsom 
regn, ömsom sol. 

Vår K-heat kommer till användning 
när ogräset ska bort, med hjälp av 
hetvatten som har 96 grader när det 
når ogräset, rensar den häckar och 
andra ytor på ett effektivt sätt. 

Tack till
sommarjobbarna
Under sommaren har ni utöver 
oss ordinarie personal också kun-
nat möta sex härliga tjejer som har 
sommarjobbat på församlingens 
kyrkogårdar. Det är en rolig tid med 
mycket skratt och många bra samtal. 
Vi vill rikta ett stort TACK till Hanna 
Löving, Alva Härnborg , Tilda Härn-
borg, Felicia Pettersson, Edith Claes-
son och Thyra Rang för all hjälp och 
hoppas att ni får en fin höst! 

Är du mellan 15-17 år är du välkom-
men att söka sommarjobb hos oss för 
sommaren 2021! Mer information 
och hur du ansöker kommer i jul-
numret av Kyrktuppen.

Nya sorter och
gamla favoriter
Varje år testar vi några nya sorters 
sommarblommor på våra skötselgra-
var. Vi uppskattar lättskötta blom-
mor, som står sig fina hela säsongen.
Nya sorter har varit Höstfägring, 
Grusnejlika och Lyckliga Lotta. Som 
det ser ut nu får Lyckliga Lotta åter-
komma nästa år då den är lättskött 
och fyller upp gravrabatten på ett bra 
sätt så att texten på gravstenen inte 
blir skymd.
Några gamla favoriter är Afrikansk 
Margerit, Husarknapp, Snöflinga och 
förstås Isbegonia.

Höstsmycka graven
Alla helgon kan i dessa dagar kän-
nas långt borta men det kan vara bra 
att redan nu fundera på hur du vill 
smycka graven.
Det finns många olika sorters kål och 
ljungen finns i många olika varianter. 
Men det är lika fint att smycka enkelt 
med granris och kanske lite ris från 
skogen eller något från trädgården till 
exempel snöbär, mossa, fina löv eller 
järnek. I dessa tider när vi inte ska 
springa för mycket bland folk är det 
kanske dags att lära sig att binda sin 
egen krans eller göra sin egen gravde-
koration!

Från våra vaktmästare...

Sommar med ogräs, nya 
blommor och gamla favoriter 

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

• Kom ihåg att även en höstplantering behöver vatten!

• Ställ aldrig ljus direkt på stenen, oönskad stearin kan vara väldigt 
svårt att få bort.

• Metall från kransar och dylikt missfärgar stenen.T
ipsr
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Isbegonia och höstfägring

Isbegonia och snöflinga

Isbegonia och rosa blåkrage

Isbegonia, Husarknapp och snöflinga
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Kyrkan har alltid funnits med i Maria 
Håkanssons liv.
- Den har varit mitt hem, säger Maria 
och det har alltid funnits med mig att 
här vill jag jobba och här vill jag vara.
           I december 2018 började Maria 
som församlingspedagog i Mullsjö-
Sandhems församling så numera är 
hon som man säger, varm i kläderna 
och har hunnit vara med i flera olika 
sammanhang.
Maria är född i Kymbo och idag bor 
hon i Folkabo/Valstad med sin familj 
Peter, som är präst i Tidaholms och 
sönerna Wilmer, Theodore och Ben-
jamin.
Hon har växt upp med kyrkan och 
fått den med sig från första början, 
berättar hon. Hon var med i kyrkans 
barngrupper, har varit ungdomsle-
dare, kyrkvaktmästare och värdinna i 
Tidaholms församlingshem. 
Det blev fritidsledarutbildning och 
hon har sedan arbetat i Falköpings 
pastorat med bland annat församling-
ens kyrkoherde Pontus Johansson. 
Efter 13 år i Falköping fick hon ett 
erbjudande om en tjänst i Mullsjö-
Sandhems församling. 
- Det var dags att flytta och få andra 
arbetsuppgifter, förklarar Maria. Att 
få arbeta med konfirmander lockade 
mig också. Även att det är en liten 
församling, att få arbeta i ett litet 

sammanhang.
- Jag trivs väldigt bra här, säger Ma-
ria med övertygelse. Jag har blivit så 
väl mottagen. Det är en fin församling 
med vänliga människor.
Nu arbetar Maria med barn i alla 
åldrar, från förskolebarn upp till mel-
lanstadiet. Hon är också konfirmand-
ledare och arbetar med kyrkans Tre 
Ess, människor med funktionsvaria-
tioner. Så håller hon i Öppet hus, som 
vänder sig till småbarn med föräldrar. 
Hon var med och startade upp den 
verksamheten i Sandhem igen där den 
hade varit borta under en period. Det 
blev succé!
- Det är fina möten, säger Maria. Vi 
pratar och umgås. Några av föräld-
rarna har själva varit med i Öppet hus 
som barn!

Behov av att träffas
Under nuvarande omständigheter 
med coronapandemin att ta särskild 
hänsyn till kräver det förstås speci-
ell planering för verksamheten också 
med barnen även om de grupperna 
inte är så hårt utsatta.
- Det känns bra ändå att hålla igång, 
svarar Maria på frågan om hur man 
agerar. Men vi måste naturligtvis an-
passa oss till nuvarande omständighe-
ter. Men behovet att träffas finns!
- Vi försöker att vara utomhus med 

barngrupperna så mycket som möj-
ligt, säger Maria. Men kyrkan har 
naturligtvis också ansvar så vi funde-
rar hela tiden kring formerna för träf-
farna och se vad som är möjligt.
Maria berättar med en stort leende 
hur barnen uppfattar det här med so-
cial distansering. Något barn tycker 
att avståndet ska vara som en kossa 
mellan oss medan en annan föreslår 
en cykels avstånd…

Stort musikintresse
Maria tycker själv om att vara ute 
och hon jobbar gärna med händerna 
och avslöjar att hon till och med har 
byggt en uteplats hemma. 
- Det är bra att ha en trädgård att 
vara ute i tillsammans, säger hon.
För övrigt är musiken ett stort fritids-
intresse, som alltid har funnits och 
som hon håller levande. Det är både 
körsång och solosång på agendan lik-
som gitarrspel.
-Jag hankar mig fram lite på basen 
också, säger hon och så kommer hon 
på att hon för resten också har tagit 
orgellektioner!

För Maria har kyrkan alltid funnits med

Maria Håkansson har arbetat med församlingens 
barn och ungdomar i snart två år. Ett arbete som 
hon känner starkt för och kan glädja sig åt att 
omstarten av Öppet hus i Sandhem blev sådan 
framgång. Nu planerar hon för en annorlunda 
höst. 

- Jag tycker att det blir jättekul att jobba med konfirmander 
igen, säger Maria. En uppgift som hon har lång erfarenhet 
av, allt från ung ledare till arbetet i Falköping och på 
Flämslätts stiftsgård med sommarläger. 

- Här vill jag 
arbeta och här 
vill jag vara
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Fem vinnare får välja mellan en bok från Bokhyllan eller varor från Sackeusboden  
i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.

Vi vill ha din lösning senast den 21 september. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka det till  
Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr 2/2020 är:  
Stig Andersson, Mullsjö, Kerstin Lidhamn, Mullsjö, Eva Stenberg, Mullsjö,

Ingemar Danielsson, Bjurbäck och Amelie Länsberg Rylander, Sandhem
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Öknen och ödemarken 
skall jubla, det 
förtorkade landet 
glädjas och blomma.                                                    
… .. … … …… (Jes 35:1)

Å D E N
H E L A
U T A N
S A T T

30 KYRKTUPPEN 3-2020



Gott och lättbakat!

Äppelpaj med 
knäckig yta
Gläds åt alla äpplen i år! Det går att 
göra så mycket gott av dem antingen 
du har egenodlade eller köper dem 
i butik. Här är ett enkelt och härligt 
gott recept på äppelpaj med en 
knäckig yta. Servera den gärna med 
vaniljsås, lika god till eftermiddags- 
kaffet som till dessert! 

Det här behövs:
150 g smör 2 dl råsocker
0,5 dl ljus sirap 0,5 dl vispgrädde
3 dl havregryn 1,5 dl vetemjöl
1 tsk flingsalt 0,5 tsk bakpulver
600 g äpplen

Gör så här:
Sätt ugnen på 200°. Smält smöret i en kastrull 
tillsammans med råsocker, sirap och visp-
grädde.
Tag från värmen och blanda ner havregryn, 
vetemjöl, bakpulver och flingsalt.
Dela, kärna ur och skär äpplena i klyftor. Lägg 
dem i en smord pajform.
Fördela smeten över.
Grädda i ugnen ca 30 minuter, tills pajen är 
gyllenbrun och knäckig. R
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Den japanske älskaren 
av Isabel Allende

Boktipset...Boktipset...

När jag blev tillfrågad om att skriva 
några rader om en bok som berört 
mig så gick jag tillbaka i min läs-
dagbok och tänkte till. Efter en liten 
stund fastnade jag för en bok som 
jag läste för ett och ett halvt år sedan 
och som jag fortfarande kan tänka 
tillbaka på. Boken heter Den japan-
ske älskaren och är skriven av Isabel 
Allende.
Boken handlar om Ichimei Fukuda 
och Alma Mendel som möts som 
barn och blir förälskade i varandra 
ögonblickligen. De kommer från två väldigt olika familjer, olika 
klasser och någonting händer som skiljer de två åt. När de möts 
igen, i vuxen ålder, vaknar känslorna för varandra på nytt, men 
de förstår att de aldrig kan vara tillsammans och att deras kärlek 
måste vara hemlig. 
Den japanske älskaren sträcker sig över flera årtionden och ut-
spelar sig både i dåtid och nutid. En stor del skrivs även i brev-
form och är i många fall mina favoritstycken: ”Vår kärlek är 
oundviklig, Alma. Det har jag alltid vetat, men under flera år 
motsatte jag mig den insikten och försökte tvinga bort dig ur 
mina tankar eftersom jag aldrig kunde tvinga bort dig ur mitt 
hjärta”. 
Det är en vacker, sorglig, hjärtskärande men samtidigt 
varm berättelse om flera människors levnadsöden. En 
berättelse att både skratta och gråta med. 

Hemligheternas skafferi 
av Caroline Säfstrand
Det är så mycket som Ina inte vet 
om sig själv. Ibland dyker små min-
nesbilder och ljud upp. Vad hände 
egentligen när hon var sex år och 
bodde på Ven? När Ina blir obotligt 
sjuk åker hon tillbaka till sin barn-
doms ö för att finna svar på alla frå-
gor som hon har. Svaren hon finner 
lämnar hon efter sig som ledtrådar i 
ett korsord. 
Ett halvår senare kommer Inas man 
Erik till Ven för att lösa korsordet. 
Där möter han människor som alla 
finns med som ledtrådar i korsordet. Ruta för ruta faller allt på 
plats.
”Hemligheternas skafferi” är en varm och härlig bok. 
Den är fylld av människor som tillsammans hittar 
minnen som ger dem livsglädje och gör dem starkare.

Av Kristina Eyre

Av Maria Högberg
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I HÖST
Nu är det dags för dig som är 14 i år att anmäla dig till konfa 2020-2021! Ett brev 
med en inbjudan är på väg till alla 14-åringar i Mullsjö-Sandhems församling. Kanske 
har du redan fått det! Konfan är öppen för alla, så välkommen att vara med!

Nu är det dags att anmäla sig till konfirmation!

När, var, hur?
Konfan börjar i september 2020 och 
vi träffas på måndagar varannan 
vecka. Första träffen är den 14 sep-
tember.  Några gånger ses vi på sön-
dagar i samband med gudstjänsten. 
Varje måndagsträff startar med 
Drop in-mackfika från kl 15:30 i 
Kyrkans hus i Mullsjö. Sedan kör vi 
igång kl 16 och håller på till kl 18. 
Vi åker förstås iväg på läger, ett på 
hösten, troligtvis en helg i november 
och ett på våren. Några annorlunda 
utflykter och kortare resor blir det 
också. Konfirmationsgudstjänst i 
maj 2021. Vi som leder konfirmatio-
nen är präst, pedagog, musiker och 
unga ledare från kyrkan. Konfirma-
tionstiden är gratis.

Konfirmationstiden är en spän-
nande upptäcktsresa där du får tid 
att komma underfund med vem du 
själv är, tillsammans med vuxna och 
andra i din ålder. Du får nya kom-
pisar, du får åka på mysiga, roliga 
läger, du får pröva på och lära om 
kristen tro, prata om Gud och prata 
med Gud. Du får chans att ställa 
dina frågor om kärlek, Gud, Bibeln, 
ondska, livsstil - ja allt.  

Ordet konfirmation betyder bekräf-
telse och i kyrkan står det för att du 
hör ihop med Gud genom dopet och 
att just du är värdefull och viktig. 
Du behöver inte vara döpt för att 
börja i en konfirmandgrupp. Det blir 
i så fall en del av din konfirmandtid 
att själv välja var, när och hur ditt 
dop ska gå till. Dopet kan ske i grup-
pen, med familjen, eller helt själv på 
en plats som betyder mycket för dig.

Hur anmäler jag mig? 
Genom att skicka ett mail till: 
mullsjo-sandhems.forsamling@
svenskakyrkan.se

I din anmälan skriver du ditt för- 
och efternamn + personnummer
Gärna mobilnummer till dig som 
konfirmand men också till någon 
vuxen/vårdnadshavare.

Har du frågor eller vill prata med 
någon av ledarna så hör av dig till 
församlingspedagog Emma-Britta 
Cannerstad telefon 0392-104 11 el-
ler 073-0370264. 

Musik i HöstkvällMusik i Höstkväll
”Stråkafton med familjen Risinger”
Lördag 19 september kl 18.00 i Bjurbäcks kyrka

”När dikten tar ton” 
Sång och piano Sara & Magnus Brengesjö
Lördag 24 oktober kl 18.00 i Sandhems kyrka 

Ledare Emma-Britta Cannerstad, Pontus Johansson & Maria Håkansson.
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I HÖST
Du som konfirmerar dig i september 2020…
Det finns en fortsättning! 
Kom och pröva på ett år eller fler 
som konfirmandledare!
Då får du chansen att vara med och 
sprida glad stämning i årets konfir-
mandgrupp. Du är med och plane-
rar och deltar i kick off, läger, resor, 

konfirmation etc. Som konfaledare 
får du även möjlighet att följa med 
till Taizé i Frankrike. Det finns ock-
så möjlighet för dig att vara ledare 
för någon av våra yngre grupper 
PAX eller miniorerna. 
Vi träffas cirka två gånger i måna-

den och hittar på en massa kul! 
Våga pröva!
Till dig som funderar på att bli leda-
re, läs vad årets ledare berättar om 
sin uppgift:

Ja, man får många nya 
vänner. Jag ångrar inte en 
sekund att jag blev ledare. 
Vi har väldigt roligt tillsam-

mans. 

Det är roligt, det 

tar tid, men det 

är värt det! 

Det är mysigt att 
träffas, prata var-
dag och kyrka i ett 
tillåtande klimat. 

Det var kul att 
hålla i lekarna! Våga pröva, 

det blir kul! 

Kom och träffa kompisar, var med på spelkvällar och andra äventyr!
Nu startar vi en spännande ung-
domsgrupp för dig som går i åk.8 
och uppåt. 
Varannan måndag träffas vi för att 
spela spel, baka, samtala om livet, 
Gud, relationer och hänga med 
kompisar. Kanske har du egna 
idéer?
Vi kommer att hålla till i Kyrkans 
Hus i Mullsjö men ibland är vi 

även ute på äventyr någonstans! 
Start 21 september kl. 18.30 - 20 
i Kyrkans Hus, Mullsjö.
Hoppas vi ses!

Har du några funderingar?
Kontakta Emma-Britta 
Cannerstad 0392-104 11 
eller 073-037 02 64

Är du intresserad? Hör av dig till Emma-Britta Cannerstad 
Tel: 0392-10411 eller emma-britta.cannerstad@svenskakyrkan.se 
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I HÖST

Varmt välkommen på våffelcafé
Under hösten är du välkommen på nygräddade våfflor i Kyrkans Hus i 
Mullsjö och i Sandhems Församlingshem, onsdagar 14.30-16.30

VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA
KYRKANS HUS MULLSJÖ 
Pax
Torsdagar, drop-in kl 15.00 
För dig som går i 4-6:an. 
Här finns möjlighet att droppa in 
och äta mellanmål, macka eller 
frukt, spela spel, prata, hänga 
med kompisar, läsa läxor eller 
bara vara tills gänget är samlat 
och Paxträffen börjar. 
Kl 15:45 startar vi Pax och håller 
på till klockan 17.
Varje träff har ett tema och 
utifrån det hittar vi på roliga ak-
tiviteter. Vi pratar om det som 
känns viktigt. Det ges möjlighet 
till olika former av kreativitet och 
självklart blir det en och annan 
rolig lek. Vi avlutar varje träff 
med andakt kring dagen tema. 
Ledare är Emma-Britta Can-
nerstad och Maria Håkansson, 
församlingspedagoger. 

KYRKANS HUS MULLSJÖ 
Miniorer
Torsdagar kl 17.15-18.15
För dig som går i F-3:an.
Här leker vi, pratar, pysslar, hittar 
på äventyrliga saker - både inne 
och ute. Vi provar på lite fri-
luftsliv, vi bakar och vi upplever 
bibelberättelser på olika sätt. Vid 
varje träff har vi en kort andakt. 
Bra att ha kläder efter väder! 
Ledare är Ann Sääv och Maria 
Håkansson, församlingspedago-
ger.

SEPTEMBER 
9/9 Mullsjö, Kyrkans Hus 
16/9 Sandhem, Församlingshemmet 
23/9 Mullsjö, Kyrkans Hus – GÄST 
30/9 Sandhem, Församlingshemmet

OKTOBER 
7/10 Mullsjö, Kyrkans Hus 
14/10 Sandhem, Församlingshemmet 
21/10 Mullsjö, Kyrkans Hus  
28/10 Sandhem, Församlingshemmet - GÄST

NOVEMBER 
4/11 Mullsjö, Kyrkans Hus 
11/11 Sandhem, Församlingshemmet 
18/11 Mullsjö, Kyrkans Hus – GÄST      
25/11 Sandhem, Församlingshemmet

DECEMBER 
2/12 Mullsjö, Kyrkans Hus  
9/12 Sandhem, Församlingshemmet GÄST

En gång i månaden gästas Våffelkaféet av en gäst som 
underhåller med sång och musik eller en spännande be-
rättelse. Max antal gäster är 40.

Ingen föranmälan.
Har du frågor är det bara att du hör av dig till
Maria Håkansson 0392-13035 eller sms: 072-201 08 58
eller maila: maria.hakansson@svenskakyrkan.se 
 
Gruppstart vecka 38, torsdag 17/9.

Öppet hus startar igen vecka 38 
Torsdagar kl 10-12 i Mullsjö, kaféet i Kyrkans Hus
Fredagar kl 10-12 i Sandhems församlingshem
Vi kommer att ha enklare fika, sångstund och fri 

lek. Vi följer givetvis Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer och för att kunna hålla avstånd 
behöver vi sätta ett maxantal på 20 personer/träff.
Välkommen! Maria & Maria
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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 Mullsjö-Nytt.

Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför kalendern på
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

OKTOBER

04 11 Nykyrka kyrka 
Familjegudstjänst, Pontus Johansson. 
Kyrkvillans förskola medverkar.

16 Utvängstorps kyrka  
Söndagsmässa, Pontus Johansson.

 Helige Mikaels dag: Änglarna

18 11 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Pontus Johansson. Körgrupp 
medverkar.

16 Bjurbäcks kyrka  
Söndagsmässa, Pontus Johansson. Körgrupp.

19:e sön e trefaldighet: Trons kraft

25 11 Nykyrka kyrka  
Högmässa, Emma Thorén.

16 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Emma Thorén.

20:e sön e trefaldighet: Att leva tillsammans

SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 
123 272 22 39

11 11 Nykyrka kyrka  
Högmässa, Emma Thorén.

16 Sandhems kyrka  
Gudstjänst, Helge Antonsson.

Tacksägelsedagen: Lovsång

Kyrktuppen kommer ut den 24-25 oktober och 12-13 december.
Samtliga hushåll i kommunen ska få tidningen i sin brevlåda. Vi är 

dock medvetna om att det inte alltid fungerar tillfredsställande med 
distributionen. Om du saknar din tidning, ring svensk Direktreklam på  

tel. 036-18 76 10 eller e-post sdr611@sdr.se
Tidningen finns också att hämta i kyrkorna och i Kyrkans Hus i Mullsjö.

SEPTEMBER

06 10 Sandhems kyrka 
Gudstjänst, Helge Antonsson.

16 Bjurbäck 
Vandringsgudstjänst, Helge Antonsson. Vi startar vid 
kyrkans parkering och går en runda på 3,6 km. Plant 
underlag och mindre backar. Ta med eget fika.

13:e sön e trefaldighet: Medmänniskan

20 11 Nykyrka kyrka  
Högmässa, Pontus Johansson.

16 Sandhems kyrka  
Gospelgudstjänst, Pontus Johansson. Körgrupp 
medverkar.

15:e sön e trefaldighet: Ett är nödvändigt

27 11 Sandhems kyrka 
Högmässa, Emma Thorén. Körgrupp.

16 Nykyrka kyrka  
Taizémässa, Emma Thorén. Körgrupp. 

16:e sön e trefaldighet: Döden och livet

13 11 Nykyrka kyrka  
Högmässa, Emma Thorén.

16 Utvängstorp  
Vandringsgudstjänst, Emma Thorén. Vi startar vid 
kyrkans parkering och går den lilla pilgrimsrundan, 
ca 3 km i kuperad terräng. Ta med eget fika.

14:e sön e trefaldighet: Enheten i Kristus

Morgonmässa i Kapellet
Kyrkans Hus, Mullsjö onsdagar kl 8:30

Morgonbön i Kapellet
Kyrkans Hus, Mullsjö måndag-tisdag, torsdag-fredag kl 8:30

Barngudstjänst i Kapellet
Kyrkans Hus, Mullsjö tisdagar udda veckor kl 9 (start 22/9)
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MED TOMAS SJÖDIN, UR HANS BOK LITA PÅ ATT DET LJUSNAR

Tänkt & Tyckt
Vi måste ses någon gång!
Jag kommer på mig själv med att all-
deles för ofta avsluta spontana möten 
med meningar som ”Vi måste träf-
fas snart!” eller ”Vi måste ses någon 
gång!”. Nu undrar jag när detta ”nå-
gon gång” egentligen infaller? Tusen 
andra saker skjuter in sig emellan och 
förpassar de där mötena till obestämd 
framtid. Och hela tiden vet man att 
man förr eller senare kommer till den 
punkt då man skall vända sig om en 
sista gång, ta farväl av det liv man 
fick och att det då inte går att skjuta 
på saker längre. Det är en allvarlig 
tanke. Och sporrande. För så länge 
livet pågår är ”någon gång” alltid 
inom räckhåll.

Jag går in och ut på våra sjukhus i 
storgöteborg. Inte sällan är jag kall-
lad dit för at växla några ord med en 
människa vars jordeliv går mot sitt 
slut. Det som viskas i sådana situa-
tioner stannar där, men ett mönster 
framträder: Allt tvärsäkert är borta, 
strunt blir strunt, ingen pratar om 
Thailandresor som aldrig blev av eller 
att man inte hann byta kök. Alla pra-
tar om samma sak: Relationen till de 
människor man älskar. Och så und-
rar jag: Varför ska det vara svårt att 

ta den insikten och backa in den i det 
liv som pågår? Bestämma sig för att 
ge plats för det viktiga medan vi ännu 
har chansen.

För att par år sedan kom Bronnie Wa-
res The top five regrets of dying. His-
torien bakom boken är att låtskriva-
ren och sjuksköterskan Bronnie Ware 
fick för sig att starta en blogg. I den 
skrev hon kring tre teman: Resor, det 
som hon kallade för det naturliga li-
vet, och så ovanliga pungråttor. Någ-
ra få följde hennes texter. Det var när 
hon lade till sitt fjärde ämne som nå-
got började hända. Under de åtta år 
hon arbetat med palliativ vård, vård 
i livets slutskede, hade hon dagligen 
pratat med döende patienter. Hon 
fann en förvånande samstämmighet i 
vad dessa samtal kom att handla om 
och bestämde sig för att lista de äm-
nen som oftast återkom. Under rub-
riken ”Regrets of dying” (vad döende 
ångrar) lade hon ut de fem vanligaste 
temana i sin blogg. Hon skriver i bo-
kens förord att bloggen plötsligt fick 
vingar och ganska snart hade åtta 
miljoner människor läst hennes kor-
ta text. Etthundrasextiosju ord. Inte 
mer. Inte mindre. Här följer dessa te-

man lite fritt översatta:
Jag ångrar att jag lät mig styras av an-
dras förväntningar.
Jag ångrar att jag jobbade så mycket.
Jag ångrar att jag inte hade mod att 
sätta ord på mina egna känslor.
Jag ångrar att jag inte vårdade kon-
takten med mina vänner.
Jag ångrar att jag inte tillåtit mig själv 
att vara lite lyckligare.

Jag tror nu inte att det är särskilt sunt 
att leva sina dagar i tanken på att 
man en gång skall dö, men att någon 
gång ibland checka av att det inte är 
det viktigaste man ständigt skjuter 
framför sig med ord och meningar 
som ”Vi måste ses någon gång” kan 
vara mödan värt. Bronnie Wares lista 
kan mycket väl tjäna som ett under-
lag för en sådan avstämning. ”Någon 
gång” kommer inte av sig självt. Man 
får allt baxa in det i sin kalender.
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