
Årgång 21, nummer 5, 2020

D in l o ka l a  t i dn ing

Eveline hittade
tillbaka till livet!

Gemenskap på avstånd
med gudstjänst hemma

Guiden som påminner
om julens betydelse

Kyrkan är
öppen för dig!
God Jul & Got t Nyt t År

önskar



KYRKTUPPEN NR 5 2020
Församlingstidning för Svenska
kyrkan i Mullsjö-Sandhem

Ansvarig utgivare: 
Pontus Johansson 

Redaktionskommitté: 
Helvi Dahlén, Emma Thorén, Emma-
Britta Cannerstad och Inger Ridström. 

Grafi sk form: Jessica Bolander
Tryck: RN-Offset AB, Habo

Omslagsbilder: Ove Algotsson, Helvi 
Dahlén, bildbanken IKON och Elisabeth 
Falk Nilsson.

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

Snart är det äntligen jul. Nu gäller det 
för oss att veta vad vi fi rar. Nu när 
det mesta har skalats av, så att vi inte 
kan träffa hela släkten och trängas 
med en massa andra i butikerna och 
julruscha. Åtminstone de fl esta av oss 
förstår att det inte funkar så bra nu. 
Men när det skalas av kommer man ju 
närmare centrum, eller hur? Världen, 
så vitt vi har förstått, led inte under 
någon pandemi när Josef och Maria 
begav sig från Nasaret till Betlehem. 
Inga reserestriktioner utan precis 
tvärtom. De var ju tvingade att göra 
den där resan. Och världen var orolig 
då också. 

Det vi nu har sett exempel på under 
hösten, förutom coronapandemin, är 
andra företeelser som vi inte trodde 
kunde vara möjliga. Vi har sett ledare 
helt oblygt visa sin hunger efter att 
sitta kvar vid makten och hur långt de 
är beredda att gå för att vara kvar där 
också. Det är höga pris för andra att 
betala för att bygga demokrati, bygga 
upp förtroendet för demokrati och för 
rättsstat. 

Där och då, när barnets första skrik 
hörs utanför Betlehem någonstans, 
då är världen också full av orolighe-
ter och makthungriga män. Kungen 
i Jerusalem visade sig vara beredd 
till oerhörd grymhet för att för alltid 
tysta barnets skrik. Det var in i det där 
oroliga, farliga och ogästvänliga Jesus 

skulle födas. Att det undret skedde, 
det är vad vi fi rar. Att Gud Sonen som 
är i evighet, föds i tiden och blir män-
niska. Det var här hans barnaskrik 
skulle höras, det var här han skulle 
tala annorlunda ord, och det var här 
han skulle utöva sin alldeles annor-
lunda makt. Med honom är det an-
norlunda och så säger han också till 
sina lärjungar, de som skulle bli kyr-
kans första ledare, apostlarna: Med er 
är det annorlunda. 

När det blir så där alldeles fruktans-
värt tokigt i världen är det lätt att dras 
in i det där att inte alls vara annor-
lunda. Det är lätt att säga det alla an-
dra säger och förfasar sig över. Det är 
lätt att bara hänga på. Det vet jag om 
mig själv och av egen erfarenhet. Och 
jag blir evinnerligt trött på det. Men 
om vi låter ordet om Jesus komma in 
till oss så formar det ett heligt annor-
lundaskap. Som inte längtar efter att 
vara annorlunda genom att avgränsa 
sig, men som längtar efter att få visa 
kärlek även i en orolig och ogästvän-
lig värld. Du behövs för att du är an-
norlunda på det viset. 

Och när vi frågar oss vad kyrkan gör, 
särskilt i svåra tider, så kan vi rada 
upp en hel del viktig verksamhet. Men 
du ska veta att kyrkan är där du är. 
Dina öron och ögon och händer, ditt 
hjärta och din bön, det är också del av 
kyrkan. Så fi nt det är att Jesus helgar 

det mänskliga när han själv blir män-
niska. Det är så han har tänkt oss, på 
djupet mänskliga!

En god, fridfull och annorlunda jul 
önskar jag dig!
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Herde-Krönikan
Att veta vad vi fi rar…
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Guiden som påminner dig om 
julens betydelse
Julstress med klappar som ska köpas, mat lagas och hemmet städas… 
Du har väl inte glömt varför vi fi rar jul? Den kristna kyrkans största högtid!
Här får du en gudstjänstguide som sträcker sig från första söndagen i advent till tretton-
dedag jul, som påminner dig om vad de olika dagarna har för budskap till oss.
Du får också stroferna till julens mest älskade psalmer, sjung eller läs!
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1 advent
Den här söndagen är kyrkans
nyårsafton, nu inleds ett nytt

kyrkoår. Temat är ”Ett nådens år”.
Advent betyder ankomst. Vi väntar på
att Jesus ska födas och på det nya året

med nya möjligheter. Vi tänder det första 
ljuset i adventsljusstaken.

”Gå Sion din konung att möta, Jerusalem,
gläds åt din Gud. Strö palmer på väg för
Messias, bered dig som väntande brud”

Ur Sv psalm 108:1

2 advent
Den här söndagen handlar om

”Riket som kommer” och texterna
som läses i gudstjänsten kretsar kring
frågan: Vad är himmelriket? Vart fi nns

det? Vad betyder det för våra liv här och
nu? Att advent är en förberedelsetid inför 

julen är tydligt i den här gudstjänsten.
Och så tänder vi det andra ljuset.

”Han kommer hit, en Mänskoson, ur
Faderns rike fjärran från och gästa

vill vår boning”
Ur Sv psalm 109:2

3 advent
Det är Johannes döparens

söndag och temat är ”Vägröjaren”.
Johannes döparen såg som sin uppgift
att förbereda människorna på att Jesus
skulle komma. Även dagens människor
har till uppgift att skapa utrymme för
Gud i livet och i världen. Nu tänder vi

det tredje ljuset.

”Bereden väg för Herran! Berg sjunken,
djup, stån opp!”

Ur Sv psalm 103:1

4 advent
Den här gudstjänsten handlar

om Maria, Jesus mamma. Maria,
som i tonåren svarar ja till att bli

mamma. Maria, som många har funnit
tröst hos. Maria, som bär hoppet och

framtiden i sin kropp. Hon väntar. Det gör
vi också – vi väntar på julen då Gud föds

i en liten bebis gestalt.
Det fjärde ljuset tänds.

”Var hälsad, Herrens moder, o Maria!
Högtlovade på jorden, o Maria!”

Ur Sv psalm 480:1
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Julkrubban
På julafton är det samling 

vid julkrubban. Där blir julens 
budskap tydligt berättat med hjälp 

av krubban. Den här gudstjänsten ger 
dem som deltar en levande bild av 

julens under.

”Ej upplysta gårdar, ej hus och palats kan 
bjuda Maria och Josef en plats. Hos djuren 

i stallet de reder en säng av gräset som
vuxit på Betlehems äng”

Sv psalm 737:1

Julbön
På julaftonens eftermiddag 

hålls ofta julbön som också är 
en gudstjänst om julens budskap 

om Jesus födelse. Det är en vilsam 
och meditativ gudstjänst.

”Du som alla änglar lovar med sin psalm, 
log vid modersbröstet, som i krubbans halm. 

Du som alla änglar prisar högst och störst 
– åsnan och kamelen såg dig först”

Sv psalm 428:3

Julnattsmässa
eller Änglarnas mässa som den 

också kallas – Den heliga natten 
– mitt emellan julaftonen och juldagen 

fi ras en mycket stämningsfull gudstjänst. 
Ordet mässa betyder att det i gudstjänsten 
också kan fi ras nattvard. Nattvarden som 
är en gåva och möjlighet till delaktighet.

 ”Ringen, I klockor, ja ringen i midnattens 
timma. Glimmen, I stjärnor, som änglarnas

stjärnögon glimma”.
Ur Sv psalm 427

Julotta
En tidig gudstjänst, och tradition

som många har en bild av. På gamla
bilder färdas man till julotta i släde

med tända facklor och klingande bjällror. 
Även den här gudstjänsten fi ras i mörkret

i väntan på gryningen, och den kallas
ibland för Herdarnas mässa eller

Morgonrodnadens mässa.

”Var hälsad, sköna morgonstund,
som av profeters helga mun är

oss bebådad vorden!”
Ur Sv psalm 119:1

Juldagen
På juldagen, mitt på dagen, fi rar vi
Jesus födelsedag, när kärleken kom

till jorden. ”Gud blir människa” är temat
som står i centrum den här gudstjänsten.

Här samsas de två sidorna av Jesus; han var 
både människa och Gud. Nu har det hänt, 
han är här! ”Fröjdas vart sinne, julen är 

inne…”, sjunger vi.
”Hälsad av änglar Krist är född till jorden.

O kom, låt oss tillbedja, o kom låt oss
tillbedja, o kom låt oss tillbedja

vår Herre Krist”
Ur Sv psal 122:1
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Annandag jul
Temat för den här dagen är 

”Martyrerna”. Det handlar om vad
tron kunde få för konsekvenser för de

första kristna – hur mycket de var beredda att
offra för att få vara kristna. Även i dag fi nns det 
många människor som förföljs för sin tro. Direkt 

efter den glittriga julen kommer alltså denna mörka 
martyrdag som en påminnelse om tillvarons
allvarligare sidor. Den röda färg som fi nns i

kyrkan den här dagen är en symbol för
martyrernas blod.

”Räds ej bekänna Kristi namn, om världen än
det skyr. Det är ett fäste och en hamn, när

allting annat fl yr”
Sv psalm 14:1

Söndagen e jul
Den här gudstjänsten är som en

sammanfattning av vad som hänt de
föregående dagarna. Vad betyder det för
oss att Jesus föddes? Vad betyder det att

vara Guds barn? Guds barn står i centrum – 
både de lyckliga och de olyckliga. Den

här söndagen är en särskild bönedag för
världens alla lidande barn.

”Du barn av Betlehem, vi ber: Ge våra 
ögon ljus och rena hjärtat, att vi kan

med dig bli barn hos Gud”
Ur Sv psalm 115:3

Nyårsdagen
Start på en ny tid. För den som

vill det ”I Jesu namn” som är temat
för den här gudstjänsten. På nyårsnatten

lämnade vi det gamla bakom oss och
satte punkt och nu ligger det nya framför
oss och ger möjligheter som vi inte anar.

Ge inte upp!

”Och när sol och stjärnor slocknar,
Jesusnamnet är det ljus, som Guds folk

från alla tider prisar högt
i Faderns hus”

Ur Sv psalm 716:3

Söndagen e nyår
En söndag som berättar om en

plats att komma till för att ta paus
och ett rum för eftertanke. Temat är 
”Guds hus”. Vare sig tro eller inte är

kyrkorummet öppet för besök, och om 
man vill kan man tända ett ljus och i den 

handlingen läsa in sina tankar.

”Vi är vår Herres kyrkohus, byggt
utav levande stenar. Oss under korsets

milda ljus ordet och dopet förenar”
Ur Sv psalm 56:3

Trettondedag jul
Nu är det tretton dagar sedan jul

och bibeltexterna berättar om de vise
männen, som var de första ickejudar som
tillbad Jesus. Med dem blev det känt ute i

världen att Jesus blivit född och att det hade stor
betydelse. Uppenbarelsen, erfarenheten av Guds

människoblivande, nådde inte de vise männen förrän
efter jul. Kanske är det likadant för oss? De vise

männen var eftersläntrare, och det får vi
också vara…

”Gläns över sjö och strand, stjärna ur fjärran,
du som i Österland tändes av Herran. Stjärnan

från Betlehem leder ej bort men hem
Ur Sv psalm 134:1
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När hon var i tonåren kantrade hen-
nes liv totalt. Från en uppväxt med 
föräldrar och bror i Malmö vändes 
allt upp och ner för Eveline Ingesson. 
- När jag var 16 år hamnade jag i då-
ligt umgänge, berättar Eveline, som 
numera kan se klart på situationen 
och analysera vad som hände henne 
i tonåren.
Idag är hon helt övertygad om att in-
körsporten till alkohol och drogbero-
ende är, när unga människor kommer 
i fel kretsar.
- Jag testade lite till att börja med, be-
rättar hon. Men sedan gick det snabbt 
och plötsligt var jag fast och beroende 
av droger.

Hon mådde dåligt och ångest och de-
pression kom som ett brev på posten. 
Men det dämpade hon med narkoti-
ka. Utåt sett märktes dock inget och 
föräldrarna var ovetande om dotterns 

situation. Hon hann bli 20 år innan 
det stod klart för dem att deras dotter 
var väldigt illa ute.
Den alltid duktiga Eveline med jät-
tebra gymnasiebetyg var längst ner i 
botten.
- På sommaren för tre år sedan rasade 
allt samman, berättar Eveline. 
Då hade hon fl yttat till Lund och 
pluggade och arbetade dessutom på 
en restaurang. Nu blev hon av med 
både jobb och lägenhet och hoppade 
av plugget.

Långt bort från Malmö
Kanske måste man komma längst ner 
i botten innan man kan komma tillba-
ka, resonerar hon idag. Hon tog själv 
kontakt med socialtjänsten i Lund för 
att få hjälp, väl medveten om att hon 
hade fortsatt att förneka sitt beroende 
om hon inte hade tagit det steget.

Det blev avgiftning och sedan place-
ring på ett behandlingshem. 
- Jag bestämde mig för att jag ville 
komma så långt bort som möjligt från 
Malmö, säger hon. Inte bara några 
mil, det hade inte fungerat.

Hon är bestämd med att hon fort-
farande inte vill komma tillbaka till 
Malmö och berättar att hon inte har 
varit där sedan hon vände sitt liv. Fa-
miljen träffar hon på andra ställen 
numera.
- Jag är inte rädd längre, förklarar 
hon men jag vill absolut inte fl ytta dit 
igen. 
Hon talar om hur svårt det är att 
göra en förändring av sitt liv, det 
var tvunget men jobbigt att ”bygga 
upp” sig själv och skapa sig ett nytt 
liv. Kanske hade det inte kunnat ske 
i Malmö där allt för mycket är för-
knippat med ett annat och svårt liv…

Eveline var bara 16 år när hon började 
testa droger och snart var hon fast i ett 
beroende. När livet hade rasat samman 
hade hon dock förmågan att själv söka 
hjälp.
Under vistelsen på behandlingshemmet 
kom längtan och behovet av musiken 
tillbaka och många har hört henne i gos-
pelkören.

Idag har livet återvänt för Eveline och hon kan se klart på varför 
det gick så fel för henne.

Nyfi ken på...

Eveline
har varit fast i drogberoende:
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Fick fantastisk hjälp
Eveline fick år 2017 en plats på be-
handlingshemmet Villa Vitas boende 
för kvinnor utanför Sandhem.
Hon har inte ord för att berömma 
dem för den hjälp hon fått där. 
- Superbra, säger hon med övertygel-
se, det kunde inte vara bättre!

I sex månader var hon på behand-
lingshemmet och sedan fick hon ingå 
i ett nytt program vilket innebar att 
hon var på plats en del av tiden och 
resten i den lägenhet i Jönköping som 
hon med behandlingshemmets hjälp 
hade skaffat.
- De gav mig mycket tid och jag fick 
stöttning av dem under lång tid, säger 
hon med tacksamhet i rösten.

Tappat bort musiken
Musiken har alltid betytt mycket för 
Eveline men den hade hon tappat 
bort på vägen. Men efter några måna-
der på behandlingshemmet kom läng-
tan och behovet tillbaka.
- Jag insåg att jag nog behövde kon-
takten med kyrkan och jag behövde 
få sjunga och komma tillbaka till li-
vet, säger Eveline.
Hon tog kontakt med Mullsjö-Sand-
hems dåvarande kantor Gerd Lind-
gren, pensionerad sedan i somras.
- Jag fick komma till Sandhems gos-
pelkör och Gerd ”adopterade” mig, 
berättar hon med glädje i rösten.

Ingen i kören visste till en början vem 
hon var eller varifrån hon plötsligt 
dök upp. Hon fick snabbt sjunga so-
lon och naturligtvis började man und-
ra varifrån den nya ”stjärnan” kom.
Det var dags att berätta att hon kom 
från behandlingshemmet i trakten.
- Körmedlemmarna tog mig till sitt 
hjärta, säger hon. De är guld värda. 
De ställde upp och bland annat häm-
tade de mig för att jag skulle kunna 
vara med. Och jag fick en samhörig-
het också utanför behandlingshem-
met!

Pluggar och jobbar
Mycket har fallit på plats för Eveline. 
Nu bor och trivs hon i Jönköping 
och lever tillsammans med sin sambo 
igen. Han fanns med redan under ti-
den i Lund och han fick stå ut med 
mycket betonar hon. 
- Det är inte många som hade orkat 
att stanna hos mig under de omstän-

digheterna, säger hon.
I samband med att Eveline skulle åka 
till behandlingshemmet reste han till-
baka till Uganda varifrån han kom-
mer vilket naturligtvis var jobbigt för 
Eveline. Men nu lever de tillsammans 
igen under helt andra premisser och 
hon känner en lättnad över att han 
kom tillbaka. Hennes sambo arbetar 
som väg- och vatteningenjör och själv 
har hon börjat läsa grafisk design och 
webbutveckling på Tekniska hög-
skolan. Till våren är hon färdig med 
sin utbildning. Hon gjorde också en 
spontanansökan till en arbetsplats 
och fick arbete på en reklambyrå, där 
hon nu jobbar parallellt med sina stu-
dier.
- Mina föräldrar fattar nästan inte, 
säger hon med ett litet skratt. Men de 
är superglada och stolta! 

Ärlig från start
Eveline har varit målmedveten i sitt 
arbete med att komma ur sitt drog-
beroende, hon har hittat styrkan och 
säger själv att hon inte får en andra 
chans.
Hon har berättat om sin bakgrund 
för sin chef där hon arbetar. Man vet 
aldrig hur människor reagerar men 
responsen var att hon ser det Eveline 
avslöjat om sitt liv mer som en styrka 
än ett misslyckande.
- Att vara ärlig ger mig ett bättre 
skyddsnät, säger Eveline bestämt.

Hon upplever att det är en liberal in-
ställning till droger i alla former idag. 
Det gäller att tidigt se om man är i 
riskzonen. Det är svårt att veta hur 
mycket man dricker, menar hon. Vad 
är rimlig mängd och vad är inte?
- I dagens samhälle räcker det inte att 
säga att jag dricker inte, säger hon. 
Folk nöjer sig inte med det utan stäl-
ler följdfrågor och då är det bättre att 
vara öppen och ärlig från första bör-
jan.

Tänjer inte på
gränserna
Idag är Eveline 28 år och kan se till-
baka på ett liv som höll på att sluta 
illa. En klok tjej med en erfarenhet 
som man inte önskar någon. Hon har 
kommit så långt att hon kan rann-
saka sig själv och försöka förstå vad 
och varför hon blev drogberoende. 
Kanske kan det också vara en var-
ningsklocka för andra unga männ-

iskor. Hon säger själv att hon litat för 
mycket på människor och blev då ut-
nyttjad.

- Jag var för snäll och sa inte ifrån, 
konstaterar hon. Lägg till dålig själv-
känsla och att jag blev smickrad när 
vissa människor ville umgås med mig.

Hon påpekar igen hur viktigt det är 
att tidigt bli uppmärksam på om man 
är på väg åt fel håll. 
- Men en förändring måste komma 
inifrån mig själv påpekar hon. Ingen 
annan kan få mig att ändra mitt be-
teende! 
- Idag är jag supertrygg och tänjer 
inte på gränserna, säger Eveline med 
ett varmt och övertygande leende. 

Under de omständigheter som är nu 
är körverksamheten inställd men Eve-
line lämnade sången när hon började 
plugga i Jönköping och mycket annat 
tog upp hennes tid.
- Men jag saknar sången, säger hon. 
Det är helande att sjunga! Och jag 
saknar gospelkören och Gerd!
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Eveline har varit målmedveten och 
nu har hon tagit sig ur sitt drogbero-
ende och lever ett fint liv med studier 
och arbete.
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Alltid är det så att vi drabbas mer el-
ler mindre hårt. Många prövas långt 
över bristningsgränsen. Blir man inte 
sjuk av själva coronaviruset, blir en 
del sjuka av att arbeta på tok för 
mycket på intensivvårdsavdelningar, 
forskningslaboratorier, äldreboenden 
eller var man nu är. Andra blir sjuka 
av alldeles för mycket isolering och 
ensamhet. Ytterligare andra lider av 
oro och ångest.  

Ring in det nya!
När man har sin hemvist i kyrkan 
är det så självklart och naturligt att 
fira gudstjänst och träffa de andra 
i församlingen, lyssna till predikan 

och få möjlighet att ta emot nattvar-
dens bröd och vin. Mer och mer har 
det strypts åt kring oss, och plötsligt 
känns det som man får sig till livs av 
andligt innehåll, mest är som smulor. 
Som att vi blir svältfödda. 
Ring ut det gamla! Vad skönt det 
skulle vara att få lägga allt det här 
bakom sig. Ring in det nya!

Bönen en gåva
och möjlighet
En gåva som vi fått som vi inte får 
glömma bort är bönens gåva och möj-
lighet. Bönens gemenskap sträcker 
sig förbi rummets gränser och vi kan 
dela gemenskap i bönen även om vi 

inte har möjlighet 
att ses. Överallt, i 
världens alla de-
lar, har vi syskon 
som delar samma 
gåva och möjlig-
het. Tänk på det 
när du tänder 
ditt böneljus och 
knäpper dina hän-
der och ber. Är det 
något vi kan göra 
när vi ska hålla 
fysiskt avstånd 
och inte ge oss ut 
i onödan, så är 
det att vi kan be! 
För människornas 
skull, för värl-
dens skull, för alla 
barns och ungas 
skull, för alla sju-
kas och ensammas 
skull, för alla sör-
jandes skull, för 
all vårdpersonals 
skull och forskar-
nas skull, för alla 
ångestdrabbades 
skull, för allas 
skull som förlo-
rat sina arbeten 
och affärsrörelser. 

För deras skull som vi tycker om och 
älskar och för deras skull som vi har 
svårt för. Och för vår egen skull. 

Be in det nya året!
Det märkliga är att Gud har förmåga 
att förvandla det vi trodde var smulor, 
svältföda, till något som kan mätta 
och bli till välsignelse. Det kan vi läsa 
om både i gamla och nya testamen-
tet. Där finns berättelsen om Elia och 
den fattiga änkan med sin son, Jesus 
som låter några bröd och fiskar räcka 
till flera tusen. Och så den samariska 
kvinnan som förstår att bara ett uns 
av det Jesus ger är mer än nog. 

För att anspela på Alfred Tennysons 
dikt: be in det nya! Vi hoppas och ber 
att något nytt ska komma där vi kan 
andas friskt igen, mötas och skratta 
ihop, munhuggas med och krama 
den vi tycker om. Gå till våra arbe-
ten, träffas, fira gudstjänst och ja…
vara tillsammans. Och ha MÖJLIG-
HETEN, inte tvånget, att vara ensam 
ibland. 

Jag önskar er alla en verkligt god in-
gång på nya året 2021!
Pontus Johansson

Det vet vi säkert – år 2020 blir ett år som det kommer att stå mycket om i historie-
böcker och världskrönikor. Beskrivningarna kommer att vara allvarsmättade och mycket 
dystra. Året då vi drabbades av det smittsamma. 

Nyårshälsning från kyrkoherde Pontus Johansson

Ring ut det gamla - ring in det nya…
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Lek och allvar när årets
konfirmander trä¢as
Årets konfaläsning är i gång! Tjugosju glada och nyfikna ungdomar, använder
frälsarkransen som ett verktyg för att utforska vägen in i tro. Hittills har de
arbetat både med att skapa en trygg gruppkänsla och att stärka varje individ. 
Den 14 september 2020 fylldes Kyr-
kans Hus i Mullsjö med förväntan, 
nyfikenhet och många skor upprada-
de i entrén. Vi som leder konfirmand-
arbetet möttes av tjugosju lite pirrigt, 
glada och trevliga ungdomar som 
var nyfikna på att ta reda på vad det 
innebär att vara konfirmand. På plats 
fanns också åtta unga ledare som vi 
har berikats med i konfirmandarbetet 
och som hjälper till, inspirerar och 
finns till för konfirmanderna. 
Under första träffen fikade och lekte 
vi tillsammans, en viktig stund för att 
lära känna varandra, ha roligt och 
bygga gemenskap! Vi berättade om 
konfirmandårets innehåll och syfte. 
Ett sammanhang där alla är viktiga 
och blir en tillgång i gruppen. Ett 
sammanhang som bygger på kun-
skap, upplevelser och delaktighet. 
Konfirmanderna hade många nyfikna 
frågor och funderingar… 
Konfirmanderna fick också bekanta 
sig med ett radband; frälsarkransen. 
Frälsarkransen är en idé av biskop 
Martin Lönnebo och kan användas 
som en livboj, ett böneredskap och 
verktyg för att lära sig mer om sitt 
inre, Gud och kristen tro. Armbandet 
består av 18 olika pärlor i olika färger 
och former. De kallas ibland också 
för livets pärlor. Under konfirmandå-
ret har vi ledare valt att använda oss 
av just frälsarkransen som ett konkret 
konfirmandverktyg för att utforska 
vägen in i tro. 

Utflykt med mening
Snart har det gått en termin och vi 
har fått möta många spännande och 
viktiga områden. Genom att utforska 
Gudspärlan, tystnadspärlan och jag-
pärlan har vi pratat om Gud, bibel-
berättelser, gudstjänst, nattvard och 
bön.
Under höstlovet hade vi en fin och 
rolig dag tillsammans på Vidablick i 
Bankeryd där vi tittade lite närmare 
på jagpärlans innehåll. Syftet med 
dagen var att stärka gruppen genom 
olika samarbetsövningar där konfir-
manderna fick tänka, kommunicera 
och pröva sig fram för att skapa en 
stark och trygg gruppkänsla. Avsik-
ten var också att stärka varje individ 
genom värderingsövningar, reflektera 
kring olika roller och identitet, själv-
förtroende och självkänsla. Dagen 
avslutades nära himlen då konfir-
manderna fick peppa, känna tillit och 
stärka varandra genom att pröva sig 
fram på olika höghöjdsbanor.  
Härligt att höra så mycket stärkande 
ord, peppande och värme! 

Digitala mötesplatser
Tiden förändrades i mitten av termi-
nen med anledning av den ökade av 
smittspridningen. Det gjorde att en 
lägerhelg på Tallnäs stiftsgård tyvärr 
inte gick att genomföra. En helg som 
många hade sett fram emot. Vi blick-
ar ändå hoppfullt fram emot en vår 

då vi hoppas att ett läger ska kunna 
genomföras. 
Konfirmandträffarna fram till jul är 
inte inställda utan omställda till di-
gitala mötesplatser med spännande 
uppgifter, quiz och digitala möjlighe-
ter att ändå få höras av, något som vi 
tycker är väldigt viktigt! 

Tankar från årets ledare: 
Ally: Det är en rolig grupp med 
mycket energi 
Viktor: Det är en konfirmandgrupp 
som det är roligt att vara ledare för. 
Konfirmanderna är öppna och har 
vågat ta plats ända från start vilket 
har hjälpt till att skapa en trygg plats 
där alla vågar delta efter sin egen 
förmåga. Att det är öppet och tryggt 
är också viktigt för oss ledare då det 
blir lättare att diskutera allt mellan 
himmel och jord. I en aktiv grupp 
får även vi ledare mer information 
om hur en konfirmandgrupp ser ut 
och det blir lättare att anpassa både 
lektioner och lekar. Sen blir det själv-
klart roligare när man är fler som är 
med på allt. 
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Vi som fått äran att leda konfirmand-
arbetet är: Pontus Johansson (präst), 
Maria Håkansson (församlingspeda-
gog), Emma-Britta Cannerstad (för-
samlingspedagog)
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Boktipset...
Vår älskade 
av  
Vår Älskade är en roman indelad i 
fem delar. Varje del utspelar sig från 
en av bokens fem huvudkaraktärer 
och man får följa berättelsen ur fem 
olika perspektiv. Den startar med att 
skildra Isma, en ung kvinna som ef-
ter sin mammas död tagit hand om 
och till stor del uppfostrat sina yngre 
tvillingsyskon. Nu har hon tagit sig 
från England och sina familjeband 
och flyttat till USA för att följa sina 
drömmar.
Isma kan dock inte släppa oron för sina två syskon som valt 
helt olika vägar i livet. Systern Aneeka lever ett ostrukture-
rat liv i London och brodern Parvaiz hade också en dröm, 
nämligen att följa deras fars arv och börjar därmed intres-
sera sig för ett liv som jihadist. Parvaiz försvinner plötsligt 
och när han till slut ger sig till känna startar en förändring i 
deras liv som Isma inte kunnat förutse.
Vår älskade är ett familjedrama där vi främst får följa tre 
syskon från en pakistansk familj i England. Vi får ta del av 
hur det kan vara för en muslimsk familj att bosätta sig i 
ett europeiskt land, där de får möta negativa uppfattningar 
kring sina personer och alltid behöva leva med en misstan-
ke om att vara religiös terrorist. Det här är också en berät-
telse om familjehemligheter, syskonkärlek och kärlek som 
följer oss ända in i döden. 
Vad är egentligen starkast, blod eller kärlek? Kan man nå-
gonsin överkomma familjens band för att nå sina dröm-
mar? Och om man kan det, borde man göra det? Vår äls-
kade är en stark berättelse och Kamila Shamsie är inte rädd 
för att låta oss ta del av frågor som man kanske 
annars undviker för att de blir för tunga att tän-
ka på. Men ta en stund, läs Vår älskade, fundera 
och upplev en fantastisk bok.

Att föda ett barn
Sörja för de sina
Liv till varje pris 
Trilogi av 
Kristina Sandberg
Jag vill varmt rekommendera 
en trilogi av Kristina Sandberg. 
Vi får följa huvudpersonen, den 
unga flickan Maj, som i första bo-
ken Att föda ett barn, blir gravid. 
Hon gifter sig med barnets far, en 
man hon knappt känner och blir 
hemmafru. Att vara ung, ogift 
och ensamstående mor är inte att 
tänka på och Maj får släppa sin 
dröm om ett eget kafé. Maj blir 
nu fast besluten att bli den perfek-
ta hustrun, mamman och värdin-
nan i hemmet.
Andra världskriget pågår men i 
Majs värld existerar bara varda-
gen med familjen, ransoneringen, 
dammråttorna och en blänkande 
diskbänk i ett fläckfritt hem. Gäd-
dan som tittar på henne från disk-
bänken. - Vad ska hon göra med 
den?
I den andra delen Sörja för de 
sina, har det blivit fred och vi får 
följa med Maj genom 50- och 
60-talet. Hushållsarbetet som hål-
ler henne fullt sysselsatt moder-
niseras. Lägenheten byts mot en 
större. Barnen växer och maken 
Tomas arbetar och försöker hål-
la sig nykter. Men hur mår Maj 
egentligen? Innerst inne. 
Trilogin avslutas med Liv till 
varje pris. Maj har blivit äldre, 
barnen tonåringar och sedan vuxna. Vardagen med sorger 
och glädjeämnen rullar på. Maj fortsätter att hålla sitt hem 
skinande och bjuder på fantastiska maträtter. Det är spän-
nande att följa henne bland recepten. Men också sorgligt 
att se hennes kämpande för att leva upp till sina egna för-
väntningar på sig själv. Du vill säga till Maj: - Sätt Dig ner. 
Du duger. Här får Du en kram!
Böckerna har fått flera priser och kan på ett plan ses som en 
sorts historiebok tycker jag.
När Du har läst första delen vill Du fortsätta. Räds inte de 
tjocka volymerna! 
Du vill följa med Maj i vardagen sedd genom 
hennes ögon!

Av Kristina Eyre

Av Maria Högberg

10 KYRKTUPPEN 5-2020



Vi har egentligen fi rat gudstjänst och 
mässa hela tiden här i Mullsjö-Sand-
hem församling, med ordentliga res-
triktioner förstås. Men sedan mitten 
av november har vi fått gå över till 
inspelade gudstjänster och andakter 
för närradio, hemsidan och facebook. 
Hoppas att du på något vis kan följa 
med där. Vi har också möjlighet att 
posta söndagens predikan om du inte 
kan följa med på hemsidan eller face-
book. Anmäl dig till ett sådant pre-
dikoutskick på pastorsexpeditionen, 
telefon 0392-122 00, så ordnar vi det!

Öppna kyrkor
Det här med samlingar är svårt nu. Vi 
fortsätter förstås att hålla Nykyrka, 
Sandhems och Utvängstorps kyrkor 
öppna, med möjligheten att komma 
och gå. Bjurbäcks kyrka kommer 
också snart att kunna hållas öppen på 
samma sätt sedan en tillgänglighets-
anpassning och några invändiga res-
taureringsarbeten gjorts. Välkommen 
till din församlingskyrka för enskild 
andakt, stillhet och ändå något av 
gemenskap! I kyrkorna fi nns små lå-
dor med psalmböcker som är avsedda 
att lånas hem. Skulle du vilja låna en 
psalmbok – låna frimodigt! Den 22 
november var en ekumenisk bönedag 
och under några timmar hittade ett 
antal personer in i Nykyrka kyrka för 
bön. Det är ju ändå något vi kan göra 
även i tider av isolering och avstånd: 
Vi kan dela trons och bönens gemen-
skap. 

Dispens för begravning
När det gäller begravning har vi fått 
en särskild dispens från åttaperso-
nersregeln. Vid begravningsgudstjänst 

får 20 anhöriga och vänner delta utö-
ver tjänstgörande personal. Begrav-
ningsgudstjänst kan äga rum i Nykyr-
ka, Sandhems och Bjurbäcks kyrkor. 
Lilla Utvängstorps kyrka saknar dock 
rymden för att vi ska kunna ordna be-
gravningsgudstjänst på ett tillräckligt 
säkert sätt där, för närvarande. 
Möjligheten fi nns nu också för dop 
och vigslar, men då är det maximalt 
åtta personer inklusive tjänstgörande 
personal som kan närvara. Många 
väljer nu att senarelägga sin vigsel el-
ler dop. 

Digitalt
konfi rmandarbete
Vi lägger upp en digital adventska-
lender med små hälsningar varje dag 
på facebook, från första till den 24:e 
december.  
Tråkigt nog fi ck vi ställa in höst-
lägret för vår fi na konfi rmandgrupp. 
I konfi rmandarbetet försöker vi också 
hitta digitala lösningar. Vi gör små 
fi lminspelningar med lite uppgifter 
och uppdrag för konfi rmanderna att 
ordna med. Det tar ett tag för oss ef-
tersom vi inte riktigt har vanan att 
arbeta på det viset. Hoppas verkligen 
att det ska vara möjligt med läger och 
träffar längre fram!

Ekonomisk hjälp
Inom diakonin märker vi att behoven 
har ökat. Mullsjö-Sandhems försam-
ling kan erbjuda visst ekonomiskt bi-
stånd till enskilda och familjer, med 
värdekort för livsmedel och matkas-
sar. När julen närmar sig vet vi av 
erfarenhet att behoven ökar något 
också. Församlingens bidrag till en-

skilda bygger egentligen helt och hål-
let på frivilliga gåvor. Eftersom året 
har inneburit att betydligt färre fi rar 
gudstjänst i kyrkan har förstås också 
kollekterna minskat. Vill du ge ett bi-
drag till församlingens diakoni kan 
du swisha din gåva till:
123 231 97 88. Se ytterligare infor-
mation på sidan 27.

Prata med en präst
Du ska också veta om möjligheten att 
höra av dig till din församling, om du 
vill tala med någon. Framför allt är 
det prästerna som har den uppgiften. 
Om du vill att någon från försam-
lingen ringer upp dig lite nu och då 
kan du anmäla dig till prästen Emma 
Thorén, telefon 0392-130 05 så får 
du små samtal från oss.
Det är mycket som är annorlunda 
nu och vi hoppas och ber att vi snart 
ska kunna mötas på vanligt sätt igen. 
Mycket går på sparlåga, men kyrkan 
ÄR ändå här, mitt i och trots allt!

Det såg så lovande ut ett tag med minskad smittspridning men så tog det ordentlig fart 
igen och rekommendationer, råd och restriktioner ändras en hel del och fram och tillbaka. 
Allt sådant påverkar församlingslivet direkt. 
Kyrkoherde Pontus Johansson rapporterar om vad som gäller för närvarande.

Att vara kyrka i coronatider…

mitt i och trots allt!

Sandhems kyrka, Utvängstorps kyrka och Nykyrka är öppna
klockan 7-19 varje dag. Välkommen in för en stund i stillhet!
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Bryt ensamheten
Det kan kännas ensamt nu när vi inte längre kan träffas som förut. Men telefonen 
fungerar faktiskt fortfarande. Ring någon! Våga ta första steget själv!
Kanske fi nns det någon gammal bekantskap som du kan återknyta kontakten 
med. Eller någon som du brukar träffa i något sammanhang som du kan lära 
känna lite bättre? Kanske fi nns det någon som du vet är lika ensam som du själv 
och som skulle bli jätteglad för en telefonsignal?

Om du hör dåligt så kan du skicka ett gammalt hederligt brev.
Om du skickar iväg några stycken så får du säkert
åtminstone något tillbaka.

med ett telefonsamtal!

församlingens prästerförsamlingens präster
Pontus telefon: 0392-10001
Emma telefon: 0392-13005
Om klockan är mellan 17 och 06 och du bara måste få prata 
med någon så kan du ringa till jourhavande präst. Då ringer
du 112 och ber att få bli kopplad till jourhavande präst.

Mellan klockan 21 och 06 kan du också ringa
jourhavande medmänniska på telefon 08-702 1680

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

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

församlingens präster
Självklart kan du också ringa
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Kära församlingsbor!
När jag skriver detta brev har ännu 
inget vaccin mot Covid-19 börjat an-
vändas i Sverige och när Du läser det-
ta kanske, och förhoppningsvis, det 
ser annorlunda ut. Men hela denna 
svåra tid har också haft en dimension 
som för oss kristna är viktig – reflek-
tionens tid – en tid att fundera över 
vad det betyder att vara kristen och 
att leva den kristna tron konkret i ett 
drabbat samhälle och i ett nytt sam-
manhang som vi kallar ”post coro-
na”. Handlingar talar högre än ord, 
säger vi rätt ofta. Vad betyder det 
som kristen?

Helgonet S:t Franciskus av Assisi sa 
Förkunna alltid evangeliet, Om nöd-
vändigt använd ord.
Detta brev handlar om mission. Kyr-
kan, Du och jag, är kallade till mis-
sion. När jag ser tillbaka på vår egen
missionshistoria har den i mångt och 
mycket präglats av ett ”rätt och fel”- 
tänkande. Vi kristna har rätt och alla 
andra har fel. Idag tänker jag: Bara 
för att jag har rätt behöver inte Du 
ha fel. Vad betyder i det perspektivet 
begreppet mission och vad är då kyr-
kans missionskallelse?

Gå därför ut! Om en 
kyrka i mission.
Gå därför ut och gör alla folk till lär-
jungar: döp dem i Faderns och Sonens 
och den Heliga Andens namn och lär
dem att hålla alla de bud jag har gett 
er. Och jag är med er alla dagar till 
tidens slut. (Matt 28:18-20)

Vi är nog många som känner igen or-
den i vår missionsbefallning. Vi hör 
dem ju var gång någon döps i kyrkan. 
I och med dopet fick var och en av 
oss en uppgift – att sprida Guds fred 
och kärlek i världen. Syftet med att 
döpa och göra folk till lärjungar har 
sin grund i Guds kärlek till oss. Gud 

vill att vi ska känna oss älskade och 
få leva i fred med varandra.

Det finns så mycket som tynger och 
sliter i våra liv och ibland är det inte 
så alldeles enkelt att vara människa. 
Därför behöver vi varandra. Därför 
behöver Gud oss – till att sprida kär-
lek, framtidstro och hopp. Hopp som 
kan bära oss en bit till när vi själva 
inte orkar. Förtröstan som kan få oss 
att orka ta ett steg till när allt annat 
sviker och bedrar.

Och kärlek som låter oss få leva i fred, 
med varandra och oss själva – sådana 
vi är. Och så det underbara löftet som 
Gud lagt ner i hoppet till oss: Jag är 
med er, alla dagar till tidens slut. Vi är 
inte ensamma. Detta löfte finns som 
en klangbotten genom missionsbefall-
ningen. Det är Guds mission, inte vår. 
Det är med Guds kraft vi ska gå ut, vi 
behöver inte orka och klara allt själ-
va. Det är för Guds skull, för Guds 
fred, för att Guds kärlek ska kunna 
sprida sig på jorden, som vi ska gå ut!

Trots en i vissa delar svår missions-
historia, med övergrepp och kränk-
ningar i missionens namn, är mission 
ett av de vackraste orden som finns; 
mission, som är latin, betyder sänd-
ning, att sändas med ett uppdrag. Nå-
gon tilltror oss och behöver oss för ett 
uppdrag: att räcka nåd, upprättelse 
och befrielse för alla människor. Gud 
behöver dig och mig för sitt verk på 
jorden! Det är en svindlande tanke.

Gud vill med vår hjälp, hela den brus-
tenhet som finns på jorden, i skapel-
sen och mellan människor. Det är 
missionsbefallningen sammanfattad. 
Och det kan vara så väldigt litet och 
enkelt och på samma gång så stort 
och omfattande. Att gå ut, som mis-
sionsbefallningen uppmanar oss 
– kan vara att gå ut till grannen för 

att vara sällskap en stund i en ensam 
och svår tid. Eller att hjälpa till att 
handla mat när det blir för tungt för 
somliga att själva göra det. Det kan 
vara att sopsortera för att i det lilla 
kunna bidra till att hela skapelsen. 
Det kan vara att stå upp för nyan-
lända flyktingars rätt till ett värdigt 
liv i vårt samhälle likväl som runtom i 
världen. Det kan vara att med respekt 
och nyfikenhet samtala om Gud med 
människor av annan tro än min egen. 
Det kan vara att stötta enskilda och 
organisationer som sprider hopp och 
framtidstro över jorden. Det kan vara 
att bjuda in till gudstjänst, mässa och 
delande av tro. Att sprida Guds kär-
lek och fred kan man göra i det allra 
mest vardagliga, i det högtidliga och 
i de stora internationella samman-
hangen.

I nästa nummer av Kyrktuppen som 
kommer ut den 6-7 februari finns del 
två av biskopens brev att läsa!
Brevet finns också att ladda ner på 
Skara stifts hemsida!

De senaste åren har biskop Åke skrivit brev inför det nya kyrkoåret. 
Traditionen fortsätter och i advent kom brevet ut.
Här finns första delen av det att läsa! 

Bli lärjungar och
förvandla världen
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Ett brev om Mission från biskop Åke Bonnier, Skara:
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN UTKOMMER DEN 6-7 FEBRUARI

En fin Allhelgonhelg - trots allt!
Årets Allhelgonahelg blev inte som den 
traditionellt har varit. Coronarestrik-
tionerna gjorde att inga välbesökta 
minnesgudstjänster kunde hållas i våra 
kyrkor. Men kyrkorna var öppna med 
korta andakter och musik. Namnen på 
de som avlidit sedan förra Allhelgona 
kunde nu läsas på vackert iordning-
gjorda tavlor med blomsterdekora-
tioner och levande ljus omkring dem. 
Kaffe och en människa att växla några 
ord med gjorde att det trots allt blev 
fin helg! 
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN UTKOMMER DEN 6-7 FEBRUARI

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Noah Matteo William Tredup
Collin Niklas Per Backman Sjö

Vi minns våra
AVLIDNA

Kerstin Elisabet Karlsson
Nils Povel Jonny Sörbris

Gunborg Rut Linnea Fredensjö
Anna Gunilla Gustafsson

Bo Ingemar Sven-Olof Grahn

Ellioth Sonny Bertil Dahl döptes den 
8 november i Sandhems kyrka av 

komminister Emma Thorén.

Hälsningar från Tre Ess:
Vi kommer igen med 
både nytt och gamla favoriter!
Vi i Tre Ess hann som tur var med 
att ses ute några gånger under hösten 
innan restriktionerna ändrades! Vil-
ken glädje det var för oss alla i gänget 
att ses igen och sjunga, showa och 
spela tillsammans.
Fikat har vi också gjort och spelat 
inte bara instrument, utan även testat 
en variant av brännboll. Vi har sjung-
it våra gamla favoriter och övat in 
lite nytt. Några klassiker av Electric 

Banana Band står nu på vår repertoar. 
Vi har också med Emma-Brittas hjälp 
fått röra oss till musiken och gjort lite 
övningar och det gick verkligen som 
en dans. Så härligt det är med musik 
och dans som uttrycksform!
Så när vi väl drar ut på turné och 
spelningar igen blir det med lite nya 
danser, rörelser och låtar. Men själv-
klart håller vi fast vid våra gamla fa-
voriter också! Vi ses!

Ny präst till församlingen
Mullsjö-Sandhems församling får en 
ny präst i nästa år. Komminister An-
na-Karin Hultman börjar sin tjänst 
här i månadsskiftet januari/februari. 
Hon kommer närmast från Huskvar-
na församling där hon tjänstgjort se-
dan 2014.

Anna-Karin bor med sin man och tre 
barn i Skärstad med naturen precis 
utanför dörren, något som uppskattas 
av hela familjen. Hon har tidigare ar-
betat både i landsbygdsförsamlingar 
och i samhällen och uppskattar där 
man får möta människor mitt i livet.
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Hänt & Hört

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

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

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

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

Närradion: 95,6 MHz Radio Sigfrid
Sandhems kyrka, Utvängstorps kyrka och Nykyrka är öppna klockan 7-19 varje dag.

Välkommen in för en stund i stillhet!

Julhjälp
Är du i behov av extra stöd för att kunna köpa 

julmat eller julklappar till barnen i år?

I så fall kan du ansöka om julhjälp hos Mullsjö-
Sandhems församling senast 17 december.

För mer inforamtion, hör av dig till:
emma.thoren@svenskakyrkan.se
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Ut och gå - gott för
både kropp och själ!
Frisk lu¤ och dagsljus kan göra underverk för både kropp och själ, så se till att ta dig ut. 
Gå runt kvarteret, eller runt trädgården, det spelar ingen roll var du rör dig eller hur, bara 
du kommer ut!
Så länge myndigheterna säger åt oss 
att ”inte gå in” så är det viktigt att 
komma ihåg att vi faktiskt får lov att 
”gå ut”. 

Om vi får en snörik vinter, gå ut och 
lek. Om du tycker att du är för gam-
mal för sådant, är det säkert det du 
behöver. 

Får vi en snöfri vinter så kanske du 
vill testa en vandringsled. Några tips 
på sådana i vårt närområde är:

Sandhemsjöleden
En av kommunens nyaste vandrings-
leder. Drygt 11 km lång, lätt till med-
elvandrad med mindre höjdvariatio-
ner.

Nyckelåsleden
Erbjuder ca 6 km vandring genom na-
turreservatet Nyckelås. Här behöver 
man ha lite balanssinne eftersom det 
är en hel del stockar och stenar att ta 
sig runt, över eller under.

Vildmarksleden 
Börjar och slutar vid Åråskvarn. Där 
kan man välja om man vill vandra 4 
km eller drygt 8.

Ryforsleden
Är ca 7 km lång och låter dig uppleva 
många olika naturtyper på kort tid. 
Tycker man att det är för långt eller 
om man vill undvika den 2 km långa 
backen så finns det många möjlighe-
ter att ta genvägar.
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För mer tips kolla gärna kommunens hemsida: www.mullsjo.se/upptack-mullsjo/se--gora/friluftsliv/vandra

Ryforsleden

Vildmarksleden Sandhemssjöleden Nyckelåsleden
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Efter söndagsmässa på berget åkte 
vi upp mot Jerusalem. Vi fick en så-
dan lust att sjunga psalm 135 - ”Se vi 
går upp till Jerusalem” och vi gjorde 
det! Jag blev rörd, den här psalmen 
sjungs så ofta under fastan hemma 
och nu var vi verkligen på väg - upp 
till Jerusalem! Ja, det var verkligen – 
upp - till Jerusalem, för höjderna steg 
och när vi sedan kom dit såg vi att 
staden verkligen ligger på kullar och 
högt upp reser sig den gamla staden 
med tempelberget. Tanken svindlade. 
Det var fantastiskt att få komma hit. 
Även om jag varit här tidigare, så 
var det lika fantastiskt, om inte ännu 
mera nu!

Vi besökte Oljeberget med den kända 
utsikten över tempelberget och Jeru-
salem.
Såå vackert! 

Sedan vi checkat in på hotellet gick 
vi tillsammans en promenad i Jeru-
salem Vi hälsade på den Messianska 
församlingen och deras bönetorn, där 
det är bön dygnet runt för Jerusalem 
och Israel.

Hans Weichbrodt, resans präst och 
inspiratör, tog oss till Svenska teolo-
giska institutet där han gått sin ut-
bildning, och vi fick titta in i kapellet 

och den fina, vackra trädgården. 

Vi avslutade promenaden med att 
gå genom de ultra-ortodoxa judiska 
kvarteren, en stor upplevelse. Som i 
en svunnen tid. Det var mycket slitet 
och helt andra dofter än man är van 
vid. Män och pojkar med sina runda 
sidolockar och kippor eller stora run-
da mössor, men också kvinnor, alla 
med gammeldags klädsel, sprang i 
gränderna. Vi gick i tystnad och hän-
förelse. Att vi fick vara med om detta!

Gamla Jerusalem
Nästa dag besökte vi gamla Jerusa-
lem, som ligger utanför muren söde-
rut. Guiden berättade att ju längre 
upp man bodde, desto finare var man. 
Längst upp har de hittat stenar som 
i mönstret visar att det kan vara Da-
vids palats. Många stenar finns från 
Nehemjas tid 560 f Kr. Vi gick förbi 
utgrävningen av det som kan vara 
Melcizedeks offerplats i Melcizedeks 
tempel, men det kan också vara Salo-
mos palats. Det var brant nedstigning 
genom den gamla staden och mycket 
trappor. Bland annat gick vi ner i 
Hiskias tunnel som är en forntida 
vattentunnel i Jerusalem, uthuggen i 
berg. Tunneln är 530 meter lång och 
mycket smal på sina ställen. Det var 
spännande att gå i tunneln; vi visste ju 

inte hur det såg ut bakom nästa krök. 

Vi besökte Siloa-dammen som var 
mötesplatsen för alla på den tiden. 
(Joh. 9:1) Där gjorde man reningsbad 
innan man gick upp i Templet. Hans 
W berättade att det vi har i evange-
lierna bara är ett urval av allt det som 
Jesus gjorde. Jesus helade tusentals 
och botade alla som bad honom. Vi 
pratar om en enorm mängd. Inte ens 
de som var emot Jesus kunde förneka 
allt han gjorde. När vi tittar på evang-
elierna måste vi ställa oss frågan, var-
för lyfter Johannes fram just denna 
händelse? När Johannes skriver väljer 
han ett noga utvalt material! 

Sitta på Jesus trappa
Nu kunde den som ville gå upp till 
muren igen, eller så kunde man ta en 
shuttle-bus. Jag gjorde det sistnämn-
da. Det var skönt att få sitta två mi-
nuter efter allt gående. Under dagarna 
i Jerusalem var det så mycket gående 
och så intensivt att jag knappt hann 
känna efter hur trött i benen och föt-
terna jag var! Bussen lämnade vi i 
stort sett därhän första dagen vi kom 
till Jerusalem och resten av tiden tog 
vi oss i stort sett fram på fötterna - 
”apostlahästarna”- den benämningen 
passade ju väldigt bra här tänkte jag! 
Hade man inte kondition innan, så 

reser vidare i Jesus fotspår och upplever
Elisabeth

Församlingens kantor Elisabeth Sjödin Matl har gjort en 
upplevelserik resa till Israel. I två tidigare nummer av 
Kyrktuppen har hon skrivit om sin resa i Jesus fotspår. Det 
blev en resa där bibelundervisningen bokstavligt skedde 
på plats och bibelorden blev levande.
Resans sista tid tillbringade hon i Jerusalem, fem oför-
glömliga dagar.
- Det här och mycket mer var jag med om, säger Elisabeth 
och skickar ett stort tack för att hon fick möjlighet att 
göra den här resan.

Kyrkomusiker Elisabeth Sjödin Matl 
fortsätter här sin reseberättelse från 
Israel. En oförglömlig resa i Jesus fot-
spår, som hon vill återge för Kyrktup-
pens läsare.

Fem fantastiska dagar 
i Jerusalem
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fick vi det garanterat här. Och vi kom 
ju också staden så nära när vi gick till 
fots, så det var ju helt rätt. Dessutom 
fick bussar bara vara utanför murar-
na…

Vi gick direkt till Södra muren utan-
för tempelplatsen. De trapporna har 
Jesus gått på och det kändes stort att 
sätta sig på de slitna, blanka och höga 
trappstegen. Samma trappsteg…
 

Vi satt en stund och lyssnade till 
guiden som berättade att Neil Arm-
strong, första människan på månen, 
sagt ”Det är större att Gud har gått 
på jorden än att människan har gått 
på månen”.

Hans berättade också att kanaler och 
hål i tempelväggen var för att blod 
och vatten skulle kunna rinna ner i 
Kidrondalen, efter offrandet på tem-
pelplatsen.

Vi gjorde ett mycket intressant be-
sök på Tempelinstitutet där vi fick se 
modeller av hur allt kunde ha sett ut 
på Gamla testamentets tid. Vi kun-
de se en modell av hur hela templet 
var uppbyggt, hur offerplatsen och 
Översteprästernas kläder såg ut, hur 
arken, Tabernaklet, Menora, den 
sjuarmade ljusstaken och hur instru-
menten såg ut, allt i, vad jag tror, rätt 
storlek.

Vi tog en promenad ner i Kidronda-
len, förbi översteprästen Zacharias 
grav och sedan till Abimeleks grav 
och några andra mer kända gravar. 
Sedan gick vi vidare till…

Getsemane och en 
obeskrivlig upplevelse
Här satt vi vid klippan där Jesus tro-
ligtvis satt och bad samma kväll som 
han tillfångatogs. En upplevelse som 
inte går att beskriva i ord. På platsen 
hade vi en andakt med lovsång. Vi 
gick sedan in och tittade i den vackra 
kyrkan. I taket finns det otroligt vack-
ra mosaiker i mörkblått och guld med 
fina bibliska motiv och även vackra 
mosaiker i golvet. Jag stod bara och 
gapade av hänförelse, i vad som kän-
des en liten evighet!

Innanför Jaffa-porten visade vår gui-
de Motti oss vilka affärer vi kunde 
handla i och vilka vi inte skulle hand-
la i. Alltså vilka vi kunde lita på och 
inte. Vi letade oss fram i de små fina 
gränderna till den stora fina affären 
där man bland annat kunde köpa 
vackra smycken med stenar och jul-
krubbor i olivträ.

I Gravkyrkan som vi sedan besökte 
var det för lång kö för att gå hela vä-
gen fram, men för min del gjorde det 
inte så mycket eftersom jag var där på 
min förra resa till Israel.

Angeläget med
kunskap
Förintelsemuseet Yad Vashem som 
också är ett arkiv och forskningscen-
trum, var eftermiddagens utflyktsmål. 
Det var oerhört tungt att gå där och 
se utställningarna om förintelsen och 
dess ohyggligt många offer. Det fanns 
också många fantastiska historier om 
modiga hjältar som räddade många 
människor från en säker död. Men 
trots allt, död och lidande överallt. 

Svårt att ta in och svårt att förstå. Ja, 
måtte människor komma ihåg och 
lära sig av detta, så att vi inte behöver 
uppleva samma sak igen! Men risker-
na är stora med den växande antise-
mitismen i Sverige och världen. Det är 
därför mycket angeläget att skaffa sig 
kunskap för att förhindra detta och 
där är vi alla viktiga! 

Vi åkte vidare till Västra muren, som 
också kallas Klagomuren, där vi bad 
en stund tyst, jämsides med många 
andra, i vad som upplevdes som 
en stark Gudsnärvaro. Det kändes 
mycket speciellt med män på ena si-
dan och kvinnor på den andra sidan. 

Vi besökte också ett härligt Musik-
museum och med flera musiker i 
gruppen var det mycket intressant. 
Väldigt många olika gamla instru-
ment har judar som flyttat till Israel 
haft med sig från jorden alla hörn 
och sedan skänkt till museet. Det var 

Trädgårdsgraven där är det troligast att 
Jesus begravdes. Vi fick gå in där...

Skylten för Via Dolorosa finns längs hela dess 
väg som är ca 300 meter inne i centrum. Vi gick 
den och stannade vid alla dess stationer.

Så här smalt var det i den 530 meter 
långa gamla vattentunneln. Det var 
minst sagt spännande att gå där men 
man fick inte ha anlag för cellskräck.
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flera mycket vackra instrument, och 
många lät fantastiskt. En guide visade 
oss runt och spelade på många av in-
strumenten, berättade dess historia 
och visade även hur man spelade på 
dem. 

Tack Gud för bönesvar
Under de dagar som vi var i Jerusalem 
hölls den judiska Purim-festen, då det 
brukar vara tjockt med människor 
överallt, berättade Hans. Men den 
här dagen var det ganska tomt och 
ödsligt på grund av coronapandemin. 

Så konstigt det var… 

Herodesporten hörde till nästa dags 
första besök. Den ligger i Nordöstra 
hörnet av muren. I den här delen bor 
muslimer. Vi gick vidare till Lejonpor-
ten på östra sidan. Den kallas också 
Stefanusporten eftersom man tror att 
Stefanus stenades där. Vi gick in där 
och passerade på vägen det man tror 
är Marias födelseplats.

Vi besökte Betesdadammen. Hans 
W predikade om helande och om 
den lame mannen som Jesus botar 

här. Vi hade andakt och lovsång och 
fick förbön om helande. Efter några 
långa dagars mycket frekvent pro-
menerande på höga trappsteg gjorde 
sig knäskadan som jag fick efter sla-
lomåkande för tre år sedan, påmind. 
Efter förbönen som vi fick vid Betesda 
försvann det och jag kunde gå ganska 
obehindrat resten av veckan. Tack 
Gud. Det var också bönesvar!

Vi gick in i kyrkan som finns där och 
just då sjöng en stor kör inne i valven. 
Det var så vackert att jag knappt kun-
de slita mig därifrån. Det var ingen 
konsert utan fritt fram för körer att 
sjunga. Vår grupp ställde sig också 
och sjöng bland annat ”En vänlig 
grönskas rika dräkt”. Så härligt!

Platsen för Jesus grav
Efter paus med Turkiskt kaffe blev 
det Domens kyrka där Hans W berät-
tade att man tror att det är på den här 
platsen som Jesus döms till döden. 
Härifrån utgår också Via Dolorosa 
och vi gick den tillsammans, alla sta-
tionerna. På platsen där man tror att 
Jesus korsfästes stannade vi för att 
lyssna på när Hans W berättade om 
Jesus död.

Efter lunchen besökte vi Trädgårds-
graven som ligger en bit utanför por-
tarna. Det är så vackert där. Många 
tror att det är den riktiga platsen för 

Här är vår guide Motti på trappan upp till Södra muren.
På de här stenarna gick vi. Samma stenar som säkert Jesus gick på...

Här är ett foto från början av 1900-ta-
let tagen på Golgata - ”dödskalleplat-
sen”. Trädgårdsgraven ligger intill.

Västra muren, Klagomuren finns i bilden precis under den gula kupolen som 
tillhör al- Aqsa moskén.
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Jesus grav. Men åsikterna går lite isär 
här. Det som talar för den här plat-
sen är bland annat att den ligger vid 
platsen som ser ut som en skalle. 
Golgata betyder ”Dödsskalleplatsen 
(Matt 27:33). Skallen har förstörts 
lite på senare tid på grund av jordbäv-
ning men man kan ändå se de flesta 
formerna och föreställa sig den. Det 
finns bilder på hur det såg ut på den 
tiden. Det finns flera andra saker som 
också talar för att det här är platsen 
och personligen tror jag också att det 
är det! Men ingen vet, och det vikti-
gaste är inte ”var” utan just det att 
Jesus dog och uppstod för vår skull, 
för att Gud älskar oss så mycket och 
han lever nu och sitter på Faderns hö-
gra sida och ber för oss.
Det är evangelium!

Hemresa med
förhinder
Två dagar kvar till hemresa. Vid den 
här tiden hade ni hemma i Sverige 
hört mer än vi om corona-utbrottet i 
världen. Vi fick höra att på vår pla-
nerade hemresedag flygs de sista tu-
risterna hem och sedan stängs grän-
serna. Sedan fick vi höra att Bryssel 
Airlines ställt in vår hemresa och vi 
svävade i ovisshet ända tills dagen 
för vår planerade hemresa. Då fick vi 
veta att vi skulle flygas hem tidigt på 
morgonen därpå med andra och olika 
flygbolag. De gjorde enskilda biljetter 
till några och gruppbiljett till resten 
vilket gjorde oss ganska frågande. 
Två i gruppen, som åkte en annan 
rutt höll på att fastna på flygplatsen i 

Riga utan möjlighet att komma hem, 
men på något sätt lyckades de prata 
med flygbolaget så att de också kom 
hem samma dag, tack Gud. Själv åkte 
jag och några i gruppen hem via Kiev 
och Riga i små och skakiga propel-
lerplan, med två platser på varje sida 
av mittgången och med ett förfärligt 
högt ljud. Men vi kom hem till slut 
och vi tackar Gud för det! Men också 
självklart researrangören och våra 
reseledare som verkligen gjorde sitt 
allra bästa med både bön och prak-
tiskt arbete för att allt skulle gå i lås. 
Bönen - Gode Gud de har stoppat alla 
flyg och stängt sina gränser, så vi ber 
att vi får komma hem ordentligt och 
tryggt och vi ber för alla dem som 
ska åka hem, för de stänger många 
flygplatser nu…Var med oss… I Jesus 
namn. Amen. Den här bönen låg un-
der de sista resdagarna ofta på våra 
läppar.

Idag vet vi ju att för många männ-
iskor, som befann sig utomlands vid 
den här tiden blev det långa vänteti-
der på flygplatser, i karantän på ho-
tell och alla möjliga ställen, stängda 
gränser och osäker tid för hemkomst, 
om man nu kom hem överhuvudta-
get. Jag kan verkligen sätta mig in i 
den jobbiga situationen! Men kon-
stigt nog kände vi ändå en trygghet 
under hela resan. Nej, egentligen är 
det ju inte så konstigt. Vi hade Gud 
med oss och tryggare än så kan man 
inte färdas! Vi lärde oss ännu en gång 
att bara vila i och lita på Gud, för hur 
det än blir så har han oss i sin hand 
och leder oss på vägen vi ska gå.

Södra änden av Oljeberget med dess omgivande runda kullar.

Oljeberget. Längst till vänster i bilden syns den vackra Getsemane-kyrkan.
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Julklapparna
som är roliga att göra 
och uppskattade att få!
Julklappar måste inte köpas för dyra pengar för att bli 
uppskattade. Inget blir så väl mottaget som det du gjort 
med egna händer och fantasi och inte minst med omtanke 
och kärlek!

Syrénsaft
Det här behövs: 
30 st syrénblommor (i klasar)
1,5 kg strösocker
1,5 l vatten
40 gr citronsyra
1,5 st citroner 

Gör så här:
1. Plocka 30 st syrénblommor, i klasar
2. Ruska av blommorna mot ett hårt un-
derlag så att eventuella småkryp ramlar 
av
3. Plocka av de lila blommorna och lägg 
dem i en sil. Ta med så lite som möjligt av 
de gröna stjälkarna och gröna bladen då 
de är väldigt bittra i smaken
4. Skölj blommorna noga och lägg dem i 
en stor bunke
5. Koka upp vatten under lock. Tillsätt 
socker och citronsyra. Rör noggrant om 
så att allt löser sig
6. Skölj citronerna och skiva dem sedan. 
Lägg citronskivorna över blommorna i 
bunken och häll på sockerlagen
7. Låt allt svalna, lägg därefter på ett lock 
och ställ in i kylen ca 2-3 dagar. Rör om i 
bunken någon gång per dag
8. Häll upp i glas- eller petfl aska 

PS. Det är inte säsong för syrener nu men 
spara receptet till våren, så kan du och 
din familj njuta av en fantastisk saft! Om 
du har sparat bär i frysen, så kan du koka 
saft av dem och ge bort i julklapp. 

Saffransdrömmar
Det här behövs: 
100 gr rumsvarmt smör
3 dl strösocker
1 msk vaniljsocker
1 dl rapsolja eller matolja
4 dl vetemjöl
1 kuvert saffran
1/2 apelsin, rivet skal
1 tsk hjorthornssalt

Gör så här:
1. Sätt ugnen på 150 grader
2.  Rör samman smör, strösocker 
och vaniljsocker vitt och poröst. 
Vänd ner den rumsvarma oljan
3.  Blanda samman vetemjöl, saff-
ran, apelsinskal och hjorthornssalt, 
vänd ner i smeten. Blanda snabbt 
till en deg
4. Dela degen i 4 lika stora delar. 
Dela varje bit i 12 lika stora bi-
tar. Rulla bitarna till en liten boll, 
lägg dem på plåtar klädda med 
bakplåtspapper. Placera kakorna 
med lite mellanrum, de fl yter ut vid 
gräddningen
5. Grädda kakorna i ugnen i ca 25 
minuter. Låt kallna på plåten.



Torkade trattkantareller
I vår natur fi nns det mycket spännande och gott 
som vi kan förgylla matlagningen med. Tratt-
kantareller är just en sådan tillgång som förhöjer 
smakerna. Jag har här valt att torka svampen. 

1. Skölj svampen noga. Dra isär svampen och 
skär bort en bit av stammen. 
Lägg svampen på tidningspapper så att vattnet 
rinner av i cirka två timmar .
2. Ta fram ett ugnsgaller och lägg hushållspap-
per under. Torka dem i cirka en vecka på gallret. 
Det går fortare om du torkar svampen på lite 
varmare platser i ditt hus. Vänd dem då och då. 
När svampen är knastertorr är de redo att läggas i 
rengjorda burkar. 
Använd den i såser, grytor, trattkantarellsalt eller 
som du behagar! 

Julens vackraste stjärna
gör du av lingonris
Vi har så mycket att hämta och inspireras av i 
naturen. Kanske blir dina julgåvor gjorda av natu-
rens eget material… 
Här har jag gjort en stor stjärna av pinnar, lingonris och ståltråd. 
En stjärna som går att hänga på dörren, placera inomhus eller ställa 
utmed husknuten. 
Gå ut i skogen och leta efter pinnar som redan ligger på marken. 
Hitta 6 stycken pinnar som har ungefär samma tjocklek, såga till 
dem till samma längd. Plocka två mindre hinkar lingonris. Knyt 
ihop pinnarna till två trianglar, och lägg dem sedan över varandra 
så ser du hur stjärnan kommer se ut, justera stjärnan som du vill ha 
den. 

Lingonsylt
Det här behövs: 
1 kg lingon (blir
ungefär 1,7 liter
plockade lingon)
5 dl socker 
2 dl vatten

Gör så här:
1. Skölj lingonen
2. Koka upp vattnet tillsammans med lingonen i 
en kastrull och låt koka i cirka 10 minuter 
3. Skumma av med jämna mellanrum. Späd med 
lite mer vatten om det behövs
4.Tillsätt sockret under omrörning och låt koka i 
ytterligare några minuter
5.Tag av kastrullen och låt stå några minuter. Häll 
sedan upp lingonsylten i rengjorda burkar och 
sätt genast på locket. Förvara gärna sylten svalt 
Njut av sylten som ett tillbehör eller som ingredi-
ens!

Gör en pomander! En doftande dekora-
tion bestående av en apelsin dekorerad 
med kryddnejlika, som hängs upp i ett 
rött sidenband i dörröppning eller fönster 
vid jul. Efter julen kan man hänga in den 
i en garderob. Apelsinen skrumpnar men 
pomandern fortsätter sprida sin doft i ett 
halvår.



Den fi naste gåvan
är att ge bort en
hjälpande hand! 

Slit dig från läsplattan och tv-spelet en stund och samla 
familjen kring en enkel lek i ”gammal” stil! Här ger Birgitta 
Gunnarsson tips på några enkla men mycket underhållande 
lekar för både små och stora.

Spel och lekar för alla åldrar

En enkel sysselsättning är ”bondbiljard” med en tändsticksask. Skriv poäng 
på askens alla sidor, till exempel 0 och 5 på de stora sidorna, 10 och 20 på 
kortsidorna och 50 på högkanterna. 
Placera asken på bordet lite utanför bordskanten så att spelaren kan slå runt 
asken med sitt fi nger. Räkna poäng tills 0 kommer upp, då går spelet vidare 
till nästa spelare. Högst sammanlagda poäng vinner! 

Deltagarna skriver alla namn, egennamn som de kan komma på, på en be-
stämd bokstav under den tid som ni bestämmer, 1 eller 2 minuter är lämp-
ligt. 
Redovisa och bedöm spelarnas namnlistor när tiden är ute. 
Om alla har skrivit samma namn blir det inget poäng, däremot 1 poäng för 
varje spelare som inte har just det namnet på sin lista. 

Sjung julsånger tillsammans och läs en klassisk julsaga, till exempel Tomten 
av Viktor Rydberg eller Petter och Lottas jul av Elsa Beskow!
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Lättbakad julkaka
med sa¢ ran och kakao
Sa¢ ran och kakao, vilken läckra sma-
ker tillsammans! Den klassiska rulltår-
tan har fått smak av julens sa¢ ran och 
fyllning med kakao. Det blir en fi n kaka 
att njuta av till e¤ ermiddagska¢ et. 
Eller kanske ger du bort den som en 
uppskattad julpresent…

Det här behövs:
3 ägg   ½ gr saffran
1 ½ dl strösocker  ¾ dl potatismjöl
1 msk vetemjöl  1 tsk bakpulver

Fyllning:
150 gr rumsvarmt smör 1 ½ dl fl orsocker
1 msk vaniljsocker 2 msk kakao

Gör så här:
Sätt ugnen på 250°. Täck en långpanna med 
bakplåtspapper. Vispa ägg, saffran och socker 
pösigt. Blanda mjölsorterna och bakpulver 
och sikta ned i äggsmeten. Bred ut smeten på 
pappret i långpannan. Grädda mitt i ugnen i 
5 minuter. Pudra socker över kakan och vänd 
upp den på ett papper. Dra bort pappret från 
kakan. Lägg över långpannan och låt kakan 
svalna. Blanda samman samtliga ingredienser 
till fyllningen. Bred den över kakan då den har 
kallnat. Rulla samman. Låt kakan ligga med 
skarven nedåt. Förvara i kylen tills den ska 
serveras.
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Kålrotslåda
på klassiskt vis
blir en utmärkt måltid i mellandagarna tillsammans 
med till exempel några skivor skinka, prinskorv
eller köttbullar som blivit över från julbordet.

Det här behövs:
700 gr kålrot  l l vatten
1 tärning köttbuljong 5 kryddpepparkorn
10 vitpepparkorn  2 nejlikor
2 lagerblad  1 klick smör
2-3 msk ströbröd

Gör så här:
Skala och dela kålroten i mindre bitar. Lägg den i en kastrull och 
fyll på med vatten så att det täcker. Smula i buljongen och lägg 
kryddorna i en tesil innan du lägger i dem. Koka kålroten tills 
den är mjuk, 10-15 minuter.
Tag bort silen och slå av spadet. Kan sparas till en soppa! Mosa 
kålroten och rör i en smörklick. 
Skeda ut moset i en ugnsfast form och strö över ströbröd. Ställ in 
i 250 graders ugn i 10-15 minuter tills den fått fi n färg men se till 
så att den inte bränns.

Det här behövs:
1 dl strösocker 1 dl grädde
1 dl sirap, ljus 1 msk smör
2 msk hackad mandel

Gör så här:
Blanda strösocker, grädde och sirap i
en ugnssäker form med hög kant. Kör
på 750 W i 7 minuter i mikron. Passa
noga om smeten vill koka över, öppna
luckan omedelbart och sänk effekten.
Smeten ska bli mellanbrun. Blanda i 1 msk
smör och 2 msk hackad mandeln och häll
genast upp smeten i formar.
Låt kallna.

Mikroknäck
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Hjälp mig att lätta mitt hjärta!

Hej Emma,
För några år sedan kom en arbetskamrat och anförtrodde mig, kan jag tänka 
mig, sin allra djupaste hemlighet. Varför han kom till mig vet jag egentligen inte. 
Vi stod inte varandra speciellt nära men kanske kände han någon form av tillit 
och förtroende för mig… Jag borde väl ha blivit smickrad och nöjd med att jag 
gav honom det intrycket men detta var ju inget som jag bett om eller önskat mig 
att få höra. Det var en väldigt dramatiskt berättelse, som skulle kunna skada de 
inblandade människorna om den blev känd. Jag kan inte säga att det här tynger 
mig dagligen men väldigt ofta kommer det över mig och jag vet inte hur jag ska 
handskas med situationen. Vi är inte arbetskamrater längre men ses ändå då och 
då i olika sammanhang 
Häromdagen kom så en god vän att prata om att bikta sig och det gav mig en 
tanke. Kan jag bikta mig i Svenska kyrkan? Jag vill tro att om jag fi ck prata med 
en klok människa om detta skulle det lätta mitt hjärta!

Hjälpsökande Anna

Hej!
Så fi nt att din arbetskamrat hade förtroende för dig och vågade berätta! Ibland 
hjälper det mycket att bara få berätta om det tunga som man bär inom sig. Men 
visst kan det också vara tungt att ta emot sådana förtroenden. 

Oavsett vad det handlar om så kan du alltid be om ett samtal med en präst. 
Präster har absolut tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Det innebär att 
prästen överhuvudtaget inte får föra vidare det som sägs vid dessa tillfällen och 
du kan vara trygg med att det som sägs stannar där.

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.

Du frågar om du kan bikta dig i 
Svenska kyrkan och det går alldeles 
utmärkt. Fråga bara en präst om det. 
Men i ditt fall tror jag att det som du 
söker egentligen är enskild själavård. 
Den enskilda själavården kan handla 
om allt som är viktigt, stort, svårt el-
ler komplicerat i ditt liv, och det ver-
kar vara en sådan fråga som du lyfter. 

Bikten är mer specifi kt inriktad på 
att söka Guds förlåtelse för något 
som man känner att man behöver be 
om förlåtelse för. Den kan vara en 
stor hjälp till att gå vidare i livet när 
man känner sig nedtyngd av sin egen 
skuld, men handlar just om befrielse 
från den egna skulden och inget an-
nat.

Ring mig gärna så kan vi prata mer 
om vad just du behöver för hjälp!

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 andakt. Många gene-
rationers turister, au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och utlandssvenskar har mött oss utom-
lands. Vi fi nns till för alla!

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

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

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

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

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

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

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

Ditt bidrag hjälper Svenska kyrkan i utlandet att vara en trygg famn
för svenskar i hela världen.
Swish: 90 160 31 • PG: 90 16 03-1 • BG: 901-6031
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Ge en gåva
Nöden i världen är stor och pandemin har inte gjort den 
mindre. Också i vår kommun har människor drabbats 

hårt och många lever på marginalerna. 

I Mullsjö-Sandhems församling kan den som behöver 
ansöka om att få en matkasse med basvaror och ett 

presentkort på ICA. Inför julen i år tror vi att behoven 
är extra stora. Därför ber vi dig som kan, att vara med 
och bidra med en slant. Det du ger går oavkortat till 
församlingens diakoni och vårt stöd till enskilda och 

familjer.

Swish: 123 231 97 88
Bankgiro: 827- 81 52 

BRYT EN 
TRADITION

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 
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Birgitta Gunnarsson som är 
initiativtagare till den populära 
Facebookgruppen Mullsjö förr 
gör under vinjetten Mullsjö-
Minnen, ett urval av bilder och 
tidningsklipp från sajten speci-
ellt för Kyrktuppens läsare. 

Kärleksudden väcker många och starka reaktioner! Det vackra naturområdet vid infar-
ten från jönköpingshållet har lockat till både avkopplande promenader och bärplock-
ning. Men nu stundar andra tider. På området ska det bli bostäder där man lockar med 
både sjöutsikt och vacker tallskog och vi får inse att Mullsjö är en attraktiv ort där 
många vill bo! Titta och minns det som var!
Bilderna är hämtade från Mullsjö förr, Mullsjöbilder och Vad händer i Mullsjö. Fo-
tona är publicerade av Håkan Wickert, Ingemar Fritzsson, Terje Hellesö, Brita Bro-
berg, Malin Athley Rang, Mikael Bergström, Pickos arkiv, Birgitta Gunnarsson och 
Johnny Jonsson.

Kärleksudden
- en älskad plats

som byter utseende

Nu är det glest mellan trädstammar-
na på Udden och ljudet från trafiken 
hörs tydligt till badplatsen vid Hotel 
Mullsjö.

Några elever från Mullsjö folkhögskola på väg för att inta 
avslutningsfrukosten på Udden.

Med Udden på andra sidan sjön har några kärlekspar stämt 
möte.

En grupp Mullebarn har samlats för att lära sig om skogens hemlig-
heter.

Blankis på sjön och en paus på Udden.
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När snön låg djup fanns ett lagom 
långt skidspår för nybörjarben. 

Ungdomar både då och nu har hittat till Kärleksudden för att umgås.

Paul Wickert har bjudit sina systrar Alice 
och Elsa på en båttur till Udden.

Förskolebarn har hittat trollens bo.

Träden talar sitt tydliga språk. 

Bland höga furor går stigarna fram.

En fond som aldrig mer blir densamma

En liten tofsmes som motiv i fotogra-
fens objektiv.

Sjön glimtar fram mellan stammarna.

En fond som alltid förändras med årets väx-
lingar och lockar till nya bilder. 
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Fem vinnare får 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 fi nns på sidan 2. Vi vill ha din lösning senast den 11 januari 2021. Märk 
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 
9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr 4/2020 är:
Gustav Elf (Näckrosvägen 2, Mullsjö), Roy Klingberg (Äspered Aspelund 1, Mull-
sjö), Elsa Hansson (Bränningegård 5, Habo), Judith Axell (Nunnered 2, Mullsjö), 
Hillevi Bromander (Trollehöjdsvägen 46, Mullsjö).

Grattis!
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- Vet du, Rebecka, nu är det dags för lite nya tradi-
tioner! Jag tänker sluta med något jag gjorde förra 
julen och testa något nytt.
- Okej, Samuel. För det första: Det är väl ingen ny-
het precis och inte blir du ensam om det. Med Co-
ronaviruset runt oss kan vi ju inte göra precis som 
vi brukar. Det blir nog många som måste fi ra jul på 
nytt sätt.
- Ok då, men det gäller ju att ha timing. Perfekt att 
jag redan tänker så då! Jag är jättenöjd!
- Okej. För det andra, Samuel: En tradition är nå-
got man har gjort fl era gånger och inte bara en. 
Hur tänker du? Vad är det du ska sluta med efter en 
gång och varför?
- Jag tänker sluta äta Janssons frestelse. Alltså, äter 
jag det där fi sksmakande potatisjokset igen så hade 
det ju blivit en tradition. Blää. Jag tänker satsa på 
fl er köttbullar istället. OCH jag tänker sluta att 
dansa kring granen på det sättet som vi gjort förut.
- Men dansa kring granen som är så kul, Samuel! 
Det vill jag ju att vi gör tillsammans!
- Men Rebecka, jag har en fantastisk idé. Jag tror 
faktiskt du gillar den! 
- Jag kan tänka mig att dansa. Fast bara lite då, för 
din skull. Om vi dansar kring granen som är utom-
hus. Kanske kan vår granne också vara med på håll 
då. 
- Min nya tradition blir alltså att dansa utomhus så 
att jag kan se stjärnorna. För stjärnorna på himlen 
måste ju ha funnits i en evighet till och med när di-
nosaurierna fanns.  Och då måste de ju också ha 
lyst på himlen när Jesus föddes på det där stället 
eller stallet i Betlehem. Jo, jag vet att det var EN 
stjärna som lyste stark men jag tänker att alla de 
andra stjärnorna som lyste då, lyser nu också men 
på oss här och nu.
- Jag tänker att de blir som en osynlig bro till Betle-
hem och stället eller Stallet där. Vår präst har ju be-
rättat att vi fi rar jul för att Jesus föddes till jorden.  
Gud älskar oss och Jesus vill hjälpa oss att göra sa-
ker på nya sätt och se vad som är viktigt. Då måste 
det ju vara perfekt med lite nya traditioner men som 
ändå påminner oss om Jesus och vad som är viktigt.  
Så det blir kanske inte så dumt med en ny tradition? 
Och tradition eller inte, jul blir det alltid ändå, i alla 
fall så länge stjärnorna lyser på oss!

- värsta bästa habibi
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Pyssla med pinnar
och gör fi na dekora-
tioner till granen!
Det kan hända att det går åt lite mumsiga förbere-
delser till det här julpysslet! 
Julkrubban skapar du av pinnar och i det här försla-
get har vi gjort det av glasspinnar. Kanske blir det 
glassfi ka först innan pysslandet börjar :-)  Det går 
ju också bra att använda pinnar från naturen eller så 
går det att köpa träpinnar från företag som säljer 
pysselmaterial. 

Det här behöver du:
Pinnar, 7 stycken
Lim (vi har använt limpistol med det går bra med annat lim 
också)
Färgpennor eller färg
Jutesnöre eller garn
Glitter (vi har använt en guldig piprensare)

Så här gör du:
1. Klipp eller bryt alla delar till fi gurerna och stallet
2. Måla delarna
3. Limma ihop delarna. Börja med tak, väggar och golv 
Limma sedan dit Josef, Maria och Jesusbarnet baktill på golvde-
len och ängeln på baksidan av takdelarna
4. Limma fast krubbdelen framför Jesusbarnet och knyt sedan 
fast ett snöre
5. Sätt fast en gloria av glittret på ängeln
6. Till sist knyter du ett snöre och gör en ögla att hänga upp hela 
julkrubban med

Som vanligt är det bara fantasin som sätter gränser. Vi testade 
att göra stjärnor med stendekoration och granar. Eller varför inte 
göra snögubbar, renar eller små tomtar?

Nu är det dags för 
lite nya traditioner!
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Det verkar som att vintern och dess 
kyla kommer sent i år. Hela novem-
ber har varit ovanligt varm och fattig 
på nederbörd. Blundar du så att du 
ser varken novembermörkret eller de 
kala lövträden kan du nästan tro att 
det snart är midsommar vi ska fira 
och inte jul. 
Några månader med kyla hade varit 
uppskattat så att växtligheten får sin 
vila och oönskade blodsugande insek-
ter kan minska till nästa sommar. 

Kyrkogårdarna i vinter
För att slippa sönderfrusna kranar 
stänger vi av vattnet på alla kyrko-
gårdar i församlingen. I Nykyrka 
och Sandhem kan du hämta vatten i 
kyrkan men det finns även en hand-
pump på kyrkogården i Sandhem och 
i Utvängstorp finns vatten på den all-
männa toaletten. Kom ihåg att du ska 
ta med dig något att bära vattnet i. 
I Bjurbäck finns inget vatten, utan 
kom ihåg att du måste ta med det när 
du åker dit.

Uppgrävt på skogskyr-
kogården vid Nykyrka
Du har kanske sett att det är uppgrävt 
i skogen på Skogskyrkogården vid 
Nykyrka. Några av er har skämtsamt 
frågat om det är en mountainbike-
bana vi håller på att anlägga. Även 
om vi uppskattar rörelse och fysisk 
aktivitet så är svaret nej. Det som har 
hänt här är att vi har tagit bort den 
gamla oanvända andaktsplatsen och 
de igenväxta asfaltsgångarna runt 
den.

Nu tändas tusen
juleljus 
Till jul är det inte bara en gran som 
ska resas i församlingens kyrkorum, 
utan närmare bestämt sex stycken. 

Granarna varierar i storlek mellan två 
till fem meter.
Vi har även satt upp stora advents-
granar med en längd på fem till tolv 
meter,
på våra kyrkogårdar Den sista granen 
som ska resas är förstås den i Sand-
hem så vaktmästare Ove säkert kan 
stoltsera med den största granen.
Corona håller Sverige och övriga 
världen i ett stadigt grepp och många 
av oss har inte möjlighet att besöka 
våra anhörigas gravar. Jul är en tid 
då många vill tända ljus för de som 
vi bär med oss i våra hjärtan. Vill du 
ha hjälp med ljuständning, kontakta 
expeditionen så hjälper vi dig!
Har du idétorka när det kommer till 
julklappar? Här kommer några tips 
från oss på vaktmästeriet som du en-
kelt beställer coronasäkert via telefon. 
Gravskötsel, ljuständning eller varför 
inte en tvätt av gravvården. 
Ring expeditionen för att få rätt pris-
uppgift. 

Sommarjobb
2021 och sommaren närmar sig. Om 
du är mellan 15 och 17 år och vill ha 
ett varierande sommarjobb på kyrko-
gården kan du söka det nu. Du kom-
mer att jobba tre sammanhängande 
veckor någon gång mellan vecka 25-
30. 
I ansökan ska du också skriva en be-
rättande text om dig själv.

Vi vill ha din ansökan
senast 15 mars
Skicka din ansökan till Ove Algots-
son. ove.algotsson@svenskakyrkan.se  
Välkommen med din ansökan till oss 
på vaktmästeriet.
Till sist vill vi önska alla trevliga be-
sökare och alla andra en riktigt God 
Jul och väl mött nästa år på kyrko-
gården!

Rapport från vaktmästarna:
Vintervackert på kyrkogårdarna
med juleljus och granar

Har ni frågor tveka inte ring, om det gäller 
Bjurbäck, Utvängstorp eller Sandhem till Ove Algotsson, tel 073-067 10 26

Nykyrka till Alice Gustafsson, tel 070-269 10 99 
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING

Vill du vara med och göra skillnad? Då kan uppdraget som förtroende-
vald i Svenska kyrkan vara något för dig! 

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan. 

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

När du blir vald inom Svenska kyrkan är du med och bestämmer bland 
annat vad kyrkan ska göra de följande fyra åren och vad det får kosta.

Mer information hittar du på
svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp

Håll ut och håll utkik
e¤er vårens verksamheter!
Öppet hus – Miniorer – Pax - Scou-
ter – Ungdomsgrupp - Himmel och 
pannkaka

I vanliga fall drar barn- och ung-
domsverksamheterna i Mullsjö-Sand-
hems församling igång igen i mitten 
av januari efter juluppehållet. Just nu 

i coronavirustid och när restriktio-
nerna förändras snabbt så vet vi inte 
i skrivandets stund hur det blir med 
vårens gruppstarter. Men så snart 
det är möjligt startar grupper och 
verksamheter igen.
 Vi är redo när det är läge och ser 
fram emot att möta er alla igen!!

Vi meddelar via Facebook och på vår 
hemsida så fort vi drar igång.
Hör gärna av dig till pedagogerna 
eller Ann på församlingsexpeditionen 
om du undrar över något!

På julafton mellan 
kl 10-13 är Nykyrka och 
Sandhems kyrkor öppna 
för bön och ljuständ-
ning och du kan vandra 
genom julevangeliet i 
kyrkan fram till krub-
ban.  Församlingspräs-
terna finns på plats.

Ställ upp i kyrkovalet!

Musik i 
corona- 
tider

Vad gäller musik på gudstjänster och musikstunder framöver kan vi under rådande om-
ständigheter inte ge några besked om när det kan återkomma. Vi ber er att hålla koll på 
församlingens facebooksida och hemsida när restriktionerna börjar lätta och gudstjäns-
terna kan komma i gång igen. 

Fram tills dess ses vi på gudstjänsterna på nätet då vi alltid försöker ha med någon form 
av musik, hälsar kantor Elisabeth Sjödin Matl.

   Öppna
Kyrkor
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Fem vinnare får var sin presentpåse från Sackeusboden. Vinsten får hämtas på Kyrkans Hus i 
Mullsjö men och ring till expeditionen innan du kommer, 0392-122 00. Telefontider fi nns på sidan 
2. Vi vill ha din lösning senast den 11 januari 2021. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka 
det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr 4/2020 är: Anki Axelsson (Åkerliden 34, Mullsjö),
Ann-Gret Johansson (Stråkenvägen 3P, Sandhem), Leif Genberg (Syrenstigen 15, Mullsjö),
Ann-Marie Lindqvist (Hasselgatan 30, Mullsjö),
Per Wernald (Stråkenvägen 5, Sandhem).
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1. I vilken stad sprängdes Kristus 
Frälsarens Katedral av regimen 
1931? Kyrkan rekonstruerades 
sedan på 1990-talet.                        
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två åren 1979 och 1980?
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Gudstjänst hemma skapar 
gemenskap på avstånd
Vi kämpade in i det sista med att 
fira gudstjänst och mässa i våra kyr-
kor, men nu är tiden särskilt svår och 
vi har fått göra ett uppehåll. Det är 
ändå vår uppgift att fira gudstjänst! 
Lovsången till Guds ära ska aldrig 
upphöra. Om vi tystnar, kommer ste-
narna att ropa. Förbönens gemenskap 
består. Vi måste få fortsätta att höra 
ordet om Jesus och Guds rike. 

Nu spelas enkla gudstjänster in och 
läggs upp på hemsidan och vår face-
booksida. Vi kommer att annonsera 
tydligt och göra känt när gudstjänster 
och mässor kan komma igång på van-
ligt sätt igen. Då ska vi inte dröja! 

Ett bra sätt är att förbereda sig hem-
ma för söndagsgudstjänsten, gärna 
då på vår vanliga tid, för att faktiskt 
känna att jag är inte ensam nu. Det 
är gemenskap ändå, fast på avstånd. 
Du kan tända ett ljus och ta fram din 
psalmbok. Saknar du psalmbok får 

du väldigt gärna låna en sådan av 
församlingen. Följ med i dagens in-
spelade gudstjänst eller var i bön och 
andakt till exempel genom den här 
enkla ordningen:
• Sjung eller läs en psalm som du 
tycker mycket om eller hör till sön-
dagen eller till exempel Sv psalm 77 
”Hör hur tempelsången stiger”
• Be Dagens bön, som finns före sön-
dagens läsningar i psalmboken eller 
med följande ord: Gud, jag tackar dig 
för denna dag. Välsigna du min och 
hela kyrkans gudstjänst. Tack för att 
du vill vara nära mig där jag är. Gör 
ett enda av dina ord levande för mig, 
som en smak på tungan, ett ting att 
gripa tag i. Så vill jag gå vidare i din 
välsignelse. Amen. 
• Läs någon eller alla söndagens tex-
ter från psalmboken.
• Var i tystnad en liten stund. Kanske 
är det ett särskilt ord eller någon me-
ning som fastnat hos dig på ett sär-
skilt sätt. Dröj gärna kvar i det och 

smaka på orden. 
• Be för mänskligheten och hela värl-
dens nöd. Be för de som har uppgif-
ten att vara ledare. Be för de som är 
sjuka, de som kämpar med ensamhet, 
de som det har trasslat till sig för. Be 
för sjukvårdspersonal och forskare. 
Be för Kyrkan och för församlingarna 
i vår bygd. Be för de som du särskilt 
tänker på och som kanske bett om 
din förbön. Be för dig själv. Be i Jesu 
namn.
• Be Herrens bön och välsignelsen
• Avsluta med att sjunga eller läsa en 
psalmvers. 

Vik ej från Kristi kors.
Det är för världen dårskap blott, 
men Herrens trogna finner
där en oförgänglig lott.
Bevara som din högsta skat
 vad Kristi kärlek gav. 
I livets dag, i dödens natt
han är ditt ljus och stav.
Sv psalm 88:3-4
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Tänkt & Tyckt
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Om det är något jag fi nner fascine-
rande så är det årstidernas växling-
ar. Vi bor ju i en del av världen där 
skillnaderna märks väldigt tydligt, 
något som präglar våra liv mer än 
man ibland tänker på. I den samiska 
kulturen räknar man till åtta årstider 
och jag tror att man skulle kunna de-
fi niera många fl er om man ville.  Men 
än mer intressant än själva årstiderna 
fi nner jag övergångarna, alltså hur det 
ena går över i det andra och tecknen 
på att det börjar hända. Detta sker ju 
så gradvis att det är svårt att fånga. 
Men det fi nns förebud i naturen: Snö-
droppar, sånglärkor, färgskiftningar 
och fallande löv.

I går passerade vi vintersolståndet.
I går hade solen sin lägsta middags-
höjd, sett från vår horisont. Uttryckt 
i negativa termer tog vi oss igenom 
årets mörkaste och kortaste dag. Att 
den mörkaste dagen som regel infaller 
på Tomasdagen den 21 december är 
inget man får ta personligt, men jag 
och närmare 85 000 andra Tomasar 
har det så. Ända fram till 1772 var 
Tomasdagen helgdag i Sverige, en dag 
som i delar av landet var själva start-
linjen för julefriden. Det fi nns inte 
mycket spår kvar i snön efter det när 

vi rusar omkring på något av stadens 
köpcenter, försöker fi xa de sista jul-
klapparna och förebrår oss själva att 
vi inte gjorde detta i november.

Att den mörkaste dagen inföll igår, 
innebär at den här dagen är en aning 
ljusare. Det har vänt nu. Enligt en app 
som jag har i min telefon och som 
exakt anger solens uppgång och ned-
gång, så är solen uppe mindre än en 
minut längre idag än den var igår. Det 
är inte mycket att hurra över. Men se-
dan accelererar det, redan i slutet av 
februari stiger ljuset ungefär fem mi-
nuter per dag.

Jag tycker att det är barmhärtigt att 
årstiderna går i varandra så gradvis 
som de gör. Det är något realistiskt 
och tröstande i det. Det tar tid när det 
vänder, och vi behöver tid.

Om det är någonting man önskar så 
här tre dagar före jul så är det att 
kunna säga något hoppfullt och upp-
muntrande till alla de som helst skulle 
vilja att julens alla helger snart var 
över och att det var en vanlig måndag 
igen. Alla som har det tungt och en-
samt och ”saknigt”.
Jag vet att det sista ordet inte fi nns. 

Men tillståndet fi nns, det kan många 
intyga. När man själv befi nner sig i 
mörker, av något skäl, så är det svårt 
att stå ut med alltför äppelkäcka ut-
fästelser om att det snart kommer 
bättre tider. Det krävs små ord för 
stora känslor. När man skall sätta 
ord på hoppet om ljusning måste man 
därför vara extra noggrann med styr-
kan på orden. Tar man i för mycket 
blir det man säger mer knäckande är 
tröstande.

Denna lördag tänker jag på alla som 
sörjer och saknar och som tror att 
glädjen aldrig kommer kunna åter-
vända, att det aldrig kommer bli ljust 
igen. Det vore en lögn att säga att det 
snart är bra. Men detta kan vi viska 
till varandra: Även om det idag ser 
lika mörkt ut som igår så blir det lite 
ljusare för varje dag som går nu. Ska 
vi hjälpas att välkomna och omfamna 
denna ynka lilla skiftning?

MED TOMAS SJÖDIN, UR HANS BOK LITA PÅ ATT DET LJUSNAR

Det ljusnar nu




