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Var med och påverka
besluten i kyrkan!

Rösta i kyrkovalet!
Stort valextra med allt
du behöver veta
om det viktiga valet!

Kom och sjung med
Emmy & Ella!

Möt Pontus Johansson
församlingens
nya kyrkoherde

Dogge Doggelito
berättar om sin
starka tro
Välkommen på Kick off
I Kyrkans Hus den 3 september!

Herde-krönikan

”De kunde inte ta Jesus
från våra hjärtan!”
Snurrande tankar, pirr i magen och
känslor ”all over the place”. Jag vet
när jag skriver de här raderna: om en
dryg vecka är jag kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling. Jag längtar! Så spännande det blir!
För någon vecka sedan fick jag möjlighet att möta och lyssna till den
unge syrisk-ortodoxe ärkebiskopen
av Mosul, Nicodemos Daoud Sharaf. Han var den sista kristna ledaren
som lämnade staden 2014. Här är
verkligen kristendomens rötter och
språket är arameiska, Jesus modersmål. IS gav de kristna där tre alternativ: konvertera till islam, dö, eller ge
er iväg härifrån med de kläder ni har
på er nu. Ingenting annat. Föräldrar
fick inte ens ta med sig blöjor till sina
bebisar och småbarn.
Det var skakande att lyssna till hans
berättelse. Hans ögon har fått se mycket hemskt, och visst
kunde vi se smärtan hos honom.
”Jag är ledsen”, sa han, ”men vi har lärt oss att bara lita på
Gud. Omvärlden har vetat så länge vad som pågått. Men
INGEN hjälpte oss!”
Och samtidigt, så märkligt, vi mötte också hans varma leende och glädje i blicken! Det där var inte påklistrat utan
kom inifrån.

Vad är det som gör att människor
som blivit av med allt och som lider
mycket och som har smärta i blicken, ÄNDÅ kan ha ett hemlighetsfullt och varmt leende som plötsligt
spricker fram? Leendet som säger:
”jo, jag är fattig - men ändå rik!”
Den ateistiske filosofen Nietzsche
riktade den mest allvarliga anklagelsen mot de kristna: ”de har ingen
glädje!” sa han. Ryslig anklagelse,
eftersom det är just glädjen som är
själva livsnerven eller hjärtpunkten i
den kristna tron.
Ärkebiskopens vittnesbörd
är
starkt: De kunde inte ta Jesus ifrån
oss! Och med det har det onda förlorat. Vi har kvar vår frihet att tro
på Jesus och leva nära Gud, vår frihet att förlåta, vår frihet att be, vår
frihet att älska…även de som hatar
oss. Kristen tro har en glädje i sig som inte nöjer sig med
ytan utan också tål det svåra, en tro för hela livet. Vi får
dela den med varandra och vi hör ihop med de som har
förlorat allt men som nu vågar hoppas lite mer: någonstans
finns också de som tänker på
oss och som ber för oss och som
kanske kan hjälpa oss på något
sätt.

Allt blev de berövade på: alla sina ägodelar, hus och hem,
integritet och privatliv, sin värdighet.

Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling

”MEN”, sa ärkebiskop Nicodemos med eftertryck: ”de
kunde inte ta Jesus från våra hjärtan!!”
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Var med och påverka
besluten i kyrkan!
S

venska kyrkan är en öppen folkkyrka. Det innebär att du som är
medlem, genom att rösta i kyrkovalet, kan vara med och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på
lokal och nationell nivå. Förutom de
förtroendevalda har biskopar, präster och diakoner rätt att fatta beslut
i vissa frågor. De är kyrkliga ledare
och har speciella utbildningar för sina
uppdrag. Deras ansvar är att Svenska
kyrkans lära följs, medan de förtroendevalda ansvarar för att demokratin
upprätthålls. Detta kallas den gemensamma ansvarslinjen.

Din röst spelar roll!
Vilka ska få ditt förtroende att fatta
viktiga beslut i kyrkan de kommande
fyra åren? Det handlar både om beslut i din församling och om övergripande beslut för hela Svenska kyrkan.
Hur ska din kyrkoavgift användas?
Vilka verksamheter ska finnas i din
församling? Vilka ställningstaganden
ska kyrkan göra?
Utnyttja möjligheten att påverka din
kyrka!
Det finns många skäl till varför man
ska rösta i kyrkovalet. Här är nio viktiga anledningar:

• F
 ör att man får – demokratin fungerar bara om den används.
• För att man vill – Svenska kyrkan
berör fler än man tror, mig eller andra, nu eller en annan gång.
• 
För att Svenska kyrkan spelar en
viktig roll i människors liv, vid kriser, i närsamhället och i världen.
• För att stötta de som tar på sig uppgiften att vara med och styra.
• För att vara delaktig, vara med och
påverka och ta ansvar.
• För att varje röst väger tungt i kyrkovalet.
• För att Svenska kyrkan är beroende
av människors engagemang.
• 
För att det handlar om hur min
kyrkoavgift används.
• För att man vill vara med och påverka var Svenska kyrkan ska lägga
kraften!

Foto: Magnus Aronson/IKON

Vad vill DU att kyrkan ska göra? Söndagen den 17 september 2017 är det kyrkoval. Då får alla Svenska kyrkans
medlemmar, som fyllt 16 år välja vilka som ska företräda
dem de kommande fyra åren.
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Frågor och svar om
Sedan kyrkan och staten skildes åt, år 2000 sköter kyrkan själv sina val. Av praktiska
och pedagogiska skäl används ett liknande tillvägagångssätt som i de allmänna valen.
En del skillnader finns dock. Bland annat heter det inte "partier" i kyrkovalet, utan
nomineringsgrupper. I kyrkovalet får även 16-åringar rösta. I kyrkovalet röstar du på
tre olika nivåer – ledamöter till ditt lokala kyrkofullmäktige, ledamöter till regionala
stiftsfullmäktige och ledamöter till nationella kyrkomötet.
Är jag röstberättigad?
För att kunna rösta i kyrkovalet ska
du vara medlem i Svenska kyrkan och
fylla 16 år senast på valdagen. Men,
du måste också finnas upptagen i
röstlängden. Röstlängden baseras på
uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.
För kyrkovalet 2017 innebär det att
dessa uppgifter tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 augusti 2017, så senast
den dagen ska uppgifter om medlemskap finnas i Kyrkobokföringen.
Hur många är röstberättigade?
Cirka 5,2 miljoner av Svenska kyrkans medlemmar är röstberättigade.
Kan jag kandidera?
Det är för sent att kandidera till
årets kyrkoval, men på Svenska kyrkans hemsida finns information för
den som är intresserad inför kommande kyrkoval. Eller kontakta församlingsexpeditionen för vidare kontakt!
Vilka kan jag rösta på i kyrkovalet?
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och deras kandidater.
Till valet på lokal nivå – kyrkofullmäktige i Mullsjö-Sandhems församling har en nomineringsgrupp anmält
sitt intresse – Aktiv kyrka i MullsjöSandhems församling.
Valet till det beslutande kyrkofullmäktige är ett direktval. Kyrkofullmäktige i sin tur utser sen ett kyrkoråd. Kyrkofullmäktige består av 15
ordinarie ledamöter.
På Svenska kyrkans hemsida, www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval finns listor på samtliga nomineringsgrupper
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och kandidater, lokalt, regionalt och
på nationell nivå.
När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort
omkring den 30 augusti 2017.
Var kan jag rösta?
På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka
val du har rätt att rösta till.
När kan jag rösta?
På valdagen den 17 september finns
vallokal i Kyrkans Hus i Mullsjö, öppettider kl 8 – 11 och kl 15 – 20.
Särskilt röstmottagningsställe finns
på valdagen i Sandhems Församlingshem, öppettider kl 8 – 11 och
kl 16 – 19.
Du kan förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet, den 4 -17
september.
Det finns också information om öppettider och vallokaler på röstkortet.
Förtidsrösta 4-17 september
Du kan förtidsrösta på expeditionen i
Kyrkans Hus i Mullsjö följande dagar
och tider:
Måndag 4/9 kl 10 – 12
Tisdag 5/9 kl 10 – 12
Onsdag 6/9 kl 10 – 12 och 17 – 20
Torsdag 7/9 kl 10 – 12
Fredag 8/9 kl 10 – 12
Lördag 9/9 kl 10 – 12
Måndag 11/9 kl 10 – 12
Tisdag 12/9 kl 10 – 12
Onsdag 13/9 kl 10 – 12 och 17 – 20
Torsdag 14/9 kl 10 – 12
Fredag 15/9 kl 10 - 12
Lördag 16/9 kl 10 – 12
Söndag 17/9 kl 9 – 11

Du kan förtidsrösta på orter över
hela landet, under perioden 4-17
september. På www.svenskakyrkan.
se/kyrkoval finns en karta med alla
röstningslokaler och öppettider. Om
du saknar ditt röstkort kontakta i första hand din församling, men det går
även att få ett nytt röstkort på andra
orter. Då måste du kunna legitimera
dig.
– Brevrösta
Ett annat sätt att rösta i förväg är att
brevrösta. För detta behövs ett brevröstningspaket som du kan få från
din församlingsexpedition. Posta din
brevröst så att den är framme hos
stiftet senast fredag 15 september. Du
måste även skicka med ditt röstkort.
– Att rösta med bud
Budröstning går till på liknande sätt
som brevröstning. Det kan vara ett
alternativ för dig som själv är förhindrad att ta dig till lokalen. Du behöver ett brevröstningspaket för att
budrösta (se ovan). Röstkortet ska tas
med när budet lämnar in brevrösten
i din vallokal eller en röstningslokal i
församlingen.
Rösta på valdagen 17 september
– I din vallokal
På röstkortet står i vilken vallokal du
kan rösta och öppettiderna (se ovan).
Du ska ha med dig ditt röstkort eller
legitimation.
– I röstningslokal
Om du befinner dig på annan ort på
valdagen kan du rösta i en röstningslokal. Då måste du ha med ditt röstkort.

kyrkovalet
Kan jag rösta utomlands?
Personer som är folkbokförda i Sverige men vistas utomlands i samband
med valet kan brevrösta (se info tidigare i texten). Brevrösten skickas till
kyrkostyrelsen så att den är framme
senast onsdag 13 september. Vid behov kan ett nytt röstkort tas fram.

Detta skickas via utlandsförsamlingen.
Är det möjligt att personrösta?
Ja, du kan personrösta på upp till tre
kandidater genom att kryssa för dem
på valsedeln. Kryssen ökar kandidaternas möjligheter att bli valda och få
representera dig. Man kan inte påverka personröstningen genom att stryka
namn.
Jag har förlorat mitt röstkort
Om du förlorat röstkortet kan du få
ett nytt (s k dubblettröstkort). Kontakta i första hand din församling.
När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt
en preliminär röstsammanräkning.
Vartefter de preliminära resultaten

blir klara presenteras de på www.
svenskakyrkan.se/kyrkoval Ansvaret
för den slutliga rösträkningen har stiften.
Finns röstkortet på andra språk?
Röstkortet finns översatt till följande
språk: Teckenspråk, Lätt svenska,
Finska (Suomeksi), Engelska (English), Samiska (Davvisáme, Åarjelsaemien, Julevsámegiellaj), Meänkieli,
Spanska (Español), Tyska (Deutsch),
Franska (Français), Tigrinja, Romani
(Romani Chib), Arabiska, Farsi.
Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
och röstkortet hittar du ytterligare information.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Hur går det till att rösta - rent praktiskt?
I vallokalen gör du så här:
1. Du tar valsedlar (tre olika val, vita,
rosa och gula)
2. Du får valkuvert av en valförrättare
3. Du går in bakom en ledig skärm
4. Du lägger dina utvalda valsedlar en i varje kuvert
5. Du legitimerar dig och lämnar kuverten till valförrättaren
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Vem vill DU ska bli din röst i kyrkofullmäktige?

Här är alla kandidaterna
till kyrkofullmäktige
i Mullsjö-Sandhems
församling!
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen och du avgör
genom din röst vem som ska representera dig och dina synpunkter på kyrkan!
Här är alla kandidaterna som du kan rösta på till kyrkofullmäktige i MullsjöSandhems församling.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Anna Buhr
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Bostadsort: Bönared, Mullsjö
Ålder: 46 år
Yrke: Egenföretagare inom besöksnäringen
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Våra kyrkobyggnader och
kyrkogårdar. Det historiska,
sociala och kulturella arv som
de symboliserar - hur bevarar
vi det? Hur för vi det vidare och
gör det tillgängligt för invånarna
i vår församling och för besökare
utifrån?

Bill Hansson

Emma Nalbin

Frida Junvik

Birgitta Gunnarsson

Eva Risinger

Hans Kennemark

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 66 år
Yrke: Konstruktör
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Modernisera kyrkan för att få
fler och yngre kyrkobesökare.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 67 år
Yrke: Grundskollärare
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
• Att den uppsökande och diakonala verksamheten utökas.
• Att träffar och mötesplatser
med olika teman erbjuds.
• Att körerna kan hitta nya vägar
för att utökas/föryngras och
bidra till sången i församlingen.

Bostadsort: Bjurbäck, Mullsjö
Ålder: 34 år
Yrke: Jurist
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
En kyrka för alla och satsning på
barn och ungdomar.

Bostadsort: Bjurbäck
Ålder: 61 år
Yrke: Lärare
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Kyrkorummet som kulturlokal,
att vårda och använda det.
"Använda" leder också till frågorna: Vad önskar församlingens
invånare för aktiviteter i kyrkan?
Vad har de för förväntningar?

Bostadsort: Dintestorp, Sandhem
Ålder: 34 år
Yrke: Undersköterska
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Under min nuvarande mandatperiod har jag lärt mig om
barnkonventionen och begreppet barnkonsekvensanalys och
betydelsen det har både för vår
kyrkliga verksamhet och i det
stora perspektivet.
Viktigt är också hur vi ska få barn
och deras familjer till kyrkan och
vad vi kan erbjuda dem.

Bostadsort: Sandhem
Ålder: 52 år
Yrke: Musiker
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Jag vill verka för ett levande
och regelbundet gudstjänstliv i
församlingens kyrkor, med ett
rikt musikliv, som förenar alla
generationer.
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Helvi Dahlén

Kent Oskarsson

Kicki Svensson

Inger Ridström

Kent-Åke Boqvist

Marco Eliasson

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 65 år
Yrke: Textilarbetare
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Jag vill verka för en kyrka som
tar ansvar och bevarar vårt kulturarv och att alla i församlingen
ska känna sig delaktiga i kyrkans
arbete.

Bostadsort: Bjurbäck, Mullsjö
Ålder: 73 år
Yrke: Journalist
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Jag vill arbeta med kommunikation och information och berätta
om allt som församlingen gör
och erbjuder människor i bygden.
Allt från stickkafé till storslagna
musikgudstjänster!

8 KYRKTUPPEN 3-2017

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 72 år
Yrke: F d vaktmästare
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
• Jag vill arbeta för att våra kyrkor och kyrkogårdar bevaras i
samma fina skick som idag.
• Att vi utvecklar ungdomsverksamheten ytterligare.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 68 år
Yrke: Maskiningenjör
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Ekumenik och att kyrkans
verksamhet förankras och blir
"kyrkan mitt i byn" - en självklar
samlingsplats för alla.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 66 år
Yrke: F d butikschef
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Jag tycker att ungdoms- och
diakoniverksamheten är mycket
viktig.
Det är också viktigt med en öppen och demokratisk folkkyrka
som är till för alla.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 49 år
Yrke: Teolog
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Jag önskar att gudstjänsterna blir
mer omväxlande.
Vidare vill jag att fler lär känna
varandra bättre.
Min önskan är även att människor ska stärkas i sitt hopp.

Marie Gustavsson

Nichole Morgny

Sune Svensson

Marie Oscarsson

Stefan Svensson

Sven-Olof Pettersson

Bostadsort: Sandhem
Ålder: 36 år
Yrke: Kyrkogårdsadministratör
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Mitt yrke gör det naturligt att
vara engagerad i frågor som rör
kyrkogårdar men jag själv känner
också hur värdefulla våra kyrkogårdar är för bygden.
Det finns ett intresse hos församlingsbor och besökare att
bevara och förvalta och samtidigt möta samhällets utveckling i
frågor om begravningar, gravvårdar, gravskick och kyrkogårdar.

Bostadsort: Ljunghem, Sandhem
Ålder: 49 år
Yrke: Företagsrådgivare
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Ett bra samarbete mellan de olika
grupperna i kyrkan och även
mellan olika församlingar.
Ett rikt sång- och musikliv.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 51 år
Yrke: Resesäljare/guide
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
• En kyrka för alla och där ingen
ålder är eftersatt.
• Fler aktiviteter som gör att vi
når fler grupper.
• En diakon då behov finns.
• En röst både i Sverige och
globalt för en bättre miljö för
människor och djur.
• Lyfta fram det internationella
arbetet samt SKUT:s arbete
mera.

Bostadsort: Utvängstorp
Ålder: 50 år
Yrke: Maskinchef
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
En kyrka för hela kommunen.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 70 år
Yrke: F d kyrkoassistent
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
Jag vill driva frågan om diakonin
i vår församling och inrätta en
diakonitjänst.

Bostadsort: Mullsjö
Ålder: 71 år
Yrke: F d elektronikutvecklare
Vilken eller vilka frågor är viktigast för dig att arbeta med i
Mullsjö-Sandhems församling?
En församling där:
• alla åldrar känner sig välkomna
• det finns öppenhet och ett gott
samarbete
• vi tar vara på kulturarv och
traditioner
Jag vill också arbeta med praktiska frågor som rör avtal, fastigheter, begravningsverksamheten
etc. Dvs där jag tror mig kunna
göra mest nytta.
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Kyrkofullmäktige
beslutar i församlingen
Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i din församling. Ledamöterna
dit väljs vid kyrkovalet och då kan alltså alla medlemmar i Svenska kyrkan vara
med och bestämma vilka som ska representera dem de kommande fyra åren.
fungerar som församlingens styrelse.
Varje församling har också en kyrkoherde: en präst med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.
Dessutom har varje församling en
församlingsinstruktion som är ett dokument som berättar om vad församlingen är och vill vara och beskriver
det område där församlingen verkar.
Församlingar samverkar i pastorat
Flera församlingar kan samverka i
ett pastorat. Pastoratet är en samverkansform där församlingarna hjälps
åt att utföra grundläggande uppgifter.
Hur ansvaret fördelas mellan församlingarna och pastoratet framgår
av den församlingsinstruktion som
pastoratet tar fram.
Församlingar som inte ingår i
pastorat
Mullsjö-Sandhems församling tillhör
de församlingar som inte ingår i ett

Foto: Magnus Aronson/IKON

G

runden i Svenska kyrkans organisation är församlingarna.
Det finns cirka 1 400 lokala
församlingar som tillsammans täcker
hela landet. Församlingarna har självstyrelse men är samtidigt en del av ett
stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Församlingarnas grundläggande uppgifter är att
• fira gudstjänst
• bedriva undervisning samt
• utöva diakoni och mission
Församlingen är en gemenskap för
medlemmar som är bosatta inom församlingens geografiska område. Det
finns även ett antal icke-territoriella
församlingar, till exempel Hovförsamlingen för anställda vid hovet.
Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och dess
ledamöter väljs vid kyrkovalet vart
fjärde år. För varje församling finns
ett kyrkoråd eller ett församlingsråd
som utses av kyrkofullmäktige och

pastorat och då finns ett kyrkoråd
som är församlingens styrelse och en
kyrkoherde med ansvar för ledning,
samordning och tillsyn. Kyrkorådet
utses av kyrkofullmäktige.
Kyrkoherden har tillsammans med
kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd
och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Tänker du rösta i årets kyrkoval?

Emil Josefsson, 16 år
1. Kanske
2. Nej, det vet jag inte

10 KYRKTUPPEN 3-2017

Lars Lindqvist, 79 år
1. Nej, jag har aldrig röstat i kyrkovalet så det kommer jag nog inte göra
i år heller

Ann-Marie Claesson, 41 år
1. Ja, det kommer jag göra
2. Ja, jag tror att jag vet

Så här styrs
Svenska kyrkan!
Svenska kyrkan är ett registrerat trossamfund i Sverige
och lyder under lagen om Svenska kyrkan och lagen om
trossamfund. Dessutom finns kyrkoordningen, som är ett
regelverk som Svenska kyrkan själv har bestämt.

S

venska kyrkans högsta beslutande organ är kyrkomötet som
sammanträder varje höst i Uppsala. Det består av ledamöter från
hela landet och de beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande
frågor.
Kyrkomötet utser ledamöter till
kyrkostyrelsen där ärkebiskopen är
ordförande. Kyrkostyrelsen är kyrkomötets beredande och verkställande
organ.
Ärkebiskopen är främsta företrädare för kyrkan.
Svenska kyrkan är därefter indelad i
församlingar och stift.
Dessutom finns pastorat, olika nationella organ och Svenska kyrkan i
utlandet.
Svenska kyrkan har styrelser på olika nivåer som väljs av medlemmarna
vid kyrkoval vart fjärde år. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige, lokalt:
Du väljer ledamöter till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din
församling samverkar med andra församlingar, i ditt pastorat.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns
nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska
finnas i församlingen eller hur köroch konsertverksamheten ska se ut.
För varje församling finns ett kyrkoråd eller ett församlingsråd som utses
av kyrkofullmäktige och fungerar
som församlingens styrelse.
Val till stiftet, regionalt:
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift.
Stiftsfullmäktige är stiftets högsta
beslutande organ. Stiftens främsta
uppgift är att stödja församlingarna i
deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De

Kyrktuppens Malin Falk frågade slumpmässigt fem personer i kommunen om de
tänker rösta i det kommande kyrkovalet. Malin ställde två frågor:
1. Kommer du att rösta i kyrkovalet? 2. Vet du vem du ska rösta på?

Alice Gustafsson, 24 år
1. Ja
2. Nej, det vet jag inte ännu

Annemieke Kieffer, 58 år
1. Ja, det kommer jag att göra
2. Nej, jag kommer läsa på mer om
personerna innan jag väljer

kan till exempel bidra med kunskap i
kyrkoantikvariska frågor när en kyrka inom stiftet behöver renoveras.
Val till kyrkomötet, nationellt:
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor.
Kyrkomötet behandlar också frågor
om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska
finnas i psalmboken.

Mullsjökandidat till
stiftsfullmäktige

Agneta Nalbin

Bostadsort: Bjurbäck
Ålder: 68 år
Yrke: F d Hem- och konsumentkunskapslärare
Det här tycker Agneta är viktiga frågor för Svenska kyrkan
i dag:
Jag har länge ansett länge att
kyrkan måste våga synas och
höras mera. Var och en av oss
måste hjälpas att åt att på olika
sätt tala om vad vi har upplevt
i kyrkan. Det kyrkan har att
erbjuda är verkligen något för
nutidsmänniskan. Vi måste på ett
tydligt sätt visa när det händer
något i våra kyrkor. Det är också
viktigt att vi gör oss synligare
ute i samhället, att vi finns där
människor behöver oss.
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Nyfiken på

Kyrkoherde Pontus Johansson blickar fram mot

– Jag ser en glad förs
byggd på gemenskap!
Text: Inger Ridström Foto: Helvi Dahlén

Pontus Johansson, Mullsjö- Sandhems församlings nya kyrkoherde har rötterna i
Västergötland och en bit av hjärtat kvar i Norrbotten. Efter sina år i Falköping ser
han nu fram mot att arbeta i en församling som inte är större än att man kan lära
känna varandra.

U

tsikten över Falköping är hänförande när vi kommer hem
till Pontus Johansson, MullsjöSandhems församlings nya kyrkoherde. Pontus och hans familj bor i en
trivsam villa på övre delen av Mös�seberg i Falköping. Han bjuder på nybryggt kaffe och hemlagad äppelkaka
med vaniljsås.
- Nej jag har inte bakat själv, säger
han. Det är hustru Elisabets verk.
Men jag kan både baka och laga mat
påpekar han.
- Problemet är att jag är alldeles för
omständlig. Jag följer receptet till
punkt och pricka. Elisabet påpekade
med lätt förtjusning för mig en gång,
när jag stod och mätte upp den exakta vattenmängden till pastakoket, att
det var lite överarbetat.
Vi träffar Pontus precis när han hål-
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ler på att avsluta sin tjänstgöring som
komminister och områdeschef i Falköpings pastorat där han varit sedan
2004.
- Det svåraste med att sluta jobbet i
Falköping, förutom att lämna arbetskamrater förstås, är att avsluta samtal med människor, som jag kanske
träffat under en längre tid och fått en
relation till, funderar Pontus.
- Nu ska det bli roligt och spännande att börja ett nytt jobb, säger Pontus med entusiasm.
Mullsjö-Sandhems församling får en
ung kyrkoherde, 42 år, som ser fram
mot att det är en mindre arbetsplats
där arbetet inte är så uppdelat utan
ger en överblickbar helhet, som också
ger korta beslutsvägar.
Fyra fina kyrkor i gott skick, ett
arbetsteam med stor kompetens och

en ekonomi i ordning, är annat som
lockat honom hit. Så ser han heller
ingen anledning till att börja sitt nya
arbete med några stora förändringar
utan säger att han lugnt och stilla
kommer att sätta sig in i arbetet.
- Jag sökte jobbet därför att församlingen inte är större än att man kan
lära känna varandra, förklarar Pontus. Jag upptäckte en glad församling,
som bygger mycket på gemenskap
och ett församlingsarbete som är väl
förankrat i evangeliet. Sedan är det
roligt att möta människor som verkligen vill något; människor med drivkraft!
Prästvigdes i Norrbotten
Pontus föddes och växte upp i Kinnarp i Västergötland, där hans mamma fortfarande bor kvar på fäderne-

sin nya arbetsplats:

amling
gården. Mammas rötter finns dock i
Norrbotten och det var också i Luleå
som han prästvigdes av biskop Rune
Backlund för sexton år sedan.
Sin fru Elisabet träffade han dock
när de båda pluggade på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala.
Den första tjänsten blev i lappländska Arvidsjaurs pastorat där han efter
sin tid som pastorsadjunkt blev komminister med särskilt ansvar för församlingsarbetet i Glommersträsk.
- Men vi visste att vi inte skulle
komma att bo kvar där hela livet, säger han. Jag jagar inte, åker inte snöskoter och fiskar inte, säger Pontus
med ett litet skratt som en förklaring.
Efter tre år gick flytten till Falköping
och Pontus gamla hemtrakter.
Fortfarande semestrar familjen gärna i Norrbotten och träffar sina släktingar där.
Viktigt vårda relationen med Jesus
Det var inte självklart att Pontus
skulle ägna sig år prästyrket. Han har
inget påbrå från föräldrasidan och
gymnasieinriktningen blev fyraårig
teknisk med bygginriktning.
- Men jag visste att jag skulle arbeta
på ett annat sätt, säger han med övertygelse. Jag var mer teolog än teknolog! Kanske var det uppväxten som
UV-scout som la grunden till mitt yrkesval funderar han.
Och han har aldrig blivit besviken
på jobbet, försäkrar han.
- Mötet med människor, framhåller Pontus, som en stor anledning till
sin glädje över arbetet som präst. Variationen i arbetet är en stor rikedom
och det är tankemässigt utmanande.
Men om han ska välja något specifikt så är det ändå arbetet med guds-

tjänster, som han säger sig älska. Särskilt när det är stor delaktighet i den.
- Det gäller också att vårda sin egen
relation med Jesus, poängterar Pontus. Det är viktigt. Det blir konsekvenser om jag inte har tid för mig
själv med bön till exempel.
Känslomässig kamp
Samkönade vigslar är en het fråga
som debatteras både bland kyrkans
folk och människor i allmänhet.
- Jag är inte där att jag viger samkönade par. Känslomässigt är det en
kamp förstås, och för mig har det

med bibelsyn, skapelseteologi och synen på äktenskap att göra.
Pontus är mycket noga med att
framhålla att det inte är människovärdet, som det handlar om för hans
del, utan äktenskapsfrågan.
Hur ser han då på de utmaningar
som Svenska kyrkan står inför?
- Jag tror att vi på allvar behöver
vända på bekymren lite, säger han.
Det är så tråkigt när medlemmar väljer att lämna Svenska kyrkan. Men
om vi då är mest bekymrade över förlorade medlemsintäkter är det riktigt
illa! Det sorgliga är ju att just denna
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Här har församlingens nya kyrkoherde Pontus Johansson samlat sin familj; hustru Elisabet och sönerna Aron och Jakob.
person av olika orsaker inte känner
sig hemma i gemenskapen längre.
Nu har Svenska kyrkan blivit mer
politisk i sina uttalanden, fortsätter
han. Men det är inte politiska uppfattningar och uttalanden som håller
ihop oss. Då är det inte konstigt att
många inte känner sig hemma längre.

Fokuserar vi hela tiden utåt mot vad
andra ska tycka och tänka och svarar
på det förväntade sättet blir kyrkan
lätt en sorts karikatyr. Och det är inte
vår kallelse att vara. Hellre en kyrka
med karaktär än en kyrklig karikatyr
skulle man kunna säga.

Eftertänksam och klok när det gäller men Pontus ser sig själv också som en glad
man som har lätt för att tycka om människor.
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Möjlig flytt
På fritiden gillar Pontus att vara i
skogen. Mamma i Kinnarp är skogsägare.
- Jag hjälper till med ”tänket” där,
säger han.
Han är gärna ute och vandrar eller
joggar men använder också sin lediga
tid till att läsa. Det blir mycket facklitteratur men också läsning för nöjes
skull och han nämner då Leif G W
Persson som en av sina favoriter.
Ibland blir det också en helg i huvudstaden tillsammans med Elisabet och
då njuter de av teater eller en operaföreställning.
Falköping har alltså varit bostadsort sedan 2004 för familjen, som förutom Pontus består av Elisabet, som
är utbildad diakon och sönerna Aron
snart 17 och Jakob 14 år.
- Men jag har faktiskt börjat titta
på Hemnet efter bostäder i Mullsjö,
avslöjar Elisabet med ett litet leende.
Och Pontus har inget emot att bli
en kyrkoherde, som man känner igen
och växlar några ord med i matbutiken eller i vandringsspåret.
- Jag vill vara en församlingspräst,
säger han med övertygelse.

Vad ska vi göra med Luther?
Text: Ingemar Persson

Hur viktig är Martin Luther
idag, 500 år efter reformationen? Vad i det lutherska arvet är omistligt för
Svenska kyrkan?
Är vi fortfarande protestanter, och vad är det vi i
så fall protesterar mot?
Är det rätt att tala om
reformationsjubileum?
Vad är det vi i så fall jublar
över?

Det här är några av de frågor som aktualiseras
just detta nådens år 2017. Martin Luther var
en komplicerad och sammansatt person som
blivit omskriven och omdebatterad som få.
Själv var han en synnerligen produktiv författare och kommunikatör som efterlämnat hyllmeter efter hyllmeter av bibelkommentarer,
pamfletter, stridsskrifter, brev, predikningar
och så kallade bordssamtal (de båda sistnämnda kategorierna nedtecknade av åhörare).

500

furstar och kungar. Missnöjet med kyrkans
makt och rikedomar hade berett vägen för reformationen. Furstarna hade inget emot att ta
över och folken hade inget att säga till om.

Visselblåsare och folkbildare
Sin mest betydelsefulla insats gjorde Luther,
enligt min mening, som visselblåsare och som
folkbildare. Med livet som insats tog han strid
av Martin Luther
och reformationen
mot vad han uppfattade som maktmissbruk
och vidskepelser. Han var inte ensam i den rollen. John Wycliffe och Jan Hus är exempel på
Luther önskade ingen splittring
andra kyrkans män som iklätt sig visselblåsarens roll och
Luther som person och benämningen luthersk har inte varit
som för detta dömdes till kättarbålet. Den kyrka som Luthspeciellt viktig för Svenska kyrkan. Äran för reformationen
er protesterade mot är i dag en annan kyrka än för 500 år
i Sverige har snarare tillfallit Gustav Vasa (som genomförde
sedan. Hade Luther varit munk och präst i katolska kyrkan
den) och bröderna Olavus och Laurentius Petri (som utidag, så hade han troligen stannat kvar, kanske gjort karriär
förde hantverket). Det tyngsta dokumentet i våra bekännelsom biskop och kardinal, kanske rentav slutat som påve?
seskrifter, Augsburgska bekännelsen, skrevs inte av Luther
Eller hade han blåst i pipan mot prästcelibatet eller mot
utan av hans medhjälpare Melanchton. Vi har hellre kallat
kvinnornas undertryckta ställning eller något annat som
oss evangeliska än lutherska. Den svenska kyrkan och den
han funnit stå i strid med Bibeln – vem vet? I så fall hade
anglikanska behöll mer av katolska traditioner och bruk
det blivit en karriär med förhinder.
än andra reformatoriska kyrkor. Och jag tror att detta var
i Luthers anda. Luther hade inte ambitionen att skapa en
Lyssna med urskiljning
ny kyrka. Hans kamp gällde motsatsen, nämligen att befria
Luther är i vår kyrka idag inte en auktoritet för sin egen
kyrkan från sådant som inte hörde hemma där, och återta
skull. Han är en av många röster som är värda att lyssna
de ursprungliga centrala tankarna i evangeliet, som han metill. Men man bör göra det med urskiljning. Allt som Luther
nade att kyrkan tappat bort.
sade och skrev är inte relevant för vår tid. Och delar av
Splittringen var inte något som Luther önskade. Den var
hans verk måste vi med kraft ta avstånd ifrån, framför allt
kyrkans och påvedömets eget verk, när den inte tog debathans hätska utfall mot judarna. Luthers största och viktiten utan i stället kastade ut Luther och drev honom i argaste gåva till eftervärlden är nog den process han startade
marna på kurfursten Fredrik den vise. Denne var katolik
när han översatte Bibeln, skrev psalmer och lät folket fira
i själ och hjärta, men hade ett starkt rättvisepatos och angudstjänst på sitt eget språk.
såg dessutom att kyrkan hade för mycket världslig makt,
en uppfattning som han delade med flera andra europeiska

årsminnet
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Det här händer i din
Kick off
i Kyrkans Hus i Mullsjö
3 september kl 10 - 14

11.00 Gudstjänst
med Emmy & Ella

12.30 Fråga Pontus
Nya kyrkoherden mot väggen

13.00 Körsång
prova på att sjunga i kör

13.30 Föreläsning
"Tack Gud, softisch!"
med Dogge Doggelito

• Hoppborg
• Bibelutdelning
• Chokladhjul
• Servering
• Tipspromenad • Lotterier
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församling i höst!
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Det här händer i din församling i höst!
Öppen Gemenskap höst 2017
7 september
kl 14.30
i Sandhems kyrka
Emilia Lindberg
sjunger country och
gospel för oss. Både
psalmer och egenskrivna
låtar finns med i programmet som hon kallar ”På Din Väg”.
14 september kl 14.30 i Kyrkan Hus
i Mullsjö
Bengt-Åke Öhgren ”Het kärlek i Arktis”. BengtÅke Öhgren är präst, fotograf och äventyrare, som med
förkärlek reser från sol och
värme till kyla, is och snö.
Det som lockar honom är en
svindlande, vacker natur med
ett myller av liv. Giganten i Arktis är förstås isbjörnen, som just i dessa tider, när ismassorna smälter
undan, är starkt hotad. Att få möta och fotografera
detta fantastisa djur är en av de häftigaste upplevelserna man kan få. Valrossar, polarrävar och
miljoner flyttfåglar gör Arktis till ett eldorado för
naturälskaren – med eller utan kamera.
21 september kl 14.30
i Sandhems Församlingshem
Bo Bernhardsson låter oss följa med på den cykeltur genom Vietnam, som han gjorde 2016.

28 september kl 14.30 i Kyrkans Hus
i Mullsjö
Junekvintetten
kommer
åter till oss
men den
här gången
till Mullsjö.
De bjuder på sitt underbara program ”Folkmusik i
frack”.
3 oktober kl 14.30
i Sandhems Församlingshem
Bälgadraget sätter stämningen med sin livfulla musik.
12 oktober kl 14.30 i Kyrkans Hus
i Mullsjö
ModeLinn bjuder på modevisning med kläder för
äldre. Vill du gå mannekäng? Hör av dig till Malin
Falk, telefon 0392-13007.
19 oktober kl 14.30
i Sandhems Församlingshem
Representanter för Svenska Kyrkan i Utlandet kommer och berättar hur och vad de arbetar med.
26 oktober kl 14.30 i Kyrkans Hus
i Mullsjö
Maria Karlsson, Karolina Wallin och Pelle
Östlund bjuder på en klassisk konsert.

Mullsjö-Sandhems
församlings nuvarande kyrkoherde
Elisabeth Falk
Nilsson kommer
att gå i pension
och håller sin
avskedspredikan
söndagen den
27augusti
kl 10 i Nykyrka
kyrka. Samkväm efteråt i
Kyrkans Hus i Mullsjö.
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Församlingens nya kyrkoherde Pontus
Johansson kommer att hälsas välkommen lördagen den 23 september
kl 11 i Nykyrka kyrka.
Mottagandet kommer
att ledas av biskop
Åke Bonnier. Samkväm kommer att hållas efteråt i Kyrkans
Hus i Mullsjö dit alla
är välkomna!
Särskild annons om detta kommer senare.

Foto: Carl Karlsson/Skara stift.

Avsked och välkomnande av kyrkoherdarna

Taizé - en uppskattad
tradition för ungdomarna
D

et har blivit en uppskattad tradition
numera att församlingens konfirmandledare får åka till Taizé
som tack för sin insats under året.
Taizé är ett kloster i Frankrike dit
tiotusentals ungdomar från hela
Europa åker varje år. Det har
blivit en viktig mötesplats för
unga människor från olika länder och en mötesplats mellan
människor och Gud.
I år åkte Paulina Stenevi,
Jonna Hjerpe och Elin Eriksson
samt församlingspedagog Malin Falk. Malins mor Maria Falk
Larsson hängde också på gänget.
Vi fick träffa tyskar, tjecker, irländare, slovaker, italienare, holländare,
norrmän, landsmän och till och med japa-

ner. Tillsammans med dem hade vi en vecka
som innehöll bland annat gudstjänst, lek,
praktiskt arbete som städning och allt
som måste göras när många människor träffas på samma plats och vi
fick mysiga kvällar fyllda av spel
och sång. En av kvällarna ville
ungdomarna sprida lite extra
kärlek genom att ge små lappar med komplimanger till sina
medmänniskor.
Vistelsen i klostret skapar också möjlighet till fördjupning och
tankar kring livet och sitt engagemang i kyrkan.
Tack för en härlig resa och ett
stort, stort tack för er insats under
året, alla konfirmandledare!
Malin Falk, församlingspedagog
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Möt Erika, Sven och Kajsa - tre
Kyrkans Tre Ess är människor, som har lite andra
förutsättningar. De träffas för att sjunga, spela
och showa och ha roligt
tillsammans i ett kravlöst
sammanhang. Kanske har
du träffat dem i någon av
församlingens kyrkor där
de ibland bjuder på musik
och ett kort drama. Innan
sommar och semester fick
Kyrktuppens Marie Barrljung en pratstund med
några av dem.
Sven Hörstrand, 43 år
• Bor i lägenhet i Mullsjö
• För sig som en kung när han buggar
• Kan imitera Macken
• Har en tvillingbror och ytterligare
två bröder
• Bakar jättegoda Syltkakor
• Gillar sovmorgnar
Sven jobbar på Kaféet i Tornet och
berättar att han trivs mycket bra på
sitt arbete, men han gillar också att
vara ledig.
- När jag är ledig gillar jag att ta det
lite lugnt och koppla av och så kanske
jag går ut och solar lite.
Sven bor i egen lägenhet och i anslutning till den finns personal, som
stöttar honom när han tycker att det
behövs.
- Personalen håller ett öga på mig
och kollar så att jag tar fluortablet-

Olika alster som är till salu i Tornets
butik Hantverk & Återbruk där
bland annat Erika jobbar.
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Erika, Sven och Kajsa, tre glada medlemmar i kyrkans Tre Ess, som vi ibland
möter i kyrkorna där de bjuder på musik och drama.
terna på kvällarna. Sen brukar vi äta
middag tillsammans med alla på helgerna, annars lagar jag min mat själv i
lägenheten, säger Sven. Jag gillar fiskpinnar och mos bäst!
Erika Samuelson, 32 år
•B
 or i en bostadsrätt tillsammans
med sin syster Anja
• J obbar på Tornet i Hantverket
•E
 n rackare på sångtexter
•Ä
 r stolt faster till Abbe, 2 år
• S immar i simhallen varje vecka
- Jag gillar att titta på TV. Just nu kollar jag på en serie som heter Viktoria,
berättar Erika.
På jobbet utför Erika olika typer av
hantverk, allt från spraymålningar till
träarbeten och så gör hon pärltavlor
av foton.
- Jag gör det i datorn och jag blir lite
trött i ögonen av det, men det är roligt och så blir det fint, säger hon.
På semestern ska Erika åka med sin
familj till en stuga. När jag frågar
vad hon ska göra där kommer svaret
snabbt:
- Jag ska bada och kolla på killar,
det måste finnas några snygga killar
där, säger hon och skrattar.
Erika brukar kolla på MAIS matcher tillsammans med sin familj. Hon
har till och med gått på dagis tillsammans med en av spelarna.

- En gång fick MAIS stryk och det är
inte bra. Om jag blir arg brukar jag
tänka på MAIS och då går det arga
över, berättar hon.
Kajsa Stenholm, 29 år
•G
 illar att bada även om det är kallt
•B
 or i Mullsjö med sin pappa
•H
 ar två bröder och en syster
•F
 otograferar mycket
•G
 illar att vara med kompisar
•F
 ixar alltid fikat på Kyrkans Tre Ess
Kajsa jobbar på Tornet i Kaféet tillsammans med Sven och några till.
- På jobbet bakar vi och så går Sven
och jag till kommunhuset på tisdagar
och torsdagar och skojar med dem,
då vi säljer ljusa och mörka frallor.
Men de handlar lite så där tycker jag,
säger Kajsa.
Kajsa bor hemma hos sin pappa.
Hon berättar att hennes mamma dog
för några år sedan. Nu är mormor
viktig för henne och betyder mycket
i hennes liv.
- Jag har bara min pappa och mormor, berättar hon.
Kajsa gillar att vara med kompisar.
De är några som har en syjunta tillsammans och den fungerar precis som
syjuntor brukar göra.
- Vi pratar massor och så stickar jag
lite ibland, men det är mest kul att
träffas, säger Kajsa.

medlemmar i Kyrkans Tre Ess
- På sommaren gillar jag att bada,
pappa och jag brukar gå upp tidigt
och så åker vi till hopptornet ibland,
det är bra, berättar Kajsa.
Kajsa berättar att hon nästan alltid
är glad och när jag frågar om hon
aldrig blir arg kommer hon på:
- Jag kan bli arg på min nya cykel,
när vi skulle cykla hem lossnade min
vänstra pedal. Då blev jag arg, säger
hon och ler.

Tornet
Tornet är kommunens dagverksamhet där 19 personer med
extra behov jobbar i tre olika
avdelningar. Tornets verksamheter ligger i det vita huset vid det
gamla vattentornet i Mullsjö.
Precis som på vilket jobb som
helst har man både fasta arbetstider och skön semester här.
Antingen jobbar man på Hantverk & Återbruk, som driver
en butik dit alla är välkomna att
både handla och lämna in prylar,
man renoverar och gör finurliga
återbruk av skänkta material
av olika slag. Allt som görs här
säljs i butiken, som är väl värd
ett besök. Den har öppet klockan
9-15. Här tar man även emot
specialbeställningar på mindre
jobb. Här jobbar Erika.
Kolla Facebook: Tornets Hantverk & Återbruk för aktuell information.
På avdelningen Bild- och Bakverkstan jobbar bland andra Kajsa och Sven. Här tillverkas bilder för alternativ kompletterande
kommunikation – ett hjälpmedel
för att lättare skapa struktur på
vardagen för användarna. Här
bakar gänget också frallor och
andra bakverk som främst säljs
till kommunens verksamheter,
men det är också möjligt för
privatpersoner att göra beställningar.
Det finns också en grupp som
heter Lego som bland annat utför plock och förpackningsarbeten åt den lokala industrin.

När jag frågar hur det är att vara
med i Kyrkans Tre Ess så säger alla
tre att det är roligt.
- Jag är inte så nervös när vi ska
sjunga i kyrkan, jag har blivit van vid
det, berättar Kajsa.
Sven tycker att det blir lite extra när
det är nattvard i kyrkan och berättar
om en gång när han tog hela bägaren
och det blev lite knasigt. Men så fortsätter han:

- Det kan bli lite känsligt, man kanske tänker på någon man saknar. Jag
saknar båda mina föräldrar. Även om
det är länge sedan de dog så saknar
jag dem lika mycket.

Marie Barrljung är av dem som
varit delaktig i träffarna med
Kyrkans Tre Ess. Här berättar
hon om verksamheten.

Kyrkans Tre Ess
– ett gäng som spelar, sjunger
och showar
Vi träffas i Kyrkans Hus i Mullsjö ungefär varannan fredag eftermiddag under terminstid. Det
brukar bli en mix av sång, dans,
elgitarr, psalmer och lite drama.
Några gånger per år medverkar
vi i en gudstjänst med drama och
musik – något vi brukar öva inför
ganska länge. Vi fikar varje gång
vi ses. Ett tag hade vi fruktstund
istället, men efter hårda protester har vi återgått till vanligt
fika – det är ju ändå fredag och
lite partykänsla när vi ses! Vi har
gått på teater, ätit på restaurang
och åkt på länsdans tillsammans.
Länsdans är danskväll till levande
musik för människor med extra
behov. Arrangeras av FUB. Vi var
i Nässjö och dansade till LarsKristerz med flera hundra andra
danssugna!
Till Tre Ess är ALLA välkomna,
det blir en viktig mötesplats för
oss som kommer; vi fikar, skrattar, delar det som händer i livet.
Det finns inga krav, ändå bidrar
alla som kommer med sig själv;
på sitt vis. Hit kan man komma
och vara med och träffa människor man kanske inte möter
annars, men som kan vidga perspektiven på det mesta.
Kontakta prästen Torbjörn Andersson om du är nyfiken och vill
vara med, och känn dig varmt
välkommen. Kom som den du är!

Sven och Kajsa säljer smörgåsar i
kommunhuset två dagar i veckan.
- Stekt-ägg-macka med paprika säljer
bäst, berättar Kajsa.

Jenny Rowland
är en annan medlem i Kyrkans
Tre Ess. Hon tycker mycket om
att skriva dikter. Här kommer ett
smakprov ur hennes stora repertoar.
Tre Ess
Trivsel & gemenskap
Över alla gränser vänskap
Det är att vara Ett Ess av tre
Går inget bra i livet - prova med
att be
Sjunga showa och spela
Det går jättebra att fela
Gemenskapen stärker & bär
Alla måste få vara den de är
Handikapp och hinder är sånt
man kan övervinna
Och till himmelen kan alla hinna
Om vi hjälps åt
Genom skratt & gråt
Med försiktiga gemensamma steg
Hjälps både djärv & feg
Glädjen finns i hjärtats hem
Så sjung nu med fart & kläm!
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Mullsjö byter län
och samhället växer med
nya butiker och företag
Vi är framme vid sista delen av Bengt ”Picko” Sköldhs krönika om
hur Mullsjö växer fram. Nu är det 1990-tal och mycket händer,
som skapar dagens moderna samhälle. Margaretaparken invigs,
Femmans affärscentrum öppnar, Nykyrka återinvigs efter en
omfattande restaurering och Mullsjö byter länstillhörighet!

mullsjö
Historia

• 1990: Ny affärs- och hyresfastighet
utmed Järnvägsgatan (på plats för
tidigare Persgården). Ägare Mats
Byggnads AB.
• 1991: Margaretaparkens äldrecentrum invigs.
• Mullsjö SOK inviger ny klubbstuga där frivilligbarackerna rivs
och flyttas. En barack flyttas till f d
soptippen och blir klubbstuga för
hundklubben. Andra baracklängan
hopbyggd med f d bio Stjärnan rivs.
Biobyggnaden ditflyttad 1969 efter
22 år på hörntomten BrunnsvägenÄngsgatan.
• 1992: Mullsjö Missionsförsamling
uppför ny kyrkobyggnad.
• 1994: Christer Alzén och Christina
Lööv köper Landhs Konditori.
	Vattenfall flyttar verksamheten från
Bankeryd till f d Väggaraget där
man även uppför ny kontorsbyggnad.
• 1995: Nytt kontorshotell vid VIProndellen. Ägare Anders Andersson.
	
Håkan Jansson avgår efter 13 år
som kommunalråd.
	
Björefelts fastighet vid viadukten
säljs till Arne Holmqvist, Anders
Cederwall, Gunno Martinsson,
Karl-Olof Eriksson samt Anders
Önsten som öppnar Femmans Affärscentrum, efter ombyggnad.
	
Allan Egerbo startar Novydux lokalpost.
	Mullsjö Friidrottsklubb bildas.
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•1
 996: Nykyrka kyrka återinvigs efter omfattande restaurering.

	
Vitehalls Fastighetsbolag köper
Ljungqvists gamla affärsbyggnad
utmed Strandvägen av familjen Lars
Pettersson och Ander Elvland.

	Björkhaga Pensionat övertas av Katarina Kvarnström och Peter Lundberg.

	
Ljungqvists Skoaffär byter ägare.
Köpare Peter Wremer.

	Claessons Åkeri inviger ny kontorsoch garagebyggnad vid VIP-rondellen.

	Mullsjö Konferens- och Friluftshotell öppnar efter omfattande omoch tillbyggnad.

	Familjen Bengt Ekström säljer Ekströms Blomsterhandel med byggnader till Rose-Marie och Kerstin
Wickström.

	6 november. Gunnarsbo Nedre skola, uppförd 1953, återinvigs efter
omfattande om- och tillbyggnad.

•1
 998:1 januari. Mullsjö kommun
byter län till Jönköpings län.
	
Hasse Lundström säljer Lundströms Blomsterhandel till en av
sina anställda, Inger Lindberg,
som flyttar verksamheten till lokaler i Femmans Affärscentrum, sedan
nuvarande ägaren till SJ-hus 9 B
Mullsjö kommun beslutat riva detsamma.
	Sylvia Wickert upphör med Damfrisering (lokal i fastigheten Kyrkvägen 8).
	Rosenborgsfastigheten köps av Vitehalls Fastighets AB (Carl-Henrik
Eneskjöld).

•1
 999: Måndag 8 mars Systembolaget öppnar ny butik i lokaler i vårdcentralsbyggnaden utmed Järnvägsgatan.

”Pickos”
mullsjöhistoria
Kort tid innan ”Picko” blev sjuk
och gick bort, sammanställde
han en krönika om hur Mullsjö
växte fram och blev ett modernt
samhälle. Det har blivit ett uppskattat inslag i Kyrktuppen, som
vi fortsätter att publicera trots
att han inte är med oss längre.

Målarböcker för vuxna
Text och foto: Elisabeth Falk Nilsson

Bok
tips
I ett tidigare nummer av
Kyrktuppen berättade vi
om att målarböcker för
vuxna har blivit mycket
populära. Här har du nu
möjlighet att vinna en
målarbok! De här böckerna
har anknytning till Bibeln
och samtidigt som du målar kan du i den ena meditera över ord ur Psaltaren,
och i den andra möter du
kors från en alldeles speciell tradition.

M

ånga människor har i årtusenden tröstats och inspirerats med hjälp av Psaltaren,
exempelvis ur Psalm 23 med de välkända orden:
"Herren är min herde.
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar...
I början av boken med psaltarversarna står det: Bibeln är en rik källa av
bilder. Berättelserna har i århundraden gett inspiration till kreativt skapande: bilder, skulpturer och musik.
De mönster som du finner i denna
bok är inspirerade av psaltarversar.
De talar om underverk, skapelsen och
Guds härlighet.
I den andra boken kan du färglägga
iotakors. Boken ger en god introduktion till iotakorset och beskriver dess
meditationsform. Det finns exempel
på meditationer för såväl vuxna som
barn och unga, och längst bak i boken finns tomma kors som du kan ko-

piera och använda. Instruktionerna är enkla
och utförliga.
Konsten att måla iotakors har sitt ursprung i
den koptiska kyrkan i
Egypten. Själva korset är
uppbyggt kring bokstaven
i, iota, som står för den
första bokstaven i namnet
Jesus Kristus. Under iotakorsmeditationen målar
man sitt eget kors för att
fläta samman det egna livet med Jesu liv. Att måla
iotakors är en möjlighet
att närma sig en tro genom enkla uttryckssätt i
form och färg.
Om du önskar delta i
utlottningen av någon av
böckerna kan du skicka in
och skriva vilken bok du
önskar till elisabeth.falknilsson@svenskakyrkan.
se eller skicka ett sms 0707 14 36 39,
senast den 7 september.
Om du inte skulle vinna någon av

dem, men ändå gärna vill ha en bok
eller två finns de att köpa i Kyrkans
Hus i Mullsjö.
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Sensommarfestligt
med ostpaj och
hemgjord lingondricka
En lika läcker som lättlagad
ostpaj, bjuder Helvi Dahlén,
kyrkorådets mat- och bakningsroade ordförande på, i
sensommartider. Lite extra
lyxig blir pajen med dekoration av stenbitsrom och
rödlök! Till den har hon
gjort en lingondricka med
smak av citron.
Ostpaj
Pajskal
Det här behövs:
150 gr smör
3 dl vetemjöl
1/2 dl vatten
Fyllning
Det här behövs:
4 dl prästost gärna lagrad
3 ägg
1 dl mjölk
1/2 tsk salt
2 krm peppar
Gör så här:
Sätt ugnen på 200 grader. Blanda alla
ingredienser till pajskalet, bred ut tunt
i en pajform, ca 24 cm i diameter. Riv
ner osten i pajskalet. Vispa ihop ägg,
mjölk, salt och peppar och häll över.
Grädda i nedre delen av ugnen i ca
30 minuter tills pajen är gyllene och
kanterna frasiga. Dekorera med lite
rödlök och stenbitsrom.

Lingondricka
Koka 2 liter lingon och 1 liter vatten i
5 minuter. Sila massan, mät och koka
upp saften med 4,5 dl socker och 1 tsk
citronsaft per liter saft. Koka i 5 minuter. Häll upp på väl rengjorda flaskor
och förvara svalt.
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Fråga prästen
Jag vill kalla mig kristen
utan att tro på Bibelns under!
Hej Torbjörn,
Jag kallar mig kristen och har alltid tillhört Svenska kyrkan och kan inte
tänka mig något annat, även om det har blåst eller kanske till och med stormat en del kring ”min” kyrka. Egentligen har jag inte funderat så mycket
över min kristna identitet och jag är ingen flitig läsare av Bibeln. Det har
bara känts sant och riktigt för mig att kalla mig kristen men så nyligen kom
jag i diskussion med en vän om de under som man kan läsa om i Bibeln.
Jesus väckte döda, gick på vattnet, botade sjuka och han förvandlade vatten
till vin bland mycket annat. I vår moderna tid har jag svårt att tro på de här
undren och svårt att förklara för min vän att jag trots allt kallar mig kristen
och vill fortsätta att göra det. Även om jag har svårt att tro på under!
Tvivlande kristen
Hej
Visst är det märkligt (och lite ironiskt) att just de texter som en
gång skrevs in i Bibeln för att göra
det lättare för människor att tro
och förstå vem Jesus är och vad
Gud vill, är de texter som idag gör
det svårare för så många människor att tro på Bibeln.
För att komma rätt behöver vi
först säga några ord om vad Bibeln är för en bok. Ibland använder vi uttrycket ”Bibeln är Guds
ord”, det är ett olyckligt uttryck
som lätt ger bilden av en Gud som
sitter och skriver en tjock bok full
med märkligheter och som med
ett belåtet flin lägger den ifrån sig
och tänker, ”det här knäcker de
aldrig”. I själva verket är Bibeln
ganska noggrann med att ange
författare, det kan vara Markus eller Paulus eller kanske Amos eller
Hesekiels ord som blivit nedteck-

nade. Ändå är Bibeln ingen vanlig
bok, utan en mötesplats mellan
Guds helige Ande och dig, texten
innehåller på ett särskilt sätt Guds
tilltal till dig och rymmer djup och
vindlingar som ingen människa till
slut helt kan förstå.
Så är till exempel berättelserna
om Jesu under laddade på ett alldeles särskilt sätt med flera olika
djup för att hjälpa oss förstå vem
Jesus är.
Jag vet inte om Jesus tog några
bröd och tillverkade mer bröd så
att det räckte till femtusen, kanske var det just så det gick till men
det är viktigare för mig att Jesus
aldrig skulle säga till en hungrig
människa, jo men det blir bättre i
himmelen. Jesus bryr sig om våra
kroppar, vårt jordiska väl, vill att
alla ska få mat och att vi ska dela
det vi har med varandra. Om vi

gör det så blir Jesu kärlek synlig
och Guds rike påtagligt på jorden.
Eller som i den gamla historien
om alkoholisten, som möter Jesus
och blir nykter och sedan träffar
sina gamla vänner när de sitter på
torget och dricker och en av vännerna frågar:
- Hörru tror du att Jesus kunde
göra vin av vatten?
- Det vet jag inte, svarade den
nyktre vännen, men jag vet att hos
mig gjorde han möbler av öl.
Jag vet inte heller om Jesus
gjorde 600 liter vin av diskvatten
men jag vet att han bryr sig om
glädjen och gemenskapen människor emellan. Eller att hans kyrka
fortfarande serverar vin och bröd
till människor varje dag. Det kan
inte ens den mest övertygade ateist
neka till.
Samma med berättelsen om Jesus när han går på vattnet. Jag vet
inte om Jesus faktiskt var ute och
spankulerade på Galileiska sjön,
kanske var han det, men jag vet att
vid något tillfälle blev det tydligt
för lärjungarna att denne Jesus var
Guds son, att han var av samma
väsen som den Gud som en gång
svävade ovanför kaoset och sa
”ljus, bli till”.
Så för att svara på din fråga, vi
har inget frågeformulär där du
måste svara rätt för att kalla dig
kristen (även om migrationsverket
tycks tro det!). Vi har ingen checklista där vi kollar om du tror rätt.
Men om du har en aldrig så liten
gnutta kärlek till Jesus, en aldrig
så svag och tvekande tro, så är du
inbjuden, efterfrågad och viktig
i Guds rike. Och änglarna jublar
när du kallar dig kristen.
Torbjörn Andersson
Komminister

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.

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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Hänt & Hört
Vi välkomnar våra

nydöpta
Ronja Astrid Britta Windh

Medarbetare: Malin Falk och Birgit Andersson

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.

William Oskar Arnold Rydström
Strängby
Carl Harry Tage Carlsson Ek
Zackarias Håkan Nils Sjögren
Freddie Elvis Elof Junvik
Lykke Alice Ros-Marie Wintherlie
Liv Christina Paulina Tjälldén
Lexie Lena Christina Svennevid
Elsa Louise Stomberg
Filippa Henrietta Lekander
Luke Karl Alvar Karlsson

Vi gratulerar våra

NYGIFTA
Elisabet Eiderhed och Fredrik Hult
Lotta Odqvist och Niklas Dalén
Irma Schultz och Hans Kennemark
Camilla Pettersson och
Thomas Söderholm
Claire Rickard och
Christian Eriksson
Jannicke Wintherlie och
Patrick Njerges
Hanna Svedulf och
Alexander Börjesson
Malin Larsson Green och
Mattias Wetterbro
Jessica Svennevid och
Stefan Johansson
Kajsa Johansson och
Fredrik Karlsson
Emma Tiedemann och
Markus Bengtsson
Sofie Nielsen och Daniel Jönsson
Stina Rudberg och Petter Beckne
Johanna Larsson och
Alan John Hardcare
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Vi minns våra

avlidna
Frans Arvid Nilsson f 1919
Märta Ulrika Fatima Fredriksson
f 1919
Stina Gunvor Bergström f 1920
Arne Gunnar Henry Oswald
f 1921
Margit Viola Andersson f 1922
Åke Bertil Klasson f 1924
Ruth Maria Anehagen f 1924
Vera Gunhild Viola Fritzsson
f 1928
Hjördis Margareta Johansson
f 1929
Karl Gunnar Vilhelm Fingal f 1930
Gunborg Ulla Margareta Frid
f 1935
Per Åke Valdemar Karlsson
f 1938
Aino Birgitta Andersson f 1938
Magnus Lars-Erik Östmo f 1944
Lena Valentina Niklasson f 1950
Jan Edvard Digris f 1953

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

Du vet väl
att du kan
swisha din
kollekt eller gåva
till församlingen!

Numret är 123 2722239

Nästa nummer av Kyrktuppen

En historisk resa
I juni bjöds alla ideella medarbetare
i församlingen på en resa till Ulricehamn som tack för sina insatser under
året. Där fick vi en guidad tur genom
Birgit Sparres liv och verk “Gårdarna
runt sjön”. Vi stannade bland annat
till vid Torpa Stenhus, Hofsnäs herrgård och Finnekumla kyrka där hon
ligger begravd.
Den duktiga guiden fick oss att känna som om vi hade flyttats tillbaka

kommer ut den 28-29 oktober

i tiden och vi nästan såg hur Birgit
sprang bland gårdar och träd. Dessutom fick vi god mat och vi hade till
och med tur med vädret! En så fantastisk dag att jag tror vi alla tyckte att
det kändes lite underligt när vi kom
tillbaka till nutid och våra hem.
Tack för en underbar dag och ett
stort, stort tack för er insats under
året!
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Hänt & Hört

Sommarutflykt
Mitt i högsommaren gick årets församlingsresa mot Tidaholm. Tidaholms kyrkoherde Agneta Karlsson
guidade oss i Suntaks gamla kyrka.
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Vid ett kort stopp på muséet fick vi se
en film om Tidaholms uppkomst och
historia. Det avslutande fikat på Kaffestugan på Turbinhusön, muntra mi-

ner och gott väder bidrog till att det
blev en glädjefull dag.

Välkommen till höstens gudstjänster!
Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan. Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför
kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
AUGUSTI

22 oktober – 19 söndagen efter trefaldighet

27 augusti – 11 söndagen efter trefaldighet

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl 10 i Nykyrka kyrka: Tillsammansmässa

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

SEPTEMBER

29 oktober – 20 söndagen efter
trefaldighet

3 september – 12 söndagen efter
trefaldighet

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl 11 i Kyrkans Hus i Mullsjö:
Tillsammansmässa

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

10 september – 13 söndagen
efter trefaldighet

NOVEMBER

Kl 10 i Nykyrka kyrka: Mässa

4 november – Alla helgons dag

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Kl 15 i Bjurbäcks kyrka: Minnesgudstjänst

17 september – 14 söndagen
efter trefaldighet

Kl 16 i Sandhems kyrka: Minnesgudstjänst

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

Kl 17 i Nykyrka kyrka: Minnesgudstjänst

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

5 november – Söndagen efter alla
helgons dag

23 september – Lördag

Kl 11 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst

Kl 11 i Nykyrkakyrka:
Mottagande av ny kyrkoherde

Foto: Magnus Aronson/IKON

24 september – 15 söndagen efter trefaldighet
Kl 10 i Nykyrka kyrka: Mässa

Dessutom...

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
BJÖRKGÅRDEN
Andakt på torsdagar kl 10.30

OKTOBER
1 oktober – Den helige Mikaels dag
Kl 11 i Bjurbäcks kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
8 oktober – Tacksägelsedagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa

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

Kl 18 i Utvängstorps kyrka: Älgjaktsgudstjänst

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
∙ Morgonandakt – Vardagar kl 8.45

15 oktober – 18 söndagen efter trefaldighet

∙ Veckomässa – Onsdagar kl 18

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

∙ Andakt med små och stora – Tisdagar kl 9.15

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Swisha din kollekt till: 123 272 22 39
Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10-11.30
Repris måndag 17.30-19, lördag 13-14.30
Programinnehållet annonseras i
radiomullsjo.se
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BARNKRYSSET
Höstkryss
1.Vilket vetebröd
firas 4 oktober?
2.Vilken månad
kallades förr
höstmånad?
3.Vem firas andra
söndagen i november
i Sverige?

FALLA
IHOP

LÖVTRÄD

1
2

ANDRA
BOKSTAVEN I
ALFABETET
INTE KOKT

MJUK OCH
SKÖN

SKAKA

TRAMPAR CYKLIST PÅ
DÖDA DJUR SOM
GAMAR GÄRNA KÄKAR
Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

KARTBOK

FÄRG SOM ÄVEN
KALLAS VIOLETT
SJUKDOM SOM GÖR
DET SVÅRT ATT ANDAS

ROPADE
HÖGT

HUND PÅ
BARNSPRÅK

KOMMER
EFTER R
KAN MAN
MED NÄSA

BARNSLIG
SKINANDE

NORGES
HUVUDSTAD

3

TOKIGT
SKRIVET

SNURRIG

VÄSEN
TITTAR
DELAS
OLIKA
HUNDAR
UPP I

1.

GUBBE I
KÄND
SÅNG

2.

3.

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 30 september. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

4.

Vad heter blommorna?
M
1 M
INTE
NATT

EN LITEN
HUND

INTE
PÅ

VÄXER
PÅ STEN

D A G

2
TILL
EXEMPEL

SNURRIG

4

STJÄLA

T A K

3

GALNE

A B S O L U T

V I T S I P P A

Ä T A
KÄKA

HELT
SÄKERT

INTE IN

Vinnare av Barnkrysset nr. 2/2017 är:

HÅL I
SJÖIS

KOMMER
FÖRE P
FELVÄND

O

I S V A K

R O S

DU OCH JAG
TILLSAMMANS
VIRVLAR
OMKRING

VAD
SA DU?

V I

Lott Hjärtkvist Grengatan 5 B Mullsjö, Eira Elf Ängsgatan 25 Mullsjö,
Isabell Persson Violgatan 23 Mullsjö, Matilda Blomberg Syrenstigen 30 Mullsjö,
Julia Nalbin Bjurbäck Madern Mullsjö.
Grattis!

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

Y V I G

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

P R Ä S T K R A G E

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

Y R

OLYMPISKA
SPEL
KOMMER
FÖRE Ö

O S
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ÄR EKORRSVANS

Blad1
AV DEN
ORSAKEN

BAGGAR ELLER
KANINER

VAR
INAKTIV

RÄCKA

RÖRLIG

ÄR GULD

TRÄD

FÅGLAR

VINGLA

RÖDBRUNT
LERGODS

FÖRMODA
ELLER
LÄRA

MOJNA

FÅGEL
SOM EJ
LÄGGER
ÄGG

FISK &
VÄTSKA
TIDSBESTÄMMA
FIRAS 18
MAJ
STYRDE
RYSSLAND
FRAMSTÄLLT

BERTIL
WOLGERS

SJÄLVISKHET

SÖTA

KALIUM

FLYTER
GENOM
KÖLN

ÅSNA

BYGGA
MED
KNUTAR

SUND
HONA

FÖRKASTA
VILA

KAN MAN
BYGGA
MED

NÄSLJUD

SABLAR
& LÖFTE

BILDAS I
KÖRTLAR

JUNGFRU

OMGÅNG
FÖLL I
EDEN
INVECKLADE

SJUDER
DET ÄR
EN
GLIRING
OCH ETT
VAPEN

URUSEL

LED

RAM

BITA
MILITÄR
ALLIANS
SÖLAR &
FALUBOR

NÄMNDE

PROFET I
BIBELN

NYANS &
LJUD
FÄRGATS

KAN VARA KNUTEN
ELLER INTE KLARA

LUKTAR
ILLA
SKARP
ELLER
GÖMDES
MOSES I

KOMMUN
I LAPPLAND

SÖRJA
ELLER
LÅNGSAMHET

MACKAPÄR

BANDASLASK
GE OCH
BYGGMA- ORT ELTERIAL LER DAM

STÖR
HÖJD

TECKEN
FÖR
RESAS
START
FIRAS 10
AUGUSTI

FEMTON


SJÖ VID
MALEXANDER

UTEFTER

INSEKT ELLER FISK

E G E N

PASTARÄTT

R A V
VETENSKAP OM
ÖRAT

RIKTNING
OCH HÄLLT
RUM
FÖR NO

YTOR
MÖBLER &
TURKAR

Ö S T

KOMMUN I
UPPLAND
DOFTER

K O K E T T A
DE VILL
SKAPA
SKRÄCK
SÅFRAMT
ELLER
FÖRBI
VÄSEN
ELLER
SKREVS
54 I ROM

ANONYM

STÄNGSEL
& KELTER
OMTYCKTA
BLOMMOR

L

T E R R O R
O M
L

I

O S

KÄRLEKSGUD
KAN VARA
STRIDIGA

U T

V

L

J O R

SPRÅK

VÄSEN &
GRÅKALL
SNOR

I

SLAG ELLER FÅGEL
SJÄLVKLARA

LURA
GRABB &
MINERAL

KELTER

I

I

VANLIGT
FORMAT
PÅ DATADOKUMENT

PIPA ELLER
TAR PÅ

KAN ROS
ELLER
SKALLA

O R R E
DRAGDJUR
ÖPPNING

Ö K

B E D R A

E K E R Ö
SES I RINK
OCH DRINK

FYLLER VI
MED JÄMNA MELLANRUM

R Å

R A S T E R

S

SLAG ELLER SKRED
GREKISK
GUDINNA

SJÄLFULL

RELIGIÖST
HÖGTIDLIGA

R A S

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 30 september. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.
Sida 1nr. 2/2017 är:
Vinnare av Tuppenkrysset

Ingvar Sollenby Ängsgatan 1 Mullsjö, Kristina Johansson Hökgatan 10 C Mullsjö,
Ulf Essén Myrliden 1 Mullsjö, Fred Samuelsson Tidaholmsvägen 6 Mullsjö,
Ingegerd Arvidsson Ängsgatan 1 Mullsjö.
Grattis!

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

S T E R N A
FÅR MAN
PÅ SJÖN
SYNCELL &
FÖRLUST

A M E T

L E R

A K T

L E P R A
E R A

R O
I

I G N E R A D

G A L
I

BLIGA

CEREMONI
RELIGIÖSA
LEDARE

S A T T A

A M O R
LILA ÄDELSTENAR

S

RIKTNING

A R E O R

I O L

INOM
KORT
MER LED

S O M M E N

L Ä N G S M E D

UDDA
ELLER
PRIVAT

FLÖRTIGA

UNDERSÄTSIGA
ELLER PLACERADE
HETT YRKE

PAR ELLER
FLYTTAR

I D E A L A

LIGA ELLER SVIT

SPRAKA

FÅGEL

M A S K A R

EPOK

SLÄKTINGAR

EJ TIDSBESTÄMT

PERFEKTA

SPETÄLSKA

MARK
ELLER
INNEHA

LÅTSADES

SÄNKER
ARBETSTAKTEN &
SMÅ DJUR

SYSTEM
MED PUNKTER ELLER
PAUSER

GÖR
GLADA

SNO

BRUNSKJORTOR

ORT PÅ GRÄNSEN
MELLAN UPPLAND
OCH
VÄSTMANLAND

PÅ EGEN
HAND

Öknen och ödemarken skall jubla, det
förtorkade landet glädjas och blomma
… .. … … …… skall öknen blomma, den
skall glädjas och fröjda sig. (Jes 35:1-2)

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

VINDSTÖT

SES PÅ
REA
SAGOVÄSEN

BESKÅDA

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl (c)

ÖVERKURS PÅ
VÄRDEPAPPER

STRÖM

TUPPENKRYSSET

Avsluta Luthers vackra
beskrivning av skapelsen.
”Hela skapelsen är som den allra
underbaraste bok eller bibel, ...”

PÅ BIL
I VEJLE
SES PÅ
REV

D K

S T E R
FÅGEL
LEDDES
AV ANNAN

P D F

A R A
F

I

L

Adress: ..............................................................................................................................................................................
Postadress: ....................................................................................................................................................................

S P A N S K A
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Med Rebecka Zacho

Det vi längtar till
M
änniskorna, de fina fantastiska, nyfikna och påhittiga.
Så fulla av liv och inspiration.
Så otroligt anpassningsbara med en
överlevnadsförmåga utöver det vanliga. Jag förundras och njuter. Att få
höra om människors liv är något av
det vackraste jag vet. Om deras äventyr och olika perioder i livet. Om de
tuffa och slitsamma tiderna och om
de glittrande stunderna, allt det som
människors liv innehåller.
Det enda vi människor inte hanterar
så bra är välstånd. Det gör oss rädda,
lite olyckliga och mindre kreativa.
Vi blir oroliga för att förlora det vi
samlat på oss och när vi inte längre
är beroende av vår påhittighet för att
överleva, känner vi oss lite tomma
och deprimerade.
När utvecklingen inte längre behövs
för vår faktiska överlevnads skull,
finns det risk att vi tappar sugen. Men
utveckling är aldrig oviktigt, tvärtom
väsentligt för att livet ska förbli lekfullt och kreativt. När vi har en alltför
trygg tillvaro hämmas strävan mot att
nå någonting nytt eftersom det även
innebär en risk. Att utmana sina sociala relationer eller en trygg anställning till exempel. Vi har väl alla en
längtan efter att testa andra vägar i
livet, men det innebär också att vår
inkomst påverkas, ofta negativt. Att
få det sämre ekonomiskt känns som
ett kliv i fel riktning och då tvivlar vi
på förändringen, trots att vi i magen
känner att det är vad vi vill göra.
Ibland är det lätt att lyssna mer på
omgivningen än på sin egen magkänsla och det är förstås en mycket
dålig idé. Det är bara vi själva som

har möjlighet att vara experter på
våra egna liv, helt enkelt därför att
det bara är vi själva som har alla pusselbitarna. Människorna i våra liv vill
oss oftast väl men ibland är det deras
egna rädslor som styr när de delar ut
tips och har åsikter. Att lyssna lagom
är inte att fjärma sig från varandra,
det är att minnas att den andra också
bara är en människa. Så bolla idéer
och tankar, ofta behöver vi pepp och
stöd från våra nära och kära för att
våga ta steget ut i det okända!
Att jag som 23-åring köper ett fallfärdigt hus är inget konstigt ute på
landet men att fara till staden och
läsa på universitet som 33-åring när
jag redan har jobb och hus är betydligt konstigare. Hade jag däremot
vuxit upp i staden hade det troligtvis
varit tvärtom. Här pluggar många
30-åringar men väldigt få 20-åringar
har köpt hus. Allt knäppt och konstigt är helt normalt någon annanstans, det behöver vi komma ihåg när
vår magkänsla längtar efter det som
ter sig lite märkligt i den invanda vardagen.
Jag hör ofta att människor är otacksamma då de längtar bort, längtar
efter något utanför den egna vardagen. Men att låta den mänskliga nyfikenheten få leva inom oss har inget
med otacksamhet att göra. Jag tycker
tvärtom att de människor som högt
uttalar tacksamhet över livet är de
som tidigare tillåtit sig en nyfiken förändring i livet.
När jag sitter i föreläsningssalen
med göteborgsregnet smattrande
mot rutan känner jag djup tacksamhet över att få delta. Att få höra en

entusiastisk beskrivning av en specifik
byggnadstradition från 1700-talet och
se fram emot efterföljande diskussion
med klasskompisarna på närmsta
kafé. Den känslan gör tacksamheten
över mitt tidigare arbete, kollegor och
husprojekt inte mindre utan snarare
större. Att få möjlighet att längta till
saker, inte från. Det tror jag är det
som gör människor lyckliga!

Rebecka Zacho har sina rötter i Sandhem. Hon har bland annat arbetat i Mullsjö-Sandhems
församling som lokalvårdare
under några år. Nu läser hon Bebyggelseantikvariskt program vid
Göteborgs universitet under tre
år.

