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Det här har vi längtat efter – att få börja tända adventslju-
sen. Ofta vill vi tjuvstarta med det mesta och göra jul långt 
innan självaste juldagen. Men adventsljusstaken med sina 
fyra ljus går liksom inte att tjuvstarta med. Ett ljus för varje 
söndag. 
Vi har haft bibelutdelning så att sexåringarna har fått sina 
biblar. Ett sådant tillfälle var vid ”Himmel och pannkaka” 
i Sandhem i början på november. Temat var ”Från mörker 
till ljus” och förstås fick vi sjunga ”Ditt ord är mina fötters 
lykta, Jesus Kristus”. Det var skattjakt i Sandhems kyrka 
den kvällen. Barnen hade samlat ihop ledtrådar som mer 
och mer visade var någonstans vi skulle leta för att hitta. 
Ganska snart hittade de en sliten kista med ett stort inne-
håll: Biblarna! Och när vi hjälpts åt att bära fram den tunga 
kistan till koret så visade det sig, när vi tittade närmare, att 
barnens namn stod så fint skrivet i dem. ”Min alldeles egna 
Bibel med mitt namn!” Några sa att de skulle läsa i den re-
dan samma kväll därhemma. 
Men då var det detta med ljuset och ledljus. För den som 
bekänner sig som kristen har Bibeln en viktig plats, även om 
tiden nu och här i Sverige genomsyras av sekularisering som 
självklart påverkar Kyrkan och församlingarna och den som 
är kristen också. Den där glädjen som jag faktiskt kunde 
ana i barnens blickar när de fick sina biblar, fick mig att tän-
ka på alla de kristna som har lidit och lider under förtryck 
där kristen religionsutövning förbjudits och där man saknar 
det nödvändigaste och där man längtar och ber så efter att 
få tillgång till just en bibel. 
En del av er tänker kanske på tiden för sovjetregimen. Krist-
na från Sverige tog stora risker när de smugglade in biblar 
bakom starka murar. Men de kunde också berätta om gläd-
jetårar och leenden som inte tog slut hos dem som tog emot 
nya, fina biblar. Alldeles hemligt och förbjudet. 
Vi behöver ledljus genom våra liv och för den som är kris-
ten, ett litet ord från bibeln för varje dag.  Som ett advents-
ljus som vill ge ljus för hela vår varelse. Det är ju inte bara 
ljus förstås, det är föda också, för själen. Kanske detta nya 

kyrkoår som nu inleds med 
första söndagen i advent 
kunde få vara ett år då vi 
öppnar våra biblar igen, 
om vi hade glömt bort det. 
Det vore så roligt med små 
hälsningar: hur det är för 
dig? Vilken bibelbok har du 
börjat läsa i nu? Har du nå-
got bra tips till den som inte 
är så bekant med bibeln? 
Kan du berätta om något 
tillfälle då du fick konkret 
hjälp och välsignelse av din 
bibelläsning? Vilka svårig-
heter möter du och kan du 
känna glädjen över Ordet 
med stort O? Om du vill får 
du väldigt gärna skriva några rader om det och skicka per 
post eller e-post. 
Nu önskar jag er alla en välsignad adventstid och jul! Det 
stora skedde att Ordet blev människa.

Varma hälsingar till dig från

Pontus Johansson, kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling

pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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En stilla stund med

Glöm inte bort varför vi firar jul! Ge dig själv en stilla stund 
och läs julevangeliet mitt i all julstress och kommers. Eller 
samla nära och kära och läs det tillsammans. Det är den 
finaste jultradition vi har! En högtidsstund som påminner 
oss om varför vi firar jul. God jul!

Lukasevangeliet 2:1-20
Vid den tiden utfärdade kejsar Augus-
tus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första 
skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla 
gick då för att skattskriva sig, var och 
en till sin stad. Och Josef, som genom 
sin härkomst hörde till Davids hus, 
begav sig från Nasaret i Galileen upp 
till Judeen, till Davids stad Betlehem, 
för att skattskriva sig tillsammans 
med Maria, sin trolovade, som vän-
tade sitt barn.
 Medan de befann sig där var tiden 
inne för henne att föda, och hon 
födde sin son, den förstfödde. Hon 
lindade honom och lade honom i en 

krubba, eftersom det inte fanns plats 
för dem inne i härbärget.
 I samma trakt låg några herdar ute 
och vaktade sin hjord om natten. Då 
stod Herrens ängel framför dem och 
Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men 
ängeln sade till dem: "Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor glädje, 
en glädje för hela folket. I dag har 
en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren. Och detta 
är tecknet för er: ni skall finna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger 
i en krubba." Och plötsligt var där 
tillsammans med ängeln en stor him-
melsk här som prisade Gud: "Ära i 
höjden åt Gud och på jorden fred åt 
dem han har utvalt."

 När änglarna hade farit ifrån dem 
upp till himlen, sade herdarna till 
varandra: "Låt oss gå in till Betlehem 
och se det som har hänt och som Her-
ren har låtit oss veta.” De skyndade i 
väg och fann Maria och Josef och det 
nyfödda barnet som låg i krubban. 
När de hade sett det, berättade de 
vad som hade sagts till dem om detta 
barn. Alla som hörde det häpnade 
över vad herdarna sade. Maria tog 
allt detta till sitt hjärta och begrunda-
de det. Och herdarna vände tillbaka 
och prisade och lovade Gud för vad 
de hade fått höra och se: allt var så 
som det hade sagts dem. 

julevangeliet

KYRKTUPPEN nr 4 2021 3



Välkommen ti� kyrkorna i jul
28 NOVEMBER 1:A SÖNDAGEN I ADVENT: ETT NÅDENS ÅR
11.00 Högmässa i Nykyrka kyrka. Anna-Karin Hultman. Sång av kören Nuevo, Soulchildren, 
Soulteens och Marcus Ohretall på trumpet
16.00 Gudstjänst i Sandhems kyrka. Helge Antonsson. Sång av Sandhems kyrkokör under ledning 
av Elisabeth Sjödin Matl. Trumpet med Marcus Ohretall    
19.00 Gudstjänst i Bjurbäcks kyrka. Helge Antonsson. Trumpet Marcus Ohretall.

5 DECEMBER 2:A SÖNDAGEN I 
ADVENT: GUDS RIKE ÄR NÄRA
11.00 Högmässa i Nykyrka kyrka. 
Sång av Maria Karlsson
16.00 Söndagsmässa i Utvängstorps kyrka. 
Sång av Elisabeth Sjödin Matl

12 DECEMBER 3:E SÖNDA-
GEN I ADVENT: BANA VÄG 
FÖR HERREN
11.00 Familjegudstjänst i Sandhems 
kyrka. Pontus Johansson. Soulchildren 
under ledning av Magnus Brengesjö
16.00 Söndagsmässa i Bjurbäcks kyrka. 
Pontus Johansson. Soulteens under led-
ning av Magnus Brengesjö

19 DECEMBER 4:E SÖNDAGEN I 
ADVENT: HERRENS MODER
11.00 Högmässa i Nykyrka kyrka. Anna-Karin 
Hultman. Sång av Elisabeth Sjödin Matl.
16.00 Julgospelgudstjänst i Sandhems kyrka. 
Anna-Karin Hultman. Sandhem gospel under 
ledning av Elisabeth Sjödin Matl.

24 DECEMBER JULAFTON: DEN HELIGA NATTEN
11.00 Samling vid krubban i Nykyrka kyrka. Anna-Karin Hultman. Sång av Barnkören Happy.
11.00 Samling vid krubban i Sandhems kyrka. Helge Antonsson. Sång av Maja Wikenmark.
23.00 Julnattsmässa i Bjurbäcks kyrka. Pontus Johansson. Musik av familjen Risinger.
23.00 Julnattsmässa i Utvängstorps kyrka. Solosång.
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Välkommen ti� kyrkorna i jul
25 DECEMBER JULDAGEN: JESU FÖDELSE
07.00 Julotta i Nykyrka kyrka. Anna-Karin Hultman. Sång av Frida Brengesjö
07.00 Julotta i Sandhems kyrka. Pontus Johansson. Sandhems kyrkokör under ledning av Elisa-
beth Sjödin Matl.

26 DECEMBER
ANNANDAG JUL: 
MARTYRERNA
11.00 Högmässa i Nykyrka 
kyrka. Helge Antonsson.

31 DECEMBER
NYÅRSAFTON
17.00 Nyårsbön i Sandhems kyrka. 
Anna-Karin Hultman. Sång av Ola 
Utbult och Sara Brengesjö. Mats 
Brengesjö sopransaxofon och Mag-
nus Brengesjö flygel.

1 JANUARI 
NYÅRSDAGEN: 
I JESU NAMN
18.00 Ekumenisk gudstjänst i 
Nykyrka kyrka. Pontus Johans-
son, Gunnel Noreliusson m fl.

2 JANUARI SÖNDAGEN 
EFTER NYÅR: 
GUDS HUS
11.00 Högmässa i Nykyrka kyrka. 
Anna-Karin Hultman.

6 JANUARI TRETTONDEDAG JUL: GUDS HÄRLIGHET I KRISTUS
11.00 Gudstjänst Sikta mot stjärnan i Nykyrka kyrka. Anna-Karin Hultman. Kyrkans Tre ESS, 
Maria Håkansson, Magnus Brengesjö.
16.00 Mässa i Sandhems kyrka. Pontus Johansson. Sång av Magnus Brengesjö.
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har vuxit fram under århundraden
Julen är en högtid fylld med traditioner. Många av dem har med kristen tro att göra, men 
inte alla. Från allra första början var det en romersk solgud som firades vid vintersolstån-
det. Granen skyddade mot farliga makter och jultomten var en blandning av gårdstomten 
och en givmild ärkebiskop!

Julens traditioner

Gammal fest fick 
ny inriktning
Allt handlar i grund och botten om 
att Jesus föddes. Sedan 300-talet efter 
Kristus har vi firat julen 25 decem-
ber, men troligen var det inte då Jesus 
verkligen föddes.
En romersk solgud firades ungefär vid 
vintersolståndet. Det var en fest som 
liknar en som vikingarna hade vid 
samma tid. Kanske var det naturligt 
att fortsätta att ha fest, men byta in-
riktning på den, och i stället fira Jesus 
födelse?

Jesus kan ha fötts
år 7 f. Kr.
Trots att vår tideräkning utgår från 
Jesus födelse, vet vi inte säkert vilket 
år han föddes. Om Jesus föddes under 
kung Herodes, måste han ha fötts se-
nast år 4 f. Kr. Om födelsen ska vara 
förenlig med skattskrivningen, som 
nämns i evangeliets texter så bör Je-
sus ha fötts år 7 f. Kr.

Börjar fira kvällen
före helgdagen
I Sverige har vi en tradition av att fira 
helgdagsaftnar. Vi börjar till exempel 
att fira julen redan på julafton och 
midsommar på midsommarafton. Det 
beror på att helgen börjar klockan sex 
kvällen före helgdagen enligt gammal 
tideräkning. I andra länder är det 
vanligare att fira jul den 25 december, 
det vill säga på juldagen.

Julklappen har sitt 
ursprung i de vise
männens gåvor till Jesus
Vi talar ofta om de tre vise männen 
under julen. De var österländska 
stjärntydare som hade sett en stjärna, 
som var ett tecken på att ett kunga-
barn hade fötts.
Stjärntydarna följde stjärnan, som 
ledde dem till Betlehem. Först gick 

de till palatset och träffade Herodes. 
Han blev upprörd över att en annan 
kung skulle ha fötts, och beslutade 
därför att låta döda det nyfödda bar-
net.
Han försökte lura de vise männen att 
komma till honom efter besöket hos 
Jesus, för att avslöja var barnet fanns. 
Stjärntydarna fick dock en uppenba-
relse i en dröm och valde en annan 
väg hem. I en dröm fick också Josef 

reda på att det fanns ett hot mot Je-
sus, och familjen tvingades fly.
Stjärntydarna fann Jesusbarnet och 
gav honom gåvor – guld, rökelse och 
myrra.
På trettondagen, 13 dagar efter jul, 
firar vi att stjärntydarna kom till fa-
miljen i stallet.
I vissa traditioner firar man med pre-
sentutdelning på trettondagen.
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Adventsstjärnan påminner om
Betlehemsstjärnan
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som på-
minner om stjärnan som lyste över Betlehem, där 
Jesus föddes.
Traditionen att pynta med en adventsstjärna här-
stammar från herrnhutismen, en religiös kristen 
rörelse från Tyskland. Vid stora firanden, som 
första advent, satte man upp en lysande stjärna 
för att fira.
Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en 
del av det årliga julpysslet. Stjärnan spreds med 
herrnhutismens missionärer och nådde Sverige 
under 1910-talet.

Granar skyddade
mot farligheter
Långt innan det blev van-
ligt med julgranar inomhus i 
Sverige ställde många granar 
vid ytterdörren. Granarna 
var kvistade och hade bara 
en granruska kvar i toppen. 
Granarna var ett tecken på 
julfrid, men man trodde ock-
så att de gav ett skydd mot 
farliga makter.

Jultomten – en givmild 
ärkebiskop
Jultomten i Sverige är en bland-
ning av den gamla gårdstomten 
och en ärkebiskop som levde i slu-
tet av 200-talet och som var känd 
för sin givmildhet. Efter sin död 
helgonförklarades han och blev 
känd som Sankt Nikolaus. Hans 
namnsdag är den 6 december.

Adventsljusstaken
– ett ljus för varje söndag
Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 
1800-talet. Ersta diakoni i Stockholm lade grun-
den till adventsljusstaken så som vi känner till den 
idag. Där började man tända ljus i en så kallad ad-
ventsgran, en gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus 
tändes varje adventssöndag.
Utifrån adventsgranen skapades adventsljusstaken 
– en ljusstake med sju ljus för varje dag i veckan 
under advent och en ljusstake med fyra ljus för 
varje söndag i advent.
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för konfirmandgruppen!
Så är det nya konfirmandgänget 2021-2022 igång!
Det är så roligt att kunna ses till ”liveträffar”, utflykter och läger igen! 
Vi följer frälsarkransens pärlor som rymmer så mycket viktigt och spännande och
fördjupar oss i pärlorna. Nu har vi upplevt och funderat kring Gudspärlan,
Tystnadspärlorna och Jagpärlan.  

Lek, spel och allvar

Läger på Gransnäs ungdomsgård med upplevelsevandringar, skapande, andakter och mässa, god 
mat, lite sömn, lekar och gemenskap hann vi med under två fina dygn. 
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Besök på Heliga hjärtats kloster vid Omberg. Syster Gabriella tog emot oss och berättade om 
klosterlivet och svarade på våra många och viktiga frågor. 
Go´fika på centralkonditoriet i Väderstad på väg till Omberg.

Besök inne i Linköping och katedralen där, som också rymmer frälsarkransens pärlor.
God mat och Hyperbowling hann vi med innan hemfärd!

Text & foto Maria Håkansson
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Omtyckt, respekterad, engagerad, så kan man 
kort beskriva henne. I 15 år har Helvi Dahlén 
varit först vice och sedan ordförande i kyrkorå-
det. Kyrkorådet är församlingens styrelse och 
ordförandeskapet är ett uppdrag som innebär 
stort ansvar och gott omdöme.
Under åren har hon upplevt ekonomiskt svåra 
perioder men kan numera glädja sig åt och vara 
stolt över en församling med god ekonomi och 
många uppskattade aktiviteter.

På sin 10-årsdag i september stod hon 
på Mullsjös station.
- Men det såg inte alls ut som det gör 
idag, säger Helvi Dahlén när hon nu 
påminner sig om sin ankomst till Sve-
rige och Mullsjö.
Det var Helvis mamma och två sys-
kon som flyttade hit från norra Fin-
land. Här bodde sedan tidigare en 
faster och ytterligare två syskon och 
kanske var det anledningen till att 
flytten gick just hit.
Den nyanlända familjen fick hjälp 
med bostad och arbete åt mamma. 
För Helvis del var det rakt in i skolan. 
Inte ett ord svenska kunde hon. Men 
en äldre bror med lite kunskaper i 
svenska språket gjorde henne sällskap 
till skolan i början. 
- Men det är ju i skolan, bland skol-
kamrater, som man lär sig språket, 
säger hon bestämt.
För att bli svensk medborgare på den 
tiden måste man få ett intyg som visa-
de att man kunde hantera det svenska 
språket.
- Det var prästen i församlingen, som 
skulle intyga språkkunskaperna, be-
rättar med ett litet leende.  

Helvi var inte mer 
än fjorton år när 
hon började arbeta på Isakssons me-
tallindustri i Habo. Det var vänliga 
arbetskamrater som såg till att hon 
fick skjuts dit och hem. Tre år efter 
arbetsdebuten i Habo började hon 
på Rexor i Mullsjö innan arbetsplat-
sen blev Engtex där hon blev kvar i 
47 år innan det var dags för pension! 
Men arbetsuppgifterna skiftade under 
åren.
- Jag var väl runt på alla stationer och 
arbetade med de flesta uppgifter, sä-
ger hon.

Nervös premiär
Det var mamma som såg till att de 
gick med i Svenska kyrkan.
Det allra första samröret med kyrkan 
fick hon genom konfirmationen. 
-Men sedan gick det några år då 
egentligen ingenting hände i kontak-
ten med kyrkan, påminner hon sig. 
Som för så många andra var det kyr-
kobesök i samband med de stora hel-
gerna. Men hon har ett starkt minne 
av att hon från allra första början 
blev väldigt väl bemött och kände sig 

hemma.
När hon var i 30-årsåldern blev hon 
tillfrågad om hon var intresserad av 
att delta i församlingens arbete. Det 
första engagemanget var som kyrk-
värd och det håller hon fortfarande 
fast vid. 
När hon blev tillfrågad om hon ville 
ställa upp på en lista till det lokala 
kyrkovalet valdes hon in direkt som 
ersättare i kyrkoråd och kyrkofull-
mäktige. Hon avancerade sedan till 
vice ordförande i kyrkorådet 2006.
Tre år senare var det dags att bli ord-
förande i kyrkorådet, som alltså är 
församlingens styrelse.
- Jag var fruktansvärt nervös, berättar 
Helvi. Men det var en bra hjälp att ha 
börjat som vice för då lärde jag mig 
en del vad det handlar om.
I dag drar hon sig till minnes den för-
sta tiden som ledamot i kyrkorådet. 
Det var i stort sett bara män och som 
ung kvinna vågade hon inte yttra sig.

Ställ frågor
Med den långa erfarenhet av försam-
lingsarbetet som Helvi har idag säger 

Helvi
Nyfiken på...
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Helvi är en stor kattälskare och här är det katten Smilla, som får en 
kram och uppmärksamhet.

15 år som ordförande i kyrkorådet
- ett uppdrag som kräver stort 
engagemang och ansvar
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hon till nya och gamla ledamöter i 
kyrkorådet:
- Ställ frågor! Inga frågor är dumma! 
Är något otydligt så fråga!
- Över huvud taget har mötena i kyr-
korådet blivit smidigare, fortsätter 
hon. Det är inte så tungrott längre. 
Kanske är det också min långa erfa-
renhet som gör att det känns så myck-
et tryggare.
Men det är ett stort ansvar att vara 
ledamot och inte minst ordförande i 
kyrkorådet. På rådet ligger bland an-
nat personalansvar. Det är kyrkorådet 
som styr arbetet i församlingen och 
kyrkoherden som leder arbetet.
- Det som är svårast att begripa är 
ekonomin, säger Helvi. Men vi har 
bra hjälp idag bland annat från stifts-
kansliet i Skara. Dessutom är det bra 
om det finns någon ledamot i rådet 
som har speciell kompetens inom det 
området.
Men Helvi minns tiden när försam-
lingens ekonomi var dålig.
- Allt var kört i botten, säger hon. Det 
var förra kyrkoherden Elisabeth Falk 
Nilsson som fick ekonomin på föt-
ter. Hon drog åt skruvarna och fick 
det att vända. Det var en jättejobbig 
tid men alla hjälptes verkligen åt att 
spara.

Idag har församlingen mycket fina 
verksamheter framhåller Helvi. Det 
finns ekonomi så att vi kan hålla 
med en bra och omtyckt förskola till 
exempel och mycket och fin musik i 
kyrkorna.
Kyrkan i framtiden?
- Jag tror att det börjar vända när det 
gäller att få behålla kyrkans medlem-
mar, säger Helvi. Det svåra är att få 
ungdomarna till kyrkan.

Allt är inte uppskattat
Kyrkorådsarbetet innehåller många 
olika frågor.
- Alla gillar inte allt man gör, säger 
Helvi diplomatiskt. Skogen i Utvängs-
torp till exempel var en mycket käns-
lig fråga. Det tråkiga är om man inte 
tar reda på fakta innan man ägnar sig 
åt att kritisera och det leder till onö-
dig osämja.
Församlingen har inte ett överflöd av 
kyrkor och fastigheter men inte desto 
mindre måste de hela tiden underhål-
las.
- När vi renoverar och människor ser 
att vi tar hand om tillgångarna möter 
jag mycket positiva kommentarer, sä-
ger Helvi. 
Förutom arbetet som ordförande i 
kyrkorådet är Helvi alltså också kyrk-

värd och har tillsammans med Doris 
Axenfjord, varje vecka i 20 år sett till 
att det finns fina blommor på altaret i 
Nykyrka.
- Vi plockar gärna själva blommorna 
i trädgården och ute i naturen under 
den årstid det går, berättar Helvi. Det 
finns så mycket fina blommor ute i 
naturen.

Tidiga morgnar
Kyrkan, familjen och MAIS, där är 
Helvis stora intressen! 
- Men familjen med barn och barn-
barn går först, påpekar hon.
Saknas det folk i Kafé Sigfrid någon 
dag, så rycker Helvi in.
Bakning är för övrigt ett av hennes 
stora intressen som har funnits tidigt 
i livet. Alla som läser Kyrktuppen kan 
glädjas åt hennes recept på läckra och 
enkla bakverk. 
 Det är inte helt ovanligt att hon kli-
ver upp klockan fem på morgonen 
och bakar bullar, som vi andra sedan 
kan njuta av på kaféet i Kyrkans Hus 
i Mullsjö.
- Jag tycker om att ta vara på det som 
naturen har, säger Helvi. Både min 
man och jag plockar gärna bär och 
svamp när det är säsong. Sedan syltar 
och saftar jag!
Förutom bullbak på tidiga morgnar 
blir det numera också ett morgon-
dopp i Mullsjön för Helvi och hennes 
vänner. Året om!
- Det är så trevligt, säger hon och 
lockar till mycket skratt.
Engagemanget som ideell i Mullsjö 
allmänna innebandysällskap, MAIS 
är också ett sätt att lära känna ung-
domarna här. 
- Jag lär känna trevliga människor, 
förklarar Helvi. Okända kommer 
fram och växlar några ord.
Med åren har Helvi också blivit en 
flitig gudstjänstbesökare. Och de be-
söken sker inte enbart i egenskap av 
ordförande i kyrkorådet!

PS. När den artikeln här skrivs har 
valberedningen ännu inte lämnat sina 
förslag till fullmäktige om vilka leda-
möter ska ingå i det nya kyrkorådet 
och vem som blir ordförande för den 
nya mandatperioden.

Helvis uppdrag som ordförande i kyrkorådet 
kräver stort engagemang men det måste ändå 
finnas tid för en stunds avkoppling i soffhörnet 
tillsammans med katten Smilla. 
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Boktipset...Boktipset...
Svärmodern 
av Moa Herngren
När du försöker göra allting rätt. 
När du försöker ge utrymme, visa 
intresse och bjuda till och det istället 
kommer tillbaka rakt i ditt ansikte. 
Vad gör man då?
Åsa är ensamstående mamma till sin 
son och har gjort allt som står i hen-
nes makt för att ge honom ett bra liv, 
det liv som han förtjänar. När han 
hade en flickvän kände hon att de fick bra kontakt och att 
allting föll på plats, hon kunde vara delaktig utan att ta 
över och hennes son kände hennes kärlek och deras rela-
tion var fantastisk. Sedan gör sonen slut med flickvännen 
och träffar en ny. Åsa kämpar för att skapa en relation till 
henne, bygga ett band och hitta en väg in i deras liv som 
svärmor, men ingenting blir som Åsa tänkt sig.
I Svärmodern får vi följa Åsa, sonen och svärdottern under 
en period som vänder upp och ned på livet för alla. Vi får 
tre olika perspektiv på en situation som till ytan ser helt an-
norlunda ut än vad den egentligen är. Vad bär vi egentligen 
med oss för sår från vår uppväxt? Har vi verkligen gjort 
allt vad som stått i vår makt för att ge våra barn den upp-
växt och det liv vi tycker att de förtjänar? Var går gränsen 
mellan att göra någonting för sitt barn och att göra någon-
ting för sig själv?
Svärmodern är en intressant och gripande skildring av re-
lationen mellan mor och son, men också mellan svärdot-
ter och svärmor. Svärmodern handlar om hur svårt det kan 
vara att bryta invanda mönster och hur man förhåller sig 
till roller som blir ombytta. Jag blev oerhört berörd när jag 
läste Svärmodern. Vem ska man egentligen för-
lita sig på? Finns det någon som alltid finns där 
för en, vad som än händer? 

Någonstans 
brister himlen 
av Erika Olofsson 
Liljedahl
Jag vill tipsa om en bok som jag tyck-
er är välskriven och har ett vackert 
språk. En bok som är svår att lägg 
ifrån sig, med en berättelse som inne-
håller en mörk familjehemlighet och 
en stark syskonkärlek. 
Berättelsen börjar i Bohuslän där trettonårige Elis bor med 
mor, far och storasyster Signe. Det är sent 1920-tal och fa-
miljen bor i en liten stuga vid havet. Elis far är fiskare och 
Elis arbetar tillsammans med honom. Varje dag ror de ut i 
den lilla båten och lägger ut och tar upp näten. Arbetet är 
hårt och förtjänsten liten. 
I familjen och i stugan är det Signe och mor som står för det 
ljusa och glada. Särskilt Signe, som gärna berättar om sin 
dag på arbetet och om sina drömmar om framtiden. Far är 
tyst och mörk till sinnet och dricker en hel del. Elis klarar 
av och skyddas från sin fars dåliga humör och tystnad med 
hjälp av mor och Signe. Han trivs med fisket och lever med 
tanken att hans far ”är som han är”.  Mellan Elis och Signe 
finns en stark syskonkärlek. 
En dag försvinner Signe och varken far eller mor vill berätta 
vart hon tagit vägen. Elis undrar och saknar. Mor blir sjuk 
och strax innan hon dör berättar hon en del av de hemlig-
heter som finns i familjen. Elis bestämmer sig för att ge sig 
av och leta reda på Signe och ta med sig henne, ljuset, hem 
till stugan igen. 
Det blir en resa med strapatser för Elis. Han träffar männ-
iskor som på olika sätt förändrar honom. Han tvingas för-
stå och lära sig mer om livet och någonstans brister himlen. 

Hur slutar boken? Vems är skulden egentligen? Kan man 
förlåta? Reser Elis tillbaka hem till far?  Följer 
Signe med? Fars mörker, ljusnar det? 
Du måste läsa boken! Den är lättläst och bra!

Av Kristina Eyre

Av Maria Högberg
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Hänt & Hört

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Elis Gunne Andersson Hinas 
Sigge Karl-Erik Andersson Hinas 

Loui Björn Joakim Björnell 
Oliwer Ted Vincente Cadier 
Herman Adam Hilmer Filén 

Karl Gustav Gunnar Hartelius 
Majken Rut Jansson Algotsson 

Tilo Noah Larsson Abrahamsson 
Ottilia Ingegerd Levinsson 

Stella Ilona Lindberg 
Olivia Miravet Abelson 

Inez Maria Axelina Nilsson 
Linn Linnéa Cristina Nilsson 
Moa Lisbet Cristina Nilsson 

Alvin Kennet Axel Thern 
Thea Lillia Carin Karlsson 

Lowe Bosse Lennart Enoksson 
Bosse Erik Klerebrant

Vi minns våra
AVLIDNA

Margit Geneva Gabriella Lundin f 1928 
Svea Karin Ingeborg Davidsson f 1931 
Ruth Gunborg Elisabeth Storck f 1932 
Ingvar David Robert Sollenby f 1933 

Karl Gustaf Lennart Gustafsson f 1933 
Uno Birger Harald Isaksson f 1935 

Bengt Gösta Svensson f 1936 
Anita Tudesko f 1937 

Karl Inge Vilhelm Gustafsson f 1937 
Nils Göran Göransson f 1938 

Rut Viveka Palm f 1938 
Britt Ingegerd Algotsson f 1940 
Laila Ros-Marie Eriksson f 1945 

Karin Agneta Waldner f 1946 
Björn Conny Ander Bergqvist f 1948 

Kenth Evert Larsson f 1950 
Lena Marie Jonsson f 1959 

Maria Elise Kristina Färlind f 1994

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Emmy Mary Abrahamsson och Herman 
Joel Svahn

Välkommen in 
för en stund i stillhet

Sandhems kyrka, Utvängstorps kyrka, Bjurbäcks kyrka 
och Nykyrka är öppna klockan 7-19 varje dag.

Lördagen den 13 november 
döptes Kylie Ingrid Westberg 
i Nykyrka kyrka av kyrkoherde 
Pontus Johansson.
På bilden tillsammans med sina 
föräldrar Sarah Westberg och 
Marcus Johansson.

Succé för Moa, Elisabeth och Ulrika!
”Musik i höstkväll” bjöd oss på en fantastisk upplevelse med Moa Fredriksson och 
Elisabeth Sjödin Matl i Sandhems kyrka!
De presenterade för en stor publik, ett program med musik ur ”Kristina från Duve-
måla.”  Den ”klassiska” musikalen av Björn och Benny bjöd på en rad vackra och 
gripande sånger, ljuvligt framförda av Moa med Elisabeth som skicklig medspelare.  
Det blev en minnesvärd kväll musik och skådespeleri, som publiken tackade för med 
stående ovationer!
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att leta efter dina förfäder
Det 400 år gamla Riksarkivet är en guldgruva för alla som är intresserade av släktforsk-
ning. Numera finns här i digital form bland annat alla kyrkoarkiv med husförhörslängder 
och födelse-och dopböcker. 
Här får du hjälp av Sture Paulsson att komma igång med din släktforskning. Själv har han 
hittat tillbaka till 1700-talet.

Sture hjälper dig

Nu har Sture Paulsson i Mullsjö grävt 
efter sina rötter ända ner till 1700-ta-
let! Hans ”grävande” sker dock vid 
skrivbordet och datorn. Sture är en av 
många som intresserar sig för släkt-
forskning.
- Jag har alltid varit intresserad av 
min släkt och deras historia, säger 
Sture.

Men han är noga med att påpeka att 
det är bara ”husbehovsforskning” 
som han kallar det.

Sture tillhör dem som var med när 
vi började datoriseras på 1970-talet 
och därmed gjordes släktforskningen 
mera lättillgänglig. Han har dessutom 
arbetat med datorer i hela sitt arbets-
liv, så för honom är det inga problem 
att handskas med tekniken.
Men alla som inte känner sig så hem-
mastadda med en dator, vill Sture 
ändå uppmuntra att prova. Det är 
trots allt inte så komplicerat tycker 
han. Han har också en uppmaning till 
oss alla.
- Intervjua de som lever och kanske 
har foton, säger han med bestämdhet. 
En dag finns de inte längre och du 
ångrar att du inte tog vara på deras 
berättelser.

Spännande läsning
Själv har Sture hittat tillbaka till an-
fäder 1749. Mycket spännande finns 
förstås att läsa och bland annat har 
han hittat starten till släktens historia 
här i bygden. Det är torpet Kaffesum-

pen i Habo som hans farfars farför-
äldrar köpte och bodde i 1823-1835. 
Han har naturligtvis besökt stället 
och suttit på den kvarvarande hus-
grunden och känt vingslagen från sina 
förfäder.

Och ibland knyts banden mellan ge-
nerationerna samman. Som när Stu-
res barnbarn Markus köpte hus vid 
Havstenshult när han bildade familj 
för 20-talet år sedan. Stures släkt-
forskning visar att där Markus gick 
och klippte gräs, det var de ängsmar-
ker som hans morfars farmor Clara 
Matilda som piga räfsade hö på fram 
till 1876, då hon gifte sig med mor-
fars farfar Johan.

Guldgruva för
släktforskare
Idag finns landets kyrkböcker från 
slutet av 1600-talet i digital form vil-
ket innebär att man har tillgång till 
hela rikets kyrkböcker. Du hittar dem 
i Riksarkivet och det kostar inget att 
använda sig av dem. En guldgruva för 
den som släktforskar!
Här är Stures handledning för dig 
som vill prova på.
• Gå till Riksarkivet
• vidare till Sök i arkiven
• digitala forskarsalen 
• specialsök kyrkoarkiv
• skriv in län och församling
Här hittar du sedan alla böcker, allt 
från födelse- och dopbok till husför-
hörslängder. Det bästa är när du har 
ett namn eller födelseår att söka på. 

Husförhörslängderna övergår för öv-
rigt  1899 i församlingsböcker.
- Det tar tid och det kräver tålamod 
att ”bläddra” i alla dessa dokument, 
påpekar Sture. Men det ger spän-
nande resultat. Den dag man fått lite 
mera erfarenhet hittar man också lite 
genvägar.

Dataprogram till hjälp
Det är inte alltid lätt att läsa uppgif-
terna i kyrkböckerna. Det är en gam-
mal skrivstil, ett gammalt språk och 
ibland överstrukna uppgifter.
- Det beror på hur prästen har skrivit, 
säger Sture med ett litet skratt. Men 
man lär sig med tiden och det finns 
dataprogram som läshjälp om man 

Nyfiken på släktforskning?
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känner att det behövs.
Det finns också dataprogram 
som hjälper dig att dokumen-
tera informationen du hittar 
i Riksarkivet. Själv använder 
Sture ett program som heter 
Min släkt.
- För över aktuell information 
allt eftersom du hittar aktu-
ella uppgifter, råder Sture. 

Blir det allt för tungarbetat att 
leta i kyrkböckerna så finns 
det även dataprogram, till 
exempel Arkiv Digital, som 
förenklar arbetet, även om de 
kostar en slant.
- Så finns det kurser både för 
dig som vill komma igång och 
för dig som har kommit lite 
längre i din släktforskning, 
påminner Sture om.

Sture har hittat torpet Kaffesumpen i Habo som hans farfars farföräldrar köpte 1823. Här sitter han på husgrunden och känner vingslagen från 
sina förfäder.

Så här kan ett utdrag från kyrkoböckerna se ut. Inte helt lätt att läsa men man lär sig med tiden, säger Sture 
och det finns dataprogram som läshjälp om man känner att det behövs.
I Husförhörsböckerna har Sture bland annat hittat en släkting som var ”inhyresänka” och emigrerade till 
USA med barnbarnet Karl. I det nya hemlandet hade hon egna barn.
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Nu går vi in i ett nytt kyrkoår och precis som tidigare år 
skriver biskop Åke Bonnier brev på ett tema som finns med 
i stiftets verksamhet framöver. Temat, som är lärjungaskap, 
ger också möjlighet till reflektion och fördjupning, både 
enskilt och tillsammans med andra. Till skillnad från tidigare sträcker sig temat över tre år 
och inte bara ett. 
Ordet lärjungaskap är starkt förknip-
pat med efterföljelse och handlar 
både om den egna vandringen och 
församlingens liv. På många sätt kan 
det vara svårt att konkret närma sig 
frågan om lärjungaskap. Hur kom-
mer det sig att biskop Åke valt just 
detta tema?
- Det handlar om att följa i Jesu fot-
spår och samtidigt att leva i tillit till 
att Gud både vill ta mig i bruk för sitt 
rike och ger mig kraft, säger han.
Förväntningarna är att samtal ska 
kunna föras i församlingarna, samtal 
till inspiration att vara en Jesu lär-
junge konkret i både vardag och helg. 
Kristet liv är ingen söndagsföreteelse 
utan något som ska få genomsyra allt. 
Genom att tala och reflektera över 

detta finns möjlighet att hitta verk-
tyg för att sedan låta lärjungaskapet 
verka konkret där var och en befinner 
sig.
Pandemin har gjort att församlingar-
nas verksamheter har behövt anpas-
sas och för var och en har det inne-
burit stora förändringar, i livets alla 
delar. Biskop Åke ser att temat, när 
restriktionerna lättat, kan hjälpa till i 
mötet med människor där de är.
-Jag skulle vilja upprepa de ledord 
som stiftet lanserade i början av min 
biskopstid. Att det är viktigt att kom-
ma ut som kyrka, alltså vara tydligare 
med vår tro och övertygelse, gå ut 
som kyrka där människor är. De ska 
kunna möta kyrkan där de kanske 
inte trodde att de skulle göra det.

Lärjungaskap handlar också om att 
ibland vara obekväm och stå upp för 
det som är rätt. 
-Vi ska ”stå upp som kyrka” och det 
handlar om att våra röster måste hö-
ras när människor trampas på, mar-
ginaliseras, när skapelsen missbrukas 
och jorden gråter, uppmanar biskop 
Åke.
Brevet kommer ut första advent och 
finns att ta del av både digitalt och 
tryckt. Det går att ladda ner digitalt 
från Skara stifts webbplats och finns 
att som tryckt brev hämta i din för-
samling. 
Till brevet finns även några frågor att 
reflektera över, antingen själv eller 
tillsammans.

Följ mig!
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Jag har förlorat mina käraste
hur kan då Gud vara god?

Gud är god! Det har jag hört i så många sammanhang, både i psalmsång och vid 
andra mindre kyrkliga tillfällen. Men för mig känns det, i alla fall periodvis, som 
ett hån.
Mitt i livet förlorade jag först min son, mitt enda barn dog alldeles för ung tycker 
jag, bara 24 år. Ganska precis två år efter hans död var det dags för nästa farväl 
för alltid. Då dog min älskade man i samma sjukdom som sonen. Vi hade träffats 
redan i tonåren och fått kämpa lite med motstridiga föräldrar för vår kärlek.
Nu stod jag där, ensam med min sorg och mina tankar. När jag nu hör uttrycket 
Gud är god blir jag ledsen och upprörd. Jag kan inte tycka så! Är inte Gud god 
mot alla människor? Har jag ”misskött” mig som människa på något sätt så att 
jag skulle straffas genom att bli av med mina närmaste?
Ibland är det här tankar som plågar mig och förföljer mig och jag önskar att det 
finns någon som kan ge mig några ledtrådar så att jag kan släppa dem.

Ledsen och förvirrad mamma och hustru

Hej!
Tack för dina frågor, funderingar och att du delar med dig av vad livet har gjort 
med dig. Jag vill inledningsvis önska dig Guds välsignelse i din kamp och på-
minna om att det för alla finns möjlighet till själavårdssamtal med församlingens 
präster. Det är gratis och för prästen gäller absolut tystnadsplikt. Utgångspunkten 
är samtalspartnerns erfarenhet av livet i relation med Gud.
Bibeln – Guds ord - presenterar i bok efter bok Gud som en god Gud. Ja, Bibeln 
presenterar till och med Gud som den ende som är god (Luk 18:19). Av den an-
ledningen kan kyrkan inte se Gud på något annat sätt än att han sannerligen är 
god, oavsett människans erfarenheter av kamp i livet. 
Den numera avlidne sjukhuspastorn Joachim Elsander intervjuades vid ett tillfälle 
av tidningen Dagen med anledning av sin obotliga levercancer. Elsander säger 
det bra då han säger: ”Gud är god även om jag inte överlever”. Alltså: Guds 
barn är inte på något sätt förskonade från livets kamper, vilket du ju är mycket 
väl medveten om. Detta har inte att göra med att du skulle ha misskött dig. Alla 
människor är syndare och gör gång på gång uppror mot Guds vilja. Att livet 
innehåller kamp beror framför allt på att det finns en andlig verklighet där en 

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.

kamp mellan Gud och Ondskan är 
ständigt pågående. Det är den Onde 
som förstör, lemlästar och splittrar – 
och vi ser dagligen resultatet av Ond-
skans dödsryckningar. Guds skapelse 
blöder.
Samtidigt måste det finnas både ont 
och gott för att en fri vilja ska vara 
möjlig – annars hade ingen människa 
kunnat göra ett fritt val att älska el-
ler inte älska Gud. Ondskan, som har 
många olika namn i Bibeln, kommer 
som tur är inte att få sista ordet. Gud 
har en gång för alla besegrat Ond-
skan genom Jesu kors. Framför allt är 
detta anledningen till att Gud är god 
– att Jesus dog vår död och kämpar 
vår kamp. Jesus är Immanuel – Gud 
med oss. Detta får vara vår tröst och 
vårt hopp i dagar av bottenlös sorg, 
i tider av tårar och ångest. Gud är 
god – och dessutom är han med oss. 
Minns också att Gud håller även 
om vi är arga på honom. Jobs bok i 
Gamla testamentet ställer sig frågan: 
varför måste en rättfärdig människa 
lida? Job prövas av den Onde på alla 
möjliga sätt - så till den milda grad att 
han förbannar den dag han föddes – 
som ett uttryck för djup ångest (Job 
3:1 ff). Trots allt förblir Job Gud tro-
gen och Gud upprättar Job.
Vår Gud står kvar. Han är fortsatt 
god. Han är fortsatt med oss. Ond-
skan är fortsatt besegrad. Nåden 
räcker. Tack gode Gud för det!

Med hälsning från
Helge Antonsson
Pastorsadjunkt

Fråga prästen

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

Facebook: facebook.com/svenskakyrkan
Närradion: 95,6 MHz Radio Sigfrid
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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 försam-
lingens diakoni och vårt stöd till enskilda och familjer.

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

DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I VINTER
Bjurbäcks syförening 
träffas igen! 
Syföreningen i Bjurbäck är i gång igen! Du är välkommen 
till Bjurbäcks skola den 9 december, 20 januari 2022,
24 februari, 24 mars, 28 april och 2 juni.
Tiden är klockan 14 – 16. 

Välkommen på

Lördagen den 11 december 
klockan 9 är det luciamor-
gon i Bjurbäcks kyrka. Det 
är barnen i Bjurbäck som 
bjuder på klassisk luciamu-
sik och Magnus Brengesjö 
ackompanjerar vid pianot. 
Kyrkoherde Pontus Johans-
son håller en kort andakt.
Eva Risinger står för arrang-
emanget tillsammans med 
Bjurbäcks hembygdsfören-
ing och Mullsjö-Sandhems 
församling. 

luciafirande!

Foto Kristin Lidell/IKON

Vi dansar ut julen!
Välkommen, liten och stor, på julgransplundring torsdag
den 13 januari 2022 klockan 17:30 i Kyrkans Hus i 
Mullsjö.
Korv och bröd serveras, dans kring granen blir det förstås 
och som sig bör kommer någon och delar ut gåvor…
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I VINTER

"Alla vägar bär till Rom"
Välkommen på SKUT-fest i Kyrkans Hus i Mullsjö
lördagen den 26 februari klockan 15 till 17!
• Sune Svensson intervjuar församlingens SKUT-ombud Nicole Morgny om Svens-
ka kyrkan i utlandet, SKUT
• Uppkoppling live till Svenska kyrkan i Rom!
• Italiensk fika, kaffe, italiensk musik 
• Frågesport om Rom
• Medverkande Skut-ombuden Sune och Nicole och kyrkoherde Pontus Johansson

Musik i vinterkväll
”Morgonen mot min kind”
den 19 februari i Sandhems kyrka klockan 18.00 med Irma Schultz, sång, 
piano och gitarr och Hans Kennemark, sång, fiol och gitarr.

Irma Schultz är sångerska, låtskrivare och skådespelare. Hon har ett tiotal 
soloskivor i bagaget. Hon har medverkat i filmer, TV-produktioner och spelat 
på teatrar som Dramaten, Stadsteatern och Riksteatern. Sedan några år till-
baka har hon skrivit texter till musik av Hans Kennemark, bl a två körkantat: 
Kärlekens sigill och Talita koum!. Hennes senaste skiva Sånger från gläntan 
består av eget material men även tonsättningar av till exempel Tranströmer 
och Boye.
Irma arbetar också som kultursamordnare i Katarina församling, Stockholm.
Hans Kennemark från Västergötland är riksspelman, trubadur och komposi-
tör. Hans är en av Sveriges främsta folkmusiker och har genom sitt mångåriga 
samarbete med Alf Hambe spridit folkmusik och visa till de flesta körer runt 
om i landet och internationellt med verk som I välsignan och fröjd, Requiem 
och julkantaten Du ljus du stjärna. 
Hans undervisar även på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs 
Universitet.
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Minns förra julen! Den blev alldeles speciell i pandemitider när vi inte skulle träffa ens våra 
allra käraste. Eivor Fox i Sandhem var en av alla som avstod från umgänget med familjen. 
Det kan bli en fin jul ändå resonerade hon. Men blev det som hon hade tänkt sig?

Så blev min
Det är julen 20020. Jag ska fira den 
ensam. Mitt eget val. Visst ska det bli 
jul på gården säger jag till barn och 
vänner. Lite julmat, några kakor och 
många ljus. Julmusik på radio och 
grammofon och så förstås TV och 
tid att läsa alla böckerna som ligger 
och väntar. Kan bli ganska skönt att 
slippa stressen som annars alltid hör 
ihop med högtiden.
Nej, jag har fel. Det blir inte skönt. 
Det blir gräsligt. Nätterna är oänd-
liga. När dagen gryr vill jag inte gå ur 
sängen. Kryper ner under täcket och 
försöker glömma värlen utanför. Pep-
parkaksbaket misslyckas, julmaten 
hos Handlarn lockar inte och lådan 
med juldekorationerna står kvar uppe 
på vinden. Ändå försäkrar jag oroliga 
barn att allt är bra, jag ångrar inte 
mitt val.
Dan före dan går jag till skogen med 
en yxa. En gran måste jag väl ha. 
Men var har alla vackra små gra-
nar tagit vägen? Allt jag ser är risiga 
små fulingar. Tröttnar snart att leta, 
hugger en liten gran vid vägkanten. 
Upptäcker att när den kommer in i 
salen ser den bättre ut än den gjorde 
i skogen. Känner en smula glädje när 
den står klädd och färdig. Hittar den 
gamla ljusdockan som varit mormor 
Maries. Ställer den på spiselkransen 
och firar med glögg. Kanske blir det 
jul trots allt!

Tacksam för alla åren
Den 23 december. Vår bröllopsdag 
för 60 år sedan. Nu skulle vi ha firat 
diamantbröllop som min farfar och 
farmor fick göra. Men jag får fira da-
gen ensam med mina minnen. Villken 
fest det var. Släkt och vänner, svärför-
äldrarna såg Sverige för första gång-
en, min svägerska var tärna. Prosten 
höll ett underbart tal och på kvällen 
kom grannar och nyfikna sandhems-
bor och ropade ”Brudparet ut”. Mar-
schallerna lyste upp hela den snöiga 

gårdsplanen när vi vandrade runt 
rundeln och mottog ”folkets hyll-
ning”. Så lyckliga vi var! Och plösligt 
beslutar jag mig för att vara lycklig 
även i dag, i varje fall försöka vara 
det. Tacksam för att jag fick den där 
underbara dagen och också tacksam 
för alla åren som följde. Sluta tyck 
synd om dig själv säger jag högt.
Ner till Mullsjö, köper rosor och 
ljus, har munskydd och tänker på 
avståndet. Vill gärna fika på Landhs 
som vi brukade göra den här dagen 
när vi var hemma i Sverige men nu 

är det omöjligt. Köper ändå en ba-
kelse till kvällsfikat. Sedan Sandhems 
kyrkogård. Den ligger tyst och öde, 
ser inte en människa men en vacker 
julgran med många ljus står utanför 
kyrkogården och innanför är gravar-
na dekorerade och jag ser brinnande 
ljus överallt. Vår gamla släktgrav är 
vintersmyckad. Jag lägger de röda ro-
sorna på granriset, tänder flera ljus, 
läser högt den dikt som var vår egen. 
Står länge, länge i mina egna tankar. 
Ett lugn kommer sakta över mig. Det 
känns fint att stå här, fint att minnas 

annorlunda jul

Sandhems kyrka räddar Eivors jul i coronatider! Här tänder hon ljus för alla 
sina vänner, sitter i bänken och tittar på blommor och julgran och känner tack-
samhet över att få sitta här. Men något fattas…
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alla de som ligger här. Föräldrar, far-
föräldrar, fastrar och farbröder och 
kusiner, min fina svärdotter och så till 
sist den man jag vigdes vid just i dag 
för 60 år sedan.

Musiken fattas
Jag beslutar mig för att gå in i kyr-
kan och tända ett ljus även där. Öpp-
nar den tunga dörren, kommer in i 
värmen, ser spritflaskan på ett bord, 
påminns om pandemin. Kyrksalen är 
tom men jag ser julkrubban. Blir så 
glad över att någon trots allt gjort sig 
besväret att göra den i ordning även 
i år. Vet att några gudstjänster kom-
mer det inte att bli men jag får ändå 
komma in i min älskade gamla kyrka. 
Jag tänder mitt ljus, det får brinna för 
alla mina vänner, levande och döda. 
Jag sätter mig i en bänk, sitter där 
länge, ser på altartavlan och kruci-
fixet, på julgranen och blommorna på 
altaret. Jag känner mig plötsligt glad, 
ja nästan lycklig. Tacksam för att jag 

får sitta här, tacksam för att jag lever. 
Men något fattas, musiken fattas. 
Det är för tyst i kyrkan. Jag tittar på 
den vita flygeln där framme i koret. 
Skulle jag kunna, jo visst kan jag det, 
visst kan jag spela en julsång på den. 
Jag var ju med om beslutet att köpa 
den. Sakta går jag fram till koret, sät-
ter mig på pallen vid flygeln, öppnar 
locket och trycker ner några tangen-
ter. Blir nästan rädd när jag hör hur 
högt det låter i det tomma kyrkorum-
met. Tänk om någon hör musiken ut-
anför på kyrkogården. So What? Det 
är jul, jag vill spela och jag vill sjunga. 
Jag behöver inga noter och julsång-
erna kan jag utantill. Börjar med fars 
favoritsång varje julaftons kväll ”Hell 
Dig du julafton, härliga klara”. Hans 
röst var alltid stark och klar, min egen 
låter rostig och hes men jag sjunger 
och ju mer jag sjunger, ju starkare blir 
rösten. Jag känner mig så förunderligt 
rofylld där jag sitter, vår vackra vita 
flygel har en underbar klang. Inte kan 

jag spela som våra duktiga kantorer 
men det är inte det viktigaste. Jag 
spelar av glädje, spelar för dem som 
sover därute under mullen och för en 
och annan som sover under kyrkogol-
vet. Jag spelar för den enarmade kyr-
koängelen på väggen under läktaren. 
Han hittades en gång hemma på min 
vind, jag spelar för barnet i julkrub-
ban men mest spelar jag för mig själv.
”Stilla natt, heliga natt” blir min 
sista psalm. Min röst bryts, jag kän-
ner tårar i ögonen. Den underbara 
psalmen har jag sjungit i så många 
kyrkor, på så många platser och på 
så många språk. Och i morgon natt 
är det julmässa i tusentals kyrkor och 
kapell runt vår jord. Ingen pandemi 
eller Corona kan tysta sången som då 
kommer att ljuda. Sakta stänger jag 
locket till flygeln, niger framför alta-
ret och går sakta ut genom kyrkdör-
ren. Den harmoni jag känner gör min 
ensamma jul till den högtid som julen 
alltid bör vara.

Är det verkligen någon som vill prata med en präst idag? Ja, den frågan kan man ställa nu 
när jourhavande präst är mer än 60 år. Det var den 7 februari 1956 som Erik Bernspång 
satte in en liten annons i Öresunds-Posten där man kunde läsa:  ”Innan ni begår självmord, 
ring…” Den annonsen räknas som startpunkten för verksamheten jourhavande präst. 

Erik Bernspång hade fått idén från 
kollegan Chad Varah i London som 
annonserat på precis det sättet i en 
Londontidning. I Storbritannien har 
det initiativet idag vuxit till ”The 
Samaritans” omfattande verksamhet. 
Eriks initiativ har lagt grund till jour-
havande präst i Sverige. Då var det lo-
kala verksamheter som växte fram – i 
dag har jourhavande präst utvecklats 
till en nationell organisation i vilken 
Svenska kyrkans alla stift samverkar.  
Prästerna som arbetar i jouren, kvin-
nor och män i alla åldrar, hör hemma 
i församlingar runt om i Sverige. Jour-
havande präst är en del av Svenska 
kyrkans själavård och är kyrkans sätt 
att erbjuda akut själavård som kom-
pletterar den själavård som erbjuds i 
församlingarna. 

Många hör av sig
Samarbetet med det officiella nöd-
numret etablerades redan 1959 och 
fortfarande idag är det via samhällets 

nödnummer 112 som man når jour-
havande präst. Men är det då någon 
som ringer jourhavande präst i dag? 
Svaret är att det är många människor 
som ringer till jourhavande präst. Se-

När ensamheten ökar
ringer många till jourhavande präst
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dan 2008 har antalet samtal till jour-
havande präst ökat med 69%. 
Varje dygn är det fler än 220 perso-
ner som söker jourhavande präst på 
telefon och genom att man också kan 
chatta med jourhavande präst är det 
ytterligare 25 personer som tar kon-
takt. Dygnet runt kan man också 
skriva ett digitalt brev som inom ett 
dygn besvaras av en jourpräst. Ett 
slags själavårdsbrev på nätet. Varje 
dygn kommer det i genomsnitt två 
brev. 
För att nå jourhavande präst via in-
ternet går man in på www.svenska-
kyrkan.se och klickar på länken till 
jourhavande präst. 

Därför kontaktar männ-
iskor jourhavande präst
Människor är ensamma. Man ringer 
kanske inte för att prata om sin en-

samhet – man ringer för att man är 
ensam och inte har någon att prata 
med när det krisar i livet, när det är 
tufft på arbetet till exempel. Man 
kanske chattar med en präst när pojk-
vännen har gjort slut eller när man 
har fått ett besked om att man har en 
svår sjukdom. 
Människor hör av sig när livet känns 
alldeles meningslöst. Social och eko-
nomisk utsatthet, hårdare krav på 
arbetsmarknaden, oro i världen är 
andra faktorer som påverkar män-
niskors oro och ångest. Och man be-
höver prata med någon för att lindra 
ångesten. 
Jourhavande präst är en av de sam-
hällsinsatser som Svenska kyrkan 
erbjuder. Samtalet med jourhavande 
präst kan handla om allt mellan him-
mel och jord. Man kan helt enkelt 
prata med jourhavande präst om det 

mesta. Om den som tar kontakt med 
jouren initierar det så kan jourprästen 
läsa ett bibelord eller be. 
Nu när tjänsten har fyllt 65 år är vi 
glada över att Svenska kyrkan genom 
denna samhällstjänst får göra skillnad 
för människor och att det finns enga-
gerade präster runt om i landet som 
bemannar tjänsten. Genom mångas 
engagemang och stöd har tjänsten 
kunnat utvecklas så att öppettiderna 
blivit bättre, tillgängligheten har ökat 
och tekniken har utvecklats så att 
kontakt nu kan erbjudas via tre ka-
naler. 
Läs mer om jourhavande präst på-
svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Är du ensam i jul?
Ring jourhavande präst
Jourhavande präst har öppet alla kvällar 
kl 21.00 - 06.00. Ring 112 och fråga efter 
jourhavande präst. 

Skriv digitalt brev till 
jourhavande präst
Akut samtals- och krisstöd. En del av Svenska 
kyrkans själavård. Du kan skicka ett digitalt brev 
till jourhavande präst när du vill. Brevlådan är 
alltid öppen och du får svar inom 24 timmar.

Chatta med jourhavande präst
Behöver du någon att prata med? Att få dela sina 
tankar med någon kan göra skillnad. Genom vår chatt 
når du jourhavande präst alla kvällar 20.00 - 24.00.
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Har du frågor som gäller våra kyrkogårdar kontaktar du:
Nykyrka kyrkogård: Alice, telefon 070-269 10 99

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

Advent och jul är för många en tid 
för att umgås och göra saker till-
sammans. Det pysslas, bakas pep-
parkakor och många kanske samlas 
framför tv:n da´n före doppareda´n 
för en uppesittarkväll. Ja alla har vi 
våra egna traditioner för att skapa 
julkänsla!
I Sandhems kyrka och i Nykyrka 
kyrka skapar vi i vaktmästeriet mil-
jöer till julkrubborna. För er som inte 
har haft möjlighet att se julkrubborna 
någon gång, så kan vi berätta att de 
täcker en hel bänkrad, åtta sittplatser! 

Man blir aldrig för gammal för att 
vara kreativ men med åren kan man 
lätt fastna i gamla trygga hjulspår och 
göra som man alltid har gjort. För 
att inte fastna i gamla vanor försöker 
vi variera oss genom att det är olika 
hjärnor bakom miljön vid krubborna. 
Även om grunden många gånger är 
den samma, är det ändå många de-
taljer som gör att de skiljer sig åt år 
från år. 

Beroende på när det är julkonserter i 
kyrkorna, byggs miljön upp efteråt, 
just av den anledningen att de tar 
upp så många sittplatser. I år byggs 
julkrubban i Nykyrka efter det att 
Kulturskolans luciakonsert varit, ett 
samarrangemang med kyrkan. 
Vi vaktmästare tycker om att tipsa 
om resmål i församlingen, så kanske 
kan en ny tradition i juletid bli att 
se julkrubborna i Sandhem och Ny-
kyrka kyrka? För att vara säker på 
att krubborna är på plats, kom under 
julveckan. 
Vi har nu lagt en stor högtid bakom 
oss, som har samlat många människ-
or som tänt många ljus på våra kyr-
kogårdar och nu går vi in i ytterligare 
en ljus högtid.  
Alla ljus i våra kyrkor på julnatten 

och julottan är en upplevelse! 
Vi hoppas att du fortsätter att tända 
ljus under advent och jul, det är alltid 
fint med ljus som glimmar vid graven.
Vi har även en liten julkrubba att be-
skåda i Bjurbäcks kyrka.  
Per Arvidsson som jobbar säsong i 
församlingen kan du numera möta 
på kyrkogården eller i kyrkan även 
under vintern. Per har fått ett vika-
riat och jobbar tillsammans med oss 
Fredrik, Ove och Alice. Han kommer 
att tjänstgöra på gudstjänster och an-
dra förrättningar. Nu ser han fram 
emot att få vara med att bygga krub-
bor och att få resa den stora granen i 
Sandhem och de andra granarna vid 
Utvängstorp, Bjurbäck och Nykyrka 
till första advent. 
Förhoppningen är nu att vi får en la-
gom kall och vit jul. 
Hoppas vi ses på kyrkogården! 

Många goa hälsningar från oss på 
kyrkogården och God Jul & Gott 
Nytt År önskar Ove, Per, Fredrik, och 
Alice

Nu bygger vi julkrubbor
och letar julgranar

R A P P O R T  F R Å N  VA K T M Ä S T A R N A . . .
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Mullsjö Allmänna Innebandy Säll-
skap, MAIS, är en av kommunens 
många föreningar. För att kunna han-
tera en hemmamatch i Nyhemshallen 
på elitnivå med motståndarlag, do-
mare, tränare, sponsorer, publik med 
mera krävs en stor styrka av frivilliga 
krafter. 
Här handlar det om herrlaget som 
spelar i högsta serien SSL, men i 
MAIS finns också damlag, ungdoms-
lag och Minimais. 
Flera timmar innan matchstart kom-
mer ett stort antal personer och för-
bereder. Kioskerna ska förses med 
bullar, kaffe, frallor, godis, dricka och 
korv. Speakerbordet förbereds, sarg-
vakter, entrévärdar, parkeringsvakter, 
materialvårdare och städpersonal ska 
finnas på plats. Sist men inte minst 
Blue Farmer, MAIS hejarklack.

Unik stämning
i Nyhemshallen
Mullsjö AIS har funnits sedan 1989. 
Nyhemshallen som invigdes 2009 var 
då landets finaste och bästa inneban-
dyhall. Numera finns det många nya 
hallar och arenor där det spelas inne-
bandy men det finns bara en med den 
unika stämning som finns i Nyhems-

hallen. Spelare, ledare och publik i 
hela innebandySverige hyllar den uni-
ka stämningen i Nyhemshallen! 
- Vi som arbetar i och med MAIS job-
bar hårt för att vår publik ska fångas 
av den positiva stämningen redan när 
de svänger in på parkeringen inför en 
match, säger Pernilla Bernhardsson 
som är föreningens ordförande.
- Det är medlemmarna som gör en 
förening, ingen förening är någonting 
utan sina medlemmar, poängterar 
hon. Föreningens värdeord Stolthet - 
Gemenskap - Framåtanda är oerhört 
viktiga, de ska genomsyra hela verk-
samheten. 

T
e
x
t
 
o
c
h
 
f
o
t
o
 
B
i
r
g
i
t
t
a
 
G
u
n
n
a
r
s
s
o
n

Till vänster: Gertrud Davidsson ser till att allt är lad-
dat vid grillen.
Nedan: Maggan Bergdahl ser till att sponsorerna får 
lite fika.

Davie Elf har koll på det mesta.

Tack allaTack alla
som jobbar ideellt!
Föreningen Mullsjö Allmänna Innebandy Sällskap, MAIS, är Mullsjös stolthet. En hemma-
match på elitnivå i Nyhemshallen lockar storpublik. Men förutom alla dem vi som publik 
ser, krävs det en stor styrka av frivilliga krafter. Människor som jobbar ideellt för att det 
hela ska fungera!

Kiosken förbereds och Curt Berg-
ström förvissar sig om att Helvi 
Dahlén har kaffet klart.
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Svenska kyrkan i Mull-
sjö Sandhem är en av 
sponsorerna till MAIS.

Varje onsdag förmiddag träffas MAIS-seniorerna i Nyhemshallen. De 
städar och ser till att allt är snyggt både före och efter matcherna. 

Full fart! Damlaget spelar match mot Marie-
stad i Nyhemshallen.

När hejarklacken Blue Farmers gör entré sker 
det under trumslagare Kristian Elfs taktfasta 
ledning. 

Välkomnande vid entrén! 

Niclas Hedström i kioskkön 
med ett gäng tjejer som idag 
vaktar bollar vid sargen.

Sponsra Mais!

Parkeringsvakterna möter den bilburna 
publiken och anvisar plats i tallskogen.

Maskoten är ett 
trevligt inslag. 

Birgitta Gunnarsson grillat hamburgare till 
en hungrig publik. 

Matchen börjar!
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LÄNGS 

MED OCH 
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BRUTEN

FRÅN-
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TRÄD SOM 
KAN BLI 
MYCKET 

GAMMALT

DEN VÄXER UNDER MARKEN

GREJ

SAGT ATT 
MAN GÄR-
NA VILL HA 

SAGO-
FIGUR

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 17 januari 2022. Märk 
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 
9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr 3/2021 är: 
Moa Melander (Kölingaredshallen 107 Mullsjö), Elise Nordstrand (Kölingared 108 
Mullsjö), Sigge Rehnström (Loisgatan 141 Jönköping), Alva Abrahamsson (Huna-
red Sörgården Sandhem), Tyra Hallin (Syrenstigen 28 Mullsjö).

BARNKRYSSET
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Lite enkelt advents- och julpyssel som du gör av 
ståltråd. Kanske har du en ståltrådsrulle hemma 
i gömmorna annars finns det att köpa för några 
kronor. Granris och lite garn eller tråd är också 
fint att ha. En avbitartång gör det hela smidigt. 
Det är som vanligt bara fantasin som sätter 
gränser men här ser du förslag på änglar och 
hjärtan. Häng dem i granen eller gör en julklapp 
lite extra fin och fäst dem på paketet!

Ängel
Vira tråden några varv som en åtta. Surra något varv i mitten så trå-
den stannar. Surra sedan vingar som en åtta åt andra hållet. Dra isär 
trådarna lite. Använd ett snöre att hänga upp med. Du kan också 
göra andra sorters änglar som du ser på bilderna. 

Hjärtan
Forma ett hjärta i den storlek som du vill. Tips är att använda tången 
till att göra ”snurror” på tråden (se bilden). Häng upp med snöre el-
ler dekorera ståltråden som du hänger hjärtat i med granris. 

Så här gör du fina
dekorationer
av ståltråd!

Rebecka fuskar och 
plockar fram jul- 
krubban för tidigt!
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- Vet du vad jag gjorde igår, Samuel?
- Du var i skolan.
- Ja, det förstås, men det vet du ju redan, du var 
ju också där! Jag menar att jag gjorde något 
alldeles speciellt som jag inte gör varje dag och 
som jag har längtat efter.
- Ok. Svårt, vad kan det vara? Du har bakat 
pepparkakor kanske. Det brukar man ju göra nu 
så här innan jul.
- Det har du rätt i, men nej. Men det har med 
julen att göra…Gissa igen!
- Åh, det finns ju så mycket som du älskar med 
julen. Då blir det svårt att gissa, du får nog be-
rätta.
- Jo, jag plockade upp julkrubban. Vi har en 
liten hemma och jag tycker det är så mysigt att 
få plocka fram den. Alla djuren och figurerna 
- åsnan, fåren, oxen, herdar, änglar, Maria och 
Josef, vise männen ja allihop. Och Jesus förstås.
- Men hallå! Nu tycker jag att du fuskar. Jag vet 

att vi firar jul för att Jesus föddes, fast jag är 
glad att det är vi som får alla presenter, hihi, 
men det är ju inte förrän julafton eller till och 
med juldagen som Jesus föds. Har du lagt 
honom i krubban redan?!! Det trodde jag inte 
om dig Rebecka! 
- Nja, kanske att jag fuskade lite men Jesus är 
ju med oss varje dag så varför inte lite i förväg 
också…
- Åh, i så fall vill jag också han en julkrubba. 
Och det NU!
- Men du! Du har ju massor med figurer, le-
gogubbar och djur, en stjärna har du ju också 
som du pysslat. Gör din egen krubba, det är 
ju det bästa att göra, en plats för Jesus precis 
där du är. 
- Ja, det gör jag. Men Jesus då? Jag har ingen 
Jesusfigur. 
- Klurigt men ett hjärta kanske eller en super-
hjälte som får berätta om Jesus som superhjäl-
paren!
- Åh, så bra! Spännande, jag börjar direkt...
snart kan du komma och se min egen jul-
krubba. 
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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 Wickert, Löfkvist, 
Staffan Athley och från Pickos arkiv.

Snösäkra Mullsjö!
Vi får väl se hur det blir med årets snösäsong… Det har varit lite snålt med snötillgången några år. Men gå tillbaka lite i tiden 
och minns när snön låg djup i Mullsjö med omnejd!

Överhängande fara hos Lasse Lindqvist 2010.   2010 skottar Håkan Wickert gångar i trädgården.

Märta Engman var bedrövad 
då hennes spark blivit sönder-
slagen. 1965 snöröjde Håkan Wickert taket.

Hoppbacken återinvigd vid Friluftsgården 
1981.
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Strandvägen mot tornhuset 2010. Håkan Wickerts trädgård 2010.

Pulka-skidåkning vid Friluftsgården 
1969.

Majarinken 1972. Sjövägen 1977. Bilar kunde 
bara mötas på vissa ställen. 
Sjöleden fanns inte.

Staffan Athley har förevigat 
dottern Malin på blank is 
1975.

Resecentrum mot järnvägen januari 2010. Liftkö vid slalombacken 1977. Mörkret faller.

Insnöad bilist 1977. Sjövägen 1976.
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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?

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 17 
januari 2022. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 
31 Mullsjö. 
Vinnare av Tuppenkrysset nr 3/2021 är: Margareta Bothzen (Trastgatan 48 Mullsjö), Eva Karin Pettersson (Aspga-
tan 10 Mullsjö), Ewy Hansson (Nygatan 5A Trädet), Gerd Filipsson (Stenbrotten Mullsjö), Stina Lindell (Parkvägen 
12 Mullsjö).
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BRYT EN
TRADITION

Vi lever alla under samma himmel. Vi har 
samma rättigheter men verkligheten 
ser olika ut. Tillsammans kan vi stoppa 
tvångsäktenskap, könsstympning och 
våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021

#BRYTENTRADITION
EN AV TRE FLICKOR 
UTSÄTTS FÖR VÅLD 

UNDER SITT LIV.

FLER ÄN 30.000 
FLICKOR GIFTS 

BORT VARJE DAG.

FLER ÄN 10.000 
FLICKOR KÖNS-

STYMPAS VARJE DAG

:  


/ 

Tillsammans kan vi göra skillnad. Din gåva gör det möjligt! 

PG 90 01 22-3     BG 900-1223

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

= 100 FLICKOR
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Veckans kaka...

Svenska kyrkan skapar trygg-
het för svenskar i hela världen

Du som är turist, utbytesstudent, aupair, arbetar utomlands el-
ler av någon annan anledning vistas i ett annat land, eller bara 
är intresserad

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

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

Runt 7 miljoner svenskar reser utomlands varje år varav ca 
600 000 till 1 miljon besöker någon av våra utlandsstyrkor. Vi 
tycker att vår uppgift är att finnas där svenskarna finns!
Svenska kyrkan i Utlandets verksamhet finansieras till stor del 
av insamlade medel och donationer. Ditt bidrag hjälper Svens-
ka kyrkan i utlandet att vara en trygg famn för svenskar i hela 
världen.

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

Är du nyfiken att veta mera om oss kan du gå in på vår hem-
sida svenskakyrkan.se/iutlandet
Har du frågor är du välkommen att kontakta de lokala SKUT-
ombuden i Mullsjö:
Nicole Morgny 0761346808 och Sune Svensson 0392-13012

Småkakor till advents-
kaffet eller julklapp!

Det här behövs till ca 20 stycken av varje:
200 g smör, 1 tsk vaniljsocker, 1 dl strösocker, 4 1/2 dl vetemjöl

Till syltkakor: Valfri sylt

Till finska pinnar: 1 uppvispat ägg, finhackad mandel, pärlsocker

Till brysselkex: 1 dl strösocker, 1 krm röd hushållsfärg

Gör så här: Arbeta ihop ingredienserna till degen i en matberedare eller på 
arbetsbänk. Platta ut degen. Lägg den i en plastpåse och låt den vila i kylskå-
pet minst 30 minuter. Sätt ugnen på 175° och baka ut degen till:

Syltkakor: Rulla små bollar av degen och lägg på plåtar med bakplåtspap-
per. Gör en grop i varje kaka och lägg i en tesked sylt. Grädda i mitten av 
ugnen ca 10 minuter.

Finska pinnar: Rulla ut degen till fingertjocka längder. Lägg dem tätt ihop. 
Pensla med uppvispat ägg och strö över finhackad mandel och pärlsocker. 
Skär längderna i 4 cm långa bitar. Lägg dem på plåtar med bakplåtspapper 
och grädda i mitten av ugnen ca 10 minuter.

Brysselkex:: Rulla ut degen till längder, ca 4 cm i diameter. Rulla längderna 
i strösocker, färgat med röd hushållsfärg. Låt ligga i kylskåpet ca 1 timma. 
Skär längderna i ca 1 cm tunna skivor. Lägg dem på plåtar med bakplåts-
papper och grädda i mitten av ugnen ca 8 minuter.

En enda lättgjord kakdeg blir till tre sorters läckra 
småkakor med enkla tillbehör. Baka och njut av dem till 
adventskaffet eller lägg dem i fina paket och ge bort i 
julklapp. Inget är mera uppskattat än hembakat!
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DU ÄR KYRKAN

Svenska kyrkan är en plats för
sökare, troende och tvivlare

Ditt medlemskap gör skillnad – tack!

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

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

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

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

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

#stoltmedlem
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I Svenska kyrkans gudstjänster är det nästan alltid kollekt. En del kollekter är så kallade 
rikskollekter. Då är det samma kollektändamål i hela Sverige just den söndagen. En del 
kollekter är gemensamt för Skara stift. Så finns församlingskollekter och de kollekterna 
bestäms av vårt eget kyrkoråd. I vår församling har vi valt fem organisationer som under 
året får ett antal kollekter.

Hit går församlingskollekterna 
i Mullsjö-Sandhems församling!

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

nella arbete 

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

Johannelunds teologiska högskola

SKUT, Svenska kyrkan i utlandet 

123 272 22 39

827-81 52

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

På bönewebben be.svenskakyrkan.se kan du tända ett digi-
talt ljus, skriva en bön eller en tanke, som andra också kan 
läsa. Du är alltid anonym på bönewebben.
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Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!
Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan och i predikoturerna i JP och FT samt i MullsjöNytt. 

Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem 
Se också sidan 4-5 för gudstjänster och andakter under julen!

SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 
123 272 22 39

JANUARI

09 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson.

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Helge Antonsson.

1 sön e Trettondedagen: Jesu dop

16 11.00 Nykyrka kyrka 
Anna-Karin Hultman. Sång av Elisabeth Sjödin Matl 
och Magnus Brengesjö.

2 sön e Trettondedagen: Livets källa

23 11.00 Sandhems kyrka 
Högmässa med dop, Helge Antonsson och Pontus 
Johansson. Sång av Sandra och Helge Antonsson.

16.00 Nykyrka kyrka 
Mässa, Pontus Johansson.

3 sön e Trettondedagen: Jesus skapar tro

30 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson.

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Helge Antonsson. Sandhem gospel 
under ledning av Elisabeth Sjödin Matl.

4 sön e Trettondedagen: Jesus är vårt hopp

FEBRUARI

06 11.00 Nykyrka kyrka 
Familjegudstjänst, Anna-Karin Hultman. Barnkör.

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Anna-Karin Hultman. Sång av barnkören 
Happy.

Kyndelsmässodagen: Uppenbarelsens ljus

13 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson. Sång Elisabet Johans-
son och Marie Johansson.

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Helge Antonsson. Sång av Elisabeth Sjödin 
Matl.

Septuagesima: Nåd och tjänst

20 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Anna-Karin Hultman. Sång av kören 
Nuevo.

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Anna-Karin Hultman. Sång av Soulteens och 
Soulchildren.

Sexagesima: Det levande ordet

27 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson.

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Helge Antonsson. Sandhems kyrkokör under 
ledning av Elisabeth Sjödin Matl.

Fastlagssöndagen: Kärlekens väg

MARS

02 18.00 Kyrkans hus, kapellet Mullsjö 
Mässa, Pontus Johansson.

Askonsdagen: Bön och fasta

06 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Anna-Karin Hultman.

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Pontus Johansson. Sandhem gospel 
under ledning av Elisabeth Sjödin Matl.

1 sön i fastan: I prövningens stund

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

Nästa nummer av Kyrktuppen kommer 26-27 februari 2022. 
Tidningen finns också att hämta i kyrkorna och i Kyrkans Hus i Mullsjö.
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Tänkt & Tyckt

Gud skapade människan till sin av-
bild, till Guds avbild skapade han 
henne. Som man och kvinna skapade 
han dem. Gud såg att allt som han 
hade gjort var mycket gott. 1 Mos 
1:27, 31

Liksom Gud är treenig, tre och en, 
beskrivs människan som en skapelse 
med kropp, själ och ande. Någon har 
sagt att människan är den enda som 
är trehundra procent. Hon är hundra 
procent kropp liksom hon är hundra 
procent både själ och ande.

Människan är en helhet. Varje försök 
att gradera och skilja ut vissa delar 
av människan blir, som vi redan anat, 
förödande både för människosyn och 
för själavård. Både den medicinska 
och psykologiska vetenskapen har 
lärt oss hur varje del av människan 
är beroende av andra delar. En män-
niska som mår psykiskt dåligt kan få 
fysiska krämpor. En annan som är fy-
siskt sjuk kan få svårt att relatera till 
Gud och det andliga livet kan drab-
bas av stagnation. Hela vår varelse 
är sammanvävd till en märklig enhet. 
Det betyder också att varje aspekt av 
människan är lika viktig. En män-
niska har svåra smärtor i sina ben, en 
annan har missbrukat sedan ungdo-
men och en tredje kämpar med sin tro 
på Gud, men alla ska tas på samma 
allvar och mötas med samma respekt.

Det har inte alltid varit så att kristen 
tro sett hela människan som viktig. 
Särskilt kroppen har vi ibland haft 
svårt för. I kristen tro har det ibland 
smugit sig in inslag från den grekiska
filosofin. Den talade om kroppen som 
ett fängelse medan det andliga var det 
sanna och eviga. Paulus kom i sina 
brev att ibland använda sig av den 

grekiska filosofins terminologi. Han 
gjorde det för att människor som han 
skrev till skulle förstå. Han ville tala 
sin tids språk. 

Därför har det ibland varit lätt att 
missförstå honom. Kroppen har upp-
fattats som syndig. Den har man kun-
nat späka, misshandla eller slita ut i 
förtid. Det har varit fel att använda 
sin kropp till dans eller lek. Sexuali-
teten, vreden och skrattet som är det 
mest kroppsliga som finns har ansetts 
vara synd. Kroppens värde har bara 
legat i att vara andens eller själens 
boning. Men få saker skulle kunna 
vara felaktigare än detta.Visserligen 
är det inte alltid så lätt att tycka om 
sin kropp. Vi tycker ofta att vi är för 
smala eller för tjocka, har för stor el-
ler för liten haka, för tunt eller för 
tjockt hår. Vi kan bli trötta på en 
kropp som åldras och värker. Men 
även kroppen är Guds avbild. Hur 
ska vi kunna skämmas för våra krop-
par när Jesus själv valde en mänsklig 
kropp?

Även om det funnits både filosofer 
och teologer som föraktat kroppen 
finns det också många i den kristna 
kyrkans historia som varit måna om 
att visa respekt för kroppen. I vår 
trosbekännelse stämmer vi in i orden: 
”Vi tror på de dödas uppståndelse.” I 
vissa översättningar väljer man i stäl-
let orden: ”vi tror på kroppens (köt-
tets) uppståndelse och ett evigt liv.” 
I dessa ord finns en tydlig markering 
av kroppens oändliga värde. På något 
märkligt sätt får också våra kroppar 
vara en del av evigheten. Förvandla-
de, men ändå!

Det finns mycket som kan bli fel när 
vi inte ser människan som en helhet 

och när vi inte 
ser det stora i 
att vara män-
niska. En av riskerna är att vi delar 
in tillvaron i en from del och en min-
dre from. Det är fromt att läsa bibeln 
men inte att diska. Det är andligt att 
be men inte att engagera sig i föräld-
ragrupper. Gud är närvarande i guds-
tjänsten och nattvardens möte men 
inte när jag cyklar till jobbet. Andlig-
het blir lätt något annat än det var-
dagligt vanliga. Gud blir någon som 
tillhör söndagen men inte vardagen. 
Han får utegångsförbud från kyrkan! 
Det är märkligt att när vi på detta 
sätt gör Gud liten, gör vi oftast också 
människan liten, och när människan 
görs liten krymper också Gud.

Synd är att gå utöver det mänskliga 
och försöka bli något annat än det vi 
är.

Det finns mycket i våra liv som på-
minner oss om att vi är Guds avbild. 
Som Guds skapelse behöver vi påmin-
nas om det arvsgoda. Liksom Gud i 
sitt innersta väsen är gemenskap är vi 
gemenskapsvarelser. Jag är skapad att 
vara en i ett vi! Vi har fått ansvar, en 
förmåga att skapa, ett samvete som 
ger en riktning om rätt och fel, sant 
och falskt. Detta ger oss en förmåga 
att gå utanför våra gränser.
Människan kan utmanas att älska 
sina fiender och att be för dem som 
förföljer henne. Det är knappast en 
utmaning som skulle kännas menings-
full att ge vare sig till en häst eller en
åsna. Inte ens de kloka delfinerna! 
Men människan anses värd att utma-
nas till ett annorlunda och osjälviskt 
liv. Hon är ändå skapelsens krona. 
Det kan vara något att säga till sig 
själv när man blickar in i spegeln. Vil-
ken bekräftelse och uppmuntran!

Människan som Guds avbild


