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Din lokala  t idning

Välkommen till gudstjänster,
sång och musik i kyrkorna!

Så gick det i kyrkovalet:

Vi är det nya
kyrkofullmäktige i
Mullsjö-Sandhems

församling!

Maija kom hit som 
krigsbarn

Nu engagerar hon 
sig i dagens 
flyktingar

Församlingens 
SKUT-ombud

på uppdrag för 
Svenska kyrkan 

i London

God Jul & Gott Nytt År
önskar
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Herde-krönikan

När det blev alldeles fel eller när du inte or-
kade ända fram, har det hänt då att du sagt: 
”ja - man är ju ändå bara människa”? Jag 
har sagt det själv och jag har hört många 
andra säga precis samma sak. Det vi vill 
säga är det vi faktiskt vet: Vi har våra be-
gränsningar. Men att vi BARA är människor 
tycker inte jag stämmer så bra. Det är ju nå-
gonting så stort, att få vara människa och 
vara mänsklig. 

Gud kräver inte något annat av oss än att 
vara just människor. Däremot kan vi vara 
obarmhärtiga mot oss själva, och ibland 
också obarmhärtiga mot varandra. Visst blir 
vi bekymrade när till och med barn i de tidi-
gaste årskurserna uppvisar stressymtom? Vad viktigt det är 
att barnen får vara barn utan att ständigt vara under lupp 
och bedömas utifrån av obarmhärtiga krav och mallar som 
måste stämma på alla. Ni vet, en blomma ärar allra bäst sin 
Skapare och Gud genom att vara blomma. På samma sätt 
ärar vi Gud bäst genom att vara just vi. 

Om du nu blundar en liten stund - kan du se framför dig ett 
litet nyfött, skrynkligt och skrikande och vackert barn i ar-
marna på sin mamma? Det var ungefär så där Gud uppen-
barade det stora undret för oss. Julens under och mysterium 
berättar om att Guds Son, som alltid fi nns i evighet, föds 
som ett barn in i vår verklighet och in i vår mänsklighet. 
Det var här han ville vara, och tänk nu på detta: Genom ju-
lens mysterium helgar Gud hela skapelsen och hela mänsk-
ligheten med sin närvaro. Han som hade all makt gick in i 
våra begränsningar och var faktiskt den av oss som kunde 
ära Fadern i himlen genom att vara helt och hållet sann, 
just den han är. 

När Jesus föds i Betlehem visar han det som är mönstret 
för hela hans liv. Han är som alla andra nyfödda barn, helt 

JULENS STORA UTMANING:
GÖR SOM GUD – BLI MÄNNISKA! 

beroende av andras kärlek och omsorg. 
När han är vuxen är han mycket tydlig 
med att han fortfarande är helt beroende: 
”Sonen kan inte göra något av sig själv, 
utan bara det han ser Fadern göra.” sä-
ger han. (från Joh 5:19) Och runtomkring 
honom, som var helt och hållet beroende, 
hände också fantastiska saker. 

Vi som kyrka känner också till beroendet.  
Det där mönstret gäller för oss också. Om 
vi samlas omkring våra egna stora resul-
tat och prestationer, vår charm, vår starka 
ekonomiska ställning eller status kommer 
inte så särskilt mycket att hända, eftersom 
det inte fi nns plats för honom att födas där. 

Men om vi sänker garden och inte bröstar upp oss inför 
varandra, då känns det kanske i luften: Här är Betlehem! 
Här vill jag också vara! Avslutningsvis några rader ur Bo 
Setterlinds dikt ”Romanska bågar”:

En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!

Kanske är det där början på allt andligt liv, att göra som 
Gud och bli människa. 

En god och välsignad jul önskar 
jag er alla!!

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.
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"Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en för-
ordning om att hela världen skulle skattskrivas. 
Det var den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då 
för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids 
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Ju-
deen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, sin trolovade som vän-
tade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne 
att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i här-
bärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade 
sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel fram-
för dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till 
dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. I dag har en fräl-
sare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Her-
ren. Och detta är tecknet för er: ni skall fi nna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en 
stor himmelsk här som prisade Gud:

"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem 
han har utvalt." 

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

(Luk 2:1-20)

Ingen jul utan julevangeliet! Mitt i verkligheten 
med julmat och julklappar, stress och kommers 
vill vi ha traditionen med julevangeliet. 
Ta en stilla stund och läs det för dig själv
eller samla familj, släkt och vänner till en 
högtidsstund, läs och låt julfriden komma.

God jul och en stilla stund
med julevangeliet

Gud, låt det uppgående ljuset av ditt levande Ord, 
som blivit människa, så lysa för vår tro 
att det blir synligt i vår handling. 
Genom Honom, Jesus Kristus vår Herre.
Amen.

Kyrkoherde Pontus Johansson
skickar den här bönen till sin församling:

"Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en för-
ordning om att hela världen skulle skattskrivas. 
Det var den första skattskrivningen, och den hölls 
när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då 
för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och 
Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids 
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Ju-
deen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, sin trolovade som vän-

Medan de befann sig där var tiden inne för henne 
att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. 
Hon lindade honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem inne i här-

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade 
sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel fram-
för dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till 
dem: "Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. I dag har en fräl-
sare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Her-
ren. Och detta är tecknet för er: ni skall fi nna ett 
nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." 
Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en 

"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem 

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen 
sade herdarna till varandra: "Låt oss gå in till Bet-

Ingen jul utan julevangeliet! Mitt i verkligheten 
med julmat och julklappar, stress och kommers 
vill vi ha traditionen med julevangeliet. 
Ta en stilla stund och läs det för dig själv
eller samla familj, släkt och vänner till en 
högtidsstund, läs och låt julfriden komma.
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JULFIRANDE 
för alla 

”Dan före dopparedan” 
23 dec  12.00-16.00 Angelita Nooni 

 
 
 
 
 
 
  

Gratis  julgröt och julsmörgås 
Underhållning - allsång  

musikquiz - rimverkstad 
Mys i Kyrkans hus Mullsjö 

Kaffe med gottebord m.m. 
 

Anmälan till Ann på exp 0392-122 00 
Senast  18 dec 
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Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,
julotta, musik, nyårsbön..julotta, musik, nyårsbön..julotta, musik, nyårsbön..
Gudstjänst, mässa i julnatten,
julotta, musik, nyårsbön..
Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,
julotta, musik, nyårsbön..
Gudstjänst, mässa i julnatten,
julotta, musik, nyårsbön..
Gudstjänst, mässa i julnatten,
julotta, musik, nyårsbön..
Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,Gudstjänst, mässa i julnatten,
julotta, musik, nyårsbön..
Gudstjänst, mässa i julnatten,

24 DECEMBER
Julafton
Kl 11 Nykyrka kyrka: 
Samling vid krubban
Kl 11 Sandhems kyrka: 
Samling vid krubban
Kl 23 Bjurbäcks kyrka: 
Julnattsmässa
Kl 23 Utvängstorps kyrka: 
Julnattsmässa

25 DECEMBER 
Juldagen
Kl 7 Nykyrka kyrka: Julotta
Kl 7 Sandhems kyrka: 
Julotta

26 DECEMBER 
Annandag jul
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa 
Sång och musik av Marie och 
Urban Gärdborn

31 DECEMBER 
Nyårsafton
Kl 16 Sandhems kyrka: 
Nyårsbön

1 JANUARI 
Nyårsdagen
Kl 11 Utvängstorps kyrka: 
Mässa
Sång och musik av 
Marie och Urban Gärdborn
Kl 18 Pingskyrkan: 
Ekumenisk gudstjänst

6 JANUARI 
Trettondedag jul
Kl 14 Nykyrka kyrka: 
Tillsammansmässa

Välkommen till kyrkorna i helgerna!

Sandhems kyrka

PRE-CONSERT med
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Nyfiken på

Visst är det min bakgrund, som 
gjort att jag engagerat mig 
när den stora fl yktingström-

men 2015 nådde också Mullsjö, säger 
Maija Kisch med övertygelse.

Maija är född och uppvuxen i Fin-
land under andra världskriget och 
kom som 10-åring ensam till familjen 
Strömkvist i Mullsjö.

- Det går inte att jämföra min situa-
tion med det som händer idag, säger 
Maija men jag kan ändå känna igen 
mig. 

Maija föddes 1934 i Riihimäki i 
mellersta Finland. Pappa var fängelse-
direktör och hans arbete förde famil-
jen till Åbo skärgård när Maija och 
hennes tvillingsyster Raija var två år. 
När kriget bröt ut i september 1939 
evakuerades familjen till en gård på 

fastlandet. Pappas arbete gjorde 
dock att han inte fi ck följa med sin 
familj. 

- Ni klarar det här mina tappra 
fl ickor, sa pappa till oss när familjen 
skulle skiljas åt, minns Maija.

- Jag kommer ihåg hur vi satt på en 
kista där vi hade våra tillhörigheter 
och knaprade på knäckebröd, säger 
Maija. Kistan fi nns kvar hos min sys-
ter idag.

Familjen stannade på gården i några 
månader och Maijas minnen från den 
tiden är att det var mycket bombning-
ar. Oftast var det handelsfartyg till 

sjöss som var utsatta för bomberna.
- Det var mycket död fi sk i vattnet 

när vi kom ner till stranden på morg-
narna, konstaterar Maija.

Även om hon bara var barn, så har 
hon starka och dramatiska minnen 
från den här tiden men säger att hon 
nog också blandat ihop sina egna 
minnen med det människor har berät-
tat för henne.

Ständiga bombattacker
- När hela familjen sedan fl yttade till 
S:t Michell i början på 1940 förstod 
jag vad kriget innebar för oss, berät-
tar Maija. Men jag greps aldrig av pa-
nik. Det var säkert för att vi hade ett 
så tryggt hem. Mamma var periodvis 
deprimerad men pappa höll ihop det 
hela. 

I S:t Michel hade militären sitt hög-
kvarter vilket innebar att staden ut-
sattes för ständiga bombattacker. 

Alla minnen härifrån är dock inte 
mörka.

- Pappa var en sann schackälskare 
och nu fi ck han tillfälle att spela mot 
alla höga offi cerare, berättar Maija 
stolt. Till och med överbefälhavare 
Gustaf Mannerheim var bland dem 
han mötte i schack!

Det här var en period i Maijas liv, 
som hon och familjen ofta tillbringa-
de i stans skyddsrum. 

- Men pappa hade lärt oss hur vi 

skulle göra om vi inte hann fram till 
skyddsrummet vilket också hände, 
berättar Maija. Vi skulle trycks oss 
mot en husgrund och stoppa fi ngrar-
na i öronen för skydda hörseln.

- Men det värsta var inte smällen i 
sig, fortsätter Maija sin berättelse. 
Det var att vänta på smällen! Jag är 
oerhört skotträdd än idag. Det räcker 
att en ballong exploderar för att jag 
ska bli vettskrämd. Och påsksmäl-
lare ska vi inte ens prata om. Våra 
söner fi ck aldrig använda sådana när 
de var unga även om våra dåvarande 
grannar tyckte att vi missunnade våra 
barn en rolig upplevelse.

Ännu en gång evakuerades familjen 

Maija växte upp i Finland under krigsåren med ständiga bombattacker, hunger och 
evakueringar för att komma i säkerhet. När hon var 10 år kom hon som krigsbarn 
till Mullsjö för en period. Som vuxen kom hon sedan att bosätta sig i Mullsjö där hon 
engagerade sig i den stora flyktingströmmen för några år sedan.

                                      Maija växte upp i krigets Finland:

– Jag kan känna igen mig
i dagens fl yktingar även om 
det inte går att jämföra
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

Det här fotot på Maija som 10-åring 
skickade hennes pappa till värdfamil-
jen i Mullsjö.
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till en gård på landet. Och ännu en 
gång utan pappa.

- Min tvillingsyster och jag sov i en 
våningssäng, minns Maija. Vi hade 
hängt kläderna på sängens stege i den 
ordning, som vi skulle ta på dem. Det 
gällde att fort komma i kläderna när 
larmet gick och så unga vi var tvinga-
des vi att vara självständiga och klara 
oss på egen hand.

Köade för mat
Kriget innebar att det var oerhört ont 
om mat. Det fanns ransoneringskort 
men vad hjälpte det när det inte fanns 
några varor över huvud taget.

- Vi fick gå hungriga, säger Maija 
sakligt. Så snart vi hörde talas om 
att det fanns varor i en butik köade 
vi för att få tag på några. Och vi var 
tvungna att äta upp det som servera-
des. Även om det var mögligt.

- En gång fick jag tag på jäst, minns 
Maija men jag åt upp den innan jag 
var hemma och mådde sen naturligt-
vis väldigt dåligt. 

- Pappa var uppfinningsrik, berät-
tar Maija. Han skaffade kaniner och 
höns. Vi barn fick plocka maskros-
blad i mängder för att föda djuren.

Men också barnen var uppfinnings-
rika. Maija berättar om hur de kros-
sade bär som de hittade och la dem 
på en brödbit. De rostade morötter 
och äppelskivor och hängde upp ski-
vorna på snören för att torka och 
gjorde sitt eget naturgodis långt innan 
sådant fanns att köpa i butik.

- Vi åt mycket rotfrukter, påminner 
sig Maija och mycket gryner. Det var 
ju hälsosamt och jag tycker faktiskt 
att det är gott även idag!

Det var också mycket fisk på famil-
jens krigsmeny. Det var kanske inte 
barnens favoritmat men pappa, som 
hade varit tävlingssimmare uppmunt-
rade sina barn.

- Ni blir bra simmare av att äta fisk, 
sa pappa, berättar Maija. Och han 
hade rätt! Jag har bland annat täv-
lingssimmat och varit simskollärare.

- Vi levde trots allt ett ganska nor-
malt liv, minns Maija de här åren.

Ensam till Sverige
Kriget närmade sig sitt slut men ingen 
visste vad freden skulle föra med sig. 
Många liksom Maijas föräldrar befa-
rade att Ryssland skulle ta över Fin-
land.

Pappa som var tvåspråkig hade 
kontakt med en familj i Mullsjö som 

han hjälpt med översättningar mellan 
svenska och finska och han förhörde 
sig nu om lämpliga hem för tre av 
sina barn. Den 8 oktober 1944 skrev 
han ett långt brev till ”Högtärade Fru 
och Herr Carl Strömkvist” i Mullsjö 
där han tackade för att de ville ta 
emot Maija samtidigt som han in-
troducerade henne för familjen. Bre-
vet är i dag en kär ägodel för Maija. 
Tvillingsyster Raija och lillebror Jussi 
kom till Sverige i september 1944 och 
Maija i december samma år.

Natten till den 13 december flögs 
10-åriga Maija tillsammans med 
några andra barn i ett litet flygplan 
över den vintriga och stormiga Öst-
ersjön. Båttransport var vid den här 
tidpunkten inte aktuellt på grund av 
mineringar.

- Pappa följde med mig till Helsing-
fors, berättar Maija men på grund av 
vädret flyttades avresan till Åbo men 
dit var pappa inte med mig. Efteråt 
har jag fått veta att han inte klarade 
av att se mig resa. Men till mig sa 
han bara att han skulle gå och köpa 
en tidning och jag trodde att han inte 
hann tillbaka till tågets avgång. Pap-
pa berättade långt senare hur dåligt 
han mådde av att ljuga för mig. 

När Maija kom till Stockholm vän-
tade läkarundersökning och eftersom 
man förutsatte att alla barn hade löss 
blev det en hårdhänt behandling. Ef-
ter detta transporterades Maija till 
som det var planerat, en veckas ka-
rantän på Stenkullen utanför Norr-
köping. När ett av barnen där drab-
bades av difteri isolerades alla och det 
dröjde ända till den 3 februari innan 
Maija kunde förenas med sin värdfa-
milj i Mullsjö.

- Men pappa ringde på julafton, be-
rättar Maija och jag hade fått med 
mig ett paket som visade sig innehålla 
två böcker.

Ville tillbaka hem
Alla barn hade inte som Maija och 
hennes syskon förutbestämda familjer 
där de placerades. Flera barn hamna-
de på barnhem och Maija minns hur 
barn på tåget klev av på stationer där 
familjer väntade och valde ut vilka 
barn de ville ta hand om.

- Jag hade det bra hos familjen 
Strömkvist, slår Maija fast men jag 
ville ändå tillbaka hem så snart som 
möjligt. Familjen hade inga egna barn 
och det gjorde väl att de inte hade 
någon förståelse för barns behov 

Efter ett liv som började så dramatiskt, kan Maija idag konstatera att det är hen-
nes bakgrund som gjort att hon engagerade sig i flyktingströmmen som nådde 
oss.
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och önskningar, fortsätter Maija. Jag 
fi ck knappt åka skidor, skridskor el-
ler simma och jag skrev hem till mina 
föräldrar och klagade.

- Det var en stor sorg för mig att jag 
heller inte fi ck börja skolan. Men det 
berodde på att jag kom till Mullsjö i 
februari när terminen redan hade bör-
jat.

Maijas tvillingsyster Raija kom till 
en familj i Västra Kärr och lillebror 
Jussi till Mulseryd men trots att det 
geografi ska avståndet inte var långt 
fi ck syskonen sällan träffas. 

- Lillebror saknade sin mamma oer-
hört mycket, berättar Maija och fa-

miljen där han pla-
cerats var inte bra. 
Det var ett trauma 
för honom, som gett 
honom skador för 
livet.

Gifte sig med en 
flykting
Maijas svenska fa-
milj ville inte låta 
Maija resa tillbaka 
till Finland men hon 
ville inte bli adopte-
rad och i september 
1945 återvände hon 
hem.

- Det var jätteroligt 
att komma tillbaka, 
säger Maija och jag 
hade fått en lillasys-
ter som jag älskade. 

Men det dröjde till 1952 innan mitt 
älskade fosterland blev något så när 
”normalt” igen efter kriget. Finland 
fi ck också betala ett stort krigsskade-
stånd till Ryssland, som naturligtvis 
påverkade alla människor i Finland.

Sommaren 1946 kom Maija tillba-
ka till sina ”svenska föräldrar” som 
sommarbarn och sommaren därpå 
kom de och hälsade på i Finland.

Och familjen Strömkvist kom att 
påverka också fortsättningen av Mai-
jas liv.

Sommaren 1962 anlände Maija till 
Falköping med tåg för att hälsa på 
hos familjen i Mullsjö. Hon hämta-
des i bil av deras goda vän Tibor, som 
kommit till Sverige efter en dramatisk 
fl ykt från Ungern 1956. Strömkvists 
tyckte att ungdomarna inte skulle 
tillbringa helgkvällen hemma hos 
dem utan åka ut och roa sig på en 
festplats. Det blev början på ett långt 
lyckligt äktenskap!

- Vi började skriva till varandra, 
berättar Maija och så småningom be-
stämde vi att vi ville leva tillsammans. 
Det blev ett resonemang om var vi 
skulle bosätta oss. Finland eller Sve-
rige? Men Tibor hade ju redan lämnat 
sitt hemland och lärt sig ett nytt språk 
så vi såg det rent praktiskt och då var 
det jag som skulle fl ytta till Sverige.

- Vi bosatte oss i Borås och jag bör-
jade arbeta som textildesigner, sä-
ger Maija. Men 1972 fl yttade vi in i 
övervåningen hos familjen Strömkvist 
i Mullsjö. De var gamla då och be-
hövde hjälp.

Så småningom köpte Maija och hen-

nes Tibor ett eget hus i Mullsjö där de 
två sönerna växte upp.

Engagerad i flyktingströmmen
Maijas uppväxt under krigsåren har 
gjort att hon säger att hon kan före-
ställa sig hur dagens fl yktingar har 
det. 

- Jag fi ck ta del av så många tragis-
ka historier när jag engagerade mig i 
fl yktingströmmen, säger Maija. Ofta 
ville man berätta om och visa bilder 
på hur livet  sett ut innan krig drivit 
dem på fl ykt. Speciellt kommer jag 
ihåg jag en liten 10-årig fl icka, kan-
ske för att hon var lika gammal som 
jag när jag kom till Sverige som krigs-
barn.

När den här fl ickan skulle berätta 
för mig hur länge hon varit på fl ykt 
ritade hon solar och månar för att il-
lustrera tiden.

Idag är Maija pensionerad från sitt 
arbete som textillärare i Mullsjö sko-
lor och ägnar mycket tid åt ideellt 
arbete bland annat i Kafé Sigfrid i 
Kyrkans Hus. Dessutom skriver hon 
mycket och gärna och väl. Ofta blir 
det minnen, tankar och känslor från 
ett liv som fi ck en dramatisk början 
och påverkat hela hennes liv.

Faktaruta
Sammanlagt fl yttades 7,2 % ca 
70.000 av Finlands 1-14-åringar 
till Sverige under åren 1941-
1945. Förfl yttningarna av barn 
från Finland var ett världs-
rekord i sig. De fl esta barnen 
placerades i familjer men några 
kom till barnhem.

Barnförflyttningskommitténs 
grundregel var att alla barn som 
sänts till Sverige skulle återvän-
da. I kommitténs regi återvände 
dock endast 32.775 barn under 
åren 1944-1949. 

Ju längre tiden led ju svårare 
blev återvändandet. Föräldrar i 
Finland ville ha hem sina barn 
medan fosterföräldrar och barn 
hade utvecklat ett gott förhål-
lande. I många fall hamnade 
tvisten i domstol.

Här är ett smakprov
på det Maija skriver
Maija tror att tiden hon tillbring-
ade i karantän vid sin ankomst 
till Sverige, har grundlagt känslan 
av ensamhet som hon kan känna 
också efter alla år.

De ensamma
ensamma  i tvåsamhet

orden fi nns inte längre
ensamma  i hemlösheten 

utan tillhörighet
var är landet folket de 
en gång kände

ensamma  i mångfalden
oförstående om skatter 
de själva bär på

ensamma  i hjärtat som blev kvar
sagorna sångerna det 
som var deras

ensamma  i en självvald ensamhet
i rädslan att åter bli 
övergivet och missför-
stått

ensamma  i livets bokslut
med frågor utan svar
i gränslös längtan efter 
det livet aldrig gav

Förälskade sig 
i en ungersk 
flykting
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Så är det bara ett par 
veckor kvar av det 
som vi kallar år 2017 

och årsskifte brukar som 
bekant vara tid för tillba-
kablickar. Hur har det va-
rit? Ja, det blev inte fred i 
år heller! Våldet och grym-
heterna slutade inte. Li-
dandet och sorgen drabba-
de också det här året, och 
om det inte var oss själva 
så kanske människor som 
vi har nära så att det kry-
per in i hjärtat också hos 
oss. 

Och mitt i allt så mycket 
kärlek och godhet och 
samhörighet och mod!

Moder Teresa sa något 
mycket klokt och mycket 
vackert som har fastnat 
hos mig och som jag tän-
ker att vi kan få bära med 
oss: Alla kan inte göra 
stora saker. Vi kan egent-
ligen bara göra små saker 
- men med stor kärlek! 

I Gamla testamentet finns 
en bibelbok som heter Kla-
govisorna. Den är vad den 
heter. Det är en klagosång 
över allt det svåra som 
hade drabbat staden Jeru-
salem och folket. Och det är en bot-
psalm också: ”vi övergav Herren vår 
Gud, vi tillbad andra avgudar, vi knöt 
förbund med andra som det inte gick 
att lita på. Vi bländades av makten 
och härligheten.” Och som ett nyk-
tert konstaterande och erkännande 
av det står det vidare: ”då lät Gud oss 
vara i deras händer och i deras våld 
som vi hade vänt oss till i stället.” Så 
hörs de här underbara verserna som 
vi också ibland sjunger tillsammans i 
gudstjänsten: Din trofasta kärlek ald-

rig oss lämnar. Din barmhärtighet, 
den kan aldrig ta slut. Den är ny varje 
morgon, ny varje morgon. Stor är din 
trofasthet min Gud. Stor är din tro-
fasthet! 

Vi skulle kunna bli cyniska och kalla. 
Det är ingen idé! Våldet och grym-
heterna kommer vi fortsätta att höra 
om. I våra gemenskaper kommer sor-
gen att drabba och det svåra. Men 
här kommer också underbara saker 
att hända – i det lilla, men med stor 
kärlek! 

Gud är trofast i sin kärlek 
och gör sig närvarande i 
våra liv: han lät sig födas 
som ett barn, i kylan och 
utsattheten och blev ljus 
för en hel mänsklighet 
mitt i mörkret. Men han 
låter sig också födas i våra 
egna liv, så att ditt liv och 
mitt liv också får vara som 
krubba. Vi trodde kanske 
att det inte var tillräckligt 
välordnat, inte tillräckligt 
på något sätt. Men Betle-
hem lär oss något så vik-
tigt. Jesus kan inte vara 
mer tydlig: det är just här, 
det är just här jag vill vara! 
Det är inte tänkt att någon 
enda ska gå ensam genom 
dagarna och åren. Det är 
lätt att bli cynisk och rädd 
och liksom frusen inuti om 
vi fokuserar på de mäktiga 
i denna världen. Vi får vän-
da oss bort från cynism, 
uppgivenhet, egennytta 
och istället vända oss mot 
honom som låter sig födas 
i våra egna liv: Kristus. 
Så nära är han och sådan 
underbar makt har han 
att han förvandlar hjärtan 
inifrån.  Vad kännetecknar 
då deras liv: Jo – det är ju 
de som möter nya dagar i 

ett heligt trotsigt hopp, inte med upp-
givenhet, nya dagar med helig trotsig 
tro, inte med misstro, möter nya da-
gar med helig trotsig kärlek, inte med 
likgiltighet. Och som har lärt sig att 
resa sig upp…igen…och igen. Det är 
gott att vara nära just dem! 

En god och välsignad utgång på år 
2017 och ett gott nytt och verkligt 
välsignat år 2018 önskar jag er alla!

Ett år har snart gått med lidande och sorg, våld och grymheter. Men i sin nyårs-
hälsning, påminner kyrkoherde Pontus Johansson oss om att mitt i allt detta finns 
det ändå så mycket kärlek, godhet, samhörighet och mod. 

Nyårshälsning inför 2018
Foto: Helvi Dahlén

Kyrkoherde Pontus Johansson tänder ett ljus och önskar oss alla 
ett gott nytt och välsignat år 2018.
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Vid årsskiftet inträder en ny 
mandatperiod i församlingen, 
2018-2022 vilket innebär att 

ett nytt kyrkofullmäktige har utsetts 
efter kyrkovalet i september. Kyrko-
fullmäktige är det högsta beslutande 
organet i Mullsjö-Sandhems försam-
ling och de förtroendevalda represen-
terar väljarnas röster.

En valberedning med representanter 
från fullmäktige utser sedan kyrkorå-
det, som är församlingens styrelse. 

En ny mandatperiod innebär att ett 
antal reglementen och arbetsordning-
ar ska fastställas. 

Varje vår ska också församlingens 
verksamhetsplan utvärderas och bok-
slut göras och varje höst tas beslut om 

Fyra år har gått sedan förra kyrkovalet och ett nytt kyr-
kofullmäktige och kyrkoråd börjar sitt viktiga arbete vid 
årsskiftet. 

Kyrkorådets ordförande Helvi Dahlén berättar här om en 
mandatperiod, där mycket har uträttats för att vi ska ha 
en välskött församling.

Mandatperiodens arbete
har gett en välskött församling

budget och verksamhetsplan för kom-
mande år. 

Församlingsinstruktionen, som be-
skriver kyrkans grundläggande uppgif-
ter; gudstjänst, undervisning, diakoni 
och mission, ska också utvärderas och 
förnyas för att sedan godkännas av 
Domkapitlet. 

Det är ett stort ansvar att vara för-
valtare av kyrko- och begravningsav-
giften och det handlar om att använda 
medlen på ett förnuftigt sätt. 

Det vilar också ett stort ansvar på 
kyrkan att sköta kyrkobyggnader och 
kyrkogårdar. Det är ett kulturarv som 
kyrkan förvaltar sedan århundraden 
och ingen vill ska förfalla. Därför är 
också varje människas kyrkoavgift 
viktig.

Anna BuhrBirgitta Gunnarsson Emma Nalbin

Frida Junvik

Hans KennemarkHelvi Dahlén

Kent Oskarsson

Marie Gustavsson

Sune SvenssonInger Ridström Kent-Åke BoqvistKent-Åke Boqvist

Marco Eliasson

Marie Oscarsson Stefan Svensson

Sven-Olof  Pettersson

Här är nya kyrkofullmäktige i Mullsjö-Sandhems församling!
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•  Utvändig renovering av Utvängs-
torps kyrka och renovering och 
tjärbehandling av klockstapeln 
har avslutats.

•  Staketet runt Nykyrka skogskyr-
kogård är färdigt.

•  Renovering av fönster på Bjur-
bäcks kyrka är gjord.

•  Tillgänglighetsramp har installe-
rats vid Nykyrka kyrka.

•  Sandhems Församlingshem har 
renoverats och målats utvändigt.

•  Ny ljudanläggning och mix-
erbord har installerats i Sand-
hems kyrka.

•  Ny ljudanläggning har installe-
rats i Nykyrka kyrka.

•  Utvändig renovering av Sand-
hems kyrka är gjord.

•  Skogen runt Nykyrka skogskyr-
kogård har gallrats.

•  Askgravlund har anlagts på Sand-
hems kyrkogård.

•  Nyinstallation av avloppsanlägg-
ningar i Sandhem.

•  Nertagning av och nyplantering 
av träd runt Sagerska familjegra-
ven vid Nykyrka kyrka.

•  Askgravplats har anlagts på den 
gamla delen av kyrkogården vid 
Nykyrka.

•  Skogsavverkning har skett bakom 
gamla skolan i Utvängstorp.

•  Hiss har installerats i Kyrkans 
Hus i Mullsjö.

•  Hetvattentvätt för ogräsbekämp-
ning är inköpt till församlingen.

•  Ny el-bil till Nykyrka är inköpt.

•  Nykyrka kyrka är nymålad.

Bill Hansson Eva Risinger Kicki Svensson Nichole Morgny

Ersättare

Alla barn har rätt till ett liv utan hot, våld och övergrepp.  
Tillsammans ger vi kraft till en bättre framtid.

svenskakyrkan.se/julkampanjen

Min röst ska höras. 
Min önskan är enkel.

Jag är 
ett liv

fo
to

: k
at

 c
. p

al
as

i/
ik

on

Ge en gåva 
& förändra 

liv!
SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223
PG 90 01 22-3     BG 900-1223

Här följer en lista på en del av de 
renoveringar och större inköp, 
som har gjorts under den snart 
avslutade mandatperioden.
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Hanna Nilssons väg till för-
samlingsassistent har inte 
varit spikrak men intresset 

för människor har nog alltid funnits 
och kyrkan har varit med i hennes liv 
ända sedan hon deltog i barngrupper. 
Ett engagemang som idag har fört 
henne till uppgiften som kyrkvärd i 
hemförsamlingen Norra Mo. 

Hanna föddes på en släktgård strax 
utanför Bottnaryd för 38 år sedan 
och där växte hon upp innan Göte-
borg lockade. Hannas tanke var från 
början att bli diakon och nu fick hon 
jobb som volontär i Tuve församling 
ett år under handledning av en dia-
kon. I arbetsuppgifterna ingick både 
hembesök, besök på äldreboenden 
och arbete med barn. 

Diakonplanerna lades på hyllan och 
det blev arbete vid posten och studier 
i religionsvetenskap innan hon läste 
till sjuksköterska och fick arbete på 
ortopeden på Sahlgrenska sjukhuset.

Under göteborgsåren träffade hon 
sin man Tommy, som hon idag har 
tre barn tillsammans med, Stig, Bengt 
och Brita-Stina. De gifte sig i Mulse-
ryds kyrka 2001 och så göteborgare 

hennes man är, var det inga diskus-
sioner om att lämna storstaden för 
landsbygden. Idag är familjen bosatt 
i ett hus på släktgården och Hannas 
man arbetar som kyrkvaktmästare i 
Bankeryd.

Tillbaka till hemtrakterna arbetade 
Hanna först som ”springvikarie”, 
som hon själv kallar det, i förskolor-
na i Jönköpings kommun. Under sin 
utbildning till sjuksköterska gjorde 
hon praktik på sjukhuset i Borås och 
nu blev det en anställning på barn-
mottagningen i Ulricehamn och på 
BVC i Jönköping. Men hon har också 
hunnit med att tjänstgöra inom öp-
penvården på vuxenpsykiatrin. 

Sedan oktober är Hanna anställd i 
Mullsjö-Sandhems församling som 
församlingsassistent. Hennes arbets-
uppgifter är främst ungdomar, bland 
annat konfirmanderna men också 
Öppet hus, syföreningarna och Tre 
Ess, som hon nämner med särskild 
värme i rösten.

- Det är en utmaning att arbeta med 
barn och ungdomar i mellanåldern, 
säger trebarnsmamman Hanna.

- Många människor jag möter tyck-

er att det verkar vara ett jättekliv att 
gå från vården till kyrkan, berättar 
Hanna. Men en sjuksköterska läser 
omvårdnad och inte sjukvård som 
huvudämne i sin utbildning. Det är en 
gångbar kunskap i alla sammanhang 
där människor finns. Jag upplever till 
och med att det finns större möjlighe-
ter att arbeta med omvårdnad i kyr-
kan än på sjukhuset.

Om det så småningom blir en dia-
konutbildning för Hanna, vet vi inte 
men hon vill i alla fall inte tillbaka till 
vårdyrket säger hon.

- Kyrkan kan ge mera än bara ett 
piller, säger hon med övertygelse. Här 
finns utrymme för samtal och gemen-
skap. Det känns meningsfullt att bara 
stanna till och prata en stund över en 
kopp kaffe.

Församlingen har fått en ny församlingsassistent. Hanna 
Nilsson har en sjuksköterskeutbildning med sig men säger 
att det finns större möjligheter att arbeta med omvårdnad 
i kyrkan än inom sjukvården.

Hanna, ny församlingsassistent
har lämnat vården 
till förmån för kyrkan
Text och foto: Inger Ridström

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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Bok
tips
Tänk att det fi nns så fi na pek-

böcker. Att ge en pekbok om 
Jesus är ett bra sätt att växa 

in i evangeliet. Boken som jag hål-
ler i min ena hand, "Mina första ord 
om julen", är mycket tilltalande med 
glittrande, skimrande och strålande 
bilder, och på ett enkelt sätt kan man 
lära de allra minsta ord och namn ur 
evangeliet om Jesu födelse; Maria, Jo-
sef, Betlehem, stall, Jesus, herdar, äng-
lar, stjärna och några till. 

En liknande pekbok är ”Värdshus-
värden”. Med hjälp av den kan vi 
också berätta för de små hur det var 
när Jesus föddes. 

Det fi nns många pekböcker med 
andra teman, som också anknyter 
till Bibeln. En sådan är ”Skapelsen” 
med härliga upplevelsesidor där man 
kan känna på land och träd, och med 
ord att lära de små; mörker, ljus, hav, 
land, blommor, sol, måne, djur och 
människor. 

För de barn som har vuxit ur pek-
boksåldern fi nns det också många 
fi na barnböcker som utgår från 
evangeliet. En av dem är ”Simon och 
den märkliga natten”. Simon är en li-

ten herdepojk, som får vara med att 
hjälpa Maria och Josef att hitta hus-
rum för natten och han får också vara 
med att ta emot Jesus när han föds. 
Vilken lycka för en liten herdepojk! 

Monica Vikström-Jokela är en fi n-
landssvensk författare som har skrivit 

många barnböcker, bland 
annat ”Hej Gud, här bor 
jag!” Denna är en bönbok 
som utgår från rummen i 
hemmet och som på ett fi -
nurligt sätt binder samman 
bön med var vi befi nner oss. 

Tänk att få en liten fräl-
sarkrans i julklapp! Många 
vuxna bär Martin Lönnebos 
frälsarkrans runt handleden, 
och den fi nns också till barn. 
Men barnen behöver nog 
vara minst 3 år så att de för-
står att inte svälja pärlorna. 
I påsen med frälsarkransen 

fi nns även en beskrivning till de olika 
pärlorna och det berättas även att 
radbandet är tillverkad i Indien och 
uppfyller kraven för Fairtrade. 

Det fi nns också en bok att läsa till 
pärlorna; en spännande bilderbok 
att läsa barn och vuxna tillsammans; 
”Skruttet och dom stulna pärlorna”. 
Boken är skriven på rim, och därför 
passar den extra bra att läsa många 
gånger och att man låter barnet fylla i 
rimorden. Det här sättet att läsa bru-
kar små barn tycka är roligt och de 
behöver sällan höra texten mer än ett 
par gånger förrän de har lärt sig or-
den. 

God Jul och många fi na läsupplevel-
ser önskar jag dig tillsammans med de 
minsta!

Böckerna fi nns att köpa från Bok-
hyllan i Kyrkans Hus i Mullsjö eller 
kan beställas därigenom.

Med de här tipsen hoppas jag att du hittar något ”värde-
fullt” att ge till de små, skriver Elisabeth Falk Nilsson, 
församlingens förra kyrkoherde och stora bokälskare. 
Böckerna är inte begränsade till julen. De passar lika bra 
som födelse- och doppresenter.  

Julklappar till de minsta!
Text: Elisabeth Falk Nilsson  Foto: Karolina Runesson

Böcker på rim uppskattas ofta av små barn och 
man kan låta barnen fylla i rimorden. De lär sig 
dem snabbt!
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 10-11 MARS

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Lexie Sigrid Elisabeth Wikenmark

Holger David Conny Löfstedt

Arvid Lars Erik Hartelius

Vi gratulerar våra  
    NYGIFTA

Malin Berggren och  
Simon Hamretz

Johanna Larsson och  
Alan John Hardacre

Lina Rosén och  
Johan Lindstedt

Vi minns våra
AVLIDNA
Iréne Elisabeth Evertsson f 1954

Annika Elisabeth Ulvegard f 1957

Rune Åke Sigurd Davidsson  
f 1927

Bernt Mårten Jonsson f 1934

Predikoturerna 
finns i JP och FT på 
fredagarna, längst bak i 
tidningarna, och där annon-
seras gudstjänster och 
arrangemang som tidigare 
stod på Mullsjö-sidan.
Hoppas du hittar annonse-
ringen och vidare till det som 
annonserats. 

Välkommen! 

Se även www-svenskakyrkan.
se/mullsjosandhem

I slutet på oktober var det sedvan-
ligt 80 och 85-årskalas i Kyrkans 
Hus i Mullsjö! Medlemmar i Svenska 
kyrkan som fyller under årets andra 
hälft bjöds in till god mat och un-
derhållning. Malin Falk hälsade alla 
välkomna varefter det blev skönsång 
av Kent-Åke Boquist och Gerd Lind-
gren. Tre otroligt mumsiga snittar 
vankades, gjorda av Helvi Dahlén och 
Doris Axenfjord. Tårtbuffé och kaffe 
stod också på den mycket uppskat-
tade menyn. Malin höll i ett årsquiz 
om åren då jubilarerna föddes.  Sång 
och även allsång där gästerna själva 
fick välja låtar följde. Pontus Johans-

son höll en andakt innan allt avsluta-
des med blommor, paket och sång för 
födelsedagsbarnen.

Uppskattat födelsedagskalas!
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 10-11 MARS
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Verksamheten i Gravsjö Missionshus 
har upphört efter många år. Redan i slu-
tet på 1800-talet blev Sandhems Östra 
Missionsförening ägare till fastighe-
ten där föreningen bedrev verksamhet 
tillsammans med Svenska kyrkan och 
Pingstförsamlingen. År 1984 överläts 
fastigheten till Gravsjöortens kristna 
intresseförening för att fortsätta med 
evangelisk verksamhet.

Föreningen är nu upplöst och verksam-
heten har lagts ner. Det anrika missions-
huset har tillfallit Mullsjö-Sandhems 
församling, Pingstförsamlingen Mullsjö 
Nyhem och Svenska Alliansmissionen, 
som tillsammans har beslutat att sälja 
fastigheten.

En sista gemensam andakt har hållits 
i Missionshuset. På bilden överlämnar 
symboliskt intresseföreningens repre-
sentant Sture Paulsson fastigheten till 
kyrkoherde Pontus Johansson, Pingst-
församlingens Tommy Wallin och Alli-
ansmissionens Lars-Gunnar Jonsson.

För intresserade finns en nyutkommen 
bok som skildrar historien om det anri-
ka huset. Boken finns att köpa i Kyrkans 
Hus i Mullsjö för 100 kronor. 

Gravsjö Missionshus har gått i graven

Efter ett stort och noggrant arbete har 
nu Nykyrka kyrka återfått den färg, 
som den en gång hade. En omfattan-
de rengöring har gjorts, i princip har 
den gamla färgen skrapats ned så att 
alla färgskikt som inte trängt in i träet 
avlägsnats.
Efter en noggrann färganalys har man 
sedan tagit fram den ursprungliga fär-
gen på kyrkan.
Det visade sig dessutom finnas skador 
på vindfång vid södra ingången som 
medförde omfattande lagningar. 
Magnussons måleri AB Hjo har gjort 
måleriarbetet.
Antikvarisk medverkan från Jönkö-
pings läns museum har varit Britt-
Marie Börjesgård.
Projektering och byggledning har va-
rit Ingvar Blixt hos Ritningen Arki-
tektbyrå AB. 

Nykyrka kyrka har fått tillbaka sin ursprungliga färg
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Hänt & Hört

Nästan 25.000 kronor fick Sandhems 
kyrkliga syförening in i kassan vid sin 
årliga auktion i november. 

- Allting som auktioneras bort är 
skänkt, påpekar kassören Irene Al-
fredsson. Inget av pengarna går bort 
utan hela summan kommer att skän-
kas till olika välgörande ändamål.

Det blir årsmötet i februari som be-
slutar hur pengarna ska fördelas men 
kyrkans projekt, Barncancerfonden, 
Världens Barn och Läkare utan grän-
ser hör till dem som brukar få del av 
pengarna.

- Vi rättar oss lite efter vad som hän-
der i världen, säger Irene.

Syföreningsauktionen skänker hela vinsten

Vi hälsar Emma Thorén välkom-
men som vår nya komminister i 
Mullsjö- Sandhems församling.

Emma är född och uppvuxen 
utanför Västervik och är präst-
vigd av Martin Lind 2009 i Växjö 
stift.

Hon är för närvarande bosatt i 

Vadstena och är vikarierande kom-
minister i Motala.

Emma börjar sin tjänst hos oss 
den 1 februari 2018. 

I nästa nummer av Kyrktuppen 
kommer ett längre reportage om 
vår nya komminister Emma.

Välkommen till Mullsjö-
Sandhems församling, 
Emma!
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Kyrkoherde Pontus Johansson in-
ledde kvällen innan auktionsutropare  

Sune Svensson som traditionen bjuder 
fick fart på budgivningen. 
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Den nya konfi rmandgruppen i Mull-
sjö-Sandhems församling har varit på 
sitt första läger. Färden gick en fre-
dagskväll från Kyrkans Hus i Mullsjö 
till Gransnäs ungdomsgård utanför 
Aneby på det småländska höglandet. 

- När vi kom fram bjöds vi på ta-
comiddag, berättar församlingsassis-
tent Hanna Nilsson så att vi fi ck kraft 
att ta oss an lägrets tema; ”Vem är 
Jesus?” ”Vem är Jag?” Kvällen, eller 
natten för att vara mer exakt, avsluta-
des i lägergårdens mysiga kapell. 

Lördag morgon vaknade vi upp till 
ett vinterlandskap med snålblåst och 
köld. Konfi rmandgänget, som vi nu-
mera vet inte knäcks av extrema vä-
derförhållanden, var ute hela förmid-
dagen och dramatiserade avsnitt ur 
Bibeln. Bibelberättelser som bearbeta-
des var ”Den barmhärtige Samarien”, 
”Brödundret”, ”Den lame mannen”, 
”Tullindrivaren Sakaios” och ”Jesus 
stillar stormen”. 

Efter den här prövningen som det 
blev i det tuffa klimatet hade vi inom-
husaktiviteter så som att fi nna Jesus 
och sig själv genom bland annat fi lm 
och lek. Kvällen avslutades med korv 

Nya konfi rmanderna på innehållsrikt helgläger

och lägerbanan i Gransnäs grillkåta. 
Kvällen var kall och klar och under 
öppen stjärnhimmel fi ck konfi rman-
derna tillfälle att fortsätta refl ektera 
över livets frågor.

Läsåret 2017/2018 har Mullsjö-
Sandhems församling 24 konfi rman-
der. Gruppen har unga ledare, präst 
är Torbjörn Andersson och pedago-
ger är Malin Falk och Hanna Nilsson.

I Utvängstorp har Kyrktuppen en alldeles egen tidnings-
utdelare. Tack vare Kaj Johansson kan alla utvängstorps-
bor få sin församlingstidning i brevlådan. De som bor i 
Utvängstorp med postnummer i Tidaholm faller utanför 
den ordinarie utdelningen av Kyrktuppen men det ordnar 
alltså Kaj. Han lastar en bunt tidningar i sin traktor när 
han ändå har ärenden på bygden, som han säger och så le-
vererar han tidningen. Tack Kaj, säger vi som gör tidning-
en och säkert alla församlingsbor som tack vare honom får 
den i brevlådan!

Kyrktuppens 
egen brevbärare
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att du kan swisha din kollekt el-
ler gåva till församlingen!
Numret är 123 2722239

KYRKTUPPEN 5-2017 17



Tankar inför julen 

Julkrubban
-ett tecken  
på Guds kärlek

Varje år när julen står för dörren blir jag lika förund-
rad. 
Förundrad över det stora i att universums skapare 

väljer att bli ett litet barn. En människa, en av oss. 
Jag anar att jag inte är ensam om denna förundran. 

Många som besöker kyrkan under juldagarna säger att det 
inte blir jul på riktigt förrän de får höra julevangeliet. Jul-
maten, Kalle Anka, jultomten och julklapparna räcker lik-
som inte till. Det behövs något mer. 

Evigheten träder fram
Det som gör julen till just jul är berättelsen om hur evighe-
ten träder fram mitt i det jordiska och förebådar det som så 
många av oss längtar efter. En tillvaro med fred, glädje och 
rättvisa där sorg, krig och gråt är borta. 

Berättelsen om barnet i krubban som först berättades av 
änglar för några häpna herdar har sedan dess berättats om 
och om igen på olika sätt. Vi finner den i musik och konst, i 
film och skönlitteratur. Så här års kanske vi också försöker 
gestalta den i vårt eget hem med hjälp av en julkrubba.

Julevangeliet mer än en saga
Förra året tillbringade jag ju-
len i ett engelskt kloster. Jag 
fick då tillsammans med en 
annan boende som uppgift att 
sätta upp julkrubban i kyrkan. 
Vi fick fria händer att konstru-
era vad vi ville så länge det fick 
plats framför altaret. Det var 
en spännande uppgift. Julkrub-
bor är ofta väldigt mysiga och 
ombonade. Maria och Josef är 
klädda i fina kläder och omgiv-
na av knäböjande herdar med 
ulliga små vita får. Halmen är 
ren och torr. Ovanför stallets 
tak lyser en fin stjärna och kan-
ske det även finns med några 
änglar. Det är lätt att tro att det 
handlar om en vacker saga utan 
koppling till vår vanliga verklig-
het. Därför ville vi göra något 
annorlunda, som skulle kunna 
hjälpa betraktaren att se jule-
vangeliet som något mer än en 
saga. Vi ville också lyfta fram 
att Gud genom att låta sig födas 

i ett stall, i en avlägsen liten by, med fattiga herdar som de 
första vittnena, identifierar sig med alla fattiga och utsatta 
på vår jord.

Vi började tänka på dem som i vår tid har det svårt och 
på de barn som föds av mammor som är på flykt. Vi fun-
derade på ett litet tält, Maria och Jesusbarnet i en sovsäck 
och Josef som en tiggare på jakt efter något att äta till sin 
lilla familj. Det kändes som en realistisk nutida bild av hur 
det kan ha varit för Josef, Maria och den nyfödde. Enligt 
Matteus-evangeliet fick de ju fly till Egypten för att komma 
undan kung Herodes vrede när Jesus hade fötts.

Höbalar och kattleksaker
Men ju närmare julen kom, desto tydligare blev det för oss 
att vi inte skulle hinna med de förberedelser som krävdes 
för en sådan installation. Därför valde vi till slut en nå-
got mer traditionell väg. Vi tog in en höbal och placerade 
de vanliga figurerna ovanpå. Tro det eller ej men det blev 
mycket fint. Klostrets novis kompletterade senare verket 
med en av kattens mycket verklighetstrogna leksaksmöss. 
Kanske låter det konstigt med höbalar och kattleksaker i 
en kyrka, men det är åtminstone inte konstigare än en Gud 
som blir ett barn och vilar i en krubba. 

Den Gud som skapar universum och som varje sekund an-
das liv i allt som lever, bor inte bara i de välstädade och 
väldekorerade finrummen utan också i det som vi betrak-
tar som fult och lågt. När Gud föds som människa så vi-
sar Gud sin omsorg om hela den jordiska verkligheten, den 
verklighet som rymmer både möss och höbalar, flyktingar 
och maktgalna despoter, rika och fattiga, ja allt. 

Emma Thorén
Ny komminister i Mullsjö-Sandhems församling 
från februari
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Fyra 
konfi rmander 
svarar på vad 
julen betyder 

för dem
Julen närmar sig. En av årets största 
högtider, som kan betyda så mycket 
olika saker för oss. Kyrktuppens Hanna 
Nilsson frågade fyra av årets konfi rman-
der om deras tankar inför stundande 
helger.

1.  Vad tänker du på när du hör ordet - 
JUL?

2.  Vad betyder julen för dig?

Emma Sundkvist 
1.  Att pappa kommer hem 

och har med sig en kal 
gran, det är tradition!

2.  Det känns mysigt. Jag 
brukar träffa släkt och 
vänner.

Edvin Lilja 
1.  Familjen.
2.  Det är en rolig, en 

mysig högtid.

Maximilian Buhr 
1. Släkt.
2.  Bra helg, lycka.

Amanda Forsberg 
1.  Snö!
2.  Jag har vuxit upp med 

många jultraditioner 
som känns viktiga. 
Vi brukar till exempel 
pynta med 50 tomtar!  
Bra känsla med julen 
tycker jag. 

Gatan är inget 
hem för ett barn!

John är ett av de tusentals barn som levt sin första tid på en kar-
tongbit på gatan i Manilla, Filippinerna. När han var 9 månader 
kröp han rakt ut i gatan och blev påkörd av en bil. Hans mamma 
tog honom i famnen och sprang till Bahay Tuluyan ”Det trygga 
huset”, som Svenska kyrkans internationella arbete stödjer på 
plats i Manilla. Personalen kunde snabbt hjälpa till att ta honom 
till sjukhuset. John klarade sig.

Idag har John fyllt två år, får sova i en riktig säng och äta nä-
ringsrik mat. När han blir äldre kommer han få gå i skolan och 
ha möjlighet att skapa sig en ljusare framtid.

Stöd Svenska kyrkans internationella arbete - för alla barns 
rätt till ett tryggt liv!

SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kronor eller
swisha din gåva till 9001223

Tack!

Inget barn ska utsättas för hot, våld och övergrepp. Inget 
barn ska behöva leva på gatan och utsättas för alla de ris-
ker det innebär. Det är en ständig kamp om liv och död – en 
kamp inget barn ska behöva ta. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första ad-
vent 2017 till trettondedag jul 2018, samlar vi in pengar till 
Svenska kyrkans internationella arbete för alla barns rätt till 
ett tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fl er barn tillgång till för-
sörjning, utbildning och hälsa.
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Ett inlägg på Facebook från 
SKUT-ordföranden i Skara 
Stift, Göran Sagen där man 

sökte medhjälpare till julbasarerna i 
några av utlandsförsamlingarna inom 
SKUT=Svenska Kyrkan utomlands, 
gav mig idén. Det skulle vara en bra 
erfarenhet som SKUT-ombud i Mull-
sjö-Sandhems församling. Det har en 
tendens att bli väldigt abstrakt när 
man ska informera om SKUT:s verk-
samhet.

Jag skrev till några utlandsförsam-
lingar och fick napp i London och Pa-
ris. Men hur ska jag kunna välja? Så 
varför inte ta båda! 

Min första anhalt blev London på 
denna ”Grand tour”. London, Euro-
pas tredje största stad med en kultu-
rell mångfald. Hos Svenska kyrkan/ 
Ulrika Eleonora svenska församling, 
stod dörrarna vidöppna och den för-
sta jag mötte var kyrkoherde Eric 

Muhl som glatt hälsade mig välkom-
men. Utanför dörrarna köade lastbi-
larna med julmat som skulle lastas av 
inför den annalkande Julbasaren.

Kyrkan en kär mötesplats
Det var bara att kavla upp ärmarna 
och börja bära varor upp och ner för 
trappor och in och ut i olika rum och 
prång. I lokalerna välkomnades jag 
av övrig personal och ett stort an-
tal frivilliga. Arbetet var redan i full 
gång. Här skulle strykas vackra Carl 
Larsson-förkläden, dukar och övriga 
textilier, packas upp och prismärkas 
varor, dekoreras och lagas mat.  

Många av de frivilliga är svenska 
kvinnor som bor i London sedan 
många år, liksom svenska studen-
ter och au-pair-flickor som upplever 
Svenska kyrkan som sitt andra hem 
och en kär mötesplats. En kvinna jag 
mötte hade hjälpt till inför julbasa-

rerna sedan hon var 24 år och nygift 
med en engelsman för 50 år sedan 
och uppenbarligen med en lika oför-
truten och glödande entusiasm. Hon 
var bara en av dem, allt från personal 
till volontärer var lika engagerade! 

Årets största evenemang
Av kyrkan i London hade jag fått 
låna en vacker folkdräkt från Delsbo 
i Hälsingland. Idag duger inga van-
liga jeans och T-shirt. När jag kom 
innanför Svenska kyrkans portar var 
ruljangsen redan i full gång. Alla lika 
ivriga att få allt färdigt innan dör-
rarna öppnades för årets största eve-
nemang! Kvinnor i sina vackra folk-
dräkter eller Carl Larsson- förkläden 
var som hämtade ur en Zorn- eller 
Carl Larsson-tavla! Överallt doftade 
det av hembakade kakor och bullar, 
kanel, saffran och glögg naturligtvis.

Till de mera celebra besöken den här 
dagen hör den svenska ambassadören 
i London Torbjörn Sohlström, som 
förklarade den årliga Julbasaren öpp-
nad. Sedan var det bara att springa 
upp för alla trappor och sätta igång 
i cafeterian och serveringen i den 
vackra kyrksalen med inredning från 
1800-talet. Ut och in med kanelbullar 
ur den varma ugnen, Prinsesstårtor 
och kaffebröd som skulle skäras upp 
och florsocker på, påfyllning av kaffe-
bröd, smörgåsar och dryck. Visst var 
man trött i benen efter 10 timmar när 
dagen avslutades med vacker a capel-
lasång.  

Men vilken dag! Vilka fina samtal 
och möten med människor från hela 
världen. Många var svenskar bosatta 
i London och många var engelsmän 

Det är en sak att gå hemma i Sverige och prata om vikten av julbasarerna för  
Svenska kyrkan i utlandet men för att verkligen förstå innebörden måste man  
ha varit på plats. Nicole Morgny anmälde sig som medhjälpare i några utlands- 
församlingar och rapporterar här om sina erfarenheter från julbasaren i London.   

Mitt i ett juläventyr 

På uppdrag för 
Svenska kyrkan i London
Text och foto: Nicole Morgny

Folkdräkter och Carl Larsson-förkläden är den givna klädseln när det är Julba-
sar i Svenska kyrkan i London.
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Svenska kyrkan  
i utlandet skapar 
trygghet för 
svenskar i hela 
världen
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, 
erbjuder en öppen dörr till gemen-
skap och andakt. Många genera-
tioners turister, au-pair-ungdomar, 
back packers, sjöfolk och utlands-
svenskar har mött oss utomlands. 
Vi finns till för alla!
•  Svenska kyrkan i utlandet finns 

idag på 40 platser och firar 
gudstjänster på ytterligare ca 
100 platser runtom i världen. 
Där arbetar ca 100 anställda, 
allt från utsända präster, dia-
koner, kyrkomusiker och för-
samlingspedagoger till lokalt 
anställda.

•  Svenska kyrkan i utlandet enga-
gerar tusentals frivilliga utom-
lands och ombud i Sverige.

•  Över 650 000 svenskar bor och 
arbetar utomlands. Nästan 7 
miljoner svenskar reser utom-
lands varje år. Vår uppgift är att 
finnas där svensken finns. 

•  Varje år tar Svenska kyrkan i ut-
landet emot ca en miljon besö-
kare runt om i världen.

•  Utöver vigslar, konfirmationer, 
dop, begravningar, gudstjänster 
och andakter genomförs sjukbe-
sök, hembesök, barn- och ung-
domsverksamhet och fängelse-
besök.

•  Svenska kyrkan i utlandet har 
personal som är särskilt utbil-
dad i krishantering.

•  Svenska kyrkan i utlandets verk-
samhet finansieras till stor del 
av insamlade medel och dona-
tioner.

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

Swisha: 
90 160 31

Plusgiro:  
90 16 03-1

Bankgiro: 
901-6031

som ser detta evenemang som ett åter-
kommande och kärt inslag i sitt liv. 

Med den insikt och upplevelse jag 
fått, vet jag nu hur viktigt SKUT:s 
arbete är och vikten av julbasarerna 
som lägger grunden för att de ska 
kunna fortsätta sina insatser på sjuk-

hus och fängelser, kunna fira guds-
tjänst, hålla bröllop, ha konfirma-
tion, barnverksamhet, ungdomsgrup-
per och kaféverksamhet. Inte minst 
vet jag nu att Svenska kyrkan är en 
mycket viktig social mötesplats för 
väldigt många människor.

Den svenska ambassadören i London Torbjörn Sohlström förklarar högtidligt 
den årliga Julbasaren för öppnad.

Mullsjö-Sandhems församlings 
SKUT-ombud Nicole Morgny är 
medhjälpare på årets Julbasar i 
Svenska kyrkan i London.

Den vackra kyrksalen med inredning från 
1800-talet fungerar som cafeteria under 
Julbasaren.
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Biskopens julbrev: 

Nattvardens gemenskap 
sträcker sig över både tid och rum

Han konstaterar att nattvarden 
är ett uttryck för gemenskap. 
Det är något man gör tillsam-

mans med andra människor. Men inte 
bara med de som finns i samma lokal. 
I varje stund firas det nattvard någon-
stans på jorden och därför är man del 
i en större gemenskap. Den sträcker 
sig över både tid och rum och omfat-
tar kristna i alla tider.

Brevet kom ut till första advent när 
det nya kyrkoåret började. Det är 
tänkt att kunna användas under hela 
året som underlag för tankar och 
samtal.

Biskopen har tidigare gett ut brev 
om Fadern, Sonen och Anden. 

Här kan du läsa ett utdrag ur årets 
brev, som delas ut i samband med 
gudstjänster och andra samlingar un-
der advent och jul. Dessutom kan det 
laddas ner på stiftets hemsida, www.
skarastift.se 

Nattvardsfirandet har flera dimen-
sioner, som koncentreras i den enkla 
handlingen att ta emot bröd och vin.

En av dessa är offerdimensionen. 
Det är inte ett upprepande av det som 
Jesus gjort en gång för alla på korset. 
Nej, när vi firar mässa bär vi fram oss 
själva som ett offer. Vi bär fram våra 
böner, vår lovsång och överlämnar 
oss själva i Guds tjänst. På det sät-
tet blir nattvardsfirandet ett svar på 
Guds kallelse. Med allt det som är 
mitt, med alla mina gåvor med alla 
mina brister, kommer jag till Jesus 
själv och överlämnar allt, hela mig, 
till tjänst.

Förlåtelsedimensionen är också vik-
tig. Jag får komma med alla mina 
brister, alla mina nederlag, allt det 
som med kyrkans traditionella språk-
bruk kallas synd och överlämna detta 
till Jesus på korset. Han möter mig 
i det brutna brödet och ger mig sin 

nåd, sin kärlek, sin frid. Det blir ett 
saligt byte. I psalm 73 i vår psalmbok 
sjunger vi: ”du tar vår skuld, din frid 
du ger”.

En tredje dimension är rättvisan. I 
nattvardspsalmen 398 står det: ”Vi 
reser ett tecken, rättvisans tecken, 
måltid delad med alla”. När vi över-
lämnar oss i Guds tjänst sänds vi ut 
för att dela brödet i världen. I natt-
varden påminns vi om att vi får stå 
upp för en rättvis fördelning av jor-
dens resurser. I dag har cirka 20 pro-
cent av jordens befolkning tillgång till 
omkring 80 procent av jordens resur-
ser.

I nattvarden bryts brödet och alla 
får vad de behöver. Så borde det även 
vara med våra resurser i världen. Men 
så är det tyvärr inte och Gud sänder 
oss för att värna om fred och bröd åt 
alla.

För fjärde året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara 
stift. Den här gången handlar det om nattvarden.
   – Jag hoppas att 2018 ska vara ett år där vi kan samtala om nattvarden och oftare 
fira gudstjänst med nattvard tillsammans, skriver biskopen.
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Väljer du Fairtrade-märkta 
produkter bidrar du till att 
odlare och anställda med egen 
kraft, kan förbättra sina arbets- 
och levnads-villkor. Fairtrade 
är en oberoende certifi ering 

med uttalat mål att motverka 
fattigdom och stärka männis-
kors infl ytande och handlings-
kraft – med syfte att skapa för-
ändring och utveckling.

Årets bästa julklapp köper du i Fairtradebutiken i Kyrkans Hus i Mullsjö!  
Här har vi plockat samman fyra fina julklappspaket för olika tillfällen 
men naturligtvis kan du också köpa artiklarna separat eller sätta 
samman ditt eget julklappspaket.

Ge bort en julklapp med omtanke!
Text och foto: Malin Falk

På fest
Örhängen 30:- Armband 70:- Totalt: 100:-

I familjen
Apa 70:- Sparbössa uggla 50:- 
Bok Superfarlig! 110:- Totalt: 230:-

I köket
Kardemumma 40:- Muscavadosocker 25:- Vaniljstänger 30:- Kakao 45:- 
Honung 45:- Torkade aprikoser 45:- Paranötter 25:- Totalt: 255:-

Framför brasan
Kanderade mandlar 40:- Chokladhjärtan 35:-
Te, välj mellan rött, vitt eller grönt 50:- Totalt: 125:-

Under julveckan har Kyrkans Hus lite andra öppettider än de vanliga men tisdag
t o m torsdag klockan 10-12 är det med säkerhet öppet.
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Gör så här:
Tårtbotten 
Vispa 5 ägg med 3 dl socker
Rör försiktigt ner 1 1/2 dl vetemjöl 
+ 1 1/2 tsk bakpulver i smeten
Häll smeten i en bröad form  
Grädda i 175 grader i ca 40 minuter 
Fyllning 1
ca 2 dl vaniljkräm 
Fyllning 2
ca 2 dl nutella
Chokladglasyr
3 dl grädde
250 gram 70% mörk choklad 
1 tsk smör

Koka upp grädden och ta den från 
värmen.

Hacka chokladen och rör ner den i 
grädden tillsammans med smöret tills 
chokladen smälter.

Julens godaste tårta bakar 
du lätt efter Helvi Dahléns 
recept! En generös tårt-
botten med två goda fyll-
ningar och en läcker glasyr 
av mörk choklad. Smakar 
lika gott efter julmaten 
som till eftermiddagskaf-
fet!

God jul med en läcker 
och lättbakad chokladtårta!
Recept och foto: Helvi Dahlén

Dela kakan i tre delar.
Lägg ihop kakan med nutella på för-
sta delen, därefter vaniljkräm på den 
andra delen, lägg på den översta de-
len och häll glasyren över.

Garnera med färska bär, gärna hal-
lon.

Svenska kyrkan
i Mullsjö-Sandhem

fi nns för dig
antingen du vill ha gemenskap

eller söker stillhet och ro
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Hjälp mig att få fred 
med min bror!

Fråga prästen

Hej Torbjörn,
Det är nu femton år sedan mina föräldrar gick bort med bara två års mel-
lanrum men fortfarande har jag en mycket ansträngd relation till min yngre 
bror efter bodelningen.
 Vi är bara två syskon, med två års åldersskillnad, som stod varandra nära 
under uppväxten men i samband med att våra föräldrar dog förändrades si-
tuationen. När vi skulle ha bodelning kom vi ihop oss ordentligt! Jag kände 
mig helt förbigången och jag tyckte att han tog tillgångar i boet som var 
både ekonomiskt och känslomässigt värdefulla. Efter den tiden har vår kon-
takt varit mycket ansträngd och trots att det gått så många år kan jag fort-
farande inte glömma och förlåta den orätt som jag tyckte att han gjorde mot 
mig. Jag tänker ofta på det och känner mig bitter och besviken. Kanske både 
på mig själv som inte kan komma över det och på honom som jag tycker 
uppträdde känslokallt och egoistiskt. 
 Egentligen vill jag så gärna få fred och frid både med mig själv och min 
bror. Hur tycker du som präst att jag ska bete mig?

Besviken storasyster

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 storasyster!
Döden brukar många gånger be-
tyda att man kommer lite närmare 
varandra, sina nära och anhöriga, 
man får en orsak att stötta och 
hjälpa varandra. Men ibland kan 
det bli motsatsen och ofta beror 
det på det som du nu lyfter upp, 
nämligen arvet.

Situationen du beskriver är svår-
löst, av två orsaker, det har gått en 
hel del tid sedan dödsfallen. Och 
risken fi nns att ni i er vardag har 
byggt in en del spärrar mot varan-
dra. Ni verkar inte ha träffats på 
födelsedagar och högtider, och då 
ligger såren kvar i öppen dager. 

Det andra jag ser, är att det ver-
kar som om ni har olika bild av 
situationen, ni verkar så att säga 
inte ens vara överens om att ni inte 
är överens. Jag menar inte att sko-
ja bort situationen, men ska man 

kunna hjälpa till, är det nästan all-
tid viktigt att båda parter har en 
vilja att lösa problemet. Och det 
verkar inte riktigt vara fallet av 
din korta beskrivning.

Då återstår egentligen det som 
du själv redan är inne på, hur kan 
du gå vidare i den här situationen? 
Hur viktig är din bror för dig? 
Och hur mycket är du beredd att 
försöka glömma?

Vi har ett olyckligt sätt att be-
trakta det här med arv på. Ofta 
hör jag människor yttra sig som 
om de hade ”rätt till ett arv”. Från 
mitt perspektiv är det en mycket 
märklig hållning. Jag har varit 
inblandad i arvstvister ett antal 
gånger. Och föreställningen om att 
arvet är mina pengar är nästan all-
tid en grundproblematik. 

Ett arv betyder att du eller jag 

får någon annans tillhörigheter, de 
här pengarna är inte mina! De till-
hör någon annan. Om dina föräld-
rar hade tagit alla sina tillgångar 
och rest jorden runt så att det inte 
funnits en krona kvar, hade du 
förmodligen inte varit lika arg och 
besviken på dina föräldrar som på 
din brors handlande, även om ef-
fekten blivit densamma.  

Att din bror uppvisar ett av de 
äldsta mänskliga beteenden som 
vi känner till, nämligen girig-
het, är naturligtvis problematiskt 
men knappast unikt för honom. 
Vi människor måste hela tiden 
ha koll på de här sidorna hos oss 
själva. Det går fort att odla sådana 
här egenskaper, för de fi nns djupt 
i oss. 

Det lär fi nnas en fälla för apor 
som består av en låda som sitter 
fast i marken och med ett hål la-
gom stort för apan att få ner han-
den i, fällan riggas med en nöt och 
när apan knyter handen om nöten 
blir hålet för litet för apans hand, 
och apan sitter fast, men hellre än 
att släppa nöten och bli fri så låter 
apan sig fångas … Tyvärr fungerar 
tydligen fällan också på oss männ-
iskor.

Så nu är frågan som du måste be-
svara själv, hur mycket är du be-
redd att offra för relationen till din 
bror med hans fel och brister. Och 
hur mycket ska de saker och de 
pengar som inte är dina styra dina 
beslut. Det kan låta enkelt, men 
jag vet av egen erfarenhet att detta 
kräver mycket möda. Relationen 
till din bror är för alltid föränd-
rad, men kanske är det bättre att 
ha en haltande relation än ingen 
alls, det vet bara du. Mitt tips är 
att det här kan vara en bra sak att 
ta ett långt samtal med vår Herre 
om, han vet ju trots allt bättre än 
du, hur djupt rötterna går i ditt 
inre….

Torbjörn Andersson
Komminister
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Det här händer i din församling i vinter!

Välkommen till kyrkans Välkommen till kyrkans Välkommen till kyrkans Välkommen till kyrkans Välkommen till kyrkans Välkommen till kyrkans 
barn- och ungdomsgrupper!barn- och ungdomsgrupper!barn- och ungdomsgrupper!barn- och ungdomsgrupper!barn- och ungdomsgrupper!barn- och ungdomsgrupper!

Öppet hus
Här träffas vi – föräldrar och barn för lek, fi ka 
och sång.
Måndagar i Sandhems Församlingshem 
kl 14-16.
Tisdagar och torsdagar i Kyrkans Hus i Mullsjö 
kl 9.30 -12.

Miniorerna
Vi som träffas går i 0:an – 3:an. Vi har andakt 
då vi sjunger och tänder ljus. Sedan är det lek 
eller pyssel eller någon annan aktivitet.
Torsdagar i Kyrkans Hus i Mullsjö kl 17-18.

UV-scouterna
Från åk 3 - 5.  Här träffas vi och lär oss bland 
mycket annat om knopar och naturen. 
Vi sjunger och har andakt.
Tisdagar i Sandhems Församlingshem 
kl 18 -19.15. 

Gemenskap, matlagning, fi ka, sång, andakt och fi lmkvällar. 
Församlingens barn- och ungdomsverksamheter erbjuder något för alla åldrar. 
Terminsstart 2018 är vecka 3 förutom UV-scouterna som börjar vecka 5.
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Det här händer i din församling i vinter!
Efter plugget
Grupp för oss i 4:an – 5:an. Vi leker, pysslar 
eller lagar något gott i köket och äter. 
Vi avslutar med en andakt.
Tisdagar i Kyrkans Hus i Mullsjö kl 16-17.30.

XL
Här träffas vi som går i 6:an -7:an. Ofta är vi i 
köket och lagar något gott eller bakar. Andakt 
och ljuständning avslutar vår sammankomst. 
Måndagar i Kyrkans Hus i Mullsjö 
kl 15.30 - 17.

Songtime
Vi träffas och sjunger; gospel, rock, pop, soul 
och R`n B.
För dig i 3:an - 6:an 
Tisdagar i Kyrkans Hus i Mullsjö kl 15.20 -16.

Ungdomsgruppen
Startar med mässa i Nykyrka kyrka, därefter är 
vi i Kyrkskolan. Vi som träffas går i 8:an och 
uppåt. Olika aktiviter står på programmet t ex 
lagar vi mat eller har fi lmkväll.
Onsdagar i Nykyrka kyrka och Kyrkskolan i 
Mullsjö kl 18 - ca 21.
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Det här händer i din församling i vinter!

Vi behöver frivilliga medarbetare Vi behöver frivilliga medarbetare Vi behöver frivilliga medarbetare Vi behöver frivilliga medarbetare Vi behöver frivilliga medarbetare Vi behöver frivilliga medarbetare 
i barnverksamheten!i barnverksamheten!i barnverksamheten!i barnverksamheten!i barnverksamheten!i barnverksamheten!
Det händer så roliga saker! En rolig sak är att 
barngrupperna växer. Och vi hoppas och ber 
att det fi nns de som gärna skulle vara ideell 
ledare eller medhjälpare på något sätt här. 
Tänk om det är du?
   Oavsett om du är ung eller gammal eller 
mittemellan har du möjlighet att få dela en me-
ningsfull och god arbetsgemenskap i din 
församling. 
Alla som arbetar med barn- och ungdomar i 

Mullsjö-Sandhems församling måste  uppvisa 
utdrag ur brottsregistret. 

Kontaktperson:
Hanna Nilsson, församlingsassistent
0702-628 069
hanna.nilsson2@svenskakyrkan.se

Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!Välkommen till Öppen Gemenskap i vinter!
Öppen Gemenskap välkomnar alla till sina 
program på torsdagar kl 14.30 – 16.
Kaffe med dopp serveras till en kostnad 
av 25 kronor.

1 februari kl 14.30 i Kyrkans Hus, 
Mullsjö
”Allt går bara 
man vill”
Angelita Nooni är 
sångerska som med-
verkat i TV 4:s ”Sik-
ta mot Stjärnorna” 
och Café Norrkö-
ping och gjort ota-
liga spelningar runt 
om i världen. Här berättar om sin uppväxt i en 
familj präglad av såväl gudstro som droger - ett 
maskrosbarn som vuxit genom asfalten.

8 februari kl 14.30 i Sandhems 
Församlingshem
”Billquist & Babs”
Här är en trio som hyser stor kärlek till gamla 
”örhängen” från 1930-40-talen.
Ulla Billquist och Alice Babs är två stora namn 
från den här tiden och de hör till de mest spe-
lade grammofonartisterna. Trion har fastnat 
lite extra för just dem!

Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem Ekumenisk bönevecka i Mullsjö-Sandhem 

Tisdag 16/1 kl 19 Samling i Pingstkyrkan, 
Sandhem
Onsdag 17/1 kl 18 Mässa i Nykyrka kyr-
ka, därefter kl 19 Panelsamtal i Kyrkans Hus 
i Mullsjö: ”Vilken Gud ber vi till?” 

Lördag 20/1 kl 10-18 Bönedag i Missions-
kyrkan i Mullsjö

Söndag 21/1 kl 10.30 Ekumenisk guds-
tjänst i Pingstkyrkan i Mullsjö

Årets tema: ”Guds hand leder oss”
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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
Andakt lördagar kl 15
30 december, 6 januari (mässa), 3 februari och 
3 mars (mässa)

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
·  Morgonandakt – måndagar – torsdagar 

kl 8.45

·  Mässa fredagar kl 8.30 
fr o m den 12 januari 2018

11 februari – Fastlagssöndagen
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
14 februari – Askonsdagen
Kl 18 Nykyrka kyrka: Askonsdagsmässa
15 februari – S:t Sigfridsdagen
Kl 18.30 Utvängstorps kyrka: Kvällsmässa. Körbesök.
18 februari – Första söndagen i fastan
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
25 februari – Andra söndagen i fastan
Kl  11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

MARS 
4 mars – Tredje söndagen i fastan
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 Utvängstorps kyrka: Mässa
11 mars – Midfastosöndagen
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
18 mars – Jungfru Marie bebådelsedag
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 18 Bjurbäcks kyrka: Mariamusik

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

DECEMBER
17 december - Tredje söndagen i advent
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 17.30 Sandhems kyrka Barnmusikal 
se annons sid. 5
Kl 18 "En jul hemma" - julkonsert med körerna, 
se annons sid. 4
24 december – Fjärde söndagen i advent och julafton
Kl 11 Nykyrka kyrka: Samling vid krubban
Kl 11 Sandhems kyrka: Samling vid krubban
Kl 23 Bjurbäcks kyrka: Julnattsmässa
Kl 23 Utvängstorps kyrka: Julnattsmässa
25 december – Juldagen
Kl 7 Nykyrka kyrka: Julotta
Kl 7 Sandhems kyrka: Julotta
26 december – Annandag jul
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa. Sång och musik av Ma-
rie och Urban Gärdborn
31 december – Nyårsafton
Kl 16 Sandhems kyrka: Nyårsbön

JANUARI
1 januari – Nyåsdagen
Kl 11 Utvängstorps kyrka: Mässa. Sång och musik av 
Marie och Urban Gärdborn
Kl 18 Pingskyrkan: Ekumenisk gudstjänst
6 januari – Trettondedag jul
Kl 14 Nykyrka kyrka: Tillsammansmässa
7 januari – Första söndagen efter Trettondagen
Kl 11 Bjurbäcks kyrka: Mässa
14 januari – Andra söndagen efter Trettondagen
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
21 januari – Tredje söndagen efter Trettondagen
Kl  10.30 Pingstkyrkan: Ekumenisk gudstjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
28 januari – Septuagesima
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 Bjurbäcks kyrka: Gudstjänst

FEBRUARI
4 februari – Kyndelsmässodagen
Kl 11 Sandhems kyrka: Tillsammansgudstjänst
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VATTEN-
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INTE IN

KOMMER 
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Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

SVENSK 
POPGRUPP 
SOM VANN 
ESC 1974

STJÄLA

BRUTEN

ESC 1974

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

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

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

Den här gången har vi även ett Tuppenkryss för våra yngsta. Fem vinnare får välja mellan en barnbok från Bokhyllan eller 
varor från Sackeusboden i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.

Vi vill ha din lösning senast den 31 januari 2018. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems 
församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

BARNJULKRYSSET
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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 31 januari. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och 
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 4/2017 är: 
Dagny Sandahl Nypongatan 54 Mullsjö, Siv och Ove Dahlgren Oxelgatan 20 Mull-
sjö, Ivon Darmark Dalskogsvägen 32 Mullsjö, Gunvor Hagberg Västangårdsvägen 
4 L Mullsjö, Margareta Bothzén Trastgatan 48 Mullsjö.

GRATTIS!

1.Vilken stor väpnad konflikt 

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

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©
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Sången Staffan var en stalledräng 
sjungs ofta vid Lucia-firandet men 
Staffansdagen firas senare. 1.Vilken 
dag då? 2.Vilken färg har fålen som 
Staffan "rider själv uppå" enligt 
visan? 3.Hos vem var han 
stalledräng enligt legenden?                                                     
(foto: Tor Svensson)
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MED EIVOR FOX  

Cuamba är en liten stad i nor-
ra Mocambique med kanske 
8000 innevånare. 1990 rasar 

ett inbördeskrig i hela landet men 
värst är det uppe i norr. Gerillan ter-
roriserar människorna ute i byarna, 
bränner ner deras skördar och hyd-
dor. Hotar och ibland dödar dem. 
Folk fl yr i stora skaror in till städerna 
för att söka skydd och Cuambas be-
folkning fyrdubblas på bara några 
veckor. I Cuamba tar maten snart 
slut och Fader John i den katolska 
kyrkan sänder ett nödrop till kyrkan 
i huvudstaden Maputo. Man är i des-
perat behov av hjälp. Vi som arbetar 
för CARITA som är kyrkans hjälp-
organisation beslutar att åka upp till 
Cuamba och försöka ordna mattran-
sporter från Malavi antingen med fl yg 
eller järnväg.

Rekord i amputeringar
Mötet med Cuamba ger mig en 
chock. Vårt lilla plan landar på en 
liten gräsklädd fl ygplats där det inte 
fi nns elektricitet. Cuamba har heller 
inte haft elektricitet på över tre må-
nader. Det lilla sjukhuset saknar det 
mesta i medicinsk utrustning. Men 
patienter saknas inte. En läkare och 
två sjuksköterskor från ”Läkare utan 
gränser” försöker tillsammans med 
några nunnor hjälpa sjuka och döen-
de. Många är lemlästade efter att ha 
trampat på landminor. Den belgiske 
läkaren Doktor Chase säger att han 
nog har rekord i amputeringar. Värst 
är det att se barnen som trampat på 
minor och nu mister ett ben eller en 
fot. 

Nunnorna sköter förlossningsklini-
ken. Avmagrade mödrar med dåliga 
blodvärden föder sina barn tyst och 
stilla som en afrikansk kvinna ska 

Stark som havets brus ljuder sången i julnatten

Eivor Fox är född och uppvuxen 
på släktgården Svenstorp i Sand-
hem. Hon har en jordbruksut-
bildning och har varit bistånds-
arbetare i Sydamerika och Afrika 
under 22 år. Hon arbetade i Syd-
afrika för Kyrkornas världsråd 
i samband med första demokra-
tiska valet där 1994.  Efter hem-
komsten till Sverige är hon kyrk-
ligt aktiv och har bland annat 
varit ordförande i Sandhems För-
samlings kyrkoråd och ledamot 
i Mullsjö-Sandhems kyrkoråd.  

göra men de har sällan tillräckligt 
med mat till de nyfödda. Många barn 
dör, även många mödrar. Då hörs 
kvinnornas klagosång vida omkring.

En hungrig jul
Mattransporten på järnvägen från 
Malavi kommer igång. När första 
tåget med majs och andra förnöden-
het tuffar in på Cuambas station blir 
det fest. Men snart börjar gerillan 
angripa tågen och spränga sönder räl-
sen. Det blir längre och längre mellan 
transporterna. När Malavi skickar 
soldater att reparera järnvägen blir 
det bättre men många dör i gerillans 
anfall.

När julen nalkas är maten nästan 
slut. Hinner nästa transport fram i 
tid till julfi randet? Vi rekognoserar 
med ett litet plan och ser från luften 
att långa stycken räls är uppriven. 
Men vi ser också hur soldaterna ar-
betar. Kanske ändå att de hinner. Men 
på julaftonens morgon inser vi att 
det kommer att bli en hungrig jul för 
människorna i Cuamba. 

Själva har vi inte heller mycket att 
äta. Vi delar en burk med dansk korv 
till julaftonens middag. Det är mer än 
de fl esta får. 

Men julaftonens kväll bjuder på en 
stor överraskning. Vi får plötsligt ljus 
i staden. Guvernören har sparat lite 
bränsle. Han tycker att just den här 
kvällen ska Cuamba lysa så att män-
niskorna kan hitta till kyrkan och 
midnattsmässan. Jag hör kylskåpet 
surra och sätter in de två Cocacola-
burkar som vi sparat. Att få dricka 
dem kalla är lockande när temperatu-
ren är över 35 grader.

Öronbedövande jubel
Vid elvatiden är det dags att gå till 

kyrkan för midnattsmässan. Vi tror 
knappt våra ögon när vi närmar oss 
kyrkan. Hela Cuambas befolkning 
tycks vara på väg till mässan. Man 
sjunger redan på väg till kyrkan. 
Cuamba har en stor kyrka men den 
är redan fullsatt. Vi får plats framme 
i koret där mängder av barn sitter på 
golvet. Alla fönster och dörrar står 
öppna ut mot plazan som är packad 
med människor. Och man sjunger. 
Stark som havets brus ljuder sången 
i julnatten.  Högst hörs kvinnornas 
röster, de slår sina drillar i diskan-
ten.  Ett fantastiskt afrikanskt sätt att 
sjunga på.  Vid midnatt bärs Jesusbar-
net in och läggs i krubban och jublet 
är öronbedövande. Fader John har 
ibland svårt att göra sig hörd. Tim-
marna går men sången och mässan 
tycks aldrig ta slut. Barnen sover i ko-
ret och mödrarna sjunger. Och mina 
ögon fylls av tårar, tårar av sorg men 
också av glädje. Ett vet jag denna jul-
natt. Människor som kan sjunga så 
här, de är oövervinnliga och deras tro 
kan försätta berg.

På nyårsafton rullar tåget med mat 
in på Cuambas station och i mars 
börjar förhandlingar om fred.

Som hjälparbetare för en kyrklig organisation upplevde Eivor Fox en jul med krig 
och hunger men också en midnattsmässa med sång och jubel.


