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Förra numrets krönika hade rubriken ”Vapenskrammel”. 
Det var ordentligt oroligt då, men nu är katastrofen ett fak-
tum. Det stannade inte med skrammel utmed gränserna och 
vi vet att det kommer att bli en värld före och en värld efter 
år 2022. 

Jag har lärt mig många nya namn på orter och områden i 
Ukraina. Många gånger har den här frågan brusat i mitt 
huvud: hur kan någon tänka så katastrofalt illa?? Någon ut-
tryckte det så här angående Rysslands diktator: det är klart 
att det går sönder någonstans i tanken när man ensam ska 
ha koll på allt. Uppenbart är det en rädslans kultur inn-
anför Kremls murar eftersom råden till den högsta makten 
verkar…ja…inte så bra helt enkelt. Men rädslans kultur är 
inte allenarådande i det väldiga landet Ryssland. Vi ser prov 
efter prov på stort och kraftfullt mod. 

Den ryska TV-redaktören Marian Ovsyannikova stod väl 
helt enkelt inte ut längre med de alltmer förvrängda lög-
nerna som hon och kollegorna hade till uppgift att leverera 
till sina tittare. Protesten mot kriget fick synas i rutan flera 
sekunder och kunde kostat henne 15 års fängelse. Hon gav 
mig ett nytt ansikte för verklig frihet och verkligt mod. Så-
dan är den fria människan! 

Och så ofri och räddhågset hos den anfallande makten. Såg 
ni mannen som stod på torget i den ryska staden höll upp 
ett vitt ark – det fanns ingen protesttext skriven på hans 
ark. Han bara stod där och höll upp arket. Han greps av 
rysk polis. 

Och lögnerna som upprepas på ett närmast robotliknande 
sätt. ”Det finns ingen invasion, det är inget krig, det är en 
specialoperation, avnazifiering, demilitarisering, allt går en-
ligt plan.” Jag börjar nästan frysa varje gång jag hör det där 
mekaniskt upprepas. Märkligt hur våra kroppar kan rea-
gera på olika saker.
Vi vet att de ljuger 

de vet också att de ljuger
de vet att vi vet att de ljuger 
vi vet också att de vet att vi vet att de ljuger
…ändå fortsätter de ljuga.
Aleksandr Solzjenitsyn

När jag sitter här och skriver min krönika är det vårdagjäm-
ning. Nu blir dagen längre än natten. Mörkret viker undan. 
Det där kan leda vår bön, vår hoppfulla bön. Lögnen kom-
mer inte att kunna hålla, våld och krig är ingen hållbar ut-
veckling, det måste vika för fred och rätt. 

Be gärna med mig i denna påsktid. Det är den djupaste san-
ning och hemlighet som finns, förutom treenighetens myste-
rium: att livet har vunnit över döden, och kärlek över ond-
ska. Jesus är livets herre och därför vågar vi be i hans namn: 
Gud – Fader, Son och helig Ande – vi ber om en ny vår, en 
ny frisk vår för världen och hela skapelsen. Vi ber om en 
ny vår för Ukraina och dess folk och ledare. Vi ber om fri-
het, rätt och fred, om att landets gränser ska respekteras av 
alla världens nationer och ledare. Vi ber om dina änglars 
beskydd. Gud, vi ber om att alla tårar och allt blod som fal-
lit i jorden denna tid, som förtvivlans rop till dig, skulle få 
ett mäktigt svar från din himmel. Tack för att ingen enda är 
glömd av dig. Herre, förbarma dig! Vi ber för dem som går 
ondskans ärenden, låt dem komma till sig själva. Ge dem 
mod att våga vända sig bort från lögn, hat och våld. Om en 
omvändelse efter ditt sinne ber vi. Vi ber för vårt eget land, 
för vår befolkning och våra ledare. Herre, välsigna du vårt 
land och beskydda våra gränser. Tack för att vi här har möj-
ligheten att få ge skydd åt andra som behöver det. Välsigna 
oss var och en med det som vi behöver, och som du vill. Om 
gästfrihet, om godhet och sanning ber vi. Herre, förbarma 
dig över oss alla. I Jesu namn. Amen.

Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

kommer våren
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Välkommen till kyrkan i påsk
Skärtorsdag
14 april: Det nya förbundet
Kl 18.00 Familjemässa i Nykyrka kyrka
Pontus Johansson, sång av Kyrkvillans barn 
Hamburgare serveras från kl 17.15 utanför kyrkan. 
Dockorna Samuel & Rebecka medverkar.
Kl 19.00 Skärtorsdagsmässa i Sandhems kyrka
Helge Antonsson. 
Musik på orgel av Elisabeth Sjödin Matl

Påskafton
16 april: Genom död till liv
Kl. 23.00 Påsknattsmässa i Nykyrka kyrka
Pontus Johansson och Helge Antonsson. Dop i mässan. 

Långfredag
15 april: Korset

Kl. 9.00 Långfredagsvandring (Sandhem-Vistorp) 
Marie Johansson leder vandringen

Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i Nykyrka kyrka 
Sång av Maria Karlsson

Kl. 15.00 Långfredagsgudstjänst i Utvängstorps kyrka 
Sång av Maria Håkansson

Påskdagen
17 april: Kristus är uppstånden

Kl. 11.00 Högmässa i Nykyrka kyrka
Pontus Johansson, Sandhems kyrkokör

Kl. 16.00 Mässa i Sandhems kyrka
Helge Antonsson, Sandhem Gospel

Annandag påsk
18 april: Möte med den uppståndne

Kl. 11.00 Mässa i Bjurbäcks kyrka
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Genom död till liv
Följ påskens 
dramatik här!

Påskvandra i kyrkorna!
I Nykyrka kyrka i Mullsjö och i Sandhems kyrka 
kan du också göra den här påskvandringen. 
Det finns sju stationer där du kan läsa om pås-
kens dramatiska dagar och också med hjälp av 
en qr-kod se en liten film. Den här vandringen 
finns tillgänglig under två veckor, Stilla veckan 
och veckan efter påsk; start alltså på Palmsön-
dagen den 10 april och fortsättning till den 24 
april.

G etsemane

"Stunden är inne, Människosonen skall 
överlämnas i syndarnas händer. Stig upp, 
låt oss gå. Här kommer han som skall för-

råda mig."
Mark 14:41-42

Intåget

De ledde åsnan till Jesus och lade sina 
mantlar på den, och han satte sig upp på 
den. Och många bredde ut sina mantlar 
på vägen, andra strödde ut löv som de tog 
från träden runt om. Och de som gick före 
och de som följde efter ropade: "Hosianna! 
Välsignad är han som kommer i Herrens 

namn. Välsignat vår fader Davids rike som 
nu kommer! Hosianna i höjden!"

Mark 11:7-11

Nattvarden

Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbö-
nen, bröt det och gav åt dem och sade: "Ja 
detta, det är min kropp." Och han tog en 

bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de 
drack alla ur den. Han sade: "Detta är mitt 

blod, förbundsblodet som blir utgjutet för 
många. Sannerligen, aldrig mer skall jag 

dricka av det vinstocken ger förrän den dag 
då jag dricker det nya vinet i Guds rike."

Mark 14:22-25

Station 1 Station 2

Station 3

4 KYRKTUPPEN påskextra 2022



Vid korset

Med ett högt rop slutade Jesus att andas. 
Och då brast förhänget i templet i två delar, 

uppifrån och ända ner. När officeren som 
stod vänd mot honom såg honom ge upp 

andan på det sättet sade han: "Den mannen 
måste ha varit Guds son."

Mark 15:37-39

Via Dolorosa

De förde Jesus till det ställe som kallas
Golgota (det betyder Skallen).

Mark 15:22

Claudia berättar

Vad skall jag då göra med honom som ni 
kallar judarnas kung? De ropade: "Korsfäst 

honom!" Pilatus frågade: "Vad har han 
gjort för ont?" Men de ropade ännu högre: 
"Korsfäst honom!" Pilatus, som ville göra 

vad folk begärde, frigav Barabbas. Jesus lät 
han piska och utlämnade honom sedan till 

att korsfästas.
Mark 15:12-14

Den tomma graven

"Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus 
från Nasaret, han som blev korsfäst. Han 

har återuppstått, han är inte här."
Mark 16:6

Station 7 Station 6

Station 4 Station 5
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- en helg med många traditioner
Påsken är kristendomens viktigaste helg. Den 
firar vi för att minnas att Jesus uppstod några 
dagar efter att han brutalt korsfästs och dött 
på korset. Det är en helg som rymmer mycket 
dramatik men också en helg som blivit en famil-
jehögtid där gammal folktro, fornnordiska och 
kristna traditioner blandas. 

Påsken
en gammal 
judisk 
tradition

På påskbordet serverar vi ofta mat 
som sill, Janssons frestelse, lax, godis, 
påskmust att dricka till och självklart 
ägg. 
Att äta lamm på påskafton eller 
påskdagen är en förhållandevis ny 
tradition i Sverige men den kom-
mer från en mycket gammal judisk 
tradition som du kan läsa om i andra 
Moseboken, kapitel tolv på bibeln.
se. Traditionen är också kopplad till 
"påskalammet" som Jesus och lär-
jungarna var samlade för att äta på 
skärtorsdagens kväll.

en symbol för liv

Gult är påskens färg
Att vi förknippar färgen gult med påsk är antagligen även 
det kopplat till äggen, eller rättare sagt kycklingarna som 
kommer från dem. Även höns, tuppar och fjädrar i glada 
färger, som pryder både påskkort och bonader, har ju 
starka kopplingar till just ägget. 
Att måla ägg under påsk är en rolig aktivitet för både sto-
ra och små. Men man kan också koka äggen tillsammans 
med olika saker som rödbetor, lökskal eller kaffesump för 
att färga dem. De färgade äggen kan man använda både 
för dekoration och till ägglekar.

På natten till påskdagen besöker många påsknattsmässan. Påskdagen är 
Kristi uppståndelsedag och den vill man möta med så mycket fest och 
glädje som möjligt. Därför sker det en dramatisk övergång från långfre-
dagens sorg till påskdagens glädje under den här mässan. Inne i kyrkan 
tänds ljus och man hälsar varandra med den urgamla påskhälsningen: 
"Kristus är uppstånden. Ja han är sannerligen uppstånden."

Lamm

Ägget
Få maträtter är så starkt förknippade med en högtid som ägg 
är förknippat med påsken. Det finns flera orsaker till att vi äter 
mycket ägg under påsken. Ägg är en gammal symbol för liv, 
därför passar det bra med ägg när vi firar att Jesus uppstått från 
döden. Genom det hårda skalet, en symbol för graven, bryter 
Jesus nya liv fram. 
Men påskens äggtradition har också en praktisk anledning. Ti-
digare var det många som inte åt ägg under fastetiden före påsk. 
När fastan var slut var det vår, en tid på året när hönorna börjat 
värpa och det fanns gott om ägg och då fick man passa på att 
njuta av äggen.
Det godisfyllda påskägg som vi idag ger till varandra är alltså en 
symbol.

Påsknattsmässa
från sorg till glädje
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Påskfest på påskafton
I Sverige firar vi påskhelgens stora fest på påskafton, trots 
att helgen egentligen inte infaller förrän på söndagen. Det 
beror på att vi i Sverige oftare firar aftnar än de verkliga 
helgdagarna. Förr i tiden räknade man nämligen att den 
nya dagen började klockan 18 kvällen innan! 
På påskafton dukar vi påskbordet och sätter in påskris, 
gärna med urblåsta ägg som prydnad. 

Modern hare
Påskharen är en tysk tradition som kommit 
till Sverige från Tyskland under sent 1800-tal. 
Enligt den tyska traditionen var det påskharen 
som kom med äggen. Sannolikt har påskharens 
roll i påskfirandet förstärkts genom anglosaxisk 
påverkan under vår tid. Påskharens spridning i 
Europa och senare Sverige har sin förklaring i 
godisindustrins expansion under 1800-talet. 

Vit eller gul bordsduk
När man ska duka påskbordet är det vanligast att välja mellan 
två färger på bordsduken. Om man väljer den kyrkliga tradi-
tionen så ska duken vara vit som är glädjens färg, men många 
brukar välja en gul duk, som enligt den folkliga traditionen har 
blivit påskens färg.
Vill man göra lite extra fint så låter man en bukett med påsk-
liljor pryda bordet. Likaså ett påskris med färgglada urblåsta 
ägg. Påskriset är från början en påminnelse om hur Jesus plåga-
des när han korsfästes, men idag används det som en fin dekora-
tion. 

Påskkärringar och påskeldar
Påskkärringarna idag är annorlunda än de häxor man förr trodde 
fanns. Idag klär barn ut sig till påskgummor och påskgubbar, 
knackar på dörrar, bjuds på godis och önskar en glad påsk. Det 
här sker antingen på skärtorsdagen eller på påskafton, beroende 
på var i landet man bor.
I Västsverige tänder man påskeldar och fyrar av smällare. Ge-
nom eld och smällare trodde man sig förr kunna skrämma bort 
ondskan och häxorna som återvände från Blåkulla natten mellan 
skärtorsdagen och långfredagen. I det gamla bondesamhället 
trodde man att häxorna hade varit iväg till Blåkulla och träffat 
djävulen.
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DET HÄR HÄNDER I

Öppen förskola är lek och pyssel, sångsamling, sago-
stund och enkelt fika för daglediga vuxna med barn 0-5 
år. Det är ingen förhandsanmälan, alla är välkomna när 
det passar. 
Tisdagar kl 9:30-12 i Kyrkans Hus, Mullsjö och freda-
gar kl 9:30-12 i Sandhems församlingshem.
Mullsjö: maria.karlsson@svenskakyrkan.se 
Sandhem: ann.forsling@svenskakyrkan.se

Öppen förskola

Miniorerna är för dig som går i F-klass, 1:an och 2:an. 
Här leker vi, pratar, pysslar, hittar på äventyrliga saker - både inne 
och ute. Vi provar på lite friluftsliv, bakar och vi upplever bibelberät-
telser på olika sätt. Vid varje träff har vi en kort andakt. Bra att ha 
kläder efter väder. 
Miniorer i Kyrkans Hus i Mullsjö ses på måndagar kl 16:45-17:45. 
Miniorer i Sandhems församlingshem ses på torsdagar kl 14-15:30.
I Sandhem finns det möjlighet att få skjuts (buss/bil) från fritids och 
tillbaka. Vi hämtar upp 13:50 på fritids och är tillbaka kl 15:40. 
Anmäl ditt barn inför starten och även ev skjuts.
Mullsjö: ann.forsling@svenskakyrkan.se, tel 073-803 43 61
Sandhem: maria.hakansson@svenskakyrkan.se, tel 072-201 08 58

Miniorerna

Varje år delar Mullsjö-Sandhems församling ut Biblar 
till de barn som fyllt fem år. Du som fyller fem år under 
året kommer att få en inbjudan hem i brevlådan under 
hösten. 
Kontakt: maria.hakansson@svenskakyrkan.se

Bibelutdelning

Skulpturer i snö – färg 
och form! En gråmulen 
eftermiddag fick färg.
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FÖRSAMLINGEN I VÅR

Onsdagar jämna veckor kl 14:30-16:30 
är Sandhems församlingshem öppet för 
alla, 0-100 år, på en och samma gång. 
Här finns möjlighet till fika och samtal i 
nedervåningen, lek och pyssel i barnlo-
kalerna och en gemensam samling i stora 
salen. 
Det här blir en möjlighet att mötas mitt i 
veckan - både ung och gammal. 
Ingen förhandsanmälan behövs, alla är 
välkomna när det passar. 
Kontakt: ann.forsling@svenskakyrkan.se

Öppet hus

För dig som går i 8:an och uppåt. Vi ses i Kyrkans Hus i 
Mullsjö på måndagar jämna veckor kl 18:30-20:30 med 
drop in från kl 18. Här är platsen att bara vara och ha 
det bra ihop, ”tjöta och chilla”. Men här är också plat-
sen för utmaningar och äventyr i aktiviteter och samtal 
som skapar gemenskap och spänning. Det blir även en 
del läger och andra kul utflykter. 
Kontakt: ann.forsling@svenskakyrkan.se

Ungdomsgrupp

Ni har väl inte missat Kyrkvillans förskola!
Svenska kyrkans förskola har två avdelningar; Gung-
hästen och Käpphästen. Dessa har tillsammans plats för 
fyrtio barn mellan ett och fem år. Kyrkvillans förskola 
har kristen profil, verksamheten bedrivs i enlighet med 
skollagen och läroplan för förskola och har samma avgif-
ter och kö som Mullsjö kommuns övriga förskolor.
Kontakt: maria.karlsson@svenskakyrkan.se

Förskola

Alla intäkter från Kafé Sigfrid i Kyrkans Hus 
i Mullsjö går under fastan oavkortat till ACT 
Svenska kyrkan och de humanitära och akuta 
insatserna i Ukraina. 

Kaféet är öppet varje vardag klockan 9-12. 
I kapellet finns möjlighet att tända ljus, vara i 
stillhet och bön. 
Välkommen!

Kafébesökarna 
hjälper Ukraina!

för små och stora!
Vårfest

Välkommen på

Söndagen den 15 maj är det Vårfest för hela försam-
lingen. Kl 14.30 är det start vid Sandhems församlings-
hem. Roliga aktiviteter bland annat hoppborg, trekamp, 
lotterihjul och överraskningar. Fika och korv med bröd. 
Popcorn-maskinen är 
förstås igång! 
Kl 16.00 Gudstjänst 
i kyrkan med små och 
stora där också Rebecka 
& Samuel deltar.
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DET HÄR HÄNDER I

Himmel  och  PANNKAKA
OCH 

14 april kl 17.15
”Himmel och burgare”. Burgare 
serveras från kl 17.15 utanför Nykyrka 
kyrka. Sedan firar vi Skärtorsdagsmässa 
ihop kl 18.00. Barn från Kyrkvillans 
förskola medverkar liksom Samuel och 
Rebecka!

25 april kl 17-19
är det ”Himmel och pannkaka” Sandhems 
församlingshem och kyrka. 
Kläder efter väder då vi är utomhus. Tovig kväll 
med skattjakt, ponnyridning, grillning och 
avslutning i kyrkan. 

Kom och sjung i kör!
Se hit alla vuxna, körsång är underbart!
Vi behöver flera stämsångare i alla våra vuxenkörer.

För mera info kontakta körledarna: 
Elisabeth Sjödin Matl telefon 0722-368098
eller Magnus Brengesjö telefon 0702-444013

Välkomna!

Vandra på 
Nykyrka kyrkogård!
Onsdagen den 11 maj klockan 18.00 samlas vi utanför 
stora porten till Gamla kyrkogården vid Nykyrka kyrka 
i Mullsjö för en kyrkogårdsvandring. Vi får en guidad 
tur av Ulf Petersson, som skrivit den uppskattade boken 
om Mullsjös pensionat. Nu ska han ge oss berättelser och 
lite skrönor om de människor som hade anknytning till 
pensionaten. Vi håller på i 1,5 timmar sedan dricker vi det 
medhavda kaffet och 
njuter av kvällen.
Alla är varmt välkomna 
till en fin vandring!
Har du frågor ring 
Ove på telefon 
073-067 10 26
Kyrkogårdsförvaltningen

Välkomna till vardagsträffar för hela familjen! 
Kvällen är tänkt som en familjeaktivitet för flera 
generationer, så ta med både farmor och lillebror!
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FÖRSAMLINGEN I VÅR

13 april 
Sju pilgrimsord 
Sju sorters kakor
 
 
 

27 april 
Vinnaren av ”Hela 
Sverige bakar” Andrea 
Brändström berättar och 
dekorerar
 

11 maj 
Kyrkans Tre Ess gläder 
oss med sommarsånger  
 
 
 

25 maj 
Sommaravslutning i 
Sandhem, Maria Karls-
son med vänner förgyller 
med sång och musik.

Välkommen till Öppen Gemenskap!

”Lyckliga dagar”
med Lena Maria Vendelius
Lördag den 23 april klockan 18 i Sandhems 
kyrka. Lena Maria kommer med sina musiker 
Daniel Stenbaek, piano, Oscar Eriksson Uggla, 
slagverk, Magnus Ahlgren, bas och sin man 
Patrik Vendelius på piano.
Livet blir aldrig som man tänkt sig – det kan bli 
bättre!
Lena Maria är mångkonstnären som inte lämnar nå-
gon oberörd. Lena Maria föddes 1968 utan armar och 
med vänster ben hälften så långt som det högra. Trots 
de här förutsättningarna har hon blivit framgångsrik 
idrottskvinna, gjort ett stort antal turnéer som sånger-
ska, gett ut ett antal CD-skivor och blivit erkänd konstnär i Mun-& Fotkonstnärerna. 
Hon har tagit emot medalj av kungen för sina framstående gärningar som idrottskvinna 
men också som förebild för människor inom och utom Sverige.
Lena Maria delar med sig av sina erfarenheter, anekdoter och berättelser från sitt liv. 
Med utgångspunkt att vi alla är unika med olika talanger och kvaliteter smittar hon sin 
omgivning med att våga vara sig själva och se de möjligheter vi har. Ett inspirerande 
och nära möte som berör alla som får ta del av Lena Marias historia!
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”Vid din starka hand”
med Sven Brengesjö
Lördag den 21 maj klockan 18 i Nykyrka 
kyrka i Mullsjö med Sven Brengesjö, sång och 
blåsare och Viktor Olofsson, gitarrist

Sven Brengesjö är blåsare och sångare och har under 
många år sjungit, spelat och skrivit musik och text. 
Han har bland annat varit medlem i gruppen Manna. 
”Vid din starka hand” är Svens första album i eget 
namn. Frälsningsarméns blåsmusik och den akustiska 
jazzen utgör trådarna i den varp kring vilka Sven 
Brengesjö och arrangören och musikern Per Boqvist 
har skapat sin musikaliska väv. Texterna berättar om 
ljus och hopp mitt mörkret.
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DET HÄR HÄNDER I FÖRSAMLINGEN I VÅR

Elisabeth söker
Årskurs 8 (men konfirmation är möjlig hela livet). Under 
konfirmationstiden får du möjlighet att fundera över de 
stora frågorna i livet. Vad är meningen med livet? Varför 
finns vi här? Vad innebär det att vara kristen? Det hand-
lar om trosfrågor men också om grundläggande mänsk-
liga frågor. Vi åker även på läger och utflykter.
Start för ny grupp hösten 2022. 
Kontakt: maria.hakansson@svenskakyrkan.se

Konfirmation

Kom och pröva på ett år eller fler som konfirmandledare 
eller som ledare i en barngrupp! Du som är ledare deltar 
också i en ledarutbildning vid fyra olika tillfällen.  
Kontakt: maria.hakansson@svenskakyrkan.se

Ung ledare

Elisabeth Sjödin Matl, kantor i Mullsjö-Sandhems försam-
ling vill uppmuntra barn att börja spela orgel! Du som är 
intresserad hör av dig till Elisabeth för information om 
planerade orgellektioner för i första hand barnen. 
Kontakt: elisabeth.sjodin444@svenskakyrkan.se

blivande organister!
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NYKYRKA KYRKA
24/4 kl 11.00 Sång av kören Nuevo
1/5 kl 11.00 Sång Ola Utbult
22/5 kl 11.00 Sång kören Nuevo och Soulchildren
28/5 kl 11.00 Konfirmationsmässa, Magnus Brengesjö och konfirmanderna

SANDHEMS KYRKA
24/4 kl 16.00 Sång av Soulteens
1/5 kl 16.00 Sandhem Gospel
8/5 kl 16.00 Olof Kennemark fiol
15/5 kl 14.30 Vårfest, sång av barnkören Happy
22/5 kl 16.00 Sandhems kyrkokör
5/6 kl 11.00 Sandhem Gospel

UTVÄNGSTORPS KYRKA
26/5 kl 08.00 Hans Kennemark på fiol

BJURBÄCKS KYRKA
8/5 kl 11.00 Olof Kennemark fiol

HEMBYGDSGÅRDEN MULLSJÖ
5/6 kl 15.00 Friluftsmässa, sång av Sandra Antonsson 

SE OCKSÅ 
GUDSTJÄNSTERNA 

PÅ SIDAN 19
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En heldag tillsammans med sina konfakompisar och sina konfirmationsledare. 
Och vilken dag det blev för årets konfirmander! 

Redo för gokart!
Frälsarkransen vid Flämslätts 

stifts- och kursgård.

Bekymmerslöshetspärlan
– resans tema

Prästen Torbjörn Andersson berättar 
för andäktigt lyssnande ungdomar 
om sitt arbete i Tidaholmsfängelset.

Klart för start!

Kyrkoherden som gokartförare 
tillsammans med Arvid

På prispallen! Vinnaren heter Casper,
tvåan Elton och trean William. 

Årets konfirmander
på spännande utflykt!
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DE SOM DRABBATS
AV KRIGET I UKRAINA
BEHÖVER DITT STÖD.

SWISHA TILL 
900 1223
SKRIV: AKUT

Tillsammans kan vi vara
en tillflykt i oro, nöd och krig.

Foto: Antti Yrjönen / FCA

svenskak yrkan.se/act

Människor på flykt är i stort behov av mat, vatten och hygien-
artiklar. Med lokala partner på plats ger Act Svenska kyrkan stöd

till människor som flyr kriget i Ukraina.

DIN GÅVA BEHÖVS NU!
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- Jag har handarbetet i hela mitt liv, 
säger Irene Alfredsson i Sandhem. 
Mormor var sömmerska berättar hon. 
Hon sydde kläder och när jag var yng-
re gjorde jag själv det.

Men nu har Irene ägnat sig åt något 
helt annat än klädsömnad. Hon har 
och sytt och renoverat framför allt 
tillbehör till dopet. En och annan al-
tarduk har också fått komma med i 
arbetet. 

- Det handlar nog om i alla fall om 
20 dopdukar, berättar hon och säkert 
över 30 torkdukar. Också församling-
ens corporalos finns med bland hen-
nes arbete. Corporalo är den duk som 
läggs ut på altaret och där kärlen se-
dan placeras.

Det är i allra högsta grad återvin-
ning Irene har ägnat sig åt. Det fanns 
nämligen metervis med fantastiskt 
fint gammalt, framför allt linnetyg i 
”gömmorna”. Men också annan gam-
mal oanvänd textil. Tidigare skulle 
den finnas med i inventarielistan vid 
biskopsvisitationen men numera räk-
nas den som en förbrukningsvara.

- Det var otroligt vackert gam-
malt linnetyg, säger Irene även 
om det var illa åtgånget på sina 
ställen med bland annat hål. Men 
det har handlat om att klippa och 
sy och sy om.
Men hon erkänner att det ibland 
var med bävan som hon satte saxen 
i de gamla vackra tygerna.

Trasiga tillbehör har nu kunnat kas-
tas och annat har sytts om. Bland an-
nat har hon formsytt en altarduk, där 
det gamla materialet hade krympt och 
fått hål i sig. Det var kinkigt med att 
hörnen skulle bli rätt men nu kunde 
hon prova på plats.

En månads arbete har det varit för 
Irene och nu ska hennes renoverade 
alster fördelas i församlingens fyra 
kyrkor. Det har varit ett fantastiskt 
roligt arbete intygar hon.

- Jag har ett intresse för att ha ordning 
och reda, det finns nog i mina gener, 
säger hon. Jag kan gå och flytta några 
ljusstakar i kyrkan om jag tycker att 
de inte står bra! 

Återvinning i kyrkan!

lagat och gjort fint
Irene har lappat och
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Irene visar en nyrenoverad altarduk och en 
dopservett där hon broderat en fågel. Tyget 
i den gamla altarduken var trasigt men där 
satt en vacker välbehållen knypplad spets. 
Nu fick spetsen pryda en nysydd altarduk.

Irene är noga med att inte framstå 
som skrytsam men hon säger att hon i 
alla fall själv har godkänt sitt arbete! 
Och skrytsam är väl det sista vi för-
knippar med Irene! 

Det här behövs:
1 hg smör
1 dl strösocker
2 dl vetemjöl
1 tsk hjorthornssalt
1 äggula
1 tsk kardemumma
1 tsk kanel

Baka Gustav Adolfs kakor
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efter gammalt klassiskt recept!
Mullsjösystrarna Barbro och Gun Gustavsson reste mycket till Dalarna en tid och bod-
de då hos dalkullan Nancy. Det var hennes mamma som bakade de här kakorna och 
det betyder att receptet säkert är 100 år gammalt! Barbro och Guns kakor har många 
njutit eftersom de i många år bakat till Öppen Gemenskaps träffar. Gustav Adolfs-
kakorna är lätta att baka och mycket goda med smak av kardemumma och kanel!

Gör så här:
Rör smör och socker. Tillsätt äggulan. 
Blanda de torra ingredienserna och rör 
samman dem med smör/socker. 
Forma degen till runda bollar och tryck till 
dem med en gaffel.
Grädda dem i 175° ugn i ca 10 minuter.

Veckans kaka...Veckans kaka...
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN   UTKOMMER DEN 4-5 JUNI

”Fest i fastan” i Kyrkans Hus i Mullsjö blev en välbesökt ef-
termiddag där alla pengar som kom in gick till Act:s Svenska 
kyrkans fasteaktion och deras humanitära insatser i Ukraina.
Uppmaningen att rensa i skåp och garderober hade hörsam-
mats och loppisborden var välfyllda med barnkläder och leksa-
ker. Kafédisken lockade med läckerheter och magikern Jimmy 
Svärdhagen roade och förstummade publiken. Eftermiddagen 
avslutades med gudstjänst där barnkören Happy och dockorna 
Samuel och Rebecka deltog.

En eftermiddag till

när församlingen 
sponsrade matchen!
Mullsjö-Sandhems församling var matchsponsor när 
duktiga MAIS spelade innebandy på hemmaplan mot 
Helsingborg i Svenska Superligan för herrar. En stolt kyr-
koherde Pontus Johansson fick kliva ner på planen och ta 
emot matchtröjan. I sista stund avgjorde Mullsjöspelarna 
matchen och besegrade Helsingborg med 3-1.

Vinst för MAIS

Du som har en stund över och vill komma och hjälpa till i vårt 
kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i Mullsjö är så välkommen! 
Titta gärna in en dag och provsmaka av allt det goda som bjuds.
Om du känner att det skulle vilja vara med så ring husmor Eve-
Lott på telefon 0392-131 73.

Kafé Sigfrid
vill ha din hjälp!
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN   UTKOMMER DEN 4-5 JUNI

Mullsjö-Sandhems församling har fått förstärkning nu 
när både gamla och nya aktiviteter är i gång och lockar 
mycket människor. Klara Olsson har börjat en deltids-
tjänst som vikarierande församlingsassistent och arbe-
tar med Öppen förskola, Miniorerna och nya Öppet 
hus i Sandhem. Dessutom hjälper hon till i Kyrkvillans 
förskola när det är behov.
Klara tog studenten förra sommaren och har jobbat 
som lärare i matte och no på högstadiet i en Falköpings-
skola. När hon blev erbjuden det här jobbet tvekade 
hon inte. 
- Det är spännande att möta olika människor, säger 
hon. Det är kul att få vara med och planera och tänka 
fritt. Och trevliga arbetskamrater!
Klara, som bor i Kölingared, är inte helt främmande för 
sin arbetsplats. Hon konfirmerades här i församlingen 
och arbetade sedan i sommarkaféet.
När arbetsdagarna är slut i Mullsjö arbetar hon på ett 
LSS-boende i Habo. Planerna är att skaffa sig arbetslivs-
erfarenhet för att så småningom läsa vidare på högskola 
när yrkesfunderingarna tagit fasta former.

Kyrkans Tre Ess har varit på turné! Den här gången showade de på en dagledigträff  i Brandstorps församlingshem. Där var 
det också premiär för deras guldglittrande Tre Ess-tröjor, som de fick vid ”Sikta mot stjärnangudstjänsten” tidigare i år.
De har gjort många turnéer och uppträdande genom åren. I höstas bland annat när restriktionerna hade lättat en tid, gladde 
de boende på Margaretas park i Mullsjö.
Den 11 maj kan vi se och höra dem på Öppen Gemenskap i Kyrkans Hus i Mullsjö.

Tre Ess på turné till Brandstorp

Klara!Hjälpsamma
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Hänt & Hört

Nästan in i det sista visste vi inte hur det 
skulle gå att ordna en fest till SKUT:s 
ära, men så släpptes alla restriktioner 
och då var kusten klar för oss!
Till vår stora glädje tog sig många männ-
iskor ut i det soliga vårvädret för att del-
ta i vårt varierande program om SKUT, 
Svenska kyrkan i utlandet. 
Höjdpunkten blev nog ändå vår digitala 
uppkoppling mot Svenska kyrkan i Rom 
och samtalet med kyrkoherde Olle Ols-
son, som bland annat berättade för oss 
om församlingens verksamhet i Rom. 
Till detta serverade vi utsökt goda ita-
lienska bakverk som Cannoli och Cas-
sata tårta från Sicilien. 
Under kaffet testade vi våra kunskaper 
om Italien och till vår glädje fick vi två 
vinnare som fick en liten gåva av kyrkan 
som tack.  
Vi gästades också av skådespelaren/
recitatören/regissören Leif Olsson från 
Götene som framförde och läste dikter, 
bland annat ”Romerska bågar” av Tran-
strömer och en ”En fattig munk från 
Skara” av Gustav Fröding. 
Det blev en fantastisk dag med god stäm-
ning med intresserade människor som 
ville veta mera om SKUT - kyrkan i ut-
landet. 

SKUT-fest med smak av Italien

Festen arrangerades av Nicole 
Morgny och Sune Svensson, 
som är SKUT-ombud i Mullsjö-
Sandhems församling. 

Kyrkoherde Olle Olsson i Svens-
ka kyrkan i Rom deltog digitalt 
och berättade om arbetet där.

”En fattig munk från Skara” här i skådespelaren/ 
recitatören/regissören Leif Olssons skepnad.

Naturen fascinerar oss, både att vandra 
i och njuta av fina naturbilder. När na-
turfotografen Mattias Landgren gästade 
Öppen Gemenskap fylldes Kyrkans Hus 
i Mullsjö till sista plats. 
På sidan 11 kan du se Öppen Gemen-
skaps övriga program i vår! 

Naturfotograf lockade storpublik!
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På bönewebben be.svenskakyrkan.se kan 
du tända ett digitalt ljus, skriva en bön el-
ler en tanke, som andra också kan läsa. Du 
är alltid anonym på bönewebben.

APRIL

10 11.00 Nykyrka kyrka 
Familjegudstjänst, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Pontus Johansson

Palmsöndagen: Vägen till korset

Samtliga hushåll i kommunen ska få tidningen i sin brevlåda. Vi är 
dock medvetna om att det inte alltid fungerar tillfredsställande med 

distributionen. Om du saknar din tidning, ring svensk Direktreklam på  
tel. 036-18 76 10 eller e-post sdr611@sdr.se

Tidningen finns också att hämta i kyrkorna, i Kyrkans Hus i Mullsjö och i 
brevlådor vid kyrkorna i Sandhem, Utvängstorp och Bjurbäck

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 3 om påskens gudstjänster och sidan 11-12 om musik i kyrkorna!

11 18.30 Kapellet Kyrkans Hus i Mullsjö 
Passionsandakt I, Pontus Johansson

12 18.30 Kapellet Kyrkans Hus i Mullsjö 
Passionsandakt II,  Jan-Åke Martinsson

13 18.30 Kapellet Kyrkans Hus i Mullsjö 
Passionsandakt III , Helge Antonsson

23 18.00 Sandhems kyrka 
Musik i vårkväll ”Lyckliga dagar” med Lena Maria 
Vendelius

Se mer på sidan 11:

24 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa

2 sön i påsktiden: Påskens vittnen

MAJ

01 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Helge Antonsson

3 sön i påsktiden: Den gode herden

08 11.00 Bjurbäcks kyrka 
Gudstjänst, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Mässa, Pontus Johansson

4 sön i påsktiden: Vägen till livet

15 14:30 Runt Sandhems församlingshem 
Vårfest

16.00 Sandhems kyrka 
Familjegudstjänst, Helge Antonsson

5 sön i påsktiden: Att växa i tro

21 18.00 Nykyrka kyrka 
Musik i vårkväll: ”Vid din starka hand” med Sven 
Brengesjö och Viktor Olofsson. 
Pontus Johansson 

Se mer på sidan 11:

22 18.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Gudstjänst, Pontus Johansson

Bönsöndagen: Vägen till livet

26 8.00 Utvängstorps kyrka 
alt. S:t Sigfrids källa beroende på vädret 
Gökotta, Pontus Johansson

Kristi himmelsfärds dag: Herre över allting

28 11.00 Nykyrka kyrka 
Konfirmationsmässa, Pontus Johansson, Helge 
Antonsson, Maria Håkansson, Magnus Brengesjö

29 11.00 Sandhems kyrka 
Gudstjänst

16.00 Bjurbäcks kyrka 
Mässa

Sön före pingst: Hjälparen kommer

JUNI

05 11.00 Sandhems kyrka 
Högmässa, Helge Antonsson

15.00 Hembygdsgården Mullsjö 
Friluftsmässa, Helge Antonsson

Pingstdagen: Den helige Ande
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Med Patricia Tudor-Sandahl från hennes bok Tusen skäl att vara tacksam (Libris förlag). 
Den är ett utdrag från hennes bok I tacksamhetens tecken (Wahlström&Widstrand förlag).

Tänkt & Tyckt

I livets mörkamörka stunder
Vad gör man då de dagar då själen i 
själva verkat känner sig mer som en 
degklump än som en fjäril, och då 
man letar länge och förgäves efter nå-
got att vara tacksam för? Jag tror inte 
att någon av oss jämt kan hålla sig 
öppen och mottaglig, inte ens de som 
har lätt att känna tacksamhet.

Under många år levde jag i skuggan 
av det som hände mig i unga år. Allt 
var inte eländigt, men minnet av det 
goda bleknade snabbt i jämförelse 
med allt det som brustit.

Det blev många svåra år innan jag 
förmådde att försonas med och för-
låta det som jag hade varit med om. 
Gradvis lärde jag mig att se det goda 
som också hade funnits. Minnena är 
inte borta, de dyker emellanåt upp i 
form av mardrömmar och ångest, 
men de har mig inte längre i ett strup-
grepp.

Och någonstans på vägen, jag vet inte 
hur, väcktes tacksamhet till liv. Para-
doxen är att ju mer jag vågade ta till 
mig det mörka och plågsamma i mitt 
liv, desto lättare kunde jag bejaka 
dess motsats. När man aktivt söker 

skäl till tacksamhet tror jag det blir 
lättare att försonas med det som har 
gått snett: vårdslöshet och försum-
melser, oförrätter och kränkningar.

I livets mörka stunder blir vi ock-
så ofta på det klara med vad vi har 
och hur viktigt det är att värna det. 
Har du själv varit med om att nästan 
ha förlorat något som du sedan fått 
tillbaka? En vänskap, din hälsa, en 
kroppsfunktion – eller kanske något 
så banalt som din plånbok du trodde 
dig ha tappat men som du sedan hit-
tade.

Prövningar kan – men måste inte – 
bereda plats för tacksamhet i våra liv, 
bland när man minst av allt förväntar 
det. Jag hörde en intervju i radio med 
en ung amerikansk soldat. Han hade 
överlevt ett bombattentat i Irak och 
låg nu på sjukhus för krigsveteraner. 
Hans kropp var fördärvad och han 
hade sett mer av ondska och misär än 
de flesta hinner med under ett helt liv.

Ändå var det i själen som den största 
förändringen hade skett. ”Varje dag 
om jag vaknar är en bra dag”, sa han 
och berättade hur hela hans världs-

bild hade skakats i grunden. Nu vis-
ste han vad livet var värt och tänkte 
se till att leva det så gott han kunde. 
Han talade insiktsfullt och utan senti-
mentalitet.

Jag kom att tänka på en episod som 
benediktinermunken David Steindl-
Rast beskrev i en av sina böcker. Nå-
gon gång under andra världskriget 
tvingades han ner i ett underjordiskt 
skyddsrum under att bombanfall. När 
han kom ut några timmar senare var 
förödelsen total. Husen hade jämnats 
med marken och gatan såg ut som ett 
slagfält.

Det första han såg då han tog sig upp 
ur mörkret var en klunga klargula 
maskrosor. Varken förr eller senare 
har han upplevt en sådan lysande 
färg, säger han.

Dessa spröda blommors blotta exis-
tens sjöng livets lov. För honom blev 
de ett tecken på det hopp och den 
livskraft som all grymhet och allt van-
sinne i världen inte helt kan döda.
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