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Din lokala  t idning
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Välkommen 
till öppna kyrkor 
i allhelgonahelgen!

Komminister 
Torbjörn Andersson:

Biskop Bonnier 
installerade
nya kyrkoherden

Fredagskafé med 
internationell prägel

Linda Danielsson:
- Mitt första år som 
kommunalråd 
var fruktansvärt

- Vi har behov 
av ett fint avslut
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Herde-krönikan

Ibland träffar kanske både du och jag människor som har 
varit med om verkligt svåra saker i sitt liv. Det kan vara stor 
sorg, eller sjukdom eller svek eller egentligen vad som helst 
som gör att man tappar fotfästet och tillvaron gungar. El-
ler att hela livssituationen 
upplevs väldigt trång. 

För ganska många år se-
dan, kanske var det under 
mitt andra eller tredje år 
som präst, fi ck jag följa 
med diakonen på ett sjuk-
besök till ”läkarstation” 
som den stora vårdcentra-
len kallades. I sjuksängen 
låg den gamle mannen 
alldeles stilla. Det mesta 
var avskalat från honom. 
Synen och talet hade han 
inte längre kvar och inte 
mycket krafter alls. Men 
min vän diakonen hade be-
rättat för mig lite grann om hans liv. En bedjare var han, 
och tidigare när krafterna fanns var han alltid i gudstjäns-
ten och mässan. Hela livet hade han levt tillsammans med 
Jesus. Sorgerna hade haft sin plats också. 

Vi satt där hos honom för nu fi ck kyrkans gemenskap 
komma till honom när han inte kunde komma till kyrkan. 
Alldeles tyst och stilla var han under det tunna täcket. När 
vi hade varit där en stund hos honom tänkte vi att vi skulle 
sjunga en psalm. Och vi började: ”Jesus för världen givit 
sitt liv, öppnade ögon Herre mig giv…” Och då hände det! 
Mannen rörde lite på sig och vi förstod sedan vad han gjor-
de. Han samlade ihop kraft från hela sin varelse. För mitt 
i psalmsången kom han med också. Som ett långt stönande 
utan ord som försökte följa med i melodin så gott det gick. 
Det lät inte vackert. Eller, jo förresten, det var verkligen 
vackert! 

LOVSÅNG - TROTS ALLT! 
Jag har återkommit så många gånger till det där minnet. 
Och så har jag tänkt: det var nog den vackraste lovsången 
som steg upp till Gud den dagen. När någon har fått formas 
av närhet och kärlek från Gud, och även när livet gör ont 

eller till och med går sön-
der men ändå inte äts upp 
av bitterhet eller själv-
ömkan, då blir inte livet 
för trångt. Mänskligt sett 
kan vi tänka så ibland: 
”det är ju alldeles hopp-
löst för honom”. Eller: 
”det är klart att hon har 
all anledning att vara bit-
ter. Vad har hon att tacka 
för”? Men när någon har 
lärt sig något lite mer av 
vad NÅD innebär, också 
att det jag är och det jag 
har är gåva, då kan det 
visa sig att livet inte alls 
är trångt. Jag har hela 

oceaner och vida rymder! Även om jag ligger på en sjuk-
bädd på läkarstation, jag har inte längre kvar mitt tal och 
min syn och mina krafter som förut. Men idag fi ck jag fylla 
rymden och sjunga med i lovsången. Och jag är fri att ge 
mitt liv tillbaka som gåva: "Tag mig då Herre upp till ditt 
barn. Lös mig från alla frestarens garn. Lär mig att leva, 
leva för dig. Glad i din kärlek, offrande mig". 

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.
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Fredag den 3 november

Sandhems kyrka kl 13-18

Enkel servering på kyrkogården

Kyrkan hålls öppen med personal och  
enkel servering

Andakt i kyrkan med Pontus Johansson 
kl 15

I samband med andakten kommer Marie 
Gustavsson tillsammans med Elisabet Johansson och Birgit-
ta Lindh på flygel att framföra de sånger som Marie skriver 
om i sin krönika Tänkt&Tyckt på sidan 32.

Nykyrka kyrka kl 13-18

Enkel servering på kyrkogården

Kyrkan hålls öppen med personal och enkel servering

Andakt i kyrkan med Torbjörn Andersson kl 16

Bjurbäcks kyrka

Kyrkan är öppen kl 11-18 och det finns kaffe med dopp till 
självservering

Utvängstorps kyrka

Kyrkan är öppen kl 11-18 och det finns kaffe med dopp till 
självservering

Lördag den 4 november

Bjurbäcks kyrka kl 15

Minnesgudstjänst

Bengt-Åke Ögren predikar, Alexsandra 
Bondarenko medverkar på violin

Sandhems kyrka kl 16

Minnesgudstjänst

Pontus Johansson predikar, Sandhems 
kyrkokör medverkar

Nykyrka kyrka kl 17

Minnesgudstjänst

Bengt-Åke Ögren predikar, Nykyrka kyrkokör, Alexsandra 
Bondarenko medverkar på violin

Söndag den 5 november

Utvängstorps kyrka kl 11

Gudstjänst i allhelgonatid

Pontus Johansson predikar, Kyrkvillans 
barn medverkar

Församlingens alla fyra 
fina kyrkor står öppna för 
att välkomna till minnes-
gudstjänster och andakter 
i allhelgonahelgen. 
Det bjuds på finstämd 
musik med solister och 
körer och det finns enklare 
servering eller kaffe med 
dopp.
På Nykyrka skogskyrko-
gård och Sandhems och 
Bjurbäcks kyrkogårdar kan 
besökarna gå en uppskat-
tad bibelvandring. 

Välkommen!
Kyrkorna är öppna för dig 
i allhelgonahelgen

Se också sidan 25!
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Nyfiken på

37 år och kvinnligt kommu-
nalråd sedan tre år till-
baka. Linda Danielsson i 

Sandhem har gjort en raketkarriär 
inom politiken.

Det var dock ingen medveten sats-
ning från början. Linda kommer från 
Sollebrunn i Alingsås kommun där 
hon gick ut gymnasiet som möbel-
snickare! Därefter blev det jobb i 
ortens Ica-butik innan hon kom 
till Trollhättan och Saab.

- Där byggde jag dörrar till 
Saab 93, berättar hon. 

Vänsterdörrar förtydligar 
hon och förklarar att det är 
skillnad på att bygga höger- el-
ler vänsterdörrar beroende på 
om bilen är vänster- eller höger-
styrd eftersom dörren på förar-
sidan kräver mera utrustning och 
därmed större kompetens.

På Saab träffade hon sin man Mi-
cael, norrlänning från Junsele som 
hittat vägarna söderut.

Två unga människor med livet 
framför sig. Men vad skulle de göra 
av det? Tankar och idéer bollades 
fram och tillbaka. Linda var gravid 
med dottern Thea och de bodde i en 
liten lägenhet i Trollhättan när Mica-

els syster erbjöd dem att hyra ett hus 
på gården i Vistorp där hon bodde. 

Rätt beslut visade det sig! Saab 
varslade så småningom och en massa 

människor blev av med jobbet.
Men familjen, nu med sonen Pontus 

också, ville vidare i livet. Efter knappt 
två år i Vistorp då hon varit föräldra-
ledig, såg de sig om efter något eget.

- Sandhem verkade mysigt, säger 
Linda idag. Vi chansar, sa de då.

- Det har vi aldrig ångrat, bedyrar 
Linda. Vi blev mottagna på allra bäs-
ta sätt när vi kom hit 2004 och sam-
hällsföreningen kom med blommor 
och hälsade välkommen.

Micael började läsa på högskolan i 
Skövde och Linda började sommar-

jobba på hemtjänsten i Mullsjö. 
Hon fi ck en fast heltidstjänst och 
läste till undersköterska samti-
digt som hon jobbade fackligt.

- Jag stortrivdes inom hem-
tjänsten, berättar Linda. 

Lämplig kandidat
Efter bara ett år som sand-

hemsbo satt Linda i styrelsen för 
samhällsföreningen. 
- Douglas Öberg, sandhemsbo 

med långt förfl utet i politiken, lock-
ade in mig i politiken, berättar Linda. 
Han tyckte att jag var en engagerad 
samhällsmedborgare. År 2010 blev 
jag medlem i Socialdemokratiska par-
tiet och blev också delaktig i det årets 
valrörelse. Linda blev fritidspolitiker 
med en plats i barn- och utbildnings-
nämnden förutom i kommunfullmäk-
tige. Dessutom fi ck hon en ersättar-

- Det var inga problem att bli kommunalråd vid 34 års ålder och med liten politisk 
erfarenhet, säger Mullsjö kommunstyrelses ordförande Linda Danielsson. 
Ingen ifrågasatte mig och min lämplighet. 
Efter ett tufft första år har hon nu blivit varm i kläderna och behöver inte längre fundera 
på om hon ska återvända till sitt gamla jobb.

                                        Linda Danielsson, 37 år och kommunalråd:

Efter ett första kaotiskt år
styr hon nu kommunen 

med säker hand
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

Det var dock ingen medveten sats-
ning från början. Linda kommer från 
Sollebrunn i Alingsås kommun där 
hon gick ut gymnasiet som möbel-
snickare! Därefter blev det jobb i 
ortens Ica-butik innan hon kom 

styrd eftersom dörren på förar-
sidan kräver mera utrustning och 

På Saab träffade hon sin man Mi-
cael, norrlänning från Junsele som 

Två unga människor med livet 

ta sätt när vi kom hit 2004 och sam-
hällsföreningen kom med blommor 
och hälsade välkommen.

Micael började läsa på högskolan i 
Skövde och Linda började sommar-

jobba på hemtjänsten i Mullsjö. 
Hon fi ck en fast heltidstjänst och 
läste till undersköterska samti-
digt som hon jobbade fackligt.

Efter bara ett år som sand-
hemsbo satt Linda i styrelsen för 

samhällsföreningen. 
- Douglas Öberg, sandhemsbo 

med långt förfl utet i politiken, lock-
ade in mig i politiken, berättar Linda. 
Han tyckte att jag var en engagerad 
samhällsmedborgare. År 2010 blev 
jag medlem i Socialdemokratiska par-
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Effektiva och proffsiga kommunalrådet Linda Danielsson har en privat 
sida också då hon gärna ger sina fyra katter all uppmärksamhet.

plats i kommunstyrelsen och i teknis-
ka utskottet.

Linda nämner Kent Oskarsson och 
framlidna Lennart Andersson som 
sina viktiga mentorer. De såg henne 
som en framtida och lämplig kan-
didat till kommunalrådsposten om 
hon ville och kunde satsa helt på 
politiken. Familjeöverläggning och 
klartecken från Micael och efter ett 
år som oppositionsråd efter Kent Os-
karsson tog hon i februari 2014 över 
som kommunalråd och ordförande i 
kommunstyrelsen.

34 år och tjej och ganska kort poli-
tisk erfarenhet… 

- Nej det var aldrig något problem, 
försäkrar Linda. Det var över huvud 
taget ingen som ifrågasatte mig och 
min lämplighet! Det var enbart posi-
tiva kommentarer. Förresten var inte 
Henrik Jansson äldre när han tillträd-
de som kommunalråd en gång.

Tufft första år
- Första året som kommunalråd var 
fruktansvärt, minns Linda idag. Det 
var tufft!

Trollehöjdsskolan var tvungen att 
stängas för renovering och jag fi ck 
en massa arga föräldrar att ta hand 

FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6

- Det var bara att köra på, säger Linda idag om sitt 
första tuffa år som kommunalråd i Mullsjö.

-Jag har blivit så patriotisk, sedan jag fl yttade till 
Mullsjö, säger Linda. Det fi nns en sådan framåtanda 
här just nu.
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om. Det blev mycket på en gång när 
så fyra rektorer i rad sa upp sig från 
Gunnarsboskolan. 

Linda var tjänstledig från hemtjäns-
ten och när hon någon gång tvivlade 
på om hon skulle klara sitt arbete i 
kommunen ringde hon faktiskt sin 
chef på hemtjänsten och frågade om 
det fanns en tjänst ledig åt henne. Om 
det skulle behövas.

- Men det vara bara att köra på, 
säger Linda idag när hon blickar till-
baka på sitt första år.

Och kör på gör hon! Arbetsdagarna 
är ofta 12-14 timmar långa. 

Till dem som säger att politiker inte 
lever i verkligheten vill hon säga att 
det stämmer illa. Som politiker i en 
förhållandevis liten kommun bor och 
lever hon mitt i verkligheten och träf-
far innevånarna mitt i vardagen. 

- Det blir också mycket träffar med 
företagare, säger hon och så är jag 
mycket ute i länet på uppdrag. Jag 
är inte speciellt sportintresserad men 
kommunens stolthet innebandylaget 
måste jag ju supporta genom att ar-
beta i cafeterian på min fritid.

Politisk karriär 
- Arbetet i kommunen är sedan länge 
präglat av samarbete, säger Linda. 
Det finns en samsyn, alla vill ju kom-
munens bästa även om vi kan ha oli-
ka uppfattningar om vad det är och 
hur vi ska nå dit. Men Henrik Jans-
son, oppositionsråd och jag är de bäs-
ta vänner påpekar hon.

Hon är inte främmande för att göra 
en politisk karriär nationellt också. Så 
småningom. Hon står på riksdagslis-
tan på icke valbar plats. 

- Jag har blivit så patriotisk sedan 
jag flyttade till Mullsjö kommun, sä-
ger hon. Det finns en sådan framåtan-
da här just nu. En härlig känsla och 
jag känner att jag har ännu mera att 
ge här!

Finns det då något speciellt som hon 
brinner extra mycket för? 

- Allt är lika viktigt, säger Linda 
klokt. Det ena reder sig inte utan det 
andra. Vård, skola, jobb och boende. 
Allt går i vartannat för att det ska 
fungera och bli bra.

Tillbaka
till 
hemtjänsten

Bra samarbete
Lindas föräldrar gick ur Svenska kyr-
kan redan på 1960-talet och hon är 
heller inte medlem men tycker att 
religion rent allmänt är ett intressant 
ämne.

- Jag har många vänner med olika 
trosinriktningar och jag var på flera 
konfirmationer än de flesta tror jag, 
under min uppväxt.

Lindas man Micael är dock medlem 
i kyrkan och de gifte sig också kyrk-
ligt.

- När Kyrktuppen kommer i brevlå-
dan och jag med nöje läser den, säger 
Micael att det är hans tidning som 
kommit och inte min, berättar Linda.

- Det var ett bra samarbete mellan 
kyrkan och kommunen vid flykting-
mottagandet för några år sen, fram-
håller Linda!

Jobbar med sitt fritidsintresse
- Politiken var mitt fritidsintresse, sä-
ger Linda och jag ser det som ett pri-
vilegium att nu få jobba med det. Det 
är värt mycket!

Helgerna för vårt kommunalråd är 
emellertid oftast lediga. Då blir det 
umgänge med familj och vänner.

- Barnen, idag 15 och 14 år,  vill fort-
farande umgås med mig, lite grand i 
alla fall, säger hon med ett skratt. An-
nars gillar jag att promenera, gärna 
tillsammans med goda vänner. Två 
gånger i veckan utnyttjar jag också 
vårt badhus och går och simmar.

Egentligen har vi tre barn, avslöjar 
hon plötsligt.

- Vi är familjehem till Julia, som 
snart är 18 år. Julia kommer från 
Trollhättan och hon har varit hos oss 
sedan 2009.

Nu går hon på särskolegymnasium 
i Eksjö men kommer ”hem” till fa-
miljen i Sandhem så ofta som det blir 
tillfälle. 

- Det fungerar bra för Julia nu men 
det har varit tuffa år emellanåt, berät-
tar Linda.

Hon pratar med värme och ömhet 
om deras tredje barn och det stora 
och viktiga ansvar, som familjen tagit 
på sig.

En av husets fyra katter kommer så 
in och vill ha mattes uppmärksamhet 
och Linda ska strax byta köksbordet 
mot skrivbordet i sitt tjänsterum på 
kommunen.
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Bok
tips

Kanske har du lyssnat till To-
mas Sjödin någon gång; som 
föreläsare, när han varit värd i 

P1:s sommar- och vinterprogram eller 
läst någon av hans böcker. Själv har 
jag precis läst hans bok ”Den som hit-
tar sin plats tar ingen annans”.  På ett 
mycket personligt sätt får man följa 
med honom på en resa i lärjungen To-
mas fotspår; en resa som går till hans 
barndoms Kramfors, genom Europa 
och Mellanöstern till Indien, och först 
som sist till Göteborg och hans tjänst 
i Smyrnakyrkan.  

Tomas är ett arameiskt namn som 
betyder tvilling, och av det kan man 
tänka sig att Tomas var tvilling, men 
vem är hans tvilling? Det får vi inget 
svar på i Bibeln. Tomas Sjödin ankny-
ter till detta och ser sig själv som en 
tvillingsjäl till lärjungen; den tvivlan-
de, han som ville se spikhålen i Jesu 
händer för att tro att Jesus var den 
uppståndne. 

Tomas Sjödin har modet att öppet 
visa vilka frågor som är svåra i livet, 
och att det inte fi nns några enkla svar. 
Han återkommer boken igenom till 
att det handlar om att söka sin plats 
och att fi nna den, och när man gör 
det är det som att hitta en ovärderlig 

Elisabeth Falk Nilsson, 
tidigare kyrkoherde i 
församlingen, numera 
pensionerad och sann 
bokälskare, tipsar om 
läsvärda böcker som 
handlar om att finna sin 
plats i tillvaron. 

Höstläsning som ger 
tröst och hopp

skatt. Han skriver i en hoppfull ton 
och visar på en glädje bortom sorg 
och smärta. Genom att följa med To-
mas Sjödin på hans resa, som är både 
en geografi sk och en inre resa, lär vi 
känna Jesus lite mer. 

Att fi nna en plats på jorden för vila, 
växt och återhämtning är viktigt, och 
därför vill jag även lyfta fram Göran 
Greiders bok ”I trädgården hörs an-
dra ekon”.  Han tar oss med till sin 
trädgård, inte för att visa hur man 
planterar eller sköter växter, utan för 
att med trädgården som redskap hjäl-
pa oss att refl ektera över livet. När vi 
beundrar växter i parker eller i den 
egna trädgården kan vi exempelvis 
konstatera att de alla har invandrat 
från hela världen, och står där och 

blommar sida vid sida.  I färg och 
växtsätt kompletterar de varandra. 

Han tar oss också med till Carl von 
Linnés bok ”Om undran inför natu-
ren”, där Linné skriver om att vi är 
här för att beundra och utforska Ska-
parens verk, och behålla förmågan 
att förundras över livet och naturens 
rikedom. 

En gemensam tråd för dessa böcker 
kan vara att fi nna sin plats i tillvaron, 
och inse hur viktigt det är att förstå 
att mitt eget liv hör ihop med något 
och någon som är mycket större, och 
som håller hela tillvaron i sin hand.

 Med dessa rader vill jag önska dig 
lässtunder som ger både vila, tröst 
och hopp.
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 16-17 DECEMBER

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Nellie Ella Elvira Nalbin

Uno Johan Nyholm

Sara Manja Alicia Vändal

Tess Sarah Merstad

Vincent George Dan Nilsson

Herman Marcus Zlatan 
Alexandersson

Frank Clas Sten Östlund

Simon Magnus Lundgren

Fredrik Ernst Lundgren

Elise Emma Ester Blomkvist

Amelia Solveig Elin Thern

Harry Bengt Grönhage

Vi gratulerar våra 
    NYGIFTA

Miriam Lind och Victor Briland

Linda Andersson och 
Ted Josefsson

Marie Lancie och Sixten Anger

Anette Andersson och 
Anton Nalbin

Malin Johannesson och 
Johan Wester

Johanna Sjöö Eriksson och 
George Nilsson

Louise Claesson och 
Josef Malmström

Josefine Stomberg och 
David Stomberg

Vi minns våra
AVLIDNA
Mutha Karmel Cedervall f 1925

Pirkko Sinikka Wilderoth f 1937

Gudrun Marie Egelund f 1939

Leif Lennart Fredholm f 1943

Inger Margareta Lagerstrand 
f 1945

Kyrkvillans förskola
söker vikarier!
Vill du vikariera hos oss, en välfungerande 
förskola med kristen profil som drivs av 
Svenska kyrkan i Mullsjö? 

Kyrkvillans förskola har funnits sedan 2003 och har genom 
åren fått ett mycket gott rykte. Förskolan består av två av-
delningar med sammanlagt 40 barn. Du kommer att arbeta 
tillsammans med vana, engagerade och erfarna kollegor i lju-
sa, fina och väl underhållna lokaler. Vi serverar mat som i möj-
ligaste mån är ekologisk, lagad av vår husmor.

Vem är du?
Ditt förhållningssätt utgår från förskolans läroplan, skollagen 
och den värdegrund som Svenska kyrkans verksamhet vilar 
på. Du är lojal mot barn, kollegor och ledning, du är entusias-
merande och nytänkande. Du är nyfiken och tar tillvara barns 
tankar och funderingar, du finns tillgänglig för alla barn och 
ser lösningar där andra ser hinder. Vi söker dig som är positiv, 
flexibel och ansvarstagande.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med vana och 
erfarna kollegor erbjuda en trygg, säker, rolig och utvecklande 
förskola för våra barn på Kyrkvillan. Det innebär aktiv utevis-
telse flera gånger varje dag oavsett väderlek, pedagogiska 
måltider och praktisk omsorg om alla barns behov. 

Anställningsvillkor
Kortare (några timmar) eller längre vikariat vid fast anställd 
personals frånvaro.
Ingen arbetslivserfarenhet krävs.

Kontaktperson
Förskolechef Johanna Bard 
Mobilnummer: 070-564 28 17, telefonnummer: 0392-130 34 
johanna.bard@svenskakyrkan.se
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 16-17 DECEMBER

Kom och jobba i Kafé Sigfrid!
Kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i Mullsjö 
är ett uppskattat och välbesökt kafé 
som dagligen serverar ett åttiotal nöj-
da gäster.

Vi är cirka 30 personer som ideellt 
bakar och/eller hjälper till med ser-
vering i Kafé Sigfrid  mellan klockan 
7.30 -12.15. Vi skulle vilja bli flera 
daglediga som vid behov kan hjälpa 
oss. Givetvis vill vi att du delar kyr-
kans värderingar. 

Välkommen att bli en av oss!
Kontaktperson: Birgit Andersson 

Telefon 0392 -13017.

Nu är Sagerska gravplatsen nyrenoverad
Under sommaren har det gjorts en 
ganska omfattande renovering av den 
Sagerska gravplatsen strax norr om 
Nykyrka kyrka i Mullsjö. 

De fyra stora lönnarna som stod i 
och strax utanför gravplatsen har ta-
gits bort och ersatts av fyra nyplante-
rade oxelträd. Lönnarna var murkna 
och direkt farliga att vistas under.

Det vackra järnstaket som omgär-
dar platsen har tagits bort och bläs-
trats och målats om. Själva gravplat-
serna som tidigare var gräsbevuxna 
har försetts med ett fint grusmaterial 
och texten på de stora gravstenarna 
har fyllts i med ny färg. Hela grav-
platsen har dessutom tvättats. 

Gravplatsen har ritats av Isak Gustaf 
Clasons arkitektkontor i Stockholm, 
som fick uppdraget 1903. Graven är 
anlagd så att den delvis ligger utanför 
den gamla kyrkogårdsmuren, i den 
så kallade "katolska delen" eftersom 
flera personer i den Sagerska familjen 

var katoliker. Graven färdigställdes 
troligen vid Robert Sagers död 1919. 

Renoveringen har skett i samarbete 
med greve Adam Moltke på Margre-

teholm, Mats Ahlberg Ryfors övre 
och kyrkogårdsförvaltningen i Mull-
sjö-Sandhems församling. 

Text och foto: Olle Gustavsson

Predikoturerna 
finns i JP och FT på fredagarna, längst bak i 
tidningarna, och där annonseras gudstjänster och 
arrangemang som tidigare stod på Mullsjö-sidan.

Hoppas du hittar annonseringen och vidare till det 
som annonserats. 
Välkommen! 
Se även www-svenskakyrkan.se/ 
mullsjosandhem
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Hänt & Hört

För att ge smakprov och visa på 
församlingens breda verksam-
het bjöd Mullsjö-Sandhems 

församling för tredje året i rad till en 
festdag. Där fanns något för alla åld-
rar; lek, underhållning, servering, lot-
terier, föreläsning och gudstjänst. 

Kafé Sigfrid var öppet och på går-
den grillade ungdomar, som konfi r-
merats under året, hamburgare, pop-

pade popcorn och mixade smoothies. 
Musikerna hade körövning, det fanns 
hoppborgar och barn- och ungdoms-
grupperna erbjöd lekar. Kyrkorådet 
informerade om det förestående kyr-
kovalet och konfi rmandledarna de-
lade ut ”goddiebags” till nya konfi r-
mander.

”Dogge” Doggelito höll föreläsning 
på temat ”Tack Gud, softish” som 

mer fi ck prägeln av ett samtal om li-
vet och relationen till Gud. Emmy 
och Ella och deras familj sjöng i 
gudstjänsten tillsammans med en stor 
och skönsjungande barnkör och för-
samlingen delade ut Barnens bibel till 
5-åringarna. 

Foto: Fredrik Gustafsson

Pontus, församlingens nya kyrkoherde, gjorde debut som skådespelare i 
dockteatern, Dogge rappade kloka ord och barnkören tillsammans med 
Emmy och Ella sjöng så att taket lyfte sig.
Hela tvåhundra personer lockades till årets Kick off i Kyrkans Hus i Mullsjö! 

Succé för årets festdag
i Kyrkans Hus i Mullsjö!

Församlingspedagog Johanna Bard och komminister 
Torbjörn Andersson pratade med ”Dogge” Doggelito 
om livet och relationen till Gud. 
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Med bestämda steg mot hoppborgen som är en högt upp-
skattad attraktion!

Församlingens stora barnkör fick sjunga tillsammans med 
Emmy och Ella.

Grillade hamburgare, popcorn eller egengjorda smothies. 
Det fanns mycket gott att välja mellan!

Emmy och Ella, de ungas favoriter fick med sig både unga 
och gamla i sin sång.

Kön ringlade lång när alla välkomnades till nattvar-
den.

Komminister Torbjörn Andersson höll gudstjänst med god hjälp av 
dockteatern.
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Hänt & Hört

Efter 11 år som kyrkoherde av-
tackades Elisabeth Falk Nils-
son vid en gudstjänst i Nykyrka 

kyrka. Det blev en gudstjänst präglad 
av sång och musik, värme och tack-

samhet för de insatser Elisabeth gjort 
för Mullsjö-Sandhems församling. 

När hon nu går i pension och flyttar 
”hem” till Kalmar kan hon se tillbaka 
på innehållsrika och spännande år 

som kyrkoherde. Hon kan också med 
glädje och stolthet lämna över en väl 
fungerande församling med god eko-
nomi och kompetent personal. 

Foto: Fredrik Gustafsson

Värme och tacksamhet
när kyrkoherde
Elisabeth avtackades

Tack för en
innehållsrik
gudstjänst 
i Nykyrka kyrka söndagen den 27 
augusti! Hela dagen blir till ett fint 
minne från tiden i Mullsjö-Sandhems 
församling. Från den dagen bär jag 
också med mig alla härliga tal som 
hölls vid samkvämet. Tack för blom-
mor, böcker med mera!

Det jag också särskilt vill tacka  
för är:
-  alla fina möten och samtal med er 

församlingsbor i både glädje och 
sorg

-  gudstjänstgemenskapen med er som 
deltagit i dessa; och kyrkvärdars, 
körers och musikers engagemang

-  att ha fått vara en del av arbets-
gemenskapen och leda er alla 
engagerade medarbetare både 
i med- och motgång

-  förtroendet som jag har vi-
sats som kyrkoherde av er 
förtroendevalda och det goda 
samarbetet vi har fått ha med 
varandra

-  det goda ekumeniska samarbetet
-  all gemenskap i Kafé Sigfrid, fina 

samtal med alla er ideella medarbe-
tare, både i kaféet och i andra sam-
manhang, och alla goda bakverk 
med mera

Detta är något av allt jag bär med 
mig från mina elva år hos er till vår 
nya tillvaro i Kalmar. Allt känns så 

bra och jag önskar er allt gott och 
Guds rika välsignelse. 

Elisabeth Falk Nilsson
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Nu är Pontus Johansson of-
fi ciellt installerad som kyr-
koherde i Mullsjö-Sandhems 

församling! Det skedde vid en högtid-
lig och fullsatt gudstjänst i Nykyrka 
kyrka i Mullsjö. Kyrkorådets ordfö-
rande Helvi Dahlén läste kungörel-
sen, biskop Åke Bonnier förrättade 
installationen och med sig hade han 
sin adjunkt Martin Wikman. 

Församlingen representerades av 
den avgående kyrkoherden Elisabeth 
Falk Nilsson och komministrarna 
Torbjörn Andersson och Ingemar 
Persson. Kontraktsprost och Pontus 
Johanssons tidigare chef, Jonas Hag-
ström deltog liksom Håkan Johans-
son från Missionskyrkan och Tommy 
Wallin från Pingstkyrkan i Mullsjö.

Församlingens fyra kyrkor repre-

Högtidlig installation
av nya kyrkoherden

senterades av Stefan Svensson från 
Utvängstorp, Håkan Jakobsson från 
Sandhem, Karin Hurtig från Bjurbäck 
och Sven-Olof Pettersson från Ny-
kyrka, som alla läste var sin bibeltext. 
Svenska kyrkans Unga i Mullsjö före-
träddes av Ronja Edin som också hon 
läste en bibeltext.

Barnkörens sång uppskattades högt 
liksom kyrkokörerna som sjöng un-
der ledning av församlingens två kan-
torer Gerd Ebegård och Dmytro Bon-
darenko.

Högtidligheterna avslutades med en 
uppskattad lunch i Kyrkans Hus!

Foto: Fredrik Gustafsson
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En liten Luther på axeln…
Text: Pontus Johansson, kyrkoherde

Vi kan fundera mycket på varför bilden
av Luther ser ut som den gör hos oss. 
”Ja, jag har väl en liten Luther på 

axeln” kan jag ibland höra någon säga i en 
intervju av något slag. Vad hon eller han vill 
säga då på ett diskret och ödmjukt sätt är: 
”Jag har mycket plikt i mig och hög arbets-
moral, med dåligt samvete för att jag inte gör 
tillräckligt”. Att vara luthersk kristen, ett be-
grepp som vi väl nästan aldrig använder oss 
av här men som i till exempel USA är gängse (to be a luth-
eran Christian), för ofta med sig negativa associationer just 
här. Kanske är det så eftersom kyrkan och kyrkans präster 
i Sverige blev en del av maktapparaten och överheten här 
– statens förlängda arm som nådde ut i alla socknar. Kyr-
kan fi ck ansvara för bland annat skola och fattigvård, med 
stora insatser för allmän skriv- och läskunnighet i landet. 
Men ett pris att betala för ett infl ytande som nog ibland 
skimrade lika mycket som guld. Jo – makthunger fi nns i 
kyrkan också. 

Kyrkan på folkets sida
Jag har tänkt på skillnaden i synsätt när 
jag har rest med ungdomsgrupper i det 
katolskt präglade Polen. Där verkar 
de fl esta väldigt glada och stolta 
över kyrkan och förstås särskilt 
över sin ”egen” påve, Johan-
nes Paulus II. Och man bär 
på stor kärlek till kyrkan. Jag 
talade med en polsk kvinna 
om det och hon sa: ”här har 
kyrkan alltid stått på folkets 
sida”. Och människorna där 
har också haft det ohyggligt 
tufft om vi bara tänker så sent 
som 1900-tal. Nazisterna på 
1930-40-talen med sina hemska 
övergrepp som sedan avlöstes av 
kommunism. Och kyrkan var där 
med kamp för människans värdighet 
och frihet, inte som makt ovanifrån utan 
tillsammans med och för människan. 

Jag tror inte alls att det är tänkt att kyrkan ska 
ha politisk makt på det sätt som det en gång har varit. Dä-
remot ska hon vara profetisk och avslöjande och då behö-
ver hon också vara fri. Med makt och infl ytande fi nns alltid 
risk för missbruk och korruption, oavsett om det är i kom-
mun, riksdag, domstolar, näringsliv eller i kyrkan. ”Mitt 
rike är inte av denna världen” säger Jesus. Men också hos 
oss har kyrkan gått med människan, i kamp för hennes vär-
dighet och upprättelse. Här har människor under tusen år 
blivit döpta och fått undervisning i Guds ord. Här har präs-
ter suttit vid människors dödsbäddar och tröstat och bett. 
Här har så många fått hjälp i själavård och försoningsarbe-

te och genom kyrkans diakoni. Här har natt-
vardens mysterium fi rats år ut och år in och 
den helige Ande har blåst förnyelse och hopp 
om evighet i nya generationer. Det är stort!

Hitta tillbaka till källorna
Jag är stolt över att vara evangelisk-luthersk 
kristen. Teologin vill fokusera på det grund-
läggande, och för Luther handlade det inte om 
att komma med något nytt där på 1500-talet. 

Utan mer om att hitta tillbaka till källorna och att befria 
och bevara en kristendom som höll på att döljas i så myck-
et förpliktelser att hela evangeliet, som betyder ”det goda 
budskapet”, blev till något annat. Det som en människa be-
höver få höra är ett helt och rent evangelium, det förstod 
Luther. Det är lätt att höra fördömelse i sitt liv. Om rekla-
men återspeglar något av oss själva förstår vi att det vi har 
aldrig kommer att duga. Snart är det dags för en ny upp-
graderad modell som du måste ha om allt ska fungera. Och 

frågan kanske plågar oss ibland: ”duger verkligen jag 
då”? Evangeliet är Guds tydliga och hela JA 

till dig genom Jesus Kristus. Om Luther 
sitter på axeln är det nog snarare 

det han vill tala om. 

Ärar Gud med sitt arbete
Uttrycket om en liten Luth-
er på axeln kommer från 
något som egentligen är 
väldigt positivt – näm-
ligen Luthers under-
visning om kallelsen. 
Mycket förenklat nu 
var en poäng hos Luth-
er att pigan som skurar 

golv, eller bonden som 
sår och skördar, ärar Gud 

med sitt arbete lika mycket 
som prästen som predikar 

och utövar själavård i försam-
lingen. Gud vill utföra sitt goda 

verk genom varje människa. Av det 
där kunde det snurra till så att alltihop 

blev pliktetik. Och där ligger inte tyngd-
punkten när man identifi erar sig som kristen, oavsett 

om jag är lutheran, pingstvän, katolik eller grekisk-orto-
dox. Däremot vet jag om att jag är en benådad syndare. 
Simul iustus et peccator: Samtidigt rättfärdig och syndare. 
Och det är som det ska. Kampen mot synden i livet fortsät-
ter livet igenom. Det är som det ska och ingen av oss kan 
brösta upp sig och säga: ”nu, nu är jag färdig. NU är jag så 
lik Jesus att ingenting fattas”. Tack Gud för en ny morgon-
dag där din nåd är ny! Jag behöver dig och jag behöver din 
nåd.

500
årsminnet
av Martin Luther
och reformationen
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Resultat Ketchup Chips Cocacola

Vinnare Heinz Estrella Pepsi original

Helt ok Felix original OLW Coca-cola

Rätt bra Ica ”I love eco” Ica Dr. pepper

Duger i krig Ica ”Gott liv” Pringles Coca-cola life

Njaa.. Ica basic Estrella light Coca-cola zero

Lägg av!! Felix ekologisk Gårdschips Ica cola light

Skänk till 2nd hand Ica tomatketchup Coca-cola light

Häll ut! Pepsi max

Öppna inte ens…. Ica original

Efter pluggets testpanel
utser bästa ketchupen,
coca-colan och chipsen!
”Efter plugget” är barn i 
mellanstadiet som träffas 
till olika aktiviteter på tisda-
gar i Kyrkans Hus i Mullsjö. 
Den här kvällen var lite extra 
pirrig, de har bestämt att 
vi ska smaktesta ketchup, 
coca-cola och sour-cream 
onion-chips. Alla produkter-
na bedöms utifrån kriterierna 
lukt, textur, färg och smak 
och betygssätts i en 5-gra-
dig skala. 

Text och foto: Johanna Bard
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Idén till språkkaféet har sitt ur-
sprung i ett möte med kommunen 
där det framkom att det skulle 

komma många asylsökande också hit, 
berättar initiativtagaren Gertrud Da-
vidsson. 

I oktober 2015 gick starten, till en 
början i Nyhem fyra gånger i veckan. 
I början var de ett 30-tal och idag är 
cirka fem stycken med från starten. 

De har flyttat på sig många gånger 
och bland annat varit i Pingstkyrkan, 

Missionskyrkan och Röda korsets 
lokaler. Nu är det i Kyrkans Hus i 
Mullsjö som de ses på fredagsefter-
middagar. 

Programmet för träffarna har va-
rierat stort. I början var det mer lek-
tionsinspirerat med mycket prat för 
att lära sig svenska men också hjälp 
med kontakter med bland annat mig-
rationsverket. Under åren sedan star-
ten har programmet kommit att inne-
hålla allt från innebandy, spelkvällar, 

syjunta, iranska och palestinska aft-
nar till studiebesök och kakbufféer. 
Gruppen har också hunnit med en 
resa till Göteborg där de bland annat 
besökte Liseberg. 

Stort engagemang utifrån
Engagemanget runt omkring dem är 
stort. Språkkaféet har lånat ut cyklar, 
datorer, körkortsböcker med mera, 
som människor har skänkt för att 
hjälpa till. Länsbiblioteket har gett 
dem surfplattor för att underlätta un-
dervisningen. Röda korset har lånat 
ut symaskin och lokal. Studieförbun-
det Bilda har haft hälsoundervisning 
och pratat om svensk vård. Några 
familjer har öppnat sina hem för de 
asylsökande. MAIS har bjudit på in-
träde för alla i språkkaféet och hjälpt 
dem att komma in i samhället, bland 
annat genom att de har fått hjälpa till 
att grilla och stå i kiosken. 

-MAIS har varit den stora integra-
tionsbryggan, berättar Gertrud Da-
vidsson. Genom MAIS har de blivit 
kända ansikten och kunnat bevisa att 
integration inte behöver vara så svårt. 

Starka vänskapsband
Variationen på de länder som är re-
presenterade är stor, Iran, Irak, Af-
ghanistan, Pakistan, Syrien, Palestina, 
Eritrea, Kurdistan och så vidare. Det 
har varit många människor som varit 
med under de bara två år som språk-
kaféet varit igång. 

Till återträffen för ett år sen kom ett 
60-tal. Människor som har fått flytta 
till andra kommuner kom tillbaka för 
att få ses igen. Varför folk åker långt 
för att få träffas igen är inte svårt att 
förstå när man hör svaren på frågan 
varför de är på språkkaféet

- För att umgås, säger Mirna Jag 
känner mig trygg och trivs bra. Här 
går det inte göra fel, på skolan känner 
jag stress för att jag inte gör rätt men 
här kan jag slappna av. Jag kommer 
in i samhället här.

På språkkaféet träffas och trivs många olika nationaliteter
Text: Malin Falk   Foto: Gertrud Davidsson och Malin Falk

Programpunkterna på språkkaféet är lika variationsrika som nationerna, som 
deltagarna kommer från. Men kanske är det vänskapen som uppstår mellan de 
asylsökande och de som arbetar här som är det mest värdefulla.

Tvillingarna Shima och Shardi Sadri och Afrooz Seied Aladin Hosein bjuder 
deltagarna i språkkafeét på ”iransk” fika. 
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På språkkaféet träffas och trivs många olika nationaliteter
Text: Malin Falk   Foto: Gertrud Davidsson och Malin Falk

Mirna, 19 år, är född i Sverige men 
fl yttade till sitt ursprungsland Pales-
tina för att sedan komma tillbaka hit 
för att studera datateknik.

-Alla här är mina vänner, säger Ab-
dullah. De är fantastiska personer. Jag 
lär mig nya saker och här kan jag få 
råd och hjälp. 

Abdullah är 21 år och kom till 
Mullsjö för två år sedan.

-Det fi nns många människor som 
fått jobb, inklusive jag själv, berättar 
Abdullah, som är en av dem som varit 
med i språkkaféet sedan starten. 

-De är mina vänner säger Habib Ul-
lah. Han är 42 år och har kommit hit 
under det här året. 

- Vi sitter och pratar svenska och 
jag gillar att ha kontakt med svenska 
människor. Jag tycker om svenska 
språket, fortsätter han.

Volontärerna som jobbar med 
språkkaféet håller med dem. 

- För att det är jätteroligt! säger Len-
nart. Jag har fått så många vänner. 
Jag kan inte sluta helt enkelt. Vi ses 
för att vi blivit vänner!

- Jag har alltid tyckt att det är spän-
nande med människor från olika län-
der, säger Monica, och man får en an-
nan förståelse för fl yktingar. 

- Det här ger mig så mycket, berättar 
Gertrud entusiastiskt, både av glädje 
men också av sorg med alla avslag på 
asylansökningar som sker just nu. Det 
berikar mitt liv och jag vet inte hur 
jag skulle klara mig utan det. Jag är 
så tacksam för mitt eget liv! 

Då basen för språkkaféet har varit 
Pingstkyrkan, Missionskyrkan och 
Svenska kyrkan känner de också alla 
tre att det har blivit djupare ekume-
niska relationer. 

Välkommen 
att vara med i gemenskapen i Språkkaféet! Det är öppet för alla! 
Man träffas varje fredag i Kyrkans Hus i Mullsjö mellan  kl 16.30 – 18.30.

Internationell fredagseftermiddag i Kyrkans Hus med trivsamt språkkafé. Från vänster Habib Ullah Aman, Abdullah 
Sinamn, Gertrud Davidsson, Monica Jansson, Merna Ghazzawi och Lennart Hedlund.

Gertrud Davidsson är initiativtagare 
till språkkaféet, som blivit till både 
nytta och nöje för deltagare från en 
mångfald olika länder. 
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Baka höstens godaste 
äppelpaj!

Det här behövs:
8 äpplen
150 gr smör
3 dl havregryn
1 dl socker
½ dl grädde
½ dl sirap

Inget går upp mot en hemlagad äppelpaj. 
Lätt att baka och uppskattad av alla. Här 
har kyrkorådets bakningskunniga Helvi 
Dahlén gett oss sitt recept på en äppelpaj 
med smak av både kardemumma och kanel.

FO
TO

: H
EL

V
I D

A
H

LÉ
N

1 ½ dl vetemjöl
½ tsk bakpulver
½ tsk malen kardemumma
½ tsk kanel
2 kryddmått havssalt

Gör så här:
Skala, kärna ur och skiva äpplena. Lägg dem i en smord paj-
form. Smält smöret och blanda i övriga ingredienser. Fördela 
smeten över äpplena.
Grädda i 175° ugn i ca 30 minuter tills pajen är gyllenbrun.
Servera med glass eller vaniljsås.

Nyfikenheten fick oss att ställa några frågor till fem av alla ungdomar, som kommer till 
församlingens olika verksamheter. Församlingspedagog Malin Falk frågade dem 

1. Varför är du aktiv i kyrkan?

2.  Vad är det bästa 
med kyrkan?

Melvin Klasson, 15 år
1.  Har inget annat för 

mig

2. Man får fika

Julia Bergman, 15 år
1.  För att jag konfirme-

rade mig

2. Alla människor

Viktor Schalin, 18 år
1.  Jag gillar det kyrkan 

står för och att det är 
en öppen gemenskap 
som man känner sig 
välkommen till

2.  Att kyrkan är öppen 
för alla

Alexander Nilsson, 
15 år
1. För att det är roligt

2. Gemenskapen

Vad är det bästa med kyrkan?
- fem unga svarar 

Felix Östlund, 15 år
1.  För att jag älskar att 

hänga med alla sköna 
människor

2.  Samma som ovan, plus 
att det är mysigt
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Ska jag söka upp ett medium
för att få kontakt med min 
döda sambo?

Fråga prästen

Hej Torbjörn,
Det har gått två år sedan jag förlorade min älskade sambo i cancer. In i det sista 
trodde och hoppades jag att hon skulle klara sig men så blev det alltså inte och 
nu är jag ensam kvar. Sorgen och saknaden är fortfarande stor. Så härom kväl-
len började jag av en slump titta på ett tv-program om det övernaturliga och 
där fanns en kvinna som utgav sig kunna komma i kontakt med våra kära bort-
gångna. Jag såg en strimma av ljus men samtidigt blev jag tveksam. Jag har se-
dan barndomen en stark tro och har försökt leva som en sann kristen och nu vill 
jag veta hur du som präst och företrädare för ”min” kyrka ställer dig till att jag 
söker upp ett medium för att få den tröst som jag hittills inte hittat någonstans.

Bertil som sörjer och saknar

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

Hej Bertil!
Som präst är det frestande att genast 
svara nej! Självklart ska du inte gå 
till ett medium. Men låt mig börja i 
en annan ända.

Att mista någon ställer världen på 
ända, många känner det som om 
man mist en del av sig själv. Att vilja 
få tillbaka det man förlorat är den 
mest självklara reaktionen. Sorgen 
gör oss sårbara och lättpåverkade. 
Kanske är det lätt att tänka att bara 
jag fi ck ett litet tecken om att den 
jag saknar mår bra, så skulle det bli 
lättare, men jag tror faktiskt inte att 
det är så vi är konstruerade.

Det jag skulle önska för dig Bertil 
är att du har en vän, eller någon du 
kan anförtro dig åt. Kanske kan du 
höra av dig till någon här i försam-
lingen. Någon som vågar lyssna till 

din berättelse, som kan skratta åt 
glada minnen, och som vågar stanna 
när tårarna rinner. Det är så vi kan 
hjälpa varandra och det är så vi kan 
hjälpa oss själva när livet är svårt. 
Om du har tur och kommer till ett 
medium som är en god människo-
vän och lyssnande medmänniska, så 
är det ändå din egen berättelse, och 
inte din avlidna sambos, som står i 
centrum. 

Men att söka sina svar i den del av 
verkligheten som vi kallar andlig-
het är allt annat än enkelt. Kyrkan 
har alltid och av goda skäl avrått 
från att söka kontakt med de som 
är döda. Det fi nns många orsaker till 
det, men ibland brukar jag tänka på 
när mina barn var lite yngre och gav 
sig iväg på läger och resor, då hörde 

de sällan av sig så länge de hade det 
bra. Började de längta hem eller nå-
got annat hände då hörde de av sig, 
men om allt var bra, så var det tyst. 
Precis så tror jag det är med de som 
avlidit också, inga nyheter är bra ny-
heter! 

Du kan också vara trygg i att i din 
sorg när du känner dig ensam och 
ledsen, så är Guds änglar och Je-
sus själv aldrig långt borta från dig. 
Men din sambo tillhör nu en annan 
del av verkligheten än vad du och 
jag gör. Däremot hör ni fortfarande 
ihop, er kärlek och det ni delat till-
sammans, kan döden inte ta ifrån 
er. Kärleken är större än döden. Allt 
detta blir som tydligast när Jesus 
lämnar graven tom. Tillvarons star-
kaste kraft är inte döden, det är inte 
döden som får sista ordet i våra liv, 
utan kärleken, Guds kärlek.

Att på något sätt söka kontakt 
med de döda, fl yttar också lätt vårt 
fokus bort från livet som vi lever 
här. Människans andlighet är lätt att 
spela på och är lätt att förvränga. 
All andlighet som inte bygger på 
kyrkans grundläggande insikt att 
Gud valt att bli människa, utan som 
vill göra oss ”andliga” och vända 
oss bort från vår mänsklighet, bör 
avvisas. 

En del tycker denna dubbelhet är 
lite svårsmält, att kyrkan både tror 
på ett liv efter döden och den and-
liga verkligheten, men samtidigt 
avvisar den här sortens kontakter. 
Men det är precis så det är, därför 
önskar jag dig igen att du ska hitta 
någon att dela livets historier med, 
och hälsar dig välkommen till våra 
kyrkor och hoppas att du ska hitta 
både tröst och livsmod.

Torbjörn Andersson
Komminister

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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En av mest utsatta situationer 
vi kan hamna i är, när en nära 
anhörig dör. Antingen det är 

en gammal människa och ganska för-
väntat eller om ett dödsfall sker plöts-
ligt kommer vi en belägenhet som vi 
inte är vana att handskas med.

Vem tar jag kontakt med, vem ska 
hjälpa mig rent praktiskt och vem ska 
trösta och stötta mig?

- Slå en signal till prästen först, tip-
sar Torbjörn Andersson, komminis-
ter i Mullsjö-Sandhems församling. 
Många tänker inte på det utan be-
gravningsentreprenören blir kanske 
den första du kontaktar. Prästen ger 
tröst och är igenkännande, fortsätter 
Torbjörn. Dessutom kostar han inget! 
Det är skönt att få bolla situationen 
både med präst, begravningsentrepre-
nör och gärna nära vänner. 

Poängterar människovärdet
Vad ska jag tänka på och hur ska jag 
tänka, när jag planerar begravningen 
för en kär anhörig?

- Begravningen är till för de anhö-
rigas skull, säger Torbjörn. Det är en 
själavårdande ritual där man poäng-
terar människovärdet.När du kontak-
tar en präst för att prata om begrav-
ningen, så kommer han eller hon hem 
till dig som anhörig för ett samtal och 
på så sätt få alla pusselbitar och ska-
pa sig en bild av den avlidne. 

Många gånger blir vi uppmanade att 
själva skriva ner våra tankar och öns-
kemål om den framtida begravnings-
ceremonin.

- Det är väl inte fel, tycker Torbjörn 
men prata också gärna om det, upp-

manar han. Det underlättar för de an-
höriga när den dagen kommer. Man 
kanske inte slaviskt måste följa det 
som skrivits ner utan låta till exempel 
musikvalet bli en blandning av anhö-
rigas och den avlidnes önskemål.

- Det handlar om att hitta mixen 
mellan de som deltar i begravnings-
gudstjänsten och den avlidne, förkla-
rar Torbjörn. Begravningen ska ge 
hopp och tröst, fortsätter han och be-
rättar att han själv har begravt både 
sin far och sin fosterbror. Pappa var 
kyrkoherde och fosterbrodern hade 
hamnat långt i utkanten på samhället. 
Man kan förmedla samma sak, hopp 
och tröst men på helt olika sätt.

Personlig men inte obegriplig
Numera i individualismens tid pratar 
vi mycket om att begravningen ska 
vara så personlig.

- Gärna det, säger Torbjörn men 
den får inte bli obegriplig. Vi får inte 
glömma att det är en själavårdande 
ritual.

Ibland tror vi att vi måste välja en 
borgerlig begravning för att kunna 
göra den friare och så personlig som 
vi önskar.

- Men det stämmer inte, slår Tor-
björn fast. Man kan själv forma en 
begravning och göra mycket inom 
ramen för Svenska kyrkans ordning. 
Det finns en otrolig frihet, berättar 
Torbjörn.  Det enda som måste finnas 
med är överlåtelsen och avskedet. 

- Jag tror att utvecklingen ändå 
kommer att gå mot traditionella be-
gravningar, säger Torbjörn. Döden 
kommer att få ta mera plats. 

Behov av avslut
Måste vi då ha en begravning över 
huvud taget?

- Svenska kyrkan proklamerar alla 
människors värde, säger Torbjörn 
med övertygelse. Vi talar om för värl-
den att en värdefull människa har 
dött! En liten samling vid dödsbädden 
kan man i alla fall ha. Människan har 
ett behov av ett fint avslut och av att 
få säga adjö.

I det sammanhanget passar Tor-
björn på att berömma Mullsjö- och 
Sandhemsborna.

- De är duktiga på att visa att männ-
iskor har ett värde genom att komma 
på begravningsgudstjänsten och då 
också visa sin medkänsla, säger han.

Barn på begravning
Ska man då ha barn med sig på be-
gravningen?

- En begravning kan göras barn-
vänlig, framhåller Torbjörn. Många 
gånger kan barnen uppleva det mera 
skrämmande om de inte själva får 
vara med och se och uppleva vad det 
är som händer.

Däremot är han lite tveksam när det 
kommer till den eventuella minnes-
stunden. För barn kan det vara svårt 
att vi går från tårar till många gånger 
en lättsam stämning och skratt. Men 
vi kan förklara att vi behöver glada 
minnen också!

- Minnesstunden kan också göras 
barnvänlig, fortsätter Torbjörn. Ta 
hänsyn till att barn inte kan sitta stilla 
så länge och kanske lyssna till många 
och långa tal.

- Minnesstunden har en funktion, 

- Vi har behov av ett fint avslut och att få säga adjö, säger komminister Torbjörn  
Andersson. Begravningen är en själavårdande ritual.
Som präst får – och kan - han hjälpa människor, som är i en extremt utsatt position.

Komminister Torbjörn Andersson:

Begravningen förmedlar 
hopp och tröst
Text: Inger Ridström   Foto: Helvi Dahlén
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säger Torbjörn. Vi behöver varandra 
och tänk på att skrattet har en fri-
görande verkan. Det hjälper med lite 
humor också i den här svåra situatio-
nen. Att berätta om det roliga, som vi 
upplevt tillsammans med den avlidne 
är läkande. Du kan skratta och gråta 
samtidigt!

Begravningen förmedlar hopp
Om sin roll som präst och den som 
nästintill dagligen kommer i kontakt 
med sorg och begravning ser han det 
som positivt få hjälpa människor, som 
befi nner sig i en extremt utsatt posi-
tion.

- Begravningen förmedlar ett hopp, 
förklarar han. Du får vara ledsen men 
inte rädd, rädslan förhindrar både 
skratt och tårar och vi behöver båda 
delarna för att hantera sorgen.

Kyrkan är som en järnvägsstation; 
vi ska åt olika håll.

Med all sin erfarenhet vill Torbjörn 
råda oss att fundera ordentligt på vil-
ket begravningsskick vi väljer.

- Jag rekommenderar aldrig minnes-
lund om någon frågar mig till råds, 
säger Torbjörn. Tänk noga igenom 
det valet. Du kan inte ändra dig se-
nare. 

Till sist vill Torbjörn påminna om 
att man inte kan bete sig fel, när det 
gället begravningen. Han tycker sig 
många gånger uppleva en ängslighet, 
som inte borde fi nnas.

- Gör som du känner så blir det inte 
fel, uppmanar han! 

Som medlem i Svenska kyrkan får du kostnadsfritt till-
gång till begravningsgudstjänst med präst, kyrkomusi-
ker, vaktmästare och i förekommande fall bärare. Det 
har redan betalats via kyrkoavgiften. Vill du ha en sång- 
eller instrumentalsolist kostar det dock extra. 

Gravplats, gravsättning och kremering med mera be-

talas genom begravningsavgiften. Alla betalar begrav-
ningsavgift oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan 
eller inte. Dödsboet, eller anhöriga, står för kostnader 
som bland annat rör kista, svepning och kistdekoration.

Ytterligare information fi nns på Svenska kyrkans hem-
sida.

- Begravningen är en själavårdande ritual 
där man poängterar människovärdet, 
säger komminister Torbjörn Andersson, 
som har många kloka ord att ge oss om 
begravningar och sorg.

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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Det här händer i din församling i höst!
Nu är det dags igen Nu är det dags igen Nu är det dags igen 
för succékvällen med julpyssel!för succékvällen med julpyssel!för succékvällen med julpyssel!för succékvällen med julpyssel!för succékvällen med julpyssel!för succékvällen med julpyssel!
Måndag den 27/11 kl 18 är det krans-
bindning i Kyrkans Hus i Mullsjö.
Att binda en enriskrans utan handskar är oer-
hört stickigt! Förra året hade vi rekordmånga 
kransbindare! Det var fullt av mammor som i 
alla hörn – på både golv och bord – julpysslade 
och band kransar. Det var främst föräldrar som 
går med sina små barn till Öppet hus i Mullsjö 
och Sandhem. För många av oss blir det första 
- kanske andra - koppen glögg och när vi pyss-
lat färdigt tar vi oss an fi kabordet och lyssnar 
på julevangeliet. Många brukar prova lyckan 
vid lotteriet och några brukar gå hem som vin-
nare, kanske alla faktiskt – för det blir alltid en 
helhärlig kväll. Välkomna!!
Anmälan till johanna.bard@svenskakyrkan.se

Julfest för alla Julfest för alla Julfest för alla Julfest för alla Julfest för alla Julfest för alla 
Öppet hus-familjerÖppet hus-familjerÖppet hus-familjerÖppet hus-familjerÖppet hus-familjerÖppet hus-familjer
Torsdag den 30/11 mellan 
kl 10 - 12.30 är det julfest i 
Sandhems Församlingshem 
för alla Öppet hus-familjer.
Vi startar i Sandhems kyrka med andakt och 
sång. 
Därefter går vi över till församlingshemmet för 
lek och dans kring granen. Vid 11.30-tiden du-
kas det fram en enkel jullunch och innan vi går 
hem får alla barn en julklapp. 
Anmälan till johanna.bard@svenskakyrkan.se.
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Det här händer i din församling i höst!
Följ med på spännande Följ med på spännande Följ med på spännande 
och roliga utfl ykter!och roliga utfl ykter!och roliga utfl ykter!och roliga utfl ykter!och roliga utfl ykter!och roliga utfl ykter!
Tisdag den 31/10 Prison Island
För barn och ungdomar som är 10 år eller 
äldre. Mer info fi nns på vår hemsida, 
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.
se

Torsdag den 2/11 Astrid Lindgrens 
värld
Häng med på årets mysigaste familjeutfl ykt och 
hälsa på Pippi, Ronja, Emil och lek i de fi na 
miljöerna! 
Vi åker buss från Kyrkans Hus i Mullsjö kl 9 
mot Vimmerby. Under resans gång stannar vi 
för morgonandakt och fi ka på ett lämpligt stäl-
le. Framme i Astrid Lindgrens värld utnyttjar 
vi dagen och njuter av allt som erbjuds. Vi åker 
hemåt vid stängning kl 19 och räknar med att 
landa i Mullsjö kl 21.30.

Ta med matsäck och fi ka (eller pengar till det-
samma) för hela dagen. Kostnad för resa och 
entré är bara 50 kr/person!! Barn under 12 år 
ska ha vuxens sällskap, en vuxen kan ansvar 
för mer än ett barn. 
Anmälan senast den 25/10 med namn och ålder 
på samtliga resande upp till 14 år till:
johanna.bard@svenskakyrkan.se. 
Du är anmäld när du fått en bekräftelse! 

Tisdag den 21/11 Barnens hus 
i Tidaholm
Häng med till Bar-
nens hus! Det blir en 
förmiddag med lekar, 
utklädning och pyssel 
i en underbar gam-
mal skola i Tidaholm, 
omgjord till Barnens 
hus. Vi åker i egna bi-
lar och ses där kl 10, 
var och en stannar så 
länge man har lust. Vi 
bjuder på entrén, 70 
kr för alla över 1 år! 
Lunch och fi ka ordnar 
ni själva. 
Anmälan till johanna.bard@svenskakyrkan.se 
senast den 20/11.

Bjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syföreningBjurbäcks syförening
Alla hälsas välkomna till Bjurbäcks syförening! 
Två träffar återstår i höst – den 20 november och
11 december.
Tiden är kl 14 – 16 och platsen skolan i Bjurbäck.
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Öppen Gemenskap hälsar alla 
välkomna till höstens program!

2 november kl 14.30 
i Sandhems Församlingshem 
”Den siste bonden”
Syskonen Stig och Berit Aronsson 
brukar sin arrendegård Tämmes-
boda på ett ålderdomligt vis, helt i 
samklang med naturen. De har ingen 
elektricitet, inget indraget vatten eller 
avlopp men klarar sig utmärkt ändå. 
Här råder självhushållning i ordets 
rätta bemärkelse; de är självförsörjan-
de på det mesta tack vare de fem kor-
na, några kalvar, ett sextiotal höns, en 
fl ock får och arbetshästen Rallaren. 

Genom fotografen Lars-Olof Hall-
berg får vi följa syskonen under ett 
helt år på gården, från sådd till skörd 
och timmerkörning med häst i vinter-
skogen bland mycket annat.

9 november kl 14.30 
i Kyrkans Hus i Mullsjö
”Allt går bara man vill”
Angelita Nooni är sångerskan som 
medverkat i TV 4:s Sikta mot stjär-
norna och Café Norrköping och gjort 
otaliga spelningar runt om i världen. 
Nu berättar hon om sin uppväxt i en 
familj präglad av stark gudstro men 
också av en far med ett hårt miss-
bruk. Hon är ett maskrosbarn som 
vuxit genom asfalten! Hon varvar sin 
berättelse med sång.

Öppen Gemenskap bjuder på ett omväxlande program på torsdagar från 
klockan 14.30 till 16.
Kaffe med dopp serveras till en kostnad av 25 kronor!

16 november kl 14.30 
i Sandhems Församlingshem
23 november kl 14.30 
I Kyrkans Hus i Mullsjö
”Hjärtat i Afrika”
Lena Linde, kommunikatör på Svens-
ka kyrkan i Tidaholm, berättar om 
och visar bilder från sina upplevelser 
från bland annat kåkstäderna i Syd-
afrika och besök hos mentormam-
mor. Hon berättar också om hur vi 
kan göra skillnad t ex genom Svenska 
kyrkans internationella arbetes julin-
samling, som i år fokuserar på barns 
grundläggande rättigheter.

30 november kl 14.30 
i Sandhems Församlingshem
7 december kl 14.30 
i Kyrkans Hus i Mullsjö
”Julmusik och grötfest”

Mullsjö-Sandhems församlings upp-
skattade kantor Gerd Lindgren bju-
der på sång och musik som får oss i 
julstämning.

Tänd ett ljus på bönewebben!
På bönewebben https://be.svenskakyrkan.se/ kan du tända ett digitalt ljus. 
Där kan du samtidigt skriva en bön eller tanke, som andra också kan läsa. 
Du är alltid anonym på bönewebben.
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Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan. Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför 
kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem  

Varmt välkommen att fira gudstjänst 
i Mullsjö-Sandhems församling!

BJÖRKGÅRDEN
Andakt på torsdagar kl 10.30

MARGARETAS PARK
Andakter följande lördagar kl 15: 2 september 
och 7 oktober

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
·  Morgonandakt – Vardagar kl 8.45

·  Veckomässa – Onsdagar kl 18

·  Andakt med små och stora – Tisdagar kl 9.15

OKTOBER
29 oktober – 20 söndagen efter trefaldighet

Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa, reformationsjubileum

Kl 16 Sandhems kyrka: Gudstjänst med små och stora. 
Musikal med församlingens barnkörer

NOVEMBER
4 november – Alla helgons dag
Se också sidan 3!

Kl 15 Bjurbäcks kyrka: Minnesgudstjänst. Medverkan 
av Alexsandra Bondarenko - violin

Kl 16 Sandhems kyrka: Minnesgudstjänst, Sandhems 
kyrkokör

Kl 17 Nykyrka kyrka: Minnesgudstjänst, Nykyrka 
kyrkokör och Alexsandra Bondarenko på violin 
medverkar

5 november –  Söndagen efter Alla helgons dag

Kl 11 Utvängstorps kyrka: Gudstjänst i allhelgonatid 
Kyrkvillans barn medverkar

12 november – 22 söndagen efter trefaldighet

Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

19 november – Söndagen före domsöndagen

Kl 10.30 i Pingstkyrkan i Mullsjö. Kyrkorna i Mullsjö 
fi rar gudstjänst tillsammans under rubriken ”Om präs-
ten/pastorn själv får välja”

Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

26 november – Domsöndagen

Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

DECEMBER
3 december – 1 söndagen i advent

Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst med Nykyrka 
kyrkokör

Kl 16 Sandhems kyrka: Gudstjäns

10 december – 2 söndagen i advent

Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 16 Bjurbäcks kyrka: Gudstjänst

Dessutom...

Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10-11.30 
Repris måndag 17.30-19, lördag 13-14.30

Programinnehållet annonseras i 
radiomullsjo.se

SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 123 272 22 39

FOTO:FREDRIK RYDHOLM

KYRKTUPPEN 4-2017 25



Den nyanlagda askgravlunden på Sandhems kyrkogård.

Nykyrka kyrkogård har fått en askgravplats.

De här gravskicken 
kan församlingen erbjuda

I anknytning till Nykyrka kyrka 
finns Skogskyrkogården där det 
också finns en minneslund, som 

förra året fick en ny ljusbärare.
På Skogskyrkogården finns sedan 

2008 en askgravplats, som består av 

263 platser och i dem kan askan efter 
en eller flera begravas. Vid varje grav-
plats finns en natursten och på den 
placeras en namnplatta. Anhöriga får 
vara med vid nedsättningen av askan. 
Runt kyrkan finns kyrkogården med 

Från att det tidigare bara funnits den traditionella kist- eller urngravplatsen, 
kan Mullsjö-Sandhems församling, som ansvarar för begravningsverksamheten 
för alla kommunens innevånare, nu erbjuda flera olika typer av gravskick.

kist- och urngravar. På kyrkogården 
anlades förra hösten en ny askgrav-
plats med plats för 18 askor gånger 
två, i en gammal grav, som på så sätt 
återanvänds.

På Sandhems kyrkogård finns urn- 
och kistgravar. På kyrkogården an-
lades förra året en askgravlund, som 
ger plats för 24 askor i anslutning 
till en återanvänd grav. Här sätts en 
namnplatta upp på den gemensamma 
stenen. Anhöriga får inte vara med 
vid urnsättningen. På den här kyr-
kogården finns också en minneslund 
med ljusbärare.

På Bjurbäcks kyrkogård finns för-
utom urn- och kistgravar en askgrav-
plats sedan några år tillbaka. Också 
här har man återanvänt en gammal 
grav. På askgravplatsen finns möjlig-
het att sätta upp namnskylt. Vid urn-
sättning får anhöriga vara med.

Vid Utvängstorps kyrka finns en 
kyrkogård med urn- och kistgravar. I 
tid till allhelgonahelgen förra året fick 
minneslunden på kyrkogården en ny 
ljusbärare.

Väljer man att anhörig ska 
gravsättas på någon av för-
samlingens askgravplatser 
tillkommer en kostnad för 
första gravsättningen på 
5.300 kr som gäller i 25 år 
därefter 1.200 kr för varje 
ny urnsättning då även grav-
rättstiden utökas så att gra-
ven gäller i 25 år. I priset in-
går skötsel samt namnplatta.

Askgravlunden i Sandhem 
sköts av Mullsjö-Sandhems 
församling och gravrättstiden 
gäller i 25 år till en kostnad 
av 1.200 kr för namnplattan.
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Begravningslagen styr reglerna
för de olika gravskicken

Ända fram till i början på 
1960-talet var det enda grav-
skicket i princip enskilda gra-

var eller familjegravar i kista eller 
urna. Men det växte fram ett behov 
av ett alternativ och då började man 
anlägga minneslundar. Intresset för 
minneslunden hörde ofta ihop med 
att man inte behövde ha någon grav-
skötsel.

Minneslunden är dock ett anonymt 
gravskick vilket innebär att det inte 
finns namn vid minneslunden och an-
höriga får heller inte närvara vid ned-
sättningen av askan. 

Så småningom växte behovet av ett 
mellanting mellan den traditionella 
graven och minneslunden. Resultatet 
har nu blivit att flera kyrkogårdar har 
askgravplatser och askgravlundar att 
erbjuda. Ofta har man här återanvänt 
gamla gravar, som återlämnats.

Minneslunden
är ett gemensamt och anonymt grav-
område för gravsättning av aska. An-
höriga får inte delta vid nedsättningen 
och inga namn finns vid området. Be-
sökare får smycka med snittblommor 
och ljus på en gemensam plats.

Askgravplatsen
är, som namnet säger, avsedd för 
gravsättning av aska. Varje grav har 
en tydlig namnskylt samt gravrätts-
innehavare. Gravrätten är dock be-
gränsad vilket bland annat innebär 
att kyrkogårdsförvaltningen sköter 
det gemensamma området med plan-
tering och annan utsmyckning. Vid 
graven får endast placeras en vas för 
snittblommor eller gravljus och vin-
terdekoration. Enskild plantering och 
minnessaker är inte tillåtna. Anhöriga 
får delta vid nedsättningen av askan.

Askgravlunden
är ett gemensamt område för grav-
sättning av aska med möjlighet att 
sätta en namnskylt på en gemensam 
gravanordning, till exempel en åter-
använd gravsten, Kyrkogårdsförvalt-
ningen ansvarar för all skötsel och 

plantering. Besökare får smycka med 
snittblommor och ljus på gemensam 
plats. Anhöriga får inte delta vid ned-
sättningen av askan.

Kist- och urngravplatsen
Kan ha plats för en eller flera kistor 
respektive urnor. Gravrättsinneha-
varen får sätta upp gravsten efter 
godkännande från huvudmannen vil-
ket är församlingen. Gravplatsen får 
smyckas utifrån bestämmelser för res-
pektive kyrkogård. Men det är heller 
inget villkor för att inneha gravrätten; 
gravplatsen behöver inte ha varken 
gravsten eller blomplantering.

Gravrätten
för kist-, urn- och askgravplats är 25 
år. Vid ytterligare gravsättning för-
längs gravrätten automatiskt så att 
den blir 25 år från senaste gravsätt-
ningen. Förnyelse av gravrätt kan gö-
ras av gravrättsinnehavaren för en tid 
av 15 år. 

Kontakta församlingsexpeditionen 
för ytterligare information och upp-
gifter om kostnader.

Vi har gått från den traditionella kistgraven via minneslunden till askgravplatsen 
och askgravlunden. Reglerna för de olika typerna av gravskick skiljer sig åt en del 
och bestäms av begravningslagen.

Askgravplatsen på Bjurbäcks kyrko-
gård.

Minneslunden på Skogskyrkogården 
i Mullsjö.

Askgravplatsen på Skogskyrkogården 
i Mullsjö.

KYRKTUPPEN 4-2017 27



Efterlysning!
De här gravarna saknar gravrättsinnehavare

Ibland saknas uppgifter i gravbo-
ken om vem som är innehavare 
till en gravplats, oftast handlar det 

om äldre gravar. Före 1 april 1991 
behövde nämligen inte gravrättsinne-
hav anmälas till huvudmannen, alltså 
församlingen, utan gravrätten gick 
automatiskt till efterlevande arvingar.

Att vara gravrättsinnehavare inne-
bär både rättigheter och förpliktelser, 
till exempel att hålla gravplatsen i 
ordnat och värdigt skick. 

Om man inte lyckas finna gravrätts-
innehavaren trots de åtgärder som 
vidtas, återgår graven till församling-
en. Det är alltså viktigt att höra av sig 
till församlingsexpeditionen om man 
har någon anknytning till de här gra-
varna!

Mullsjö-Sandhems församling föl-
jer en rekommenderad arbetsmodell 
för att söka gravrättsinnehavare. Den 
innebär:

•  Grön skylt sätts upp på gravplat-
sen med uppmaning att ta kontakt 
med kyrkogårdsförvaltningen. Da-
tum för uppsättandet antecknas i 
gravboken, och rekommendationen 
är att skylten finns på gravplatsen 
under minst två allhelgonahelger 
och två morsdag. Under denna tid 
får det förutsättas att någon med 
anknytning till gravplatsen besöker 
platsen och tar del av uppmaningen.

•  Information sätts upp på begrav-
ningsplatsen om skälet till den 
skyltning som förekommer på grav-
platserna; alltså de gröna skyltarna.

•  Information publiceras även på för-
samlingens webbplats.

•  Lokal information sprids genom 
församlingsblad.

•  När de här åtgärderna har genom-
förts och ingen trots det har hört 
av sig ska sökandet avslutas. Har 
ingen hört av sig inom den angivna 
tiden av två år bör huvudmannen 
kunna utgå från att det numera inte 
finns någon innehavare av rätten till 
gravplatsen.

•  Gravplatsen får därmed anses som 
återlämnad till huvudmannen och 
därigenom upphör gravrätten enligt 
begravningslagen.

•  Sökandet avslutas med en rapport 
så att allmänheten och efterlevande 
kan se vad huvudmannen gjort i 
ärendet.

•  När gravrättsinnehavare avlider är 
dödsboet skyldigt att anmäla ny 
gravrättsinnehavare.

Den gröna skylten uppmanar någon med anknytning till gravplatsen att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att 
finna gravrättsinnehavare.
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Gravrättsinnehavare söks
till följande gravar på Nykyrka kyrkogård
Gravplats  Namn på gravanordning  Senast gravsatt/år

I 22-25 Gallander  Gallander Nora, 1978

K 39 Ljungqvist  Ljungqvist Ingrid Hedvig, 1970

L 5-6 Kindlund  Boström Gunvor Elisabet Sofi a, 1996

01 5-6 Karlsson Gren  Karlsson Gren Signe, 1986

01 84 Nyström  Nyström Karl Bernhard, 1975

04 31 Hjerp  Hjerp Alice Regina, 1989

04 38 Blesserstam  Blesserstam Berit Anna Viola, 1992

06 54-55 Johansson  Johansson Svea Hilma Viktoria, 2001

07 22-23 Blomgren  Blomgren Nanny Emilia, 1976

10 1064-65 Emanuelsson  Emanuelsson Simon Johan Evert, 2006

Gravrättsinnehavare söks 
till följande gravar på Bjurbäcks kyrkogård
Gravplats  Namn på gravanordning  Senast gravsatt/år

A 48 a-b Lind  Andersdotter Lind Ida, 1936

B 52 a-b Carlsson   Carlsson K Fredrik, 1962

F 21-22 Eriksson  Eriksson Elsa Kristina Gustava, 2011 

Gravrättsinnehavare söks
till följande gravar på Sandhems kyrkogård
Gravplats  Namn på gravanordning  Senast gravsatt/år

02 141 Henningsson  Henningsson Gerda, 1943

03 83-84 Lindström  Lindström Aron A, 1944

04 15-16 Blom  Blom Anna Josefi na, 1970

06 42 Karlsson  Karlsson Erik Artur Tag, 1993

06 56 Jonsson  Jonsson Paul Emanuel, 1969

07 119-120      Löfving  Löfving Hanna Elisabet, 1970

08 45-46 Fredriksson  Olsson Signe Maria, 1987

10 77-78 Söderqvist  Söderqvist Frans Edvard, 1971
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Vinnare av Barnkrysset 
nr. 3/2017 är:
Matilda Blomberg Syrénstigen 30 Mull-
sjö, Moa Burman Saturnusgatan 11 
Mullsjö, Lian Arvidsson Barrgatan 39 
Mullsjö, Lucas Filipsson Lilla Stigabo 
Mullsjö.
GRATTIS!

1
2

INTE KOKT

SKAKA

KHöstkryss
1.Vilket vetebröd 
firas 4 oktober? 
2.Vilken månad 
kallades förr 
höstmånad?                                                                

FALLA   
IHOP

LÖVTRÄD

R ÅMJUK OCH 
SKÖN L E
R A

N
S A

ANDRA 
BOK-

STAVEN I 
ALFABETET

B

KARTBOK

HUND PÅ 
BARNSPRÅK

KOMMER 

FÄRG SOM ÄVEN 
KALLAS VIOLETT

SJUKDOM SOM GÖR 
DET SVÅRT ATT ANDAS

höstmånad?                                                                
3.Vem firas andra 
söndagen i november 
i Sverige?

TRAMPAR CYKLIST PÅ

DÖDA DJUR SOM 
GAMAR GÄRNA KÄKAR

A ROPADE 
HÖGTL S E B R

A T L A S
Korsords-

konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

E D A LP

KOMMER 
EFTER R

BARNSLIG
KAN MAN 
MED NÄSA

SKINANDE

3
TOKIGT 
SKRIVET

SNURRIG

NORGES 
HUVUD-
STAD

L S EEK A M V A R
L

N K
Y R

A
U R

S T A V F E
O S L O B L
N A I V M S

VÄSEN

TITTAR

R GUBBE I 
KÄND 
SÅNG N

L S E
DELAS 
OLIKA 

HUNDAR 
UPP I

R A S E O A K
EK A M V A R

Här kan du få hjälp 
att sköta graven

Gravskötselalternativ och priser:
0,25 – 0,30 kvadratmeter planteringsyta: 950 kr
0,31 – 0,40: 1.000 kr
0,41 – 0,50: 1.100 kr
0,51 – 0,60: 1.200 kr
Ljung: 50 kr/styck
Vinterdekoration: 175 kr
Ljuständning vid allhelgona-, jul- och nyårshelgerna: 200 kr/grav
Tvätt av gravanordning: 200 kr upp till 1 kvadratmeter
Igenläggning av planteringsyta: 150 kr

Gravskötsel innebär byte av planteringsjord, klippning och trim-
ning av gräsytor, borttagande av vissna blommor, plantering av vår- 
och sommarblommor och vid behov tvätt av gravsten. Plantering 
av ljung och utläggning av vinterdekoration om de artiklarna ingår 
i skötseln.

Du som vill ha hjälp med gravskötsel är 
välkommen att ta kontakt med församlings-
expeditionen på telefon 0392-122 00. 
Du kan bland annat få hjälp med att plantera 
blommor, tvätta gravstenen och tända ljus vid 
större helger. 

Svenska kyrkan
i Mullsjö-Sandhem

fi nns för dig
antingen du vill ha gemenskap

eller söker stillhet och ro
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Vi vill ha din lösning senast den 12 november. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och 
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 3/2017 är:
Sven Löfkvist Parkvägen 7 e Mullsjö, Christina Brengesjö Torestorpsvägen 14 Mull-
sjö, Elisabeth Gustavsson Aspelund 1 Sjöbol Mullsjö, Stig Andersson Syrénstigen 50 
Mullsjö, Kerstin Lidhamn Trastgatan 27 Mullsjö.

GRATTIS!

Blad1

Sida 1

V FÅGLAR VINGLA
RÄCKA RÖRLIG

MOJNA D Ä R F Ö R

B E D A R R A

G U D I N G

V A R ÄR GULD TRÄD A L

D A T E R A

E R I K
SUND

G A T THONA

SÖTA KALIUM ÅSNA T S A R E R

B E S K R I V I T NÄSLJUD
VILA

R O

L E G O H O R M O N E R JUNGFRU
OMGÅNG

SJUDER P O C H E R A R A D A M

P I K E N
URUSEL

K A S S
LED

K ÖRAM BITA

E S R A
NÄMNDE

S A N A T O

M A T T A
FÄRGATS

M Å L A T S

M
STÖR

O R O A R
SLASK

T ÖHÖJD

A V G Å N G S S I G N A L

L A R S STRÖM A G I OFEMTON SNO

BESKÅDA Å S E E X T R A P R I S

S J Ä L V A S A L A

Avsluta Luthers vackra 

beskrivning av skapelsen.            

”Hela skapelsen är som den allra 

underbaraste bok eller bibel, ...”

AV DEN 
OR-

SAKEN

VAR 
INAKTIV

BAGGAR ELLER 
KANINER

FÅGEL 
SOM EJ 
LÄGGER 

ÄGG

FRÅGA & 
FISK

TIDSBE-

STÄMMA

FIRAS 18 
MAJ

RÖD-
BRUNT 
LER-
GODS

FÖR-
MODA 
ELLER 
LÄRA

STYRDE 
RYSS-
LAND

BYGGA 
MED 

KNUTAR

FRAM-  
STÄLLT

BERTIL 
WOL-
GERS

SJÄL-
VISK-
HET

FLYTER 
GENOM 
KÖLN

FÖR-
KASTA

KAN MAN 
BYGGA 
MED SABLAR 

& LÖFTE
BILDAS I 
KÖRTLAR

FÖLL I 
EDEN

INVECK-
LADE

DEN ÄR EN 
GLIRING 
OCH ETT 
VAPEN

PROFET I 
BIBELN

MILITÄR 
ALLIANS

SÖRJA 
ELLER 
LÅNG-

SAMHET
NYANS EL-
LER LJUD

SÖLAR & 
FALUBOR

KAN VARA KNUTEN 
ELLER INTE KLARA LUKTAR 

ILLA

KOMMUN 
I LAPP-
LAND

SKARP 
ELLER 

GÖMDES 
MOSES I

MACKA-
PÄR

BANDA-
GE OCH 

BYGGMA-
TERIAL

ORT EL-
LER DAM

TECKEN 
FÖR 

RESAS 
START

FIRAS 10 
AUGUSTI

ÖVERKURS PÅ 
VÄRDEPAPPER VIND-

STÖT

BRUN-
SKJOR-

TOR

SES PÅ 
REA

SAGO-
VÄSEN

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 
Ståhl (c)

PÅ EGEN 
HAND

ORT PÅ GRÄNSEN 
MELLAN UPPLAND 

OCH 
VÄSTMANLAND

OPAR-
TISKA
FÖR-

SUMMAD

SÄTT
HAR MÅN-
GA FACK

GILLAR 
GLADA

SJUKDOM
DÄR VANN 
KARL XII

LITEN DEL 
AV GAS

HÄKTA & 
VID MUN

TAB-
LETTER

ROSEN-

OCH SÅ 
VIDARE

LOJALITET
SNO ELLER 

GRIPA
LUMPEN

STÖRTA 
ELLER 
VARA 

URSINNIG

1 november              Allhelgonadagen

FÅGEL EL-
LER SKÄRA 

TILL 
KUBER

LARV

UTOM-
JORDING

GAMMAL 
RELIGION

REPADE

DUKAR
ÅKALLA 

GUD
DEN HAR 

STRÄNGAR

NÄRINGS-
TILLSKOTT

1.Vilken stor väpnad konflikt 
började 1 november 1955 
och avslutades först 1975?          
……………...                                                      
2.Numera firas ingen 
namnsdag 1 november.                                  
Vem hade namnsdag denna 
dag 1993-2001?

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

SMIDER 
RÄNKER

VÄDERLEK
FRÅN-

SLAGEN
FRÖKEN

PLATS FÖR 
VINTER-
DVALA

DEN 
SLUTLIGA 
BEHÅLL-
NINGEN

ROSEN-
LAGER

KLAGADES

VÄGLEDER
STARTAR & 

UPPHÖR

GIBBON
GRAD OCH 

FJÄRIL

KALIUM
KRUSNING 
ELLER HÅL

MÖDAN 
VÄRT

BULTAR & 
GRUND

SIFFRA

LOS 
ANGELES

GULLIGA
TA AV 
DAGA

ÖLAND

PIMPEL-
BLÄNKE

LEDARE TÄTTING

PRO-
NOMEN

DÅ ELLER 
FÖDER

SPEL-
BOLAG

GÖR MAN 
PÅ GALÄR

GIRAFF-
DJUR 

FLOD

HAR 
KLÖVAR

ADELSMAN
FINNS DET 
VATTEN I

SKRIVDON
VANN SE-

RIE A 1990
TOPP

BÖRJAR 
SKALA

VAR ENTU-
SIASTISK

SAMVETS-
GRANNA

STRÖM

STRÖM-
MEN

FICK 
FREDSPRIS

HACKA EL-
LER FÅGEL

SLAG SKRIN BÄR EN

TILLVER-
KAR PLAN

KROPPS-
DEL & NOT

ÄMNE HONA

IGÅNGSATT

POKULERADE

VILL ID-
ROTTARE 
GÄRNA FÅ

BEARBETA METALL 
UTAN VÄRME

PLAN

UT-  
TALADE

LgSOMSORGS-

INTE 
UTTRÅKAD

ÄMNE

SKA GE 
GOTT 

STOR      
SKAL-          
BAGGE

UNGEFÄR 
22 DELAT 

SÄTE EL-
LER ÖVER-

DRYCK LÖVTRÄD

KOMPOSI-
TION EL-

LER GOTT-
GJORT

OVÄNLIGT 
SINNAD

TARIFF EL-
LER KÖRA 
PLAN PÅ 
MARKEN

MEDKÄNSLA

FATTA 
ELLER 
VERKA

DELSTAT                            
I USA

ÄNGSLAN

LARV

ETTÅRIGA 
HÄSTAR

SLÅ

HJÄLP TILL 
TOMTEN

LgSOMSORGS-
FULLT

GOTT 
ANSEENDE

22 DELAT 
MED 7

LER ÖVER-
TYGELSEN
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MED MARIE GUSTAVSSON  

"Ett steg i sänder och en tro
att detta liv får ha en bro
en bro över tid och över rum
där år och dagar ryms i en sekund
(Sonja Aldén, Bobby Ljunggren, 
Peter Boström)
Livet pågår här och nu, med allt vad 
det ger och med allt vad det tar.
Med åren har jag lärt mig söka reda 
på platser och miljöer som hjälper 
mig att stanna upp i vardagen och be-
grunda livet jag levt och lever.

Med sången och musikens hjälp kan 
jag lättare förstå livet.

Texterna hjälper mig att sätta ord på 
de känslor och tankar jag har.

Det vill jag dela med mig av efter-
som jag önskar att alla mina med-
människor ska fi nna sin plats och 
miljö för själslig ro.

Jag står i Sandhems kyrka, intill den 
vackert smidda ljusbäraren.

Jag tänder mitt lilla ljus på det stora 
och placerar det i ljusbäraren.

Ljuset tänder jag för dem som inte 
fi nns med oss längre.

För dem som gått före.
Jag ägnar mina bortgångna släkting-

ar en tanke, det är människor som 
betytt och än idag betyder något spe-
ciellt för mig.

Det är människor som lämnat spår 
kvar här på jorden.

Spåren är barn, barnbarn, minnen 
och anekdoter. 

Jag själv är ett spår, som jag känner 
tacksamhet över och ansvar att lämna 
vidare.

Sång och
musik
hjälper mig 
förstå livet

Marie Gustavsson, Sandhem har 
varit delaktig i Svenska kyrkans 
verksamheter sedan barndomen i 
bl a barnkör och ungdomsgrupp. 
Hon har provat på att vara ung-
domsledare och söndagskolele-
dare. 

Idag sjunger hon i Sandhems 
kyrkokör och är förtroendevald 
med plats i kyrkoråd och kyrko-
fullmäktige i Mullsjö-Sandhems 
församling. Hon arbetar som 
kyrkogårdsadministratör i Falkö-
ping.

Maries ”valspråk”:
En del säger att de tror att de 

vet. 
Jag säger att jag vet att jag tror.
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Min tanke styrs till vem är jag, och 
hur dessa människor format mig till 
den jag är idag? 

“När jag äntligen tänker en tanke klart.
Innan nästa som alltid hör vid
När jag sitter i trygghet med dom jag har
Kring en fl addrande låga av liv
Då förstår jag vem jag är
Och varför jag är här
Och jag kan se jag är del av mer
än min historia av en oändlighet
Just i denna stund då bli jag påmind om
Hur mycket jag har att bry mig om.
(Marcos Ubeda / Dan Attlerud)

När livet drabbas av sorg, saknad, 
mörker – en svår tid, symboliserar 
ljuset hoppet. Hoppet om att tunga 
stunder och dagar sakta övergår till 
ljusare dagar, då tacksamhet får ta 
vid.

Det gör ont att känna sorg, men jag 
tänker att det är viktigt att våga och 
orka känna den. Sorgen gör inte min-
dre ont, men det blir mindre ofta som 
den onda sorgen känns i kroppen.

Är jag vännen till den som sörjer 
försöker jag visa att jag ser hen. Och 
jag vill säga:
”Jag ser att du är trött
Men jag kan inte gå alla stegen för dig
Du måste gå dom själv
Men jag vill gå dom med dig
Jag ser att du har ont
Men jag kan inte gråta alla tårarna för dig 
Nej du måste gråta dom själv 
Men jag vill gråta med dig 
(Björn Eidsvåg)

Jag står utanför Sandhems kyrka, in-
till den spegelblanka sjön.

Jag vilar ögonen på utsikten över 
vattnet, kyrkogården och kyrkan.

Tiden andas för mig, och jag kan 
stanna upp i vardagen och refl ektera 
över det som var och det som är. Jag 
tar lugna djupa andetag och känner 
hur min själ fylls av kraft. Av liv. 

Jag ägnar min själ och alla själar en 
sång. 
”Här vid stranden nära vattnet
fi nns en plats som ger mig ro.
Här vid stranden nära vattnet
fylls mitt inre utav tro
 Här får jag vila och Du fi nns här mitt i 
livets kamp och strid.
Här får jag vila och Du fi nns här med nåd 
för varje tid”
(Ragnwei Axellie)

Platsen och strofen fi nns där jämt, 
årets alla dagar. Det fi na med den här 
platsen är att den bjuder in till själs-
lig ro. Platsen är unik för den är all-
tid öppen. När jag vill kan jag vandra 
runt i den här miljön. Stroferna ljuder 
i kyrkan vid olika tillfällen. Sommar 
som vinter, vår som höst. 

Ljuset brinner.
Jag tar vara på de unika platserna 

jag har i mitt liv, som skänker mig ro. 
Som skapar lugn och harmoni. Jag ser 
min kyrka, ser och känner min plats i 
församlingen. 

Vågar känna sorg, vågar tro på hop-
pet. Vågar se.
”Vi är en sekund i epokernas ström, men 
vårt liv är en oersättlighet. Så innan min 
låga fl ämtar till och skymningstimman 
tiger still, vill jag vara ett bloss, för dem 
som följer oss. En tid, ett ljus på deras 
stig. En tid, ett ljus i deras liv”
(Björn Afzelius)


