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Svenska kyrkan är inte vilken organisation som helst. 
Försök, den som vågar, att förklara hur det funkar. På 
ett plan är vi en demokratisk organisation. Nu har vi ett 
kyrkovalsystem som påminner mycket om det som vi är 
vana vid från samhället i övrigt. Val till Kyrkofullmäktige 
(lokalt – församlingen), Stiftsfullmäktige (stiftsnivå) 
och till Kyrkomötet (riksnivå) är nästan som kopia från 
kommun-, landstings- och riksdagsval. Men det är viktigt 
att komma ihåg just det där: vi är inte vilken organisation 
som helst. Vi är Kyrka. Och det finns sådant som ett 
Kyrkofullmäktige eller Kyrkomöte inte kan besluta om 
utan att upphöra vara just kyrka. Kyrkans tro och liv, 
bekännelsen till Gud, Fader, Son och helig Ande, är 
inte i våra händer att rösta bort, eller att det är onödigt 
med dop, eller att vi nog borde ersätta nattvarden med 
musikstunder eller fikagemenskap. 

När det är som det ska, då finns här människor i olika 
åldrar, kvinnor och män som verkligen förstår att Kyrkan 
har viktiga uppgifter och som vill kämpa för det och som 
delar Kyrkans liv, OCH som ställer sig till förfogande: att 
låta sig väljas. Det är ett väldigt fint ord: förtroendevald. 
Om man har blivit invald i ett fullmäktige i församlingen 
eller i stiftet eller kanske Kyrkomötet kan man tänka så 
här: Det finns de som har ett sådant förtroende för mig att 
de lägger sin röst på mig. Att vara med förtroende vald. 
Som tillhörig Svenska kyrkan är du med och kan påverka. 
Här finns programpunkter och hjärtefrågor som drivs 
fram. Din röst är viktig. Hoppas att du hinner sätta dig in i 
vad olika kyrkovalskandidaterna står för och vill driva. Du 
är ju också med och stärker mandatet för den som ställt 
sig till förfogande. Det är också en viktig aspekt. Att ge 
mandat åt goda värden. Låt hjärtat och tanken vara med 
när du ger din röst.

Så slog det mig nu – det är stort att ha blivit utvald. För 
dig och mig och andra är det faktiskt så. Utvald och 
kallad, värd att satsas på. Till och med större än att som 
Messi utväljas och köpas till Paris Saint-Germain. Gud 

säger till sin profet Jeremia: 
”Innan jag formade dig 
i moderlivet utvalde jag 
dig…”. Han fick profetens 
kallelse. Men en ännu 
större kallelse är detta: att 
höra till Gud och att höra 
hemma i Guds rike. Genom 
dopet blir den kallelsen 
tydligt utsagd: ”Jesus 
Kristus, den korsfäste och 
uppståndne, kallar DIG att 
vara hans lärjunge.” Med 
det följer starka mandat. 
Det kan vi läsa i Bibeln 
om. Jesus säger tydligt till 
lärjungarna: ”Ni har inte 
utvalt mig, utan jag har 
utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt, 
frukt som består, och då ska Fadern ge er vad ni än ber 
honom om i mitt namn.” Det är det absolut viktigaste: 
Kom ihåg att du är utvald. Sedan är det viktigt…att dela 
ansvar och göra val.

Varma hälsingar till dig från

Pontus Johansson, kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling

pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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Vad vill DU att kyrkan ska göra? Söndagen den 19 september 2021 är det kyrkoval. Då 
får alla Svenska kyrkans medlemmar, som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda dem de 
kommande fyra åren.

9 viktiga anledningar till 
att DU ska rösta i kyrkovalet

Svenska kyrkan är en öppen folk-
kyrka. Det innebär att du som är 
medlem, genom att rösta i kyrkova-
let, kan vara med och demokratiskt 
påverka beslut i kyrkan, både på lo-
kal och nationell nivå. Förutom de 
förtroendevalda har biskopar, präs-
ter och diakoner rätt att fatta beslut 
i vissa frågor. De är kyrkliga ledare 
och har speciella utbildningar för sina 

uppdrag. Deras ansvar är att Svenska 
kyrkans lära följs, medan de förtroen-
devalda ansvarar för att demokratin 
upprätthålls. Detta kallas den gemen-
samma ansvarslinjen.

Din röst spelar roll!
Vilka ska få ditt förtroende att fatta 
viktiga beslut i kyrkan de kommande 

fyra åren? Det handlar både om be-
slut i din församling och om övergri-
pande beslut för hela Svenska kyrkan. 
Hur ska din kyrkoavgift användas? 
Vilka verksamheter ska finnas i din 
församling? Vilka ställningstaganden 
ska kyrkan göra?

Utnyttja möjligheten att påverka din 
kyrka!
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Det finns många skäl till varför du ska rösta i 
kyrkovalet. Här är nio viktiga anledningar:
✔ För att man får – demokratin fungerar bara om den används.

✔ För att man vill – Svenska kyrkan berör fler än man tror, mig eller andra, nu eller en annan gång.

✔ För att Svenska kyrkan spelar en viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen.

✔ För att stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och styra.

✔ För att vara delaktig, vara med och påverka och ta ansvar.

✔ För att varje röst väger tungt i kyrkovalet.

✔ För att Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang.

✔ För att det handlar om hur min kyrkoavgift används.

✔ För att man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan ska lägga kraften.
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Svenska kyrkan har 5,8 miljoner medlemmar, cirka 21 600 anställda och tusentals och 
åter tusentals frivilligarbetare. Vart fjärde år hålls det val då drygt 19 400 förtroende-
uppdrag ska fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 5 miljoner personer som har rösträtt. Det 
är medlemmar som är minst 16 år gamla på valdagen den 19 september.

Det här är kyrkovalet 

Var med och påverka 
både lokalt, regionalt och nationellt!

För Svenska kyrkan är medlemmar-
nas inflytande viktigt. För att kunna 
kalla sig folkkyrka måste ju folket 
vara med och styra. Det gör man på 
tre olika nivåer: lokalt, regionalt och 
nationellt. Parallellt med de nivåerna 
finns också ett religiöst, teologiskt, le-
darskap i form av kyrkoherdar, bisko-
par och ärkebiskopen.

Kandidater och 
nomineringsgrupper
Personer som ställer upp i kyrkovalet 
kallas för kandidater. De represente-
rar olika nomineringsgrupper. No-
mineringsgrupperna driver de frågor 
som de tycker är viktiga för Svenska 
kyrkan och i kyrkovalet röstar man 
på de nomineringsgrupper och kandi-
dater som man tycker bäst represente-
rar ens egna åsikter. 

Det lokala valet
På den lokala nivån är det kyrkofull-
mäktige som man väljer. Kyrkofull-
mäktige utser sedan ett kyrkoråd, 
som är som församlingens eller pasto-
ratets styrelse. Där sitter också kyrko-
herden med, som leder församlingens 
arbete. Kyrkofullmäktige fattar de 
beslut som påverkar medlemmarna 
mest. Det handlar till exempel om vad 
församlingen ska arbeta mer med, om 
det är nya inriktningar och stora sats-
ningar som ska göras, eller om det är 
verksamheter som ska läggas ned eller 
slås ihop. Ska församlingen samar-
beta med det lokala flyktingboendet? 
Ska det göras en stor satsning på barn 
som lever i fattigdom? Ska försam-
lingen anställa ytterligare en diakon 
för att utöka hembesöksverksamhe-
ten hos äldre och sjuka? Det är såda-

na frågor som beslutas om på 
lokal nivå.

Det regionala 
valet
På regional nivå väljer man 
ledamöter till stiftsfullmäkti-
ge. Det finns 13 stift och deras 
uppgift är att stötta försam-
lingarnas arbete och att se till 
att församlingarna följer lagar 
och regler som finns om deras 
verksamhet. Ska en kyrka re-
noveras kan stiftet hjälpa till 
med expertiskunskap. Finns 
stora behov som till exempel 
många hemlösa, kan stiftet 
samordna hjälpinsatser. Stif-
ten utser också församlingar 
som bedriver verksamhet på 
finska, samiska och tecken-
språk till exempel.

Det nationella va-
let
Högsta beslutande organ inom Svens-
ka kyrkan är Kyrkomötet med 251 
ledamöter. Det har möten två gånger 
om året och kan jämföras med riks-
dagen. Här tas principiella beslut som 
är viktiga. Vilka psalmer ska finnas i 
psalmboken? Hur ska gudstjänsterna 
genomföras? Vilka riktlinjer ska fin-
nas för Svenska kyrkans arbete för 
klimatet? Det är exempel på frågor 
som kyrkomötet har hand om.

Kyrkostyrelsen 
ansvarar för kyrkovalet
När kyrkomötet inte sammanträder 
är det kyrkostyrelsen som leder det 

nationella arbetet. Det är kyrkomötet 
som utser de 14 ledamöterna och är-
kebiskopen är dess ordförande. 
Kyrkostyrelsen ansvarar för att kyr-
kovalet genomförs. De ser till att det 
finns ett valkansli som arbetar med 
valet. Valkansliet börjar arbeta flera 
år innan valet ska genomföras. Det 
krävs mycket arbete för att hålla ihop 
alla inblandade. Det är över fem mil-
joner personer som har rätt att rös-
ta. I förra kyrkovalet, 2017, ställde 
33 000 kandidater upp. I år har 761 
nomineringsgrupper registrerat sig. 
Det finns 612 valnämnder, som an-
svarar för valen på lokal nivå, 13 stift 
som ansvarar för valen på regional 
nivå och tusentals frivilligarbetare.
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Endast en nomineringsgrupp 
i Mullsjö-Sandhems församling
Benämningen politiska partier fö-
rekommer inte i kyrkovalet, utan 
medlemmarna röstar istället på nomi-
neringsgrupper. Det är sammanslut-
ningar och intressegrupper formade 
för att delta i kyrkovalet. 

Tidigare har det funnits flera nomi-
neringsgrupper i Mullsjö-Sandhems 

församling men numera drivs försam-
lingsarbetet utan olika nominerings-
grupper under benämningen Aktiv 
kyrka i Mullsjö-Sandhems försam-
ling. Alla kandidater arbetar med en 
samsyn för församlingens bästa. Dis-
kussioner förekommer mellan de oli-
ka kandidaterna men resulterar i ett 
gemensamt beslut.

Du behöver inte kryssa någon kan-
didat på listan. Men du kan rösta 
på upp till tre kandidater genom att 
kryssa i deras namn på valsedeln. 
Dina kryss ökar deras möjlighet att 
bli valda till Kyrkofullmäktige. 
Du får inte stryka, skriva till eller 
ändra något eftersom din röst då blir 
ogiltig. 

F
o
t
o
 
M
a
g
n
u
s
 
A
r
o
n
s
o
n
 
/
I
k
o
n

KYRKTUPPEN 3-2021 5



Mullsjö- Sandhems församling styrs av kyrkofullmäktige. Det är de kandidaterna som du 
röstar på i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som är det organ som 
arbetar närmast verksamheterna i församlingen. Där sitter också kyrkoherden med, som 
leder församlingens arbete. 

Kyrkorådet förbereder och 
kyrkofullmäktige beslutar 
i församlingen

Kyrkorådet bereder ärenden som kyr-
kofullmäktige sedan ska besluta om. 
På den här lokala nivån fattas till ex-
empel beslut om budget, om verksam-
heter ska startas eller läggas ned och 
de har det yttersta arbetsgivaransva-
ret. Alla församlingar har de här obli-
gatoriska uppgifterna: 
• Att fira gudstjänst. 
• Att bedriva diakoni, som är kyrkans 
medmänskliga och sociala arbete.
• Att undervisa om den kristna tron. 
• Att sprida den kristna tron till de 
som vill veta mer. 
• Att ansvara för begravningsverk-
samheten (utom i Stockholm och 
Tranås, där det är kommunens upp-
gift). 
• Att ta hand om kyrkor och andra 
byggnader.  
• Att anställa och avlöna personal. 

Kyrkorådet i Mullsjö-Sandhems 
församling kan nu avsluta den här 
mandatperioden och kan se tillbaka 
fyra intressanta år, säger kyrkorådets 
ordförande Helvi Dahlén.  Många 
diskussioner har det varit under åren 
men med enighet om de viktiga beslu-
ten.

- En av de viktigaste och vanligaste 
punkterna på dagordningen i kyrko-
rådet handlar om församlingens eko-
nomi, säger Helvi Dahlén.
- Vi får aldrig glömma att det är med-
lemmarnas pengar vi handskas med, 
påminner hon. 
I kyrkorådet arbetar man också med 
budget och verksamhetsplan som se-
dan ska godkännas av kyrkofullmäk-
tige. 
Under åren har det också varit ett an-

tal vakanser i personalstyrkan, både 
på grund av pensionsavgångar och 
personal som flyttat från orten. Det 
har krävt mycket och omsorgsfullt ar-
bete att tillsätta ny personal. För när-
varande är emellertid personalstyrkan 
fulltalig. 

Församlingen äger och ansvarar ock-
så för ett antal fastigheter, skog och 
mark och det kräver underhållsplaner 
för att behålla ett gott skick på dessa.
Kyrkvillans förskola, en av kommu-
nens mest populära, ingår också i 
församlingens ansvar att den fungerar 
både praktiskt och ekonomiskt.

- Det har varit fyra intressanta och 
innehållsrika år, berättar Helvi Dahl-
én. År 2018 var det biskopsvisitation 
och vi fick ett givande och intressant 
besök av biskop Åke Bonnier under 
några dagar.

Mullsjö-Sandhems församling var en 
av sju pilotförsamlingar som ingick i 
en nationell kommunikationskurs då 
all personal var delaktig.

Nu kan vi glädjas åt att Utvängstorps 
kyrka har fått nytt tak och en till-
gänglighetsramp vid Bjurbäcks kyrka 
är färdig.

På programmet nu står planeringen 
av en ny askgravplats på Nykyrka 
kyrkogård,

den unika dopängeln i Bjurbäcks 
kyrka genomgår en renovering och de 
kyrkliga textilierna ska få en översyn.
Det har dessutom varit en ytterst spe-
ciell tid med coronarestriktioner som 

berört också kyrkan och dess verk-
samheter. 

- Många verksamheter har förändrats 
men vi kan glädja oss åt att våra kyr-
kor har varit öppna nästan hela tiden, 
säger Helvi.

Fotnot:
Kyrkofullmäktiges sammanträden är 
öppna för alla, dock inte Kyrkorådets 
men alla har rätt att läsa protokollen 
från sammanträdena.

- Det har varit fyra intressanta och inne-
hållsrika år, säger kyrkorådets ordförande 
Helvi Dahlén när hon ser tillbaka på den 
gånga mandatperioden.
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Är det över? Eller kommer det en fjärde coronavåg under hösten? Kyrkovalet är sedan 
mer än ett år förberett för att pandemin kan finnas kvar när Svenska kyrkan går till kyr-
koval i september. 

Väl förberett för ett 
Coronatryggt kyrkoval

Valkansliet har följt utvecklingen och 
försökt att förutspå hur pandemin ut-
vecklas. Om det är något världen har 
förstått är det att det är otroligt svårt 
att sia om virusets framfart. 
Samtidigt är vi tacksamma över den 
medicinska forskningen och vacci-
nationsprogrammen som gör att vi i 
Sverige kan lätta på restriktionerna. 
För kyrkovalets del innebär det bre-
dare marginaler för de skyddande in-
satser som Svenska kyrkan förberett. 
- Det känns väldigt skönt att vi tidigt 
tog pandemin på allvar och genast 
började arbeta med på vilket sätt den 
skulle kunna påverka kyrkovalet, sä-
ger Anki Bondesson, som leder val-
kansliets arbete med att arrangera 
kyrkovalet.
I samråd med Folkhälsomyndigheten 
har valkansliet tagit fram rutiner och 
riktlinjer för hur röstningen i vallo-
kaler och förtidsröstningslokaler kan 
ordnas för att minska trängsel och 
hålla avstånd. Personalen kommer 

också att kunna använda visir och så 
kallade hostskydd om de vill. Det är 
plexiglasskivor som ställs på bordet 
där de röstande lämnar över sina rös-
ter till en valförrättare. De röstande 
ombeds att vika in fliken på valkuver-
ten istället för att slicka igen dem. Det 
kommer också att finnas handsprit 
och tydliga instruktioner.
I kyrkovalet går det också att rösta 
per brev eller med bud om man inte 
vill eller kan besöka en lokal för röst-
ning. Då behöver man ett särskilt 
brevröstningspaket och två vittnen 
som intygar att röstningen gått rätt 
till. Vittnena behöver vara 18 år el-
ler äldre. Men för att rösta är det 16 
år som gäller och att man är medlem 
i Svenska kyrkan och folkbokförd i 
Sverige. 
- Vi känner oss väl förberedda för 
kyrkovalet, oavsett hur coronasitua-
tionen ser ut i september, säger Anki 
Bondesson. Vi har tagit höjd för en 
hög smittspridning och fortsatta res-

triktioner, så även om det kommer en 
fjärde smittvåg känner vi oss trygga 
med att kyrkovalet kommer att kun-
na genomföras på ett säkert sätt. 
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- Vi känner oss väl förberedda för kyrko-
valet, oavsett hur coronasituationen ser ut, 
säger Anki Bondesson, som leder valkansli-
ets arbete med att arrangera kyrkovalet.
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Kyrkovalet är egentligen tre olika val: till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till 
kyrkomötet. Det är de beslutande organ som styr församlingen eller pastoratet, stiftet 
och Svenska kyrkan på nationell nivå. Det motsvarar ungefär kommun, region och riks-
dag. 

Frågor och svar om kyrkovalet

Vad gör de olika 
nivåerna? 
Församlingar eller pastorat styrs av 
kyrkofullmäktige. Det är de nomi-
neringsgrupperna och kandidaterna 
som du röstar på i kyrkovalet. Kyrko-
fullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, 
som är det organ som arbetar när-
mast verksamheterna i församlingen 
eller pastoratet. De ger förslag till be-
slut som sedan tas i kyrkofullmäktige. 
På den här, lokala nivån, fattas till 
exempel beslut om budget, om verk-
samheter ska startas eller läggas ned 
och de har det yttersta arbetsgivaran-
svaret. Alla församlingar och pastorat 
har de här obligatoriska uppgifterna: 
1. Att fira gudstjänst. 
2. Att bedriva diakoni, som är kyr-
kans medmänskliga och sociala ar-
bete.
3. Att undervisa om den kristna tron. 
4. Att sprida den kristna tron till de 
som vill veta mer. 
5. Att ansvara för begravningsverk-
samheten (utom i Stockholm och 
Tranås, där det är kommunens upp-
gift). 
6. Att ta hand om kyrkor och andra 
byggnader.  
7. Att anställa och avlöna personal. 

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta be-
slutande organ. Det beslutar om bud-
get, kyrkoavgift och frågor av större 
vikt. Stiftens uppgift är att stötta för-
samlingarnas och pastoratens arbe-
ten. Stiften ser också efter att försam-
lingar och pastorat arbetar med det 
som de ska göra. Den högsta ledaren 
i stiftet är biskopen, som är Svenska 
kyrkans ansikte utåt i sitt stift. 
Kyrkomötet är Svenska kyrkans hög-
sta beslutande organ och träffas två 
gånger om året, på hösten. Kyrkomö-
tet beslutar om frågor som har bety-
delse för hela Svenska kyrkan, som 
bland annat regelverk, handboken för 
gudstjänstfirande och psalmboken. 
Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse 
som arbetar när kyrkomötet inte har 
möten. Det är ärkebiskopen som le-
der kyrkostyrelsens möten. Hon är 
också hela Svenska kyrkans ansikte 
utåt. 

Vad röstar man på?
De grupper som ställer upp i kyrko-
valet kallas för nomineringsgrupper. 
I likhet med politiska partier har de 
program, ideologiska och teologiska 
inriktningar och önskemål kring vad 
Svenska kyrkan ska arbeta mer eller 
mindre med.

Hur många röstar i 
kyrkovalet? 
Det första kyrkovalet, enligt den form 
som finns nu, hölls 2001 och då rös-
tade drygt 14 % av de röstberättiga-
de. I kyrkovalet 2017 röstade drygt 
900 000 personer eller 19 %. 

Är det verkligen någon 
idé med ett val när val-
deltagandet ligger på 
drygt 20 procent?
Svenska kyrkan är en folkkyrka – al-
las kyrka. Det är det som evangelisk-
luthersk betyder och som Svenska 
kyrkan benämner sig som. Därför är 
det grundläggande att kyrkan styrs på 
demokratiskt vis och att medlemmar 
har inflytande över viktiga beslut. 
Även om valdeltagandet hamnar på 
20 procent är det över 900 000 perso-
ner som röstar. 

Vilka är de stora frå-
gorna i kyrkovalet? 
Det är nomineringsgrupperna som 
driver vad de vill genomföra och 
kommunicerar med väljarna om det. 
Du kan kontakta de nominerings-
grupper som du är intresserad av att 
fråga dem direkt hur de ställer sig till 
sådant som du tycker är viktigt. 

Hur mycket makt har 
nomineringsgrupperna 
och de personer som 
väljs? 
Det spelar stor roll vilka nominerings-
grupper och personer som väljs. På 
lokal församlingsnivå påverkar det 
direkt vad kyrkan på orten gör för 
satsningar och prioriteringar. 
På regional stiftsnivå fattar man be-
slut om bidrag till renoveringar av 
kyrkor, samordning av olika typer av 
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stöd för till exempel härbärgen vinter-
tid, stöd för funktionsnedsatta, hjälp 
till flyktingar och integration, klimat-
satsningar och så vidare. 
På nationell nivå fattas övergripande 
beslut som påverkar hela Svenska 
kyrkan. Ett sådant exempel är vilka 
psalmer som ska finnas med i psalm-
boken. Ett annat exempel är den så 
kallade samvetsklausulen om hur 
enskilda präster och diakoner får 
förhålla sig till frågor som kvinnliga 
präster eller samkönade äktenskap. 

Vem får rösta?
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan 
och ha fyllt 16 år senast på valdagen. 
Runt den 13 augusti plockar man 
fram de så kallade röstlängderna, där 
alla röstberättigade medlemmar står 
med.

När hålls valet?
På söndagen den 19 september. Valet 
hålls alltid den tredje söndagen i sep-
tember vart fjärde år. 

Hur röstar man? 
Alla som får rösta får hem ett röst-
kort till den adress där man är folk-
bokförd. På röstkortet står det vilken 
vallokal du ska rösta i på valdagen. 
Du behöver ta med dig röstkort och 
legitimation för att kunna bevisa att 
du är du. 
Över hela landet kan du förtidsrösta 
från och med den 6:e och till och med 
den 19 september. Du behöver ta med 
dig ditt röstkort och legitimation. 
Röstar du via bud eller brevröstning 
behöver du ett brevröstningspaket, 
som du kan hämta eller skicka efter 
från församlings- eller pastorsexpedi-
tionen, stiftskansliet eller kyrkokans-
liet. Brevröstningspaketet innehåller 
en beskrivning av hur du ska göra. 
Läs den noga! 

När kommer 
resultatet? 
De första preliminära och någorlunda 
säkra valresultaten brukar vara klara 
runt midnatt på valdagen. En faktor 

som påverkar är hur många som har 
förtidsröstat, eftersom en del av de 
rösterna räknas senare.

Hur går det med 
kyrkovalet under 
coronapandemin? 
I och med pandemin covid19 kom-
mer kyrkovalet att behöva göra an-
passningar för att valet ska kunna 
genomföras på ett tryggt och säkert 
sätt. På valkansliet finns en särskild 
”coronagrupp” som för dialog med 
Folkhälsomyndigheten. 

Fotnot:
För det lokala valet till kyrkofullmäk-
tige finns endast en nomineringsgrupp 
att rösta på Aktiv kyrka i Mullsjö-
Sandhems församling.
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Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen och 
du avgör genom din röst vem som ska representera dig och dina syn-
punkter på kyrkan! Här är alla kandidater som du kan rösta på. Se också 
vilken eller vilka frågor  de tycker är viktigast att arbeta med i försam-
lingen. 

till kyrkofullmäktige i Mullsjö-Sandhems församling!

Vem vill DU ska bli din röst i kyrkofullmäktige?

Här är alla
kandidaterna

Sven-Olof Pettersson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 75 år
Yrke: F d Ingenjör, elektroteknik
• Öppenhet och bra samarbete 
inom gruppen och mellan olika 
grupper.
• Aktiviteter för alla åldrar.

Irene Alfredsson

Bostadsort: Sandhem
Ålder: 77 år
Yrke: F d Hemvårdare
• Sång och musik i en öppen och 
välkomnande kyrka med omväx-
lande gudstjänster för alla åldrar.
• Ekumeniskt samarbete.

Lilian Martinsson

Bostadsort: Sandhem
Ålder: 60 år
Yrke: Socionom/kurator
• Fördjupning av gudstjänsten 
samt liturgin. 
• Utveckling av lekmannaenga-
gemang.

Eva Risinger

Bostadsort: Bjurbäck 
Ålder: 65 år
Yrke: Adjunkt
• Barn, kultur och närdemo-
krati. 
• Vårt själsliga välbefinnande 
och möjlighet att påverka. 
• Jag vill jobba för kultur i kyr-
kan, som musik, dramatiserade 
kyrkogårdsvandringar och ett 
levande ensembleliv.

Agneta Nalbin

Bostadsort: Bjurbäck 
Ålder: 71 år
Yrke: F d Hushållslärare  

• Jag vill att vi ska jobba med 
att kommunicera ut att man i 
kyrkan, utan krav, kan finna ro 
och stillhet. 
• Vi som finns i och arbetar för 
kyrkan kan visa på vad vi har 
funnit och vill dela med alla. 

Olof Gustavsson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 66 år
Yrke: F d Kyrkvaktmästare
• Mitt intresse är kyrkogårds- 
och kyrkobyggnadsfrågor.

Stefan Svensson

Bostadsort: Utvängstorp
Ålder: 55 år
Yrke: Enhetschef
• En kyrka som är verksam i 
hela kommunen.

Hans Kennemark

Bostadsort: Sandhem
Ålder: 56 år
Yrke: Musiker
• Ett rikt och regelbundet guds-
tjänstfirande i hela församlingen. 
Vill även bl.a. verka för musik- 
barn- och ungdomsverksamhet.

Emma Nalbin

Bostadsort: Bjurbäck
Ålder: 37 år
Yrke: Skattejurist
• Jag vill att församlingen ska 
ha något att erbjuda alla oavsett 
ålder.
• Vi ska vara en aktiv församling 
och synas i Mullsjö-Sandhem.
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Sune Svensson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 74 år
Yrke: F d Kyrkoassistent
• Jag vill driva frågan om diako-
nin i vår församling och inrätta 
en diakonitjänst.

Nicole Morgny

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 55 år
Yrke: Resesäljare/guide
• En kyrka för alla och där ingen 
ålder är eftersatt.
• Fler aktiviteter som gör att vi 
når fler grupper.
• En diakon då behov finns.
• En röst både i Sverige och 
globalt för en bättre miljö för 
människor och djur.
• Lyfta fram det internationella 
arbetet samt SKUT:s arbete mer.

Birgitta Gunnarsson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 71 år
Yrke: Grundskollärare
• Jag önskar att församlingen 
kan fortsätta att hitta nya möj-
ligheter att möta varandra i 
vardagen.
• Att en ny generation kan se 
värdet i att engagera sig och 
delta i kyrkans olika uppgifter. 
• Att uppmuntra samverkan 
mellan de olika församlingarna i 
gudstjänster och körer.

Marie Johansson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 40 år
Yrke: Gatu/parkarbetare
• Jag vill bidra till att försam-
lingsbor och besökare ska fort-
sätta känna sig välkomna och 
trygga i församlingen.
• Jag vill vara med och bidra 
till att flera blir nyfikna på våra 
verksamheter och längtar till att 
besöka kyrkorna och kyrkogår-
darna.
• Som förtroendevald vill jag 
vara med och förvalta kyrkans 
betydelse för vår bygd.

Anna Buhr

Bostadsort: Bjurbäck
Ålder: 50 år
Yrke: Guide/studerande
• Det är viktigt för mig att vi 
värnar om det materiella och 
immateriella kulturarv som våra 
kyrkobyggnader med inventarier 
och kyrkogårdar utgör, då kyr-
korna också är starkt förknip-
pade med vår lokala historia.

Marco Eliasson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 53 år
Yrke: Pedagog
• Kunskapen om diakonin behö-
ver öka.
• Gudstjänsten bör bli alltmer 
angelägen.
• Genom att gå över gränser och 
ta risker kan missionen nå flera 
personer.
•  Uppdragen i undervisningen 
förutsätter att samtliga våra för-
mågor och styrkor tas till vara.

Kent-Åke Boqvist

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 72 år
Yrke: F d maskiningenjör
• Verka för en kyrka där alla 
känner sig välkomna.
• Verka för att församlingen får 
ett rikt sång- och musikliv.

Marie Oscarsson

Bostadsort: Sandhem
Ålder: 53 år
Yrke: Rådgivare Tidaholms 
Sparbank
• Jag brinner för en öppen kyrka 
dit alla är välkomna!

Birgitta Gunnarsson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 71 år
Yrke: Grundskollärare
• Jag önskar att församlingen 
kan fortsätta att hitta nya möj-
ligheter att möta varandra i 
vardagen.
• Att en ny generation kan se 
värdet i att engagera sig och 
delta i kyrkans olika uppgifter. 
• Att uppmuntra samverkan 
mellan de olika församlingarna i 
gudstjänster och körer. ?Vilken eller vilka frågor är 

viktigast för dig att arbeta med 

i Mullsjö-Sandhems församling?
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Kent Oskarsson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 76 år
Yrke: F d kommunalråd
• Jag vill arbeta för att våra kyr-
kor och kyrkogårdar fortsätter 
att vårdas lika bra som idag.
• Jag vill ha en kyrka öppen för 
alla.

Helvi Dahlén

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 69 år
Yrke: F d textilarbetare
• Jag vill verka för att vi ska 
ha en aktiv församling för alla 
åldrar. 
• Känna ansvar för våra fastig-
heter och vårda dess inventarier.

Inger Ridström

Bostadsort: Bjurbäck
Ålder: 77 år
Yrke: Journalist
• Jag vill arbeta med kommuni-
kation och information för att 
sprida kunskap om allt det fina 
som kyrkan erbjuder alla männ-
iskor i bygden. 

Stellan Hederby

Bostadsort: Bjurbäck
Ålder: 72 år
Yrke: 
• Att föra kristendomen närmare 
verkligheten.
• Att driften av församlingens 
fastigheter fortsättningsvis också 
är bra.
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Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet - i vallokalen, med bud, med brev eller genom att 
förtidsrösta i lokal. 

Så här röstar du i kyrkovalet

Valdagen är den 19 september 2021. 
Då röstar du i den vallokal som står 
på ditt röstkort. Röstkortet får du 
hem i brevlådan några veckor före 
valet. Du tar med dig röstkortet och 
din legitimation. I vallokalen finns det 
valsedlar på alla de nomineringsgrup-
per som ställer upp i valet inom det 
område där du bor.

Valsedlarna har olika 
färg
Man röstar genom att välja de valsed-
lar med den eller de nomineringsgrup-
per som man vill rösta på. Valsedlar-
na har tre olika färger för att skilja de 
olika valen åt. För val till kyrkofull-
mäktige, som rör församlingar och 
pastorat lokalt, är det vita valsedlar. 
För val till stiftsfullmäktige, som rör 
stiften på regional nivå, är det rosa 
valsedlar. För kyrkomötet, som är 
Svenska kyrkans högsta beslutande 
organ på nationell nivå, är det gula 
valsedlar.

I vallokalen
Valsedlarna finns i lokalen där du rös-
tar. När du kommer dit möter du en 
valarbetare som kontrollerar att du 
har kommit till rätt vallokal. När det 
är din tur visar en valarbetare dig till 
ett ledigt ”valbås”, ett avskilt utrym-
me där du kan rösta utan att någon 
ser vad du röstar på. Du lägger en 
valsedel per val i vart och ett av de tre 
kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska 
innehålla en vit valsedel, ett kuvert en 
rosa valsedel och ett kuvert ska inne-
hålla en gul valsedel. Kuverten ska 
vara stängda.
När du har stoppat ned valsedlarna 
och stängt kuverten går du fram till 
bordet för att lämna över kuverten. 
Först får du visa ditt röstkort och din 
legitimation och du prickas av i röst-
längden. Det är en kontroll som görs 
för att försäkra sig om att ingen ska 
kunna fuska och utge sig för att vara 
någon annan, eller försöka rösta mer 
än en gång. Därefter får du lämna 
över kuverten och personen som tar 

emot dem stoppar ner kuverten i tre 
olika låsta lådor medan du ser på. Då 
ser du att dina röster har tagits om 
hand på rätt sätt.

Du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på flera sätt. 
Det finns lokaler för förtidsröstning 
öppna från måndagen den 6 sep-
tember till och med valdagen den 19 
september. På röstkortet finns en lista 
över lokaler där du kan förtidsrösta 
på valdagen, i närheten av där du 
bor, och deras öppettider, men du kan 
förtidsrösta över hela landet. Ta med 
dig ditt röstkort och din legitimation. 
Alla ställen där du kan förtidsrösta 
finns på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta med bud
Har du inte möjlighet att gå och rösta 
kan du rösta med bud. Du behöver 
ditt röstkort och ett brevröstningspa-
ket. Budet lämnar din röst i din val-
lokal eller i en förtidsröstningslokal 
där du bor. Det går att skicka efter 
från kyrkoval@svenskakyrkan.se el-
ler hämta från en församlings- eller 
pastorsexpedition. I paketet finns det 
instruktioner om hur du ska göra. Läs 
informationen noga.

Förtidsrösta via brev
Slipp trängsel och rösta via brev istäl-
let. Du behöver ditt röstkort och ett 
brevröstningspaket. Det går att skicka 
efter från kyrkoval@svenskakyrkan.
se eller hämta från en församlings- el-
ler pastorsexpedition. I paketet finns 
det instruktioner om hur du ska göra. 
Läs informationen noga.

Att rösta i vallokal och 
förtidsrösta är inte 
samma sak
Vallokalen är bara öppen på valda-
gen. På röstkortet, som du får hem 
i brevlådan några veckor före valet, 
står det vilken som är din vallokal. 
Glöm inte legitimation! I vallokalen 

prickas du av i röstlängden och dina 
röster läggs ner i valurnorna.
Förtidsröstning innebär att du rös-
tar någon annanstans än i din val-
lokal. Förtidsröstningen startar den 
6 september och pågår fram till och 
med valdagen den 19:e september. Du 
kan inte förtidsrösta i en vallokal. Du 
måste ha med dig ditt röstkort och 
legitimation. Information om var du 
kan förtidsrösta och öppettider finns 
på svenskakyrkan.se/kyrkoval

Om du inte hittar ditt 
röstkort
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. 
dubblettröstkort, på svenskakyrkan.
se/kyrkoval. Du kan också få ett nytt 
röstkort utskrivet på församlings- och 
pastorsexpeditioner och i en del loka-
ler för förtidsröstning.

Fotnot:
För det lokala valet till kyrkofullmäk-
tige finns endast en nomineringsgrupp 
att rösta på Aktiv kyrka i Mullsjö-
Sandhems församling.
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Röstningslokal FÖRE 
valdagen (v 36-37):
Kyrkans Hus, Mullsjö
Måndag-tisdag kl 10-12
Onsdag kl 15-20
Torsdag-lördag kl 10-12

Röstningslokal 
valdagen 19/9
Här sker också förtidsröstning på 
valdagen om man är hör till annan 
församling.
Sandhems församlingshem 
kl 8-11 och kl 14-20
Kyrkans Hus i Mullsjö 
kl 8-11 och kl 14-20
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Han har kommit hem! Mullsjö-Sandhems 
församlings nya musiker Magnus Brengesjö är 
uppvuxen i Mullsjö men har gjort en lång resa 
innan han har hittat hit igen. Nu ska han glädja 
oss med sin musikalitet och sitt engagemang i 
musiken.
- Jag brinner för att göra musiken delaktig i 
gudstjänsten, förklarar han. Ord och ton hör 
ihop!

Ett trivsamt samtal med Magnus 
Brengesjö och kaffe med blåbärskaka 
på familjens veranda i Mullsjö, tar 
oss ut på en ekumenisk resa som slu-
tar i Svenska kyrkan i Mullsjö.

Magnus är Mullsjö-Sandhems för-
samlings nya musiker, som har börjat 
sin tjänstgöring i augusti. Hans väg 
hit har varit lång och omväxlande. 
Men man skulle också kunna säga att 
han har kommit hem igen!
Magnus är född i Falköping och upp-
vuxen i Mullsjö och nu sitter vi i det 
som var hans barndomshem en gång. 
Han är näst yngst av sju syskon och 
musiken fanns med i familjen och 
släkten ända sedan barnsben. Fram-
för allt kanske på pappas sida. 
- När mamma gick i skolan, sa hennes 
lärare att hon inte kunde sjunga och 
det har hindrat henne sedan dess att 
våga sjunga offentligt, berättar Mag-
nus. Men jag har hört henne sjunga 
alldeles fantastiskt fint för små barn!
Kring de stora högtiderna som mid-
sommar, kräftpremiär och jul samlade 
farfar och farmor hela stora släkten 
och då var det sång och musik och 

det deklamerades 
dikter.
- Jag är uppväxt med bland andra 
Zacharias Topelius, säger han och jag 
älskar ord och ton!
Det spelades både fiol, dragspel och 
mandolin och så mycket körmusik. 
Folkmusiken var gemensamhetsfor-
men.

Vapenfri värnplikt
Trots den musikaliska uppväxten var 
det inte givet att Magnus skulle ägna 
sitt yrkesliv åt musiken. Han hade 
också ett stort teknikintresse och på-
hejad av pappa blev det fyraårigt tek-
niskt gymnasium i Jönköping.
Musikintresset fick efter gymnasieår-
en sitt genom Pingströrelsens tvååriga 
utbildning till församlingsmusiker på 
Brommaskolan med piano som hu-
vudinstrument. 
- Men efteråt följde en stor besvikelse, 
säger han. Det var en gedigen utbild-
ning men man fick ingen hjälp att 
komma ut i tjänst och det fanns heller 
inga tjänster att söka.

Det var dags att göra värnplikten. 

Magnus var vapenvägrare och place-
rades i Jokkmokk på Vattenfall. Här 
blev det tillfälle till fiske och fjäll-
vandring, ett intresse som håller i sig.
- Så tog jag jägarexamen, säger han 
med ett skratt. Jag som hade valt en 
vapenfri militärtjänstgöring! Men det 
var mera av intresse för djur och na-
tur än att jaga.

Efter vapenfritjänstgöringen blev det 
åter Stockholm och kungliga Musik-
högskolan men han hittade också till 
Credoakademien, som det hette då 
och deras Credokör. 
- På onsdagarna var det gospelmässor, 
som samlade mycket folk, berättar 
Magnus och de här mässorna kom att 
prägla mig. Alla fick känna sig delak-
tiga och nattvarden var den allra hög-
sta formen av gemenskap.

Träffade sin blivande 
fru
En flickvän var avgörande för flytten 
till Göteborg där Magnus hittade in 
i den Lutherska Missionskyrkan med 
körmusik och pianospel. En böne-

Magnus
Nyfiken på...
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Det har varit en lång väg hit för församlingens nya musiker. Men nu är 
han tillbaka i Mullsjö och sitt barndomshem.
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grupp i Saronkyrkan ledde vidare till 
EFK, Evangeliska frikyrkan, som han 
beundrar för dess mångfald med både 
liturgi och karismatisk framtoning.
- Jag vågade också börja skriva själv 
och tonsätta dikter, berättar han. Jag 
har lättare att uttrycka mig med mu-
sik!
Under åren i Göteborg arbetade han 
också som personlig assistent vid si-
dan av studier. 
- Det var cp-skadade killar, som kom 
att betyda mycket för mig, säger han.
Det var under lärarutbildningen och 
genom sin medverkan i en Acapella-
grupp som han träffade sångpedago-
gen Sara.
De gifte sig 2001 och sedan dess har 
familjen vuxit med två döttrar och en 
son. 

Flyttade till Mullsjö
Magnus fru Sara är född Halldorf 
och missionärsbarn med sex år i Kon-
go och sedan uppvuxen i Stockholm 
och Göteborg. Det var hon som bör-
jade propagera för en flytt till Mull-
sjö. De erbjöds att ta över Magnus 
föräldrahem men han var ändå inte 
så sugen på att flytta från Göteborg. 
Han hade flera argument för att inte 
flytta tillbaka till Nyhem. Han ville 
inte tillbaka till allt praktiskt ansvar 
för Nyhemsveckorna, till exempel 
det stora tältet och konferensen som 
krävde så mycket arbete för endast en 
vecka om året. Bottnarydsvägen var 
farlig för barn att cykla på när man 
skulle komma till Mullsjö, eller att ta 
sig över när man ville ner till Stråken 
och bada. Men så byggdes en hall 
som ersatte tältet, en cykelväg in till 
Mullsjö anlades liksom en viadukt 

under vägen. Magnus alla argument 
försvann!
Så för 10 år sedan gick flytten till 
Mullsjö och hela familjen är mycket 
nöjda med beslutet och sitt boende.
- Vi trivs, säger han. Det är enklare 
att bo så här och närmare till natur 
och rekreation.

Tonsatte svärmors dik-
ter
Sedan 2003 har Magnus arbetat som 
högstadielärare i musik och svenska 
och den rollen har han också haft 
på Trollehöjdsskolan sedan familjen 
kom hit.
Under en period fylld av pandemi och 
en arbetssituation som inte varit som 
vanligt har han läst teologi och efter-
som han är en kreativ man som älskar 
att skapa hade han tänkt sig att han 
skulle hinna med så mycket.
- Men det blev inte så mycket som jag 
trott, säger han och tröstar sig med 
att han hört flera skapande människ-
or erkänna samma sak.
För några år sedan tonsatte han dock 
tjugo av svärmor Märtha-Greta Hall-
dorfs dikter, som finns som CD eller 
att ladda ner under namnet ”På star-
ka örnavingar”!
- Jag har mycket att tacka henne för, 
säger Magnus med övertygelse.

Musiken engagerar
Nu börjar alltså en ny karriär för 
Magnus som musiker i Svenska kyr-
kan. 
Han känner sig hemma i Svenska kyr-
kan, säger han. Det känns familjärt. 
Han framhåller också gemenskapen, 
liturgin och att vi behöver nattvarden 

där alla är lika.
- Att jobba med musik engagerar mig 
mycket, säger han med eftertryck. Jag 
brinner för att göra kyrkomusiken 
delaktig i gudstjänsten. 
- Musiken är som en nyckel, fortsät-
ter han. Den öppnar upp där ordet 
inte räcker. Ord och ton hänger ihop!

Hela familjen är mycket nöjd med flytten till 
Mullsjö.
-Vi trivs här, säger Magnus, det är enklare att 
bo så här och närmare till natur och rekreation.
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Bryt ensamheten
Ibland kan det kännas ensamt även om de hårdaste coronarestriktionerna 
lättat. Men telefonen fungerar faktiskt fortfarande. Ring någon! Våga ta första 
steget själv! Kanske finns det någon gammal bekantskap som du kan återknyta 
kontakten med. Eller någon som du brukar träffa i något sammanhang som du 
kan lära känna lite bättre? Kanske finns det någon som du vet känner sig ensam 
som skulle bli jätteglad för en telefonsignal?
Om du hör dåligt så kan du skicka ett gammalt hederligt brev. Om du skickar 
iväg några stycken så får du säkert åtminstone något tillbaka.

med ett telefonsamtal!

församlingens präster
Pontus Johansson telefon 0392-100 01
Anna-Karin Hultman telefon 0392-130 04 
Helge Antonsson telefon 0392-130 05

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

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

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

Självklart kan du också ringa
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Hänt & Hört

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

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

Närradion: 95,6 MHz Radio Sigfrid

Midsommarmusik i Sandhem
Äntligen fick vi träffas i kyrkan på 
midsommardagen och lyssna på folk-
musik igen! 
Med iakttagande av gällande corona-
restriktioner vid mässan i Sandhems 
kyrka på midsommardagen fick vi 
glädjas åt den här trion, Hans Ken-
nemark, Greger Siljebo och Stefan 
Wingefors. 
Inte riktigt som vi är bortskämda med 
midsommarmusiken men ändå – det 
ger oss hopp om bättre tider!

Foto Fredrik Gustafsson

Subventionerad familjerådgivning
Mullsjö-Sandhems församling erbju-
der sina församlingsmedlemmar sub-
ventionerad rådgivning hos Svenska 
kyrkans familjerådgivning i Jönkö-
ping. Där kan såväl par som familjer 
och enskilda få kvalificerad hjälp till 
ett pris av 100 kronor/samtal för en-
skilda och 200 kronor/samtal för par 
och familjer vid sex tillfällen. 
Även den som inte är församlings-
medlem är välkommen till ett subven-
tionerat pris.
Personalens utbildning är präst och 
psykoterapeut och socionom med vi-

dareutbildning i familjeterapi. I sam-
talet kommer du att mötas av respekt 
för ditt eget förhållande till tro. Fa-
miljerådgivningens medarbetare har 
tystnadsplikt och för heller inte jour-
nal. Du kan vara anonym om du vill.
Du når familjerådgivningen så här:
Telefon: 036-30 35 35
Telefontid: måndag-torsdag 
säkrast kl 11.30 -12
e-post: familjeradgivningen 
@svenskakyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1,  
553 21 Jönköping

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

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN

Vi minns våra
AVLIDNA

Märta Frida Dorothea Andersson f 
1921

Vega Virginia Larsson f 1924
Simon Lennart Daniel Börsbo f 1924

Rune Lennart Andersson f 1925
Ingrid Ossie Sofia Karlsson f 1925
Ingrid Charlotta Stenholm f 1926
Lars Erik Rune Hägerborg f 1926

Rune Karl Erik Persson f 1927
Eeva-Maija Jonsson f 1928

Gertrud Mariana Edvardsson f 1929
Aina Elisabet Lindborg f 1929

Åke Stig Ingemar Vigren f 1932
Henry Gustaf Lennart Almvärn f 1933

Eila Annikki Helgesson f 1933
Sven Tage Karlsson f 1936

Hans Otto Hellström f 1936
Nils Åke Hellström f 1936

Jan Albin Harry Melker f 1938
Gun-Britt Gertrud Anita Johansson f 

1939
Ingrid Josefina Elisabet Ahlin f 1939

Inga-Britt Irene Kjellin f 1939
Bengt Axel Magnusson f 1940

Ingrid Monia Birgitta Ceder f 1940
Ingrid Naemi Viola Walther f 1946
Agneta Gunilla Josefsson f 1948
Gunhild Agneta Söderlind f 1950

Ingrid Hildur Elisabet Bergqvist f 1950
Ola Mattias Nicklasson f 1976

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Sigge Tage Simeon Abrahamsson
Alfons Stig Roland Algotsson
Ester Elivia Kristina Viklund
Jack Rolf Henric Ståhlberg

London Linda Decibel Vesterlund
Edward Hans Joakim Gladh Ingelsten

Elvira Jeanette Irene Olausson
Thilde Maria Gurli Löving

Isabella Lundkvist
Valentina Paternina Fandiño
Inez Cristina Inger Fogelberg

Leif Bosse Thomas Youngstead
Linnea Marie Håkansson
Elmer Nils Gunnarsson
Oliver Rikard Willstrand

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Jennifer Serrander och Robin Johansson
Malin Riberth och Filippos Prodafikas
Emma Abrahamsson och Joel Svahn

Jessica Sällqvist och David Habman vigdes den 
25 juli i Bjurbäcks kyrka av komminister Anna-
Karin Hultman.

Julia Blomqvist och Johan Svensson vigdes i 
Nykyrka kyrka av kyrkoherde Pontus Johansson 
på pingstafton. 
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UTKOMMER DEN 30-31 OKTOBER

Audrey Sigrid Wålander-Sarkin döptes 
den 30 juli i Nykyrka kyrka.

Ines Tilda Eek döptes på midsommardagen av pastorsadjunkt Helge Antonsson på farföräldrarnas gård Tinghalla. Klän-
ningen har farmor stickat och kannan fick Ines farmors farmor och farfar vid sitt bröllop 1906. Dopskålen kommer från 
mormors släkt där den användes till de barn som döptes hemma.

Elly Maria Christine Rudbäck döptes den 7 augusti i Nykyrka kyrka av kom-
minister Anna-Karin Hultman. Du kan läsa mera om Elly och hennes familj på 
sidan 20.

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

Foto Per Hård af Segerstad
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En lång kamp för 
att bli föräldrar är över

När vi träffar familjen ska de om 
bara några dagar döpa sin andra dot-
ter. Det blir komminister Anna-Karin 
Hultman som ska döpa lilla Elly, 5 
månader i Nykyrka i Mullsjö. Men 
egentligen är det inte självklart att 
dopet ska bli här i Mullsjö-Sandhems 
församling. Familjen, mamma Eva 
Maria och pappa Lars och storasys-
ter Inez, 3 år bor i Enebyberg i Stock-
holm. 
- Men vi har en stark och varm kopp-
ling till Mullsjö, säger Eva Maria och 
berättar att också hon och dottern 
Inez är döpta i Nykyrka.
Hennes mormor och morfar var från 
Falköping och hennes mormor be-
gravdes förresten av vår nuvarande 
kyrkoherde Pontus Johansson, som 
då tjänstgjorde i Falköping. Mormor 
fick för övrigt ge namn till Eva Maria 
och Lars första barn.
Eva Marias mormor och morfar hyr-
de fritidshus på Tunarps marker inn-
an de skaffade egen idyll på Stråkens 
strand. Sedan några år har det blivit 
”generationsboende” då både Eva 
Marias föräldrar och hon och hennes 
man byggde eget, granne med mor-
föräldrarnas fastighet.
Så kopplingen till bygden finns och 
det går inte att missta sig på hur glada 
de är för allt vad omgivningen erbju-
der av natur och trevliga utflyktsmål!

Självklart att 
döpa döttrarna
Att Eva Maria och Lars skulle döpa 
sina döttrar var det aldrig någon tve-
kan om. Det är en tradition inom fa-
miljen.
- Vi är väl som folk är mest, säger Eva 

Maria. Vi är inte så fliti-
ga kyrkobesökare men 
det är en självklarhet 
att hålla fast vid kyrkan 
och det den står för.
- Kyrkans värdegrund 
är viktig, slår Eva Maria 
fast. Kristna värderingar, 
som till exempel att man 
behandlar alla människor 
lika, är dessvärre inte självklara 
längre. 
Hon arbetar själv på Röda Korset där 
man bland mycket annat ser till att 
människors rättigheter respekteras.
När Inez döptes var det stor familje-
fest! Coronarestriktioner har nu gjort 
att de flyttat fram dopet av Elly från 
juni till augusti för att kunna ta emot 
flera gäster och nu pågår planeringen 
för fullt! 

Känsligt med 
barnlöshet
Eva Maria och Lars har inte blivit 
mamma och pappa på det ”traditio-
nella” sättet. De berättar stillsamt, 
samstämmigt och med starka känslor 
om en lång och mycket svår resa för 
att få bli föräldrar. 
- Vi var inte helt unga när vi träffa-
des, säger de och det var ett faktum 
som visade sig bli avgörande för vårt 
framtida föräldraskap.
Närmare bestämt var Eva Maria 38 
och Lars 47 år när de fann varandra. 
Nu försökte de i ett antal år att hon 
skulle bli gravid på det traditionella 
viset. Fertilitetsläkare kunde konsta-
tera att Eva Maria hade kommit i ett 
mycket tidigt klimakterium. De gjor-
de fem så kallade IVF-behandlingar  

 
 
 
eller provrörsbefruktning som det 
också kallas. De försöken resulterade 
i graviditeter men också missfall. Att 
vara infertil är mycket känsligt be-
rättar de och till slut orkade de över 
huvud taget inte prata om sina försök 
att bli föräldrar.
Alternativen som nu återstod för dem 
var adoption eller att välja en sur-
rogatmamma. De är väl medvetna 
om att världen har många barn som 
saknar föräldrar och hade mycket väl 
kunnat tänka sig den vägen. Det vi-
sade sig dock snabbt att den dörren 
var stängd. Lars var för gammal en-
ligt Socialstyrelsens allmänna råd!
- Visst kunde vi ha separerat ”på låt-
sas”, säger Eva Maria och jag hade 
kunnat ansöka om adoption som en-
samstående mamma. Men vem vill 
”missbruka” bestämmelser på det 
viset.

Kontroversiellt med 
surrogatmamma
Eva Maria har en väninna som fått 
barn genom surrogatmamma och det 
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Nu har de döpt sin andra dotter i Nykyrka. Mamma Eva Maria, 
pappa Lars och döttrarna bor i Stockholm men med starka 
kopplingar till Mullsjö valde de att låta döpa flickorna här.
Men att de över huvud taget skulle bli föräldrar var inte 
självklart. Det har varit en åtta års lång kamp innan de 
nu kan glädja sig åt sina flickor och ett efterlängtat 
dopkalas.
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blev avgörande i hennes och Lars si-
tuation.
De tog kontakt med en agentur i Ka-
lifornien i USA för att allt skulle gå 
juridiskt rätt till.
Eva Maria och Lars reste till USA för 
att träffa den tänkta surrogatmam-
man och hennes man, som också va-
rit engagerad och stöttat henne hela 
tiden. De har för övrigt två egna barn 
men hon hade inte varit surrogat-
mamma tidigare. 
Eva Maria och Lars är väl medvetna 
om att det här med surrogatmamma 
är mycket kontroversiellt och att 
många länder inte godkänner den 
metoden att få barn. Det var också 
därför som de var ytterst noggranna 
med att det hela skulle gå både lag-
ligt, juridiskt och moraliskt rätt till. 
De valde Kalifornien därför att där 
är det uppstyrt och reglerat till skill-
nad från ett ”billigare” land. Här blir 
surrogatmamman väl omhändertagen 
och har tillgång till terapi och psyko-
logiska samtal vid behov.
- Vi vill inte bygga vår egen lycka på 
att andra inte har det bra, förklarar 
de.
Beträffande den ekonomiska vin-
ningen i surrogatmoderskapet säger 
de att surrogatmamman också har 
stora utgifter eftersom hon måste gå 
på mycket extra kontroller och läkar-
undersökningar, ha speciella försäk-
ringar och kostnader för advokater. 

Biologiska helsyskon
Äldsta dottern Inez har från allra för-
sta början fått veta att hon är född 
av en annan kvinna. Kanske är hon 
ännu för ung för att förstå vad detta 
innebär men 
 

Eva Maria och Lars vill vara helt 
öppna med situationen. Självklart 
kommer Elly att få samma informa-
tion.
- Mammas mage är trasig har jag för-
klarat för Inez, säger Eva Maria och 
då har vi fått låna en annan mammas 
mage. Vi har också valt en ”öppen” 
äggdonator så att flickorna har möj-
lighet att ta kontakt med henne om 
de skulle vilja det i framtiden.
De ville inte att Inez skulle vara en-
sam i sin situation som född av en 
surrogatmamma och valde därför att 

få ett barn till. Elly och Inez är 
alltså biologiska helsyskon. 

De är också medlemmar 
i en förening med barn 

födda av surrogat-
mödrar för att flick-
orna inte ska kän-
na utanförskap 
på något sätt.
Idag har de den 
bästa kontakt 
med surrogat-
mamman i Kali-
fornien via face-
time. En kvinna 

som älskar barn 
och känner sig 

som en moster för Inez och Elly.
- Vi valde varandra och är måna om 
att hålla kontakten, säger Eva Maria.

Inga hemligheter
Eva Maria och Lars har hela tiden 
varit väldigt öppna om döttrarnas till-
komst.
- Utifrån vår situation ville vi göra det 
så bra som möjligt, förklarar de. Inga 
hemligheter och heller inga genvägar. 
Det är viktigt för oss att det gått rätts-
säkert till. Det är också därför som vi 
kan vara öppna och berätta. 
- Det här var vårt val att få blir för-
äldrar men vi dömer heller inte de 
som har andra åsikter. Alla måste inte 
förstå eller gilla vårt val att skaffa 
barn, säger de.
Nu återstår ”bara” att de också ska 
bli juridiska vårdnadshavare till sina 
två döttrar. Det är ett stort och tids-
ödande arbete där amerikansk och 
svensk lag ska mötas.
- Det har varit en åtta års lång kamp 
att få bli förälder, säger Eva Maria. 
Men sedan… 
När också all juridik är över då ska 
vi bara leva, säger hon med lättnad i 
rösten!
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Boktipset...Boktipset...Baka höstens 
godaste 
äppelkaka!
Ingen höst utan äpplen och ingen höst utan 
en hembakad äppelkaka! Den här blir ex-
tra god och saftig genom att du tillsätter 
tärnade äpplen i smeten förutom att äpplen 
också används att dekorera kakan med.
Härligt gott till eftermiddagskaffet eller 
varför inte som dessert med vaniljvisp till!

Det här behövs:
100 gr smör 1,5 dl strösocker 
2 st ägg 2,5 dl vetemjöl 
2 tsk bakpulver 3 tsk vaniljsocker 
1 dl mjölk 3 st tärnade äpplen
 
Dekoration: ca 3 små äpplen
2 tsk kanel 2 tsk strösocker 

Gör så här:
Ställ ugnen på 175 grader.
Smöra och mjöla en springform ca 20 cm. 
Vispa rumsvarmt smör och strösocker fluf-
figt, tillsätt äggen under vispning. 
Blanda de torra ingredienserna tillsammans 
med mjölken och rör ner i smeten. 
Blanda till sist ner de tärnade äpplena. 
Häll smeten i formen. 
Skala och skiva ca 3 små äpplen och stick 
ner i smeten i önskat mönster. Strö 2 tsk 
kanel blandad med 2 tsk strösocker över 
kakan.
Grädda i ca 35 minuter.R
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Veckans kaka...

Av 
Kristina 

Eyre

Anteckningar om sorg 
av Chimamanda Ngozi Adichie
Ibland hittar man rätt. Ibland hittar man en författare som kan skriva 
på ett sätt som berör, på ett sätt som känns som hemma. Även om jag 
och bokens författare kommer från olika länder med olika kulturer 
och bakgrund så har hon förmågan att skriva på ett sätt som känns 
nära.
Jag läste min första bok av Chimamanda Ngozi Adichie under 2009, 
En halv gul sol. Det dröjde inte länge innan jag gick vidare och fort-
satte läsa hennes debutroman också, Lila hibiskus. När jag sedan 
hade möjlighet att träffa henne lite snabbt och lyssna på en föreläs-
ning med henne under Göteborgs Filmfestival 2014 var jag lyrisk.
Under sommaren som snart passerat läste jag hennes senaste bok, An-
teckningar om sorg. Denna skrev hon som en bearbetning när hon 
förlorade sin pappa 2020. Hon skriver om att vara en av alla de mil-
joner som har varit tvungna att sörja under det gångna året.  Hon 
skriver om känslan av att förlora en av de människor som hon äls-
kade och beundrade allra mest, hur den förlusten skakade om hen-
ne totalt. I Anteckningar om sorg väver hon även in berättelser om 
sin barndom, om sin pappas liv och hennes nutid. Hon låter läsaren 
ta del av anekdoter, minnen och känslor som överöser henne. Hon 
tvingas också bearbeta och tänka över de råd hon själv tidigare bru-
kat ge när en människa i hennes närhet förlorat någon, hur banala de 
orden nu känns.
Under det gångna året har många av oss varit tvungna att hantera 
sorg. Det kan handla om en närstående som gått bort, sorgen över att 
inte kunna krama de man älskar eller sorg över hur pandemin påver-
kat världen i stort. Den här boken är en kort men vacker påminnelse 
om hur man kan känna sig under en tid i sorg. Att alla sätt att sörja 
är okej och att inte någon sörjer på precis samma sätt.
Det här boktipset handlade främst om Anteckningar om sorg, men 
jag vill gärna uppmuntra alla som fortfarande inte läst någonting av 
Chimamanda Ngozi Adichie att göra det. Hon har skrivit flera böcker 
och alla har någonting att erbjuda – någonting intimt, vackert och 
personligt, samtidigt som det rent geografiskt kan vara väldigt långt 
borta.
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Kan jag vara med i kyrkan utan 
att tro på Gud?
Jag tycker att kyrkan gör väldigt mycket bra saker och hjälper både vuxna och 
barn på olika sätt. Jag tycker också väldigt mycket om vackra kyrkor och att man 
håller dem så fina och välvårdade och jag går gärna in i en kyrka för att beundra 
byggnaden och den vackra inredningen. 
Men jag är inte med i Svenska kyrkan av den anledningen att jag inte tror på 
Gud. Jag kan heller inte tänka mig att blir medlem i kyrkan eftersom jag över 
huvud taget inte har någon form av tro och då skulle jag känna mig som en hyck-
lare, ohederlig och falsk.
Vad tycker du som präst, är jag logisk i mitt resonemang?
Villrådig och vilsen

Välkommen med dina frågor till församlingens präster! Skriv till ”Fråga prästen”, Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö eller 
skicka e-post till: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se  Vill du vara anonym publicerar vi naturligtvis inte ditt namn.

Hej!
Det är en väldigt spännande men 
också väldigt aktuell fråga som du 
tar upp. Jag tror många funderar på 
just detta ämne. Precis som du säger 
så gör vi många bra saker i Svenska 
kyrkan och mycket syns mer än andra 
saker som till exempel våra duktiga 
vaktmästare som håller det vackert 
och i ordning på kyrkogårdarna. Vi 
har konfirmander som är nyfikna på 
kyrkan och Jesus. Vi har många för-
rättningar alltså begravningar, vigslar 
och just nu väldigt många dop. Det 
tycker vi är jättekul. Vi möter männ-

iskor som behöver få prata med en 
präst eller en medmänniska men det 
finns också en och annan som behö-
ver diakonal hjälp. 

Finns mycket mer att berätta om vad 
vi gör men nu tillbaka till din fråga 
och jag skulle vilja fråga dig: Skulle 
du innerst inne vilja tillhöra Svenska 
kyrkan? Gud är för mig en Gud som 
visar sig i det mesta omkring oss, kan-
ske i ett härligt samtal, i skratt, i gläd-
jetårar, i kärlek, i vänskap men också 
i sorgen finns Guds kärlek med oss. 
Ja, Gud är med oss just där vi är. För 

mig visar sig Gud i våra möten med 
andra människor men också när vi ki-
lar in i en kyrka och bara vill känna 
lugnet och tystnaden. Hela tiden vis-
kar Gud efter oss men på ett försiktigt 
sätt. Det är spännande att upptäcka 
hur Gud talar till oss också i det var-
dagliga. 
Det kan också vara intressant att stäl-
la frågan: vilken Gud är det jag inte 
tror på? Föreställningar kan ligga och 
skava som kanske inte stämmer över-
ens med den Gud som evangeliet lyf-
ter fram och det kan man behöva få 
prata om med någon.

Om man inte alls vill ha med den Gu-
den att göra och inte alls vill tro…
visst, det är inte något starkt skäl att 
vara tillhörig. Däremot, om du skulle 
vilja tro, men inte känner att du kan, 
då vill kyrkan ändå vara en plats för 
att upptäcka, kämpa, våga pröva tro, 
tankar och tvivel. Vars och ens tro är 
värdefull, och samtidigt är det skönt 
att kunna vila i kyrkans gemensamma 
tro. Några tankar som förhoppnings-
vis kan vara till hjälp.

Hälsningar
Anna-Karin Hultman  
Präst

Fråga prästen

Svenska kyrkan i utlandet skapar trygghet för svenskar i hela världen
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, erbjuder en öppen dörr till gemenskap och andakt. Många 
generationers turister, au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och utlandssvenskar har mött 
oss utomlands. Vi 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 
donationer.  

Ditt bidrag hjälper Svenska kyrkan i utlandet att
vara en trygg famn för svenskar i hela världen.

Swish: 90 160 31 • PG: 90 16 03-1 • BG: 901-6031
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Musik i höstkväll...
Corgi Jazzband spelar 
New Orleans - Gladjazz
Lördagen den 16 oktober 
klockan 18 i Bjurbäcks kyrka 

Ulrikas Duvemåla
med många av de kända sångerna från Kristina från Duvemåla. 
Sång och skådespel med Moa Fredriksson och Elisabeth Sjödin 
Matl på piano. 

Lördagen den 13 november klockan 18 i Sandhems kyrka 

Musik i höstkväll...

Körgruppen "Voices of June"
Voices of June är en Jönköpingsbaserad kör bestående av ca 10 
professionella och rutinerade sångare och musiker. Medlemmarnas 
bakgrund ser lite olika ut och bidrar därför till en stor genrebredd.

Medverkande:
Sång: Lisa Melén, Linda Sandström, 
Therése Wiberg, Ann Esborn, Sara 
Brengesjö, Ola Utbult, Magnus Brengesjö
Piano: Magnus Brengesjö
Bas: Niklas Corneskog
Percussion: Joel Lundgren

Lördagen den 18 september 
klockan 18 i Nykyrka kyrka

Musik i höstkväll...
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Svenska kyrkan bjuder in dig till att 
bli konfirmand! 
Åka på läger, lära känna nya kom-
pisar, uppleva nya saker och hinna 
med massor med fika är några av de 
saker vi kommer göra tillsammans 
Välkommen till en tid där du och 
ditt liv ställs i fokus. Du får pröva 
på och lära dig om kristen tro. Kan-
ske nya sätt att se på livet, nya svar, 
nya frågor...
I höst erbjuder vi tre möjligheter till 
konfirmationsgrupper. Vissa träffar 
och utflykter är gemensamma.

Veckogrupp
Här träffas vi varannan måndag i 
Kyrkans hus, Mullsjö under höstter-
minen 2021 och vårterminen 2022. 
Uppstart måndagen den 20 septem-
ber. 
Vi börjar alltid med en smarrig 
drop in-fika kl 15.30 och fortsät-
ter sen träffen kl 16-18. Under året 
kommer vi att åka på kortare läger 
höst och vår. Höstlägret blir 8-10 
oktober. Några utflykter och roliga 
aktiviteter upplever vi tillsammans 
också. Konfirmationsgudstjänsten 
blir den 28 maj 2022.

Lov- och lägergrupp
Här träffas vi mestadels under sön-
dagar och lov och med några fler 

lägerdygn. Uppstarten blir första ad-
vent, den 28 november. 
Vi ses vissa söndagar under våren 
för längre pass. Då hinner vi med 
både att fira gudstjänst, käka något 
och ha ett konfapass. Ett kortare 
läger under våren 2022 och första 
dagarna på sommarlovet 18-23 juni 
fyller vi med läger och träffar. För-
stås blir det utflykter och roliga ak-
tiviteter tillsammans i denna grupp 
också. Konfirmationsgudstjänsten 
blir den 26 juni 2022.

På egna villkor-grupp
Det här är gruppen för dig som be-
höver en verksamhet som utgår från 
dina specifika behov, synliga eller 
osynliga. Tillsammans utformar vi 
gruppen så att alla kan vara med 
och att det fungerar för alla deltaga-
re. Den här gruppen kan också ingå 
i någon av de andra grupperna.

Hur anmäler jag mig?
Genom att skicka ett mail till: 
mullsjo-sandhems.forsamling@
svenskakyrkan.se
I din anmälan skriver du:
• Ditt för- och efternamn 
• Ditt personnummer
• Ditt mobilnummer 
• Förälder/vårdnadshavares namn

Frågor och 
funderingar
Har du frågor eller vill prata med 
någon av ledarna så hör av dig till 
församlingspedagog Emma-Britta 
Cannerstad, tel 073-037 02 64 
Mail: emma-britta.cannerstad@
svenskakyrkan.se

Hoppas vi ses och varmt välkom-
men att bli konfirmand!
Hälsar Pontus, Maria, Helge och 
Emma-Britta

Du har väl inte glömt?
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Nu startar körövningarna igen!
Körövningarna börjar igen vecka 36. Så här ser schemat ut för 
hösten. Reservation dock för ändrade coronarestriktioner. 

Kyrkans Hus i Mullsjö
Tisdagar: Happy (5-8 år) kl 17.15-18; Nuevo kl 19-20.30
Onsdagar: Soulteens (åk 5 och uppåt) kl 15.30-16.30
Torsdagar: Soulchildren (9-10 år) kl 16-17

Sandhems kyrka
Onsdagar: Sandhems kyrkokör kl 19-20.45
Torsdagar: Sandhem Gospel kl 18.30-20

Nya spännande pysselpåsar i höst
Välkommen att hämta din påse!
Under hösten kommer vi fortsätta att sprida pyssel 
i kyrkorna! En rolig och kreativ påse med pyssel-kit 
för barn, knep och knåp, skapande material och någ-
ra hälsningar. Påsarnas innehåll är kopplat till olika 
teman i kyrkoåret och här ser du när du kan hämta 
din påse och en liten glimt av vad innehållet kommer 
handla om. Varmt välkomna till Nykyrka kyrka och 
Sandhems kyrka! Håll utkik på församlingens hem-
sida och Facebook för mer info!

Söndag 5 september
Tema: Du och jag
Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka

Söndag 3 oktober
Tema: Änglar
Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka

Fredag 5 november
Tema: Alla helgons dag
Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka

Söndag 28 november
Tema: Advent
Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka

Söndag 19 december
Tema: Julen
Nykyrka kyrka, Sandhems kyrka

Välkommen in 
för en stund i stillhet

Sandhems kyrka, Utvängstorps kyrka, Bjur-
bäcks kyrka och Nykyrka är öppna klockan 

7-19 varje dag.

Välkommen på kyrkogårdsvandring i Bjurbäck!
Onsdagen den 15 september klockan 17 till 
cirka 19 bjuder Bjurbäcks hembygdsförening 
och Mullsjö-Sandhems församling in till vand-
ring på kyrkogården vid Bjurbäcks kyrka. 
Olle Johansson är en av flera som kommer att 
berätta för oss om de olika gravarna. Spän-
nande och intressanta historier utlovas! Tag 
gärna med eget fika! Det kommer så småning-
om att bli kyrkogårdsvandringar också vid 
församlingens övriga kyrkogårdar! 
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Himmel och pannkaka!
Välkomna till vardagsträffar för hela familjen kl 17- ca 
19 i Kyrkans hus i Mullsjö och Församlingshemmet i 
Sandhem!
Vi är tillsammans - barn och vuxna- i en eller flera spän-
nande aktiviteter. Sedan firar vi en kort och enkel guds-
tjänst tillsammans och avslutar med mat, oftast pann-
kakor.  Anmälan sker senast dagen innan till Maria Hå-
kansson via sms: 072-201 08 58.  Kvällen är tänkt som 
en familjeaktivitet för flera generationer, så ta med far-
mor och lillebror också;-)! Välkomna till en rolig kväll!

30/9 Kyrkans hus
11/10 Sandhem
28/10 Kyrkans hus
8/11 Sandhem
25/11 Kyrkans hus

Öppet hus öppnar igen!
Från och med 9 september startar Öppet hus igen.
Öppet hus är lek och pyssel, sångsamling, sagostund och 
enkelt fika för daglediga vuxna med barn 0-5 år. Det behövs 
ingen förhandsanmälan, alla är välkomna när det passar. 
Vi ses torsdagar kl 9.30-12 i Kyrkans Hus i Mullsjö.
Och fredagar kl 9.30-12 i Sandhems församlingshem.
Välkomna!

Ett uppträdande har vi redan hunnit med i slutet på som-
maren och nu hoppas vi att vi får fortsätta att ses och 
sjunga ihop. Vi planerar för träffar utomhus vid Kyrk-
skolan i Mullsjö fram till oktober sedan ses vi i Kyrkans 
Hus i Mullsjö. 
Vi fortsätter våra härliga träffar med prat, fika, gemen-
skap och förstås sång och dans. Varannan fredag kl 15-
16.30 ses vi och under hösten övar vi inför en inbokad 
julshow och förstås ”Sikta mot stjärnan”-gudstjänsten 
den 6 januari 2022 i Nykyrka kyrka i Mullsjö. 
Välkommen med i gänget du som känner att detta är 
gruppen för dig! Här möts vi precis som vi är med våra 
möjligheter och här står musik och gemenskap i centrum! 
Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 
Maria Håkansson, tel 072-201 08 58. 

Kyrkans Tre Ess - Sjunga Spela Showa

Nu är vi igång igen!

Nu startar vi snart upp övrig 

barn- och ungdomsverksamhet
Håll utkik på hemsida, Facebook och i brevlådan!
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Birgitta Gunnarsson som är initiativtagare 
till den populära Facebookgruppen Mullsjö 
förr gör under vinjetten MullsjöMinnen, ett 
urval av bilder och tidningsklipp från sajten 
speciellt för Kyrktuppens läsare. Bilderna på 
detta uppslag är publicerade i gruppen Mull-
sjö Förr av bl a Håkan Elmqvist, Uno Axell 
och Samuelsson Nhbf.

Gårdarna runt sjön
De gårdar som presenteras här brukades och ägdes av familjer som livnärde sig på vad djur och jord gav på 1940-, 50- och 
60-talet. Gårdarnas ägor sträckte sig ända ner till Mullsjön. 
Utveckling och olönsamhet gjorde att gårdarna så småningom styckades av och betes- och odlingsmark fylldes med villor och 
nya generationer flyttade hit. 

Norra Bosebygård 1958. I dag bebyggd med husen på Stallgatan och Syrenstigen.

Boseby gård ägdes av familjen Erik 
Berglund. Bosebyleden har förstås blivit 
namngiven efter gården. 

Boseby på 1950-talet.

Vägen mot Gravsjövägen genom Boseby.
Dräng på gården var Herbert Gustavsson.
1961 med hästarna Brunte och Nunna på Boseby nedre.  

Boseby gård
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Gunnarsbo gård

Kärt barn har många namn: Mulås, jordträ, stoppbräda, 
täckesbord m.fl. Här ser vi Möbel-Folke Johansson och 
Mauritz Adolfsson i Gunnarsbo i färd med att lägga dit 
mulåsen till det torvtäckta taket på tröskverksvandring-
en i Mullsjö Hembygdspark.

Vid Gunnarsbo gård hölls auktion. Många hugade spekulanter 
på stallbacken. Torestorp

Gården Torestorp ägdes en gång av Herman och Ove 
Ekelund. De gästades ibland av John Bauer som inspire-
rades av naturen i omgivningen. 
Lantgården Torestorp gränsade med sina åkrar och 
ängar till Ekelunds fastighet. Gården ägdes av Eskil och 
Margit Björk. Där kunde man hämta mjölk, kanske få 
åka uppför backen på kärrans flak eller se när korna 
släpptes ut på betet. 

Utsikt över Mullsjö från backkrönet.

Bärgning av hö.
Grusvägen upp mot nästa gård Älghagen. Här ståtar Ove Ljung 
på sin vespa på 1960-talet. 
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Gården Ruder ägdes av familjen 
Lundström på 1940-50-60-talet. Idag 
är ägorna och fastigheterna sedan 
länge sålda och marken till stor del 
bebyggd med moderna villor på ”Ru-
ders hagar”. Fortfarande anar man 
det gamla odlingslandskapet runt 
gården. 

Ruder

Ruder hade sina mar-
ker ända ner till Ron-
dellen vid Vip där den 
här stenen finns. 

Frun på gården, Emmy Lundström, fick utmärkelsen Årets 
Mamma av tidningen Vecko-Journalen 1957. En beund-
ransvärd kvinna som ensam axlade arbetet på gården sedan 
hon blivit ensam med en stor barnaskara. 

Älghagen
En nytagen bild på gården som ägdes 
av Allan Adolfsson. Här fanns en 
stor barnskara. Många finns kvar i 
bygden och har säkert många bilder 
och minnen från sin uppväxt här.

Gården Sjöryd
låg där centrum vuxit fram och Sjöryd finns som fastighetsbe-
teckning på många villor. På Järnvägsgatan 19 ligger det hus som 
Folke Johansson byggde och där han hade sin möbelaffär. Senare 
togs fastigheten över av Svenska kyrkan som församlingshem och 
pastorsexpedition.  Då kallades den Sjörydsgården. 

Tänk om man kunde förflytta sig till den här tiden för 
några timmar och vandra runt på Mullsjö Marknad. 
Kortet bör vara från slutet av 1800-talet och visar när 
marknaden hölls på Sjöryds ängar. I bakgrunden ser vi 
Sjöryds ladugård. Den låg där idag Kyrkans Hus är be-
läget, så fotografen bör ha stått någonstans ovanför där 
Colorama ligger idag, kanske i höjd med nuvarande 
Kyrkvägen? Som vi ser så var det även kreatursmark-
nad. Kort från Astrid Pettersson.

Mullsjö centrum för bra länge 
sedan.

Jag har några äldre kort med 
vyer över Mullsjö. Här kommer 
det första. Ett intressant kort 
taget från viadukten mot Sjöryds 
ängar. Sjöryds ladugård ligger 
fortfarande kvar (ungefär där 
Kyrkans Hus ligger idag). An-
nars är det inte många hus men 
vattentornet syns väl. När kortet 
är taget vet jag inte men gissar 
på 30- eller 40-talet. Någon som 
vet när Sjöryds ladugård revs?
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På kyrkogården hjälps vi alla 
åt att hålla snyggt och rent
I skrivande stund är det dagen innan 
semestern, snart är det dags att lämna 
över stafettpinnen till kollegan som 
kommer tillbaka efter en skön ledig-
het.
Sommaren är en hektisk tid och det 
finns alltid mycket att sätta händerna 
i, ibland kan det vara svårt att känna 
sig nöjd med sitt arbete. Det finns 
alltid så mycket mer att göra och det 
kan alltid bli bättre.
På kyrkogården är vi många som ska 
samsas och ibland kan människor 
tycka olika. Men för att underlätta 
för er besökare men också för oss som 
jobbar här önskar vi vaktmästare:
* Lämna tillbaka redskapen där ni 
tog dem, så även de som kommer ef-
ter er enkelt kan hitta dem.
* Släng gamla blommor, trasiga lyk-
tor och dylikt i soptunnorna. Det ser 

så tråkigt ut när de ligger gömda i en 
häck. 
Saker som ligger ute i väder och vind 
slits och går sönder med tiden. Om vi 
vaktmästare ser något som är trasigt 
och som kan vara farligt för alla som 
vistas på kyrkogården kan det hända 
att vi städar bort det. 
Uppmärksammar ni besökare något 
som behöver rättas till eller om ni 
bara vill slänga några ord med oss så 
uppskattar vi vaktmästare det!
På sommaren går mycket på rutin, det 
är högsäsong och samtidigt semester-
tider. Då är det sällan det händer stör-
re projekt utan mer återkommande 
jobb, såsom gräsklippning, vattning 
och förstås en kamp mot ogräset. Vi 
har en del projekt som är sommarre-
laterat och det är bland annat häck-
klippning, slå långgräs och behandla 

staket och golv.
En del nytt har hänt sen sist.
Nya anslagstavlor håller på att mon-
teras vid församlingens kyrkogårdar 
och vid Kyrkan Hus i Mullsjö. 
Nu är det också möjligt att besöka 
Bjurbäcks vackra kyrkorum då tidlå-
set äntligen är på plats! Välkomna till 
församlingens alla kyrkorum för ett 
besök mellan klockan 7-19. Ta med 
vänner och bekanta, kom ihåg fika-
korgen och välkommen att ta en paus 
vid ett av våra fikabord!
Vi vill tacka Julia, Stina, Pelle, Alva, 
Julia och Tilda för er stora insats när 
ni har sommarjobbat på församling-
ens kyrkogårdar i sommar! Tack för 
er hjälp, alla glada skratt och härliga 
stunder tillsammans. 

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

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

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

Fem vinnare för var sin presentpåse från Sackeusboden. Vinsten får hämtas på Kyr-
kans Hus i Mullsjö men ring till expeditionen innan du kommer, 0392-122 00. Te-
lefontider finns på sidan 2. Vi vill ha din lösning senast den 24 oktober 2021. Märk 
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 
9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr 2/2021 är:

Ossian Binder och Johannes Holm, Torvvägen 32 c/o Åhsberg, Åskloster, Vera 
Landberg, Sjöåkravägen 189, Bankeryd, Elsa Rössvik, Stenvägen 2, Mullsjö, Vincent 
Stenberg, Norra Strandgatan 46, Jönköping, Astrid Hamrin, Ringvägen 29, Stock-
holm.

BARNKRYSSET
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- värsta bästa habibi

Jag vill ha mera 
glass och roliga 
gudstjänster!

- Kom Rebecka så klättrar vi upp i äppelträ-
det!
- Åh, då får du hjälpa mig upp, Samuel. Lite 
läskigt är det.
- Jag hjälper dig. Jag har byggt en liten koja 
här. Den syns inte nerifrån men här är mitt 
mys- och tänkarställe. 
- Så bra, det borde alla ha! Massor av grenar 
och vackra, lite gula, löv och goda äpplen! 
Perfekt, bara att äta om man blir hungrig. 
- Japp. Fattas bara ett metspö också. För när 
jag metar tänker jag bra också! Men du, var 
det inte något med mete och fiske i kyrkan?
- Hm, vad då? Ska vi ut på fiskeresa när Mi-
niorerna och kören startar?  
- Nej, det var kanske större fiskar…något om 
valar stod det… 
- Va´? Nu fattar jag inget? 
- Jo, det stod kyrkoval. Det blir kanske svårt 
med mete?
- Jaha, nej, hihi. Bra tänkt men jag tror att det 
handlar om val, alltså att välja något. Jag tror 
jag minns vad prästen sa en gång: Alla vi som 
är döpta eller vill bli döpta och medlemmar i 
kyrkan ÄR kyrkan fast vi är många och väl-
digt olika människor. Men vi hör ihop med 
varandra och med Gud. Precis som grenarna 
vi sitter på hör ihop med trädet, liksom. Och 
då får vi vara med och tycka om vad som är 
viktigt i kyrkan och bestämma hur kyrkan ska 
vara.
- Åh, perfekt! Bra att vi sitter i tänkarkojan, 
då ska jag fundera vad jag vill. Mer glass, 
bygga jättestora ”Rädda ägget- fallskärmar”, 
härliga och roliga gudstjänster, fiskedamm så 
klart, en stor koja så att alla som vill får plats, 
åh det finns ju massor…!
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Dryck och tryck 
med höstens goda äpplen
Hösten är här och det finns äpplen överallt! Så härligt! Har du inte ett 
eget äppelträd kan du säkert fråga grannen som har äppelträd om du kan 
få några frukter. 
Så mycket gott och roligt man kan göra med äpplen. Pajer och kakor, 
äppelmos, marmelader, en massa olika pyssel som till exempel ljuslyktor 
och ätbara jirlanger.  
Här får du tips på en enkel och god äppeldryck och det enkla men roliga 
sättet att göra färgtryck med äpplen. 

Äppeldryck
Det här behövs:
1,5 kg äpplen
3 liter vatten
1/2 msk vinsyra
1/2 tsk natriumbensoat (konserveringsmedel om du vill spara på drycken)
2 dl strösocker
Gör så här:
Skär äpplena i mindre bitar eller klyftor och lägg i en stor bunke. De be-
höver inte kärnas ur eller skalas men skär bort det ev. dåliga och skadade. 
Fyll på med vatten blandat med vinsyra och ev natriumbensoat, se till så 
att äpplena täcks av vätskan. Täck med plast och låt stå i tre dygn. Rör 
om någon gång under tiden.
Sila bort äpplena och smaka av äppeldrycken med socker. Rör tills sock-
rets löst upp sig. Häll upp på väl rengjorda flaskor och förvara i kylen. 
Färgen varierar beroende på äppelsort och skal. Späd med vatten efter 
eget tyckte och smak.

Äppeltryck
1. Du behöver ritpapper, 
kniv, vattenfärger, pensel 
och en skål med vatten.
2. Ta några äpplen i olika 
storlek. 
3. Dela äpplena på mitten 
med en kniv så att du får 
två halvor.
4. Färga äppelhalvorna 
med färg.
5. Tryck äppelhalvorna på 
ett papper. 
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FLYGER 
OMKRING

BÖR-
DORNA

LETAT 
IGENOM
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NATION
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LADE KORT HONA

1. Från vilket träd togs 
virket till bygget av 
Israels förbundsark?

2. Vilket slags träd 
klättrade Sackaios upp i?

3. Vilket träd förknippas i 
bibeln ofta med Libanon?

4.Vilket slags träd lät 
Jesus vissna ner för att 
det inte bar någon frukt?

Träd i bibeln
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Psalm 104: Du gjorde månen, som visar 
årets tider, och ..... ... ... ... ... ..... .. ...
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Lars-Göran 

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

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

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

Fem vinnare för var sin presentpåse från Sackeusboden. Vinsten får hämtas på Kyrkans Hus i Mullsjö men ring till 
expeditionen innan du kommer, 0392-122 00. Telefontider finns på sidan 2. Vi vill ha din lösning senast den 24 ok-
tober 2021. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 
Mullsjö. 
Vinnare av Tuppenkrysset nr 2/2021 är: Birgit Berggren, Parkvägen 5E, Mullsjö, Caroline Hedström, Stenvägen 2, 
Mullsjö, Fredrika Furehill, Mauritz väg 35, Mullsjö, Ann-Marie Lindqvist, Hasselgatan 30, Mullsjö, Karin Karlsson, 
Bäckanäs 1 Bäckadal, Bottnaryd.
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Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!
Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan och i predikoturerna i JP och FT samt i MullsjöNytt. 

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

SEPTEMBER

05 10.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson. Sång av Trio Gryning.

18.00 Utvängstorps kyrka 
Söndagsmässa, Helge Antonsson. 
Sopransaxofon och tvärflöjt Mats Brengesjö.

14 sön e tref: Enheten i Kristus

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.

12 11.00 Sandhems kyrka 
Högmässa, Anna-Karin Hultman.

15 sön e tref: Ett är nödvändigt

19 11.00 Sandhems kyrka 
Gudstjänst, Pontus Johansson. Sång av kören Nuevo.

16.00 Bjurbäcks kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson. 
Sång av barnkören Happy.

16 sön e tref: Döden och livet

26 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson. Sång av Soulteens.

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Helge Antonsson. 
Sång av Sandhem Gospel.

17 sön e tref: Rik inför Gud

OKTOBER

03 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Anna-Karin Hultman. 
Sång av Sandhems kyrkokör.

16.00 Utvängstorps kyrka 
Söndagsmässa, Anna-Karin Hultman. 
Sång av Elisabeth Sjödin Matl.

Hel Mikaels dag: Änglarna

10 11.00 Nykyrka kyrka 
Familjegudstjänst, Helge Antonsson. 
Kyrkvillans barn medverkar.

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Helge Antonsson. 
Sång av Soulchildren.

18.30 Utvängstorps kyrka 
Älgjaktsgudstjänst, Helge Antonsson.

Tacksägelsedagen: Lovsång

17 11.00 Sandhems kyrka 
Gudstjänst, Pontus Johansson. 
Trumpet Fredrik Hempel.

16.00 Bjurbäcks kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson. 
Sång av kören Nuevo.

20 sön e tref: Att leva tillsammans

24 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Anna-Karin Hultman. 
Sång av Maja Wikenmark

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Anna-Karin Hultman. 
Sång av Sandhem Gospel.

21 sön e tref: Samhällsansvar

31 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson. Sång av kören Nuevo.

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Helge Antonsson. 
Sång av kören Soulteens.

22 sön e tref: Frälsningen

VESPER - KYRKANS AFTONBÖN
Varje tisdag kl 18:30-19.00 
Kapellet i Kyrkans Hus, Mullsjö

SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 
123 272 22 39

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

Tänkt & Tyckt

Sanning
All vänskap handlar om förtroende. 
Jag vet var jag har den andre. Jag 
tror honom om att vara sann och 
ärlig. Det finns ändå tillfällen när vi 
möter sådana som gärna omskriver 
verkligheten. På olika sätt försöker 
de få verkligheten att se annorlunda 
ut. Prästen och kyrkvärden som står 
i kyrkdörren och ena söndagen säger: 
”I dag är det så mulet och grått så nu 
kommer det nog inte många”, för att 
nästa söndag stå i samma kyrkdörr 
och säga: ”I dag är det så varmt och 
skönt, så folk väljer nog hellre att åka 
ut på badstranden än att komma hit.”
Rationalisering var beteckningen på 
detta försvar. Bortförklaring skulle vi 
också kunna säga. I båda fallen är det 
ett försök att skriva om verkligheten 
för att slippa se den förfärande 
sanningen: Det finns bara några få 
som vill komma. De flesta tycker sig 
inte ha någonting i kyrkan att göra.

Samma beteende finner vi hos 
många missbrukare. De skriver om 
verkligheten så att den förskönas eller 
blir sådan att det kan vara acceptabelt 
att fortsätta missbruka. Det finns 

tillfällen när vi alla gör så. Ibland 
hittar vi exempelvis andra ord för det 
som är smärtsamt och svårt. Vi säger 
till exempel att någon har ”gått bort” 
när han/hon dött.

Att hjälpa en människa är ofta 
att hjälpa henne se sanningen om 
sitt liv. Först när hon ser hur livet 
egentligen är kan hon börja förändra 
sin situation eller se lösningar och 
möjligheter.
För att en människa ska orka med 
sanningen är det viktigt hur den 
förmedlas. Dels måste man kanske 
vänta in rätt tid, dels måste man 
kanske skapa en trygghet så att det 
är möjligt att stå ut med att höra 
det som sägs. Framför allt måste 
sanningar sägas med både kärlek och 
omsorg.

Målet med att säga sanningen måste 
vara att det är för den andres bästa. 
Vem har inte hört sanningar som sägs 
mer för att såra än för att hjälpa? Det 
finns ett fint riktmärke som säger:
”Sanning utan kärlek är brutalitet 
och kärlek utan sanning är sentimen-

talitet.” Det hjälper oss att se hur 
nära sanning och kärlek står varan-
dra. Bara den sanningen kan göra oss 
fria. Så säger också Jesus: ”Sanningen 
skall göra er fria” (Joh 8:32). 

Till att vara sann hör också att hålla 
sina löften. När vi möter en vän i nöd 
finns risken att vi lovar mer än vi kan 
hålla. Det är så lätt att säga: ”Hör av 
dig när du vill. Det är bara att ringa. 
Du stör aldrig.” När vännen sedan 
ringer klockan 4 på morgonen så 
kanske vi inte längre är beredda att 
stå för vad vi sagt. Vi blir irriterade 
och avvisande. Det sveket är större än
att säga: ”Du får ringa fram till 
klockan 22. Därefter behöver jag 
sova.” Det löftet kanske jag på ett 
helt annat sätt kan hålla och därmed 
vara sann. Någon har sagt: ”Man ska 
aldrig lova det som man inte kan stå 
för resten av livet.” Det kanske är 
att ta i. Men det kanske säger något 
om hur viktigt det är hur vi handskas 
med våra löften.


