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Tillsammans i höst

Välkommen till
alla arrangemang
och gudstjänster!
Mullsjö-Sandhems
församling har något
att erbjuda alla
– konfirmation, träffar för små och stora, gudstjänster, konserter,
kafé, syföreningar, scouter, ungdomsgrupper, utflykter, körsång

Gerd är vår nya kantor

Caroline om sin studentdag:

Musiken har följt henne
genom hela livet

Jag grät för att jag
inte ville bli vuxen!

Isabella håller i gång
när Kyrkans Hus
har söndagsöppet
4 september!

Kom på Kick-off-dagen i Kyrkans Hus 4 september!

Herde-krönikan

Livet är skört
mycket. Utanförskap är både tragiskt
och farligt. Tankarna lever sitt eget liv,
och den som inte får hjälp kan hamna
mycket fel.

Hoppas du har fått uppleva en skön
sommar, att den har berikat ditt liv
och att du bär fina minnen med dig.
I somras fick jag bland annat se ett
konstverk föreställande fem träd gjorda i glas av Ingela Klenell. Hon hade
som bakgrund ett citat av Simone Weil
”Skörhet som tecken på existens”. Det
gav mig följande tankar: att det som
existerar är skört. Naturen är skör,
människan är skör och relationer är
sköra. Det som är skört kan lätt gå
sönder. Det kan förstöras.
Konfirmation, eller inte? Den frågan
ställer många ungdomar vid den här
tiden när de har fått inbjudan om att
delta. Kanske frågar de sina föräldrar,
och vad svarar föräldrar? I många hem
sägs: ”Du får själv bestämma.” Men
det är inte lätt att bestämma kring
det man inte har någon erfarenhet av.
Vad är konfirmationsundervisning? Kanske föräldrarna inte
själva är konfirmerade, och då är det ännu svårare att vägleda sina barn i den här frågan.
Vill slå ett slag för konfirmation, därför att jag tror att det
är mycket viktigt att hitta något som ger svar på existentiella frågor, och kristen tro är ett svar. Kristen tro värnar om
det sköra; om livet. Kristen tro sätter in oss i ett sammanhang, där vi som människor är värdefulla, så värdefulla att
han som avbildas på ett kors och hänger i de flesta kyrkor
faktiskt har dött för vår skull, för att vi ska få leva.

Detta skriver jag inte för att skrämmas, eller för att höja konfirmandstatistiken, men däremot för att det finns
mycket som skrämmer mig, bland annat att många ungdomar hamnar i destruktiva miljöer och förstör för både
sig själva och andra. Liv går till spillo.
Varje människa är värdefull, och
mycket skör. När värdefulla föremål
ska fraktas sätts en etikett på paketet
med varningstexten ”Ömtåligt, aktas
för stötar”. En sådan text hade behövt
sättas på varje människa för att påminna om hur skört livet är.
Sänder dig ett par rader ur en mer
och mer önskad psalm.
Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.
Psalmboken nr 791
Med dessa rader vill jag önska dig välkommen till gudstjänster och arrangemang i din församling. Här i Kyrktuppen kan du läsa om vad som händer. Särskilt välkommen på
Kick-off-dagen den 4 september.

På ”konfan” får man tala om livets alla funderingar, och
man får vägledning av vuxna med erfarenhet av att tala
om just sådant; präster och pedagoger. Vilken möjlighet!
Hoppas ni föräldrar säger till era ungdomar: ”Ta chansen,
pröva!”

Elisabeth Falk Nilsson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling

Konfirmation är inget universalmedel mot att komma på
sned i samhället och livet, men det är en hjälp att komma
in i en gemenskap, och att tillhöra en grupp betyder väldigt
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Biskopen på besök pratade om
alla människors lika värde
Text: Torbjörn Andersson och Marie Barrljung Foto: Carla Karlsson/Skara stift

Biskop Åke Bonnier, som är mycket engagerad i HBTQ-frågor och alla människors
rätt att bli bemötta med respekt, kom på besök till vår församling för att klarlägga
sin hållning och svara på våra frågor. Det blev en i ordets djupaste mening kärleksfull kväll.

Ä

ntligen kom han, vi hade kämpat och det ska erkännas, varit rätt nervösa inför kvällen.
Men så kom han körande i en Volvo
nästan som en vanlig människa, fast
med annorlunda färg på sin prästskjorta, ingen mindre än vår biskop
Åke Bonnier. Han kom för att prata
med oss här i Mullsjö-Sandhem om
människovärde och HBTQA+?-frågor.
Och inte bara han! Ett femtiotal
unga och gamla slöt upp, vi firade
mässa tillsammans och sjöng ”Du är
helig” så taket nästan lyfte. Sedan
avslutade vi kvällen med pizza precis som en vanlig onsdag då vi har
fördjupning med ungdomarna. Men
efteråt när vi gick hem, tyckte nog
ingen att det varit en ”vanlig” onsdagskväll. På ett enkelt, tydligt och
rakt sätt svarade Åke på alla möjliga
frågor. Utgångspunkten för honom
är att alla människor har rätt att bli
bemötta med respekt, alldeles oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller
vad det nu kan vara som vi ibland får
för oss påverkar en människas värde.
Kyrkans uppgift är att visa att alla
är oändligt älskade och värdefulla,
och alla ska bemötas därefter. Biskopen uttryckte också stolthet över vårt
stift, Skara stift, för att vi kan tillåtas
ha olika åsikter i de här frågorna utan
att tumma på respekten för varandra.
En kärleksfull kväll
Åke Bonnier berättade om sin egen
väg till den hållning han har idag i
frågor om samkönade äktenskap och
queerpersoners rättigheter och då
hade han lagt grunden för att kunna
svara på frågor av olika slag. Oavsett
ålder eller förkunskaper hade alla vid

Biskop Åke Bonnier besökte Mullsjö-Sandhems församling för en samtalskväll
om alla människors rätt att bli bemötta med respekt – oavsett sexuell läggning.
det här laget bilden klar för sig. Kyrkans uppgift är att stötta och hjälpa
människor till livslånga trogna relationer, där man respekterar varandra
och inte gör varandra illa. Åke visade
på att de här frågorna inte handlar
om dem ”där borta” utan om oss här
i församlingen. HBTQA+? -personer
finns mitt i vår gemenskap.
Den första frågan handlade om A:et
i förkortningen, hur ser kyrkan på Asexualitet? Men Åke betonade åter att
människor får leva i vilka relationer
de vill så länge de inte gör varandra,
eller sig själva illa. Åke förtydligade
att sex inte är avgörande för en relation, men sex hör hemma i en relation
präglad av trohet och respekt.
Sedan kom frågor om allt från medlemskap i Svenska Kyrkans Unga till
hur kyrkan ser på pedofili och nekrofili. De två sista avvisas bestämt av

kyrkan, då en sådan relation inte kan
utgöras av två jämbördiga parter och
inte bygger på den respekt som hör
hemma i en parrelation.
En del frågor kom att handla om
könsidentitet och då lyfte Åke upp bibelordet där Gud skapar till manligt
och kvinnligt i grundtexten. Och exakt var vi hör hemma i den skalan är
mer en fråga för mig som person än
för andra att bestämma.
Under kvällen berättade Åke också
en del om biskopens arbete. Plötsligt
hade tiden gått och en av de yngre deltagarna uttryckte det så här:
”Trodde det skulle vara astråkigt,
men han var så intressant att jag inte
ens ville kolla mobilen.” Ett högt betyg för biskopen och kvällen och vi
som planerat det hela bär med oss en
känsla av en i ordets djupaste mening
kärleksfull kväll.
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Gerd Ebegård, vår nya kantor

Musiken har varit
hennes ledtråd genom livet
Text: Inger Ridström Foto: Privata

Glad, positiv och full av energi. Församlingens nya kantor Gerd Ebegård har musiken och gudstron med sig från barndomshemmet. Hon har en lång karriär bakom
sig med bland annat ett antal uppmärksammade skivor med kristen soul och popmusik. Speciellt körsången ligger henne varmt om hjärtat, avslöjar hon.

H

on kommer precis från en
badsemester i grekiska övärlden tillsammans med sina fem
systrar, när vi träffar Gerd Ebegård i
Mullsjö.
Gerd är Mullsjö-Sandhems nya kantor. Norrlandstjej från norrbottniska
Vidsel och alltså en av sex systrar och
så finns det en storebror också. Alla
syskonen är ytterst musikaliska och
musiken och en självklar barnatro
fick hon med sig från barndomshemmet.
– Jag hade aldrig någon speciell upplevelse som gjorde att jag fick en stark
gudstro, berättar hon. Den fanns som

ett naturligt inslag i min barndom.
Det är jag stolt och tacksam för och
min barnatro bär jag med mig!
Systrarna håller hon konstant kontakt med.
– Vi, systrarna Lindgren, träffas så
ofta som det bara går, säger hon. Och
sjunger gör vi förstås när vi träffas!
Älskar körsång
Gerd börjar sin tjänst i vår församling under september och kommer
närmast från Norrahammar där hon
bland annat hanterat en gospelkör på
70 personer.
– Jag älskar körsång över allt annat,
förklarar hon och speciellt mysigt är det med
gospelkörer.
Hon pratar lyriskt om
samspelet i en kör och
vad det åstadkommer.
I vår församling kommer hon att ta hand om
både Sandhem Gospel
och Sandhems anrika
kyrkokör.
– Vilken fantastisk flygel
ni har i Sandhems kyrka,
den stora vita, vackra,
passar hon på att kommentera.

Vår nya kantor Gerd Ebegård, är en positiv kvinna
med engagemang och energi.
- Att vara kantor är en passion, som visar vägen till
tro, säger hon.
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Gjorde sångkarriär
Vägen från Vidsel till
Mullsjö har inte varit varken utstakad eller spikrak. Ett tidigt äktenskap
vid 18 års ålder förde
henne och mannen från
Malmberget till Göteborg.

Hon utbildade och försörjde sig som
musiklärare och var aktiv i en frikyrka.
– År 1987 är ett viktigt år, för mig
betonar hon.
Då gjorde hon sin skivdebut, betald av en välbeställd om än något
okonventionell man, som hört henne
sjunga i frikyrkan och var övertygad
om att hennes röst var ämnad för en
sångkarriär.
Debutskivan sålde utmärkt och
plötsligt kunde hon försörja sig på
sin sång och musik och sitt låtskrivande. Under några år turnerade hon
förutom i Sverige, Norge och Finland
också i länder utanför Norden. Hennes genre var kristen soul och popmusik, mjuk och soft musik.
Sedan den första skivan har det blivit ett antal uppskattade skivor och
även medverkan i en TV-serie.
Startade musikskola
Hon ingick ett andra äktenskap 1997
och det innebar också en flytt till Jönköping. Hon fick arbete i Österängskyrkan där man var av uppfattningen
att hon var kantor och därmed också
kunnig på kyrkorgeln. Med Gerds
positiva syn på problem tyckte hon
att det kunde väl egentligen inte vara
svårare att hantera orgeln än pianot.
Lite annan taktik med fötterna men
annars inte… Naturligtvis gick orgelspelet bra och det innebar också att
kyrkan kostade på henne en kantorsutbildning som hon gick på Hjo folkhögskola.
– Det är jag mycket tacksam för
idag, är hon mycket noga med att
framhålla.

Gerd har en förkärlek för körsång! Här dirigerar hon manskören SB på valborgsmässoafton i Stadsparken i Jönköping.
Den egentliga anledningen till att
kyrkan bekostade Gerds utbildning
var att hon visat sådant engagemang
och så stor energi i sitt arbete att man
såg hennes enorma potential. Bland
annat hade hon startat en musikskola
i kyrkans regi med över 100 barn,
som sjöng på gudstjänster och musikkaféer.
Opererades för hjärntumör
Gerd har lätt för att skratta och det
kan kännas som om allt är positivt
och att livet bara har lekt för henne.
Men riktigt så är det inte får vi veta.
Det finns en hel del mörka minnen
också.
– Det känns som om jag har levt
många liv, förklarar hon.
Hon lovar också att hon vid något
tillfälle ska berätta om sitt mångfasetterade liv för oss i Mullsjö. Kanske
blir den en kafékväll?
Så sent som 2011, närmare bestämt
den 9 oktober, säger hon efter att ha
konsulterat mobilen och en bild, genomgick hon en stor operation då
man tog bort en tumör på hjärnan.
Den satt illa till och innebar stora
risker. Men allt gick bra och efter en
lång konvalescens märks idag inget.

Hon är övertygad om att hennes
starka gudstro hjälpte henne genom
den här tiden.
– Och alla människor över hela landet som bad för mig!
Till välsignelse och nytta
Idag är Gerd skild från sin andra man
men har två söner – den ena i Kina
och den andra på Filippinerna!
Hur ser hennes planer för tjänsten i
Mullsjö Sandhems församling ut?

– Jag önskar att få vara till välsignelse och till nytta för andra, säger hon.
Låter det som en floskel, undrar hon
sen. Men det är ju precis så jag känner. Jag har mycket vilja och energi
och att vara kantor ser jag inte som
ett yrke – det är en passion som visar
vägen till tro.
– Jag älskar mötet med människor
och önskar att få möta människor,
att skapa en liten nisch där man får
mötas.

Systrarna Lindberg på badsemester i grekiska övärlden. Gerd och hennes fem
systrar träffas så ofta de kan.
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Föreläsning, trollkarl, sång och musik och mimartist…

Lek och skoj blandas
med lite allvar när
Kyrkans Hus har
söndagsöppet
Söndagen den 4 september smäller
det – då är det öppet hus när
församlingen bjuder på en dag
med spännande, roande och
underhållande aktiviteter för alla
åldrar.
Varmt välkomna önskar
Mullsjö-Sandhems församling!
Vi håller till i Kyrkans Hus i Mullsjö med start klockan
10. Under dagen finns några fasta programpunkter,
som du kan se här. En mängd andra aktiviteter pågår
samtidigt, till exempel chokladhjul och lotterier, tokiga
cyklar att prova på, hoppborg och en massa annat
skoj. Uppskattade Kafé Sigfrid är öppet för den som
är sugen på gott fika. För den hungriga finns grillade
hamburgare.
Svenska Kyrkans Unga finns på plats och kören
sjunger. Självklart också massor av information om
församlingens alla verksamheter under hösten.
Aktiviteterna under dagen är gratis. Vi tror det finns
något för alla åldrar som kan locka!

”Lyckliga dagar”
med Lena Maria Klingvall
Med utgångspunkt i att vi alla är unika med olika
talanger och kvaliteter, smittar hon sin omgivning
med att våga vara sig själv och se de möjligheter
vi har. Livet blir aldrig som man tänkt sig - det kan
bli bättre! Lena Maria Klingvall är mångkonstnären,
som inte lämnar någon oberörd med sitt artisteri som
sångerska, konstnär, författare och butiksinnehavare.
I föreläsningen ”Lyckliga dagar” delar Lena Maria
med sig av sina erfarenheter, anekdoter och
berättelser från sitt liv. Ett inspirerande och nära
möte, som berör alla.
Lena Maria föddes 1968 utan armar och med
vänster ben hälften så långt som det högra, normala,
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benet. Trots de förutsättningarna har hon bland annat
tagit två VM-guld med världsrekord i simning, gjort ca
70 turnéer som sångerska i Asien, gett ut ca 50 CD/
DVD, blivit erkänd konstnär i Mun- & Fotkonstnärerna
och blivit Mangafigur i Japan. I år firar hon 25 år
som artist och det gör hon genom att uppträda på
många platser i Sverige och släppa sitt 14:e album
”Lyckliga dagar». Hälften av sångerna har hon skrivit
själv och hälften är Ted Gärdestads låtar efter pappa
Arne Gärdestads önskan om några av Teds sånger
på repertoaren.
Lena Maria har föreläsning i kapellet kl 10,
välkomna att lyssna!
Hon medverkar också i gudstjänsten med sång.

Mimartisten bjuder på
dråpligheter och konstigheter
Kom och se en rolig föreställning där olika scener ur
Bibeln tolkas på massor av olika sätt. OM du känner
igen en bibeltext, kanske du får en inbjudan att vara
med? Dråpligheter och konstigheter blandas friskt
med musik och gester. Av och med mimartisten och
komedianten Isabella Amirell från Teater Bon’Arte i
Helsingborg.
Isabella håller igång i kaféet med start
kl 13. Kom och var med både stor och liten!

Trollkarl med mycket humor
och en smula allvar
- Trolla med tron? Nej, det kommer jag inte att
göra, säger trollkarlen Torbjörn. Däremot kommer
jag kanske att väcka några nya tankar genom
magiska trick, mycket humor och en smula allvar. Allt
i en bokstavligen salig blandning av mig själv, mitt
trolleri och mina tankar kring kristen tro, utlovar han.
Han ser ut som en helt vanlig kille men Torbjörn
kommer trolla till det med hjälp av Gospel Magic
(betyder ungefär evangeliskt trolleri) och få oss att
tappa hakan och tvivla på det vi ser.
Välkomna till en trollbindande gudstjänst
i kapellet kl 11.

Hålltider för dagen:
Kl 10	
Välkomna till Kyrkans Hus i Mullsjö.
Lena Maria Klingvall föreläser.
Kaféet är öppet.
Kl 11	
Gudstjänst med Trollkarlen Torbjörn och Prästen Torbjörn, här gäller det att
hålla sig på alerten – du kommer säkert att bli förbluffad!
Lena Maria Klingvall sjunger.
Bibelutdelning till 5-åringarna.
Kl 12

Prova på att sjunga tillsammans.

Kl 13	
Medryckande föreställning i kaféet för stor och liten med Isabella Amirell.
Kl 14

Slut för idag, tack för idag och välkommen till kyrkans aktiviteter i höst!
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Nyfiken på

Erika Risinger, ung framgångsrik folkmusiker:

– Efter en slitsam turné
drömmer jag om att bli
kantor i Bjurbäcks kyrka
Text och foto: Inger Ridström

Erika Risinger är en av landets mest välmeriterade folkmusiker med en lång rad
fina utmärkelser i bagaget. Många har säkert hört henne spela fiol i kyrkorna här.
För även om hon är en landskapsbastard, som hon uttrycker det, så finns rötterna
i Bjurbäck. Det var här hon tillbringade sin barndoms somrar hos sin älskade mormor
och det är hit hon ständigt återvänder.

D

et blir ingen midsommar om
jag inte får komma ”hem” till
Bjurbäck, säger Erika Risinger,
när vi träffar henne i midsommarveckan.

Nu är hon inte här enbart för att
glädja sig själv med ledighet. Alla som
besökte Bjurbäcks kyrka i midsomras
kunde glädja sig åt hennes violinspel.
Numera bor Erika, musiker, riks-

spelman och pedagog, i Göteborg
där hon jobbar deltid som lärare på
världsmusikprogrammet vid Högskolan för scen och musik.
– Jag är en landskapsbastard, säger

Foto: Tilo Stengel

Erika spelar solofiol i Göteborgsoperans uppsättning av Rigoletto.
”Den scen som skär allra djupast in i mig är ändå i den tredje
akten där Sofie Asplunds suveränt gestaltade unga yrväder till
Gilda träder fram i vuxenheten till melodin från en ensam
fiolstämma. Ett bedövande vackert ögonblick av ren tillit,
bortom alla bedrägerier”, skrev DN:s musikrecensent.
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hon och skrattar, när vi pratar om
hennes geografiska bakgrund.
– Vid en konsert i norrländska Pajala frågade någon var jag kom ifrån,
berättar hon.
När hon talade om sin bakgrund
blev kommentaren att hon inte hade
några rötter.
– Men mina rötter finns i Bjurbäck,
säger hon med eftertryck.
Men hon är förvisso född i Lund där
mormor också bodde på vinterhalvåret. Somrarna tillbringade hon hos
mormor i Bjurbäck på torpet Kullen
eller på Bjurbäcks Gård, en gammal
släktgård med anor från 1700-talet.
– Mormor var min bästa vän, säger
hon med värme i rösten. Hon gick
bort för ungefär ett år sedan och har
sin grav på Bjurbäcks kyrkogård där
för övrigt många av både Erikas och
mormors släktingar finns. Vid en liten
rundvandring på kyrkogården kan
Erika peka ut många bekanta gravstenar.
– Som barn gick jag ofta med mormor till kyrkan. Och jag tyckte om
det, berättar hon. Jag läste med i bönerna även om jag inte kunde läsa!
Hon har en stark familje- och släktkänsla och älskar släkten. Många av
dem är musikaliska och ibland spelar
de tillsammans. Mamma spelar för
övrigt cello och pappa piano även om
det inte är som yrke.

Bjurbäck är hemma för Erika Risinger och i kyrkan har vi hört hennes fina
violinspel många gånger.

Stolt över fiollådan
Familjen Risinger flyttade en del under Erikas uppväxt eftersom pappa,
som idag är generaldirektör vid Na-

turvårdsverket i Stockholm, bytte arbetsplats. Från Grästorp i Västergötland flyttade familjen till Falun där
Erika började i deras kulturskola.

– Då fick jag vara stolt för min fiollåda som jag tidigare hade skämts
över, berättar hon.
I Falun tog hon sen studenten vid
musikkonservatoriet med inriktning
klassisk violin. Hon hade en utbildning från Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn i bagaget, när hon vid 22 års ålder kom
till Göteborg och Högskolan för scen
och musik.
Hittade glädjen i folkmusiken
Hon har alltid dragits till klassisk musik och folkmusik, förklarar hon på
frågan om inriktningen.
– Jag hittade glädjen i folkmusiken
men jag trodde inte från början att
man kunde försörja sig som folkmusiker. I folkmusiken jobbar amatörer och proffs sida vid sida, alla får
vara med. Det är kärleken till musiken som binder samman oss. Musik
skapar stark gemenskap! Det finns

Till Bjurbäcks kyrka gick Erika många gånger under uppväxten, tillsammans
med sin älskade mormor, som nu har sin grav på kyrkogården.

Fortsättning på sidan 10
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Foto: Ferhat Deniz Fors

Musik skapar stark gemenskap!

Gruppen Sallyswag där Erika ingår fick förra året pris som Årets Nykomling och
nu i augusti fick de ta emot det nyinstiftade Framtidens musikpris.
studier, som visar att hjärtslagen hos
körmedlemmar synkroniseras, berättar hon. Musik är starkt och skapar
nerver, fortsätter hon. När musiker
och publik blir ett då blir det magiskt!
Öppen för nya saker
I dag delar Erika sin tid mellan sitt
jobb på högskolan i Göteborg och
att turnera i Sverige, Norge och Danmark. Hon har spelat solofiol i Göteborgsoperans uppsättning av Carmencita Rockefeller, LasseMajas Detektivbyrå och Operamysteriet samt
Rigoletto. Hon är också musikalisk

ledare för folkmusikstorbandet World
Wide Orchestra.
– I Göteborg kallas jag för Erika
med fiolen, berättar hon och eftersom
jag är öppen för att testa nya saker
får jag hoppa in både här och där.
På sistone har det blivit mycket kyrkospelningar också. Det är en vänlig
miljö att spela i.
Även om hon redan idag vid 32 års
ålder har en fantastisk karriär, så är
det klart att hon ändå drömmer om
framtiden.
– Tänk att få spela på riktigt stora
arenor, säger hon. Jag fick inbjudan

Golden retrievertiken Seven får Erikas uppmärksamhet och fritid när hennes
arbete tillåter.
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en gång att spela med ett hårdrockband men konserten blev dessvärre
inställd.
Annars drömmer hon om att få vara
med i nya spännande konstellationer
och att utvecklas på nya instrument.
Hon har spelat på orgeln i Bjurbäcks
kyrka vid en midnattsmässa avslöjar
hon.
Fina utmärkelser
Hon har en imponerande meritlista
och har redan hunnit få en lång rad
fina utmärkelser för sin musik. De
som hon själv tycker är allra finast är
titeln Riksspelman ”för virtuost och
klangfullt spel av låtar från Skåne”
och när hon för sex år sedan fick
Päkkos-Gustafs stipendium samt lån
av storspelmannens fiol under ett år.
Motiveringen löd: ” För hennes briljanta spel, brinnande intresse och
ohejdbara nyfikenhet på musik, samt
hennes lust och förmåga att delge andra det hon brinner för”.
Hon har turnerat med bland annat
gruppen Sallyswag och förra året fick
de ta emot priset som Årets Nykomling på Folk- och Världsmusikgalan i
Berwaldhallen i Stockholm, en utmärkelse som Erika sätter högt. I dagarna
fick samma grupp ta emot det nyinstiftade Framtidens musikpris vilket
naturligtvis också gör Erika stolt och
glad.
Gifte sig i Bjurbäcks kyrka
Sin man Anders, som är hobbymusiker, träffade hon genom folkmusiken
redan i tonåren och han ”godkändes”
genom att han fick förmånen att följa
med Erika till hennes älskade Bjurbäck. 2010 vigdes de av kyrkoherde
Elisabeth Falk Nilsson i Bjurbäcks
kyrka där både hennes mamma och
pappa och hennes mormor och morfar gift sig.
Den fritid, som finns för en lärare
och turnerande musiker ägnar hon
numera åt ettåriga Seven, en golden
retrievertik, som precis börjat prova
på grenen rallylydnad. Framtiden ser
ljus ut, kan Erika konstatera.
– Det enda jag önskar mig är att
hitta en bra balans mellan jobb och
fritid och mellan olika typer av spelningar. I dag kan jag ju försörja mig
som musiker och kan också tacka nej
till det som inte passar.
– När jag är riktigt trött efter en lång
slitsam turné, då drömmer jag om att
en dag bli kantor i Bjurbäcks kyrka!

Världspolitik, kärlek och poesi
i höstens boktips från bibliotekarien

Bok
tips

Anngerd Johansson, ansvarig för Mullsjö kommunbibliotek
och en sann bokälskare, har plockat fram några av de böcker
hon vill rekommendera oss att läsa i höst.
Välkomna in till biblioteket också, säger
hon så kan du få personliga boktips!

Fakta:

Världspolitikens dagsfrågor – en

liten, lätthanterlig skrift, bara 32
sidor, som utkommer 12 gånger
per år. Om dagsaktuell internationell politik och politiska frågor
i olika länder över hela världen.
Varje nummer ger fördjupning i en
aktuell fråga. Skribenterna är experter inom olika områden, journalister och forskare. Ges ut av Utrikespolitiska institutet.
Romaner:

Hjärtats

innersta röst, Jan-Philipp Sendker (Forum 2016), uppföljare till Konsten att höra hjärtslag.
En oförglömlig berättelse om identitet, kärlek, sammanträffanden
och meningen med livet. Vackert
om en grym verklighet i Burma. Ge
inte upp om den känns lite trög i
början!

Det

nionde brevet, Catrin Ormestad (Wahlström & Widstrand
2016). ”Om du bara ska läsa en
bok i sommar, läs denna” sa författaren, översättaren och recensenten
Yukiko Duke i TV-soffan 7 juni.
En spännande roman om kärlek,
familjehemligheter, fördomar och
om skärgårdens förvandling.

Elizabeth

är försvunnen,

Emma
Healey (Forum 2015). En fin debut
av en ung engelsk författare som
inspirerats av sin egen mormor och
farmor. Maud, drygt 80 år och dement, skriver anteckningar på små
lappar men kommer inte ihåg vad
de betyder, går vilse och känner
inte alltid igen sin egen dotter, men

framförallt
letar
hon efter sin vän
Elizabeth. Trovärdig skildring av förvirringen och hjälplösheten hos den
gamla, med tillbakablickar på tonårstiden
i efterkrigstidens England.
En mycket läsvärd roman.

Lyckliga

människor läser och
dricker kaffe, Agnès Martin-Lu-

gand (Forum 2016). Till den som
gillar mysiga böcker utan våld och
hemskheter. En underbar bok med
mycket kärlek, värme och vemod.
Om att hitta tillbaka till livet efter en stor sorg och kanske finna
kärleken igen. Det har gått ett år
sedan Diane förlorade sin man och
deras femåriga dotter i en bilolycka.
Sedan dess lämnar hon knappt Parislägenheten där de bodde tillsammans. Bokkaféet som hon drivit
står och förfaller…

Poesi:
Ny antologi Svensk poesi, red.
Daniel Möller & Niklas Schiöler
(Bonnier, 2016). I 650 dikter av
200 svenska poeter blandas gammalt och nytt, genom århundradena
fram till våra dagar.
Fram och bak
De unga tänker att framtiden bringar lycka.
De gamla tycker att förr var det glädje och fest.
Båda delarna kan man således tänka och tycka,
men ingen tycks tänka och tycka att
nuet är bäst.
Alf Henrikson
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Det här händer i din
Välkommen till våra
syföreningar!

Kom och var med
i Kyrkans Tre Ess!

Stickkafé

Kaffesugen?

Fairtrade Challenge – årets stora fikadag
Torsdag 20 oktober är det dags för Fairtrade
Challenge, årets stora fikadag. För åttonde året i rad
försöker vi få så många som möjligt att fika Fairtrade-märkt på en och samma dag. 2015 fikade över
630 000 runt om i Sverige! 2016 hoppas vi på ännu
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större uppslutning. För ju fler vi är som fikar Fairtrade-märkt, desto större skillnad gör vi för de människor som odlar och producerar våra varor.
Välkommen till Kafé Sigfrid och fika Fairtrademärkt!

församling i höst!
Lek och allvar för barn och ungdomar
Efter Plugget
Alla som går i 4:an och 5:an är hjärtligt välkomna
till Kyrkans Hus i Mullsjö på tisdagar mellan klockan
16 -18. Vi lagar mat ganska ofta men på programmet finns också en massa lek, ibland blir det pyssel &
knåp, någon gång är vi ute och eldar eller så hittar vi
på något helt annat tillsammans. Vi har andakt varje
gång då vi kikar på någon bibelberättelse och tänder
ett ljus för något som känns viktigt. Vi brukar ha hela
huset för oss själva! Program för terminen får ni med
er hem andra gången vi ses.
Start tisdag 6 september kl 16-18.
Ingen anmälan – det är bara att komma å testa!
J OBS – vi gör inga läxor, det får ni fixa hemma. J
XL
Går du i 6:an eller 7:an? Kom å testa XL! J
Vi ses i Kyrkans Hus i Mullsjö på onsdagar mellan
15.30 -17.
Vad vi ska göra i höst bestämmer vi tillsammans –
så fundera ut vad DU vill göra och kom, så ska vi
snickra ihop en bra termin tillsammans. J Vanligtvis
brukar det bli en hel del bakning, lite utfärder, något
pyssel & knåp, hopp & lek och kanske någon över-

nattning. Varje gång har vi en andakt och får chansen
att fundera över livet och Gud en stund i lugn och ro.
Här blandar vi högt tempo med stilla ro.
Start onsdag 7 september kl 15.30 - 17.
Välkomnast!
Ungdomsgruppen
Det här sköna gänget firar först mässa i kapellet i
Kyrkans Hus i Mullsjö på onsdagkvällarna, sedan
hittar vi på ett och annat – ibland hänger vi bara kvar
i huset och degar, ibland åker vi och spelar Laserdome, fotbollsgolf eller kanske kollar på bio. En gång i
månaden har vi fördjupning på våra träffar – då funderar vi mer än annars på livet och Gud och kanske
någon bibelberättelse. Då är Torbjörn, vår präst, oftast med.
Det finns ett program för terminen, men vi skickar ut
ett mess några dagar innan med info om vad vi gör
nästa onsdag. Men vi hoppas så klart att DU alltid är
på! Det finns inga krav för att få vara med – alla som
går i 8:an och uppåt är vääääääälkomna!
Ungdomsgruppen kommer att göra en utlandsresa till
Tallin på höstlovet.
Start onsdag 7 september kl 18.

I scouterna lär vi oss tillsammans
Att göra upp en eld är väl inte
svårt…
Men att se till att det inte blir
skogsbrand kan vara lite klurigt.
Att tälja en barkbåt är väl inte
svårt…
Men att se till att man inte skär
sig kan vara lite klurigt.
Att knyta en sko är väl inte
svårt…
Men att se till att det bord man
bygger, utan skruv och spik, med
bara snören och träslanor blir stabilt kan vara lite klurigt.
Att steka pannkakor på spisen är
väl inte svårt…
Men att steka mat över öppen eld kan vara lite klurigt.
Du som har börjat i åk 3 eller är äldre och vill lära
dig detta och mycket mer om naturen, djuren, kno-

par, bibeln, läger, hantverk med
mera – då är UV-scout i Sandhem
för dig! Vi träffas på tisdagar i
Sandhems Församlingshem
mellan kl 18-19.30 med
start 6 september. Oavsett
var du bor i Mullsjö kommun så är du jättevälkommen till oss!
När två terminer har gått är
det dags för invigning. Vi har då
under det året jobbat med olika
uppgifter som gör att du har möjlighet att få ett stjärnmärke att sy
fast på din scoutskjorta. Du är
scout tills du fyller 13 år sedan
blir du ledarscout med lite andra och svårare uppgifter. Det fina är att du inte behöver kunna allt, utan vi
lär oss tillsammans under tiden, bra va!
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Det här händer i din
Internationella gruppens höstfest:

Kom och lyssna till Camillas
spännande berättelse om tiden i Korea!
Vid Internationella gruppens höstfest i
oktober i Kyrkans Hus i Mullsjö kommer Camilla Nilsson och berättar om
sina erfarenheter och upplevelser från
en sex månader lång volontärresa till
Korea.
Camilla, som kommer från Jönköping,
vet inte riktigt varför hon fastnade för
Korea, säger hon. Efter sex månaders
förberedselser på Mullsjö folkhögskola packade hon väskan inför äventyret
i ett land som är helt annorlunda än
det vi är vana vid.
- Man kan inte tänka likadant där –
man måste till exempel visa mer respekt för män och äldre och så förstår
man inte sammanhangen alls på samma sätt som här hemma, berättar hon.
Dessutom måste man alltid ha med sig
toapapper! Ibland fick vi inte vara utomhus eftersom
det var så mycket damm i luften men det var ingen
som tyckte att det var konstigt.
- Under resan har jag också lärt mig att inte vara
rädd, säger hon. Jag klarar mig faktiskt ensam i ett
land som är helt annorlunda.
Tanken var att Camilla skulle hjälpa till i ett klassrum
under volontärtiden men det blev inte riktigt så. Hon

upplevde att det var svårt att få kontakt med befolkningen då engelska inte är ett gångbart språk i Korea.
Men tydligen blev det bra i alla fall eftersom hon vill
åka tillbaka! Under resan har hon stött på allt från
stora bläckfiskar till rädsla för västerlänningar, hon
har stått vid Nordkoreas gräns och hon har tackat
nej till att äta kackerlacka.
- Jag älskar Korea och saknar barnen och alla volontärer från olika länder,
som jag lärde känna, avslutar hon.
Om allt detta och lite
till berättar hon på
höstfesten tisdag 12
oktober kl 18.30.
Välkomna!
Dessutom kommer Kyrkans Tre Ess att medverka
med sång och musik under kvällen. Som vanligt
sjunger det här gänget
med hela hjärtat. Hoppas
du kommer och lyssnar!
Text: Marie Barrljung

14 KYRKTUPPEN 3-2016

församling i höst!
Den 1 september startar Öppen Gemenskap igen!
1 september kl 14.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö

Huskvarna musiksällskap
”Den eminenta orkestern”

22 september kl 14:30 i Sandhems Församlingshem

Margareta Rosvall

ORD PÅ VÄG(G)EN

Konstnärlig ledare: Mart Hallek
Anrik orkester som består av både professionella muMargareta
Rosvall
siker och amatörer i alla åldrar. De spelar musik som
Bonader
och tänkespråk genom tiderna
berättar
om
väggorkestern tycker om och är vald för att du och dina
bonaders
öron ska må bra! Klassiska pärlor blandas med visor,
Margareta
Rosvall,budskap
Falekvarna, visar ett bildspel över gamla bonader
och
historia. Ordet
underhållningsmusik, folkmusik m.m.
ur Gunvor Johdets samling och berättar om de texter som pryder dem;
bonad är gammalt
Kända dikter
visor, ordbibelcitat, psalmverser, ordspråk och talesätt.
och och
betyder
En spännande
resa
i
den
ning eller inreda.svenska kulturhistorien genom tusen år.
8 september kl 14.30 i Sandhems Församlingshem
Bonader har funLeif Lundberg
Margareta
Rosvall är född och uppvuxen i Småland, men härstammar på
nits sedan
vikingatimödernet från Falköping. 1984 till 2015 tjänstgjorde hon som lärare i svenska
sjunger, spelar och kåserar
den. I början
av
1900-talet
manvidsyÅllebergsgymnasiet
bonader
språket och litteraturen
samt i började
religionskunskap
i
Falköping.
2002-2010 var
hon ordförande
Kultur- och Fritidsnämnd
med texter,
budskapen
speglade
alltidi Falköpings
strömningarna
Leif Lundberg bjuder på
ledde under några år arbetet i kommunens jämställdhetskommitté.
i tiden. samt
Från
början var vanliga motiv hyllningar till
välkänd musik på piano
Sedan dess har hon engagerat sig i styrelsen för Falbygdens Konstförening.
det egna hemmet och vikten av att ta vara på dagen.
och sjunger sånger om förFöredraget
vänder
sig till
föreningar, pensionärsträffar,
studiecirklar
Bibelord,
ordspråk
och
folksånger
kom senare.
Mar- o.d.
månen att få leva. Publiken
och kan till sin utformning och längd anpassas efter önskemål.
gareta kommer
även att prata om vad dagens bonafår gärna sjunga med! Melder berättar. Det
blir en spännande resa
i den svenska
lan musikinslagen berättar
margareta.rosvall@telia.com
tel: 0515-37105,
070-685 97 28
kulturhistorien genom tusen år!
Leif om personligheter han
Bokas direkt hos föredragshållaren eller genom
mött.
Helena Karlsson,
Studieförbundet Vuxenskolan,

Grönelundsgatan
521 35 Falköping
29 september
kl 14.30 i4,Kyrkans
Hus i Mullsjö:

15 september kl 14.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö

Bo och Tina Frid
”GAMLA OCH NYA VISOR”

Bo och Tina blandar visor från olika generationer ur
den rika visskatt som finns i Sverige, gammalt och
nytt, känt och okänt. I programmet ingår visor av
Alf Hambe. Robert Broberg, Ted
& Kenneth Gärdestad,
Anders
Lundin,
Marie
Nilsson,
Evert
Taube, Cornelis
Vreeswijk, Lasse
Berghagen, JanOlov Andersson,
Björn & Benny m.fl.
”Vår utmaning är att göra en spännande mix så att
publiken är med på noterna men inte helt utan överraskningar. Allsång är viktigt i vårt program och det
kan också slinka in en och annan historia mellan
sångerna.”

Tel: 0515-188 80

Epost: helena.karlsson@sv.se

Liss Persson
”Natt är grynings moder”

Liss Persson visar bilder och berättar om Panzisjukhuset i Kongo. På bilden syns Liss Persson tillsammans med Dr. Mukwege som arbetar vid Panzisjukhuset i Bukavu i östra Kongo. Denis Mukwege tilldelades 2008 års FN:s pris för mänskliga rättigheter
och Olof Palmepriset för sina insatser
för de våldtagna
kvinnorna i krigets Kongo. Motiveringen till det
sistnämnda priset
löd: Hans arbete
är ett lysande exempel på vad mod,
ihärdighet och bärande hopp kan uträtta för mänskliga rättigheter och värdighet, i en tid då dessa värden
tycks som mest avlägsna.
Liss kommer även att bjuda på ett bildspel från Gammelskogen i Mullsjö!
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Lars fick årets kulturstipendium

Han delar sitt hem med 1
Text och foto: Bengt Sköldh

Nästan 15 000 grammofonskivor har Lars Åke Lindqvist i Mullsjö samlat på sig
under åren. Med dem gläder han andra genom sina sändningar i lokalradion men
också genom att spela publikens favoritmusik på våra äldreboenden. I år fick han
välförtjänt kommunens kulturstipendium.

V

ad säger ni om att ha sällskap
av nästan 15 000 grammofonskivor på 68 kvadratmeters
golvyta i en radhuslägenhet? Det är
precis så skivsamlaren Lars Åke Lindqvist i Mullsjö har det!
Allt sköt fart för cirka tjugo år sedan. Lars kämpade med sin ledgångs-

reumatism och var tvungen att engagera sig i något för att lindra smärtorna och få en motvikt till det onda.
Lars har alltid gillat radio och musik, ända sedan 1950-talet då han
lyssnade till Radio Luxemburg. Utöver skivsamlingen är han ägare till
50-talet gamla apparater, alltifrån

Förutom skivor ingår ett 50-tal gamla radioapparater och radiogrammofoner i
Lars stora samling.
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vanliga radio- och transistorapparater
till radiogrammofoner. En del radiogrammofoner har också 16 varv, som
på den ”gamla goda tiden” användes
för uppspelning av skivor med engelska språkkurser.
Äldsta grammofonskivan är en
78-varvs så kallad ”stenkaka” med
operamusik från 1903, väl sliten men
en raritet.
Skivsamlingen kan delas in i cirka 4
500 EP-skivor av typen vinyl, 4 000
78-varvare och resten LP-skivor. Därtill kommer 7-800 kassettband och
cirka 500 CD-skivor.
– Andra har tavlor på väggarna,
jag har hyllor i stället, konstaterade
Lars när han intervjuades i somras i
samband med nationaldagsfirandet
i Mullsjö där han mycket välförtjänt
mottog årets kulturstipendium på 5
000 kronor.
Det är som alla vet svårt att bli profet i sin egen bygd men den här gången hade juryn fastnat för Lars, som
nominerats av flera. I motiveringen
lyftes hans stora kunskap om musik
fram och också en förhoppning om
att han ska fortsätta att dela med sig
av sin musikskatt länge till.
Sedan några år tillbaka besöker
nämligen Lars både Margaretas Park
och Björkgården i Mullsjö där han
bjuder på uppskattad musik, musikvalen ofta på allmän begäran av publiken. Lön för detta utgår inte men
uppskattningen han får, gör att det är
värt det säger han.
Elvis är dyrast
Ryktet om Lars och hans skivsamlingar har spridit sig sedan starten
med fast program i Mullsjö Närradio
för sjutton år sedan. Nu är det bland
annat radiolyssnarna i Falköping som

15 000 grammofonskivor!

Här är en av alla gamla ”stenkakor” som ingår i Lars stora skivsamling. Väggarna i hans hem är klädda med hyllor för att
rymma alla skivor.
sedan fyra år tillbaka kan ta del av
Lars musikskatt. Det har hittills blivit ungefär 150 program inspelade
i Falköping. Totalt har han gjort åtminstone 500 radiosändningar genom
åren!
Innehållet på skivorna är alltifrån
hårdrock till Lapp-Lisa. De religiösa
plattorna utgör knappt hälften av
samlingen.
De flesta skivorna är inköpta på
loppis, second hand och liknande.
Dyraste skivan är Elvis´ religiösa insjungningar. Sedan ryktet om Lars tog

fart är det många som söker upp honom och undrar om han kan ta hand
om gamla skivor efter dödsbon och
liknande.
New Orleans-favoriter
Lars egen favoritmusik är New Orleansjazz och han besöker framförallt de återkommande spelningarna
i Valstads kyrka. Mullsjö har också
förstått att ta vara på trenden med
intresset för jazz. Göteborgsbaserade
bandet Second Line har varit i Bjurbäcks kyrka, utomhus vid Ryfors och

sedan på stallet på Ryfors, som fungerar som spellokal, vid totalt 10-talet
framträdanden. Bandet har blivit lite
av husband trots konkurrens från ett
flertal andra New Orleansband. Lars
gör gärna reklam för den musiken
och är en väl känd gäst när det drar
ihop sig till spelningar. Många har
tack vare Lars upptäckt den medryckande men också stundtals känsliga
musiken, som gör att man gärna återkommer gång på gång.
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Hänt & Hört
Vi välkomnar våra

nydöpta

Medarbetare: Marie Barrljung, Maria Karlsson, Johanna Bard,
Rebecka Zacho och Elisabeth Falk Nilsson

Om ett barn skadar sig
– föräldrar fick lärorik utbildning

Therese Lemonie Fritzson
Adele Anette Margret Grahn
Leon Philip De Salareff
Emilia Sofi Rudenstam
Noa Jan Leevi Nilsson
Sigge Gideon Algotsson
Hemrik Göran Hannes Johansson

Vi gratulerar våra

NYGIFTA
Madeleine och Tom Rosenberg
Stina Askling och
Daniel Henriksson
Camilla Antonsen och
Markus Svensson
Maria och Niklas Hedlund
Kezia och Kristofer Henriksson
Vi gratulerar våra

KonfirmeradE
Victor Strömsnes

Vi minns våra

avlidna
Svante Roland Bergk f 1961
Nelly Hedlund f 1935
Gunnel Kerstin Monica Lindqvist
f 1941
Louise Elin Linnéa Johansson
f 1974
Siv Maj-Britt Carlsson f 1932
Tommy Ingvar Georg Nyblom
f 1946
Ulla-Britt Andersson f 1936
Rober Ebbe Ragnarsson f 1943
Sven Thomas Hedlund f 1946
Yngve Hugo Emanuel Axelsson
f 1933
Harry Per-Arne Lindgren f 1958
Maj Gunborg Viola Sjökvist
f 1911
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Några föräldrar, som deltar i Öppet
Hus, vår öppna verksamhet för stora
och små, efterlyste en barnolycksfallsutbildning. Eftersom Bibeln genomsyras av budskapet att de små är viktiga
och Jesus sätter barnen i centrum på
ett helt nytt sätt så rådde inga tveksamheter - vi kontaktade Röda Korset
och bokade en olycksfallsutbildning
speciellt för föräldrar.
Björn, en av Röda Korsets duktiga
utbildare, lotsade oss en hel lördag
kring vad man ska göra om ett barn
skadat sig och hur man förebygger
olyckor av olika slag. Han berättade

med stort engagemang och mycket av
egen erfarenhet. Dagen bestod av en
bra mix av teori och praktik.
Kunskap och handlingsberedskap
för olika situationer är en trygghet för
alla förälder. Att veta vad som ska göras om mitt eller någon annans barn
råkar illa ut känns skönt. Vi är alla
Guds barn, men Gud har inte några
egna händer – han har bara dina och
mina, som kan hjälpa till där det behövs.
Vi är glada att vi har kunnat bjuda
”våra föräldrar” på en lärorik och givande dag!

Du vet väl

att du kan swisha din kollekt eller gåva till
församlingen!

Numret är 123 2722239

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

Nästa nummer av Kyrktuppen

Sommarjobbarna tränade
samarbete på utflykt
För att få ihop gänget och få en bra start tillsammans åkte alla
25 ungdomar, som skulle sommarjobba i Sommarkaféet i Kyrkskolan i Mullsjö till Vidablick i Bankeryd där KFUM har en lägergård. Under sommaren jobbade ungdomarna i mindre grupper men den här dagen åkte alla för att få träna på samarbete,
hitta nya kreativa lösningar och inte minst lösa kluriga uppgifter
tillsammans i skogen. Som bonus hade vi dessutom solsken!

Stort tack till alla ungdomar
som jobbat i Sommarkaféet!
för många av ungdomarna och de har
gjort ett fint jobb! Stundtals har det
varit ganska hårt tryck på kaféet och
då gäller det att kavla upp ärmarna –
det har de gjort mycket bra!
Utöver själva serveringen har ungdomarna också förberett och hållit
i andakter i Nykyrka. Det har varit

Foto: Nina Kilén Blank

I sommar har 25 ungdomar jobbat
på Sommarkaféet i fina Kyrkskolan i Mullsjö. Arbetsuppgifterna har
bestått av allt från att servera kaffe,
torka bord och göra läckra smörgåsar
till att på eftermiddagarna baka kakor i långa banor.
Det här är det första sommarjobbet

roligt att få vara med de stunderna
och känts värdefullt att ungdomarna
får ta plats men också öva sig i att
ansvara för kyrkliga aktiviteter av
olika slag. Vi hoppas att fler besökare
hittar till de dagliga andakterna i Nykyrka nästa år. Varje dag har också
några sommarjobbare guidat besökare i kyrkan med den äran och hållit
i aktiviteter för de yngsta besökarna,
som bland annat fått delta i jakten på
kyrkråttor!
Stort tack för er insats!

Subventionerad familjerådgivning
Svenska kyrkans familjerådgivning i
Jönköping erbjuder kvalificerad hjälp
till par, familjer och enskilda. Som
medlem i Mullsjö-Sandhems församling kostar det enbart 100 kronor/
samtal vid 10 tillfällen och därefter är
det utan kostnad. Priset för den som
inte är församlingsmedlem är 350
kronor utan kostnadstak.

utkommer den 29-30 OKTOBERI

Personalens grundutbildning är socionom och präst med vidareutbildning. I samtalet kommer du att mötas
av respekt för ditt eget förhållande
till tro. Familjerådgivningens medarbetare har tystnadsplikt och för inte
heller journal. Du kan vara anonym
om du vill.

Du når familjerådgivningen så här:
Telefonnr. 036-30 35 35.
Telefontid måndag-torsdag
Kl. 11.30-12.00
e-post: familjeradgivningen@svenskakyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1,
553 21 Jönköping
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Hänt & Hört

Taizé - en kär mötesplats
för ungdomar från många länder
Att tillbringa en vecka i ett kloster
under semestern låter kanske som en
märklig sak. Men om man också får
veta att klostret ligger i Frankrike och
att kommuniteten är öppen främst för
ungdomar och att det är en mötesplats för unga människor från många
olika länder men framför allt en mö-

tesplats mellan människor och Gud,
så är det kanske inte så konstigt att
”gå i kloster”.
Församlingens unga konfirmandledare får varje år åka till Taizé som
ett tack för sin insats och sitt engagemang under året men självklart är
det samtidigt en fördjupningsresa.

Taizé är en mötesplats, som ger plats för både skratt och
eftertanke.

Alltid på väg till något, gudstjänst, möte eller fika.

Caroline och Viktor vid lunchtid. Sedan tar möten och arbetspass vid.
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I Taizé delar alla besökare klostrets
dagliga liv, gudstjänster, bibelstudium i mindre grupper, tystnad varvad
med höga skratt och praktiskt arbete.
När många människor samlas är det
mycket som behöver ordnas och det
får alla besökare hjälpa till med. Att
besöka Taizé är att ta ett steg tillba-

ka från vardagslivet och få möta en
mångfald av människor och tankar.
Kanske kan ett besök också ge utrymme för att hinna ikapp sina egna tankar kring livet och det egna engagemanget i kyrkan och världen. Det är
dessutom en väldigt rolig resa, vi får
en gemenskap utöver det vanliga men
det är också en gnutta slitsam resa
med en väldigt lång bussresa, vi bor
trångt och en aning obekvämt, maten
är av mycket lägre standard än vi är
vana vid. Trots allt längtar vi tillbaka.
Taizé i våra hjärtan – vi ses nästa år
också!

Maten är av lägre standard än vi är
vana vid…

Lyckad
tacokväll
med mat
och mässa
En kväll i maj bjöd Ungdomsgruppen
in Kyrkans Tre Ess på en kväll där
de som ville var med och lagade mat
tillsammans. Vi avnjöt sedan en delikat tacobuffé innan vi firade mässa
tillsammans. En rolig, skön och viktig
kväll!

Välkommen att bli medlem
i Svenska kyrkan!
•
•
•
•

Kyrkan ger
dig möjlighet att finna ro i en hektisk vardag
dig gemenskap
stöd för olika grupper i samhället
barn och ungdomar en meningsfylld och trygg
vardag

Blankett för inträde finns på:
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

Några av ledarna kopplar av en stund
på bron över Tysta dalen.
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Nu blir Mullsjö modernt
med elektricitet, telegrafstation
och vedpanna i kyrkan
Albert Engström är informator i Mullsjö, kung Oskar ll stannar till
vid stationen och språkar med familjen Sager, företag startas,
fastigheter byggs och Mullsjö växer och moderniseras.
16
Här fortsätter Bengt ”Picko” Sköldhs sammanställning av en del
årtal som visar hur samhället växer fram.

11

ntré

Senare delen av 1800-talet
• 1888-1889: Konstnären och författaren Albert Engström är informator på gården Bosebygd.
• 1889: Fastigheten Solkullen uppförs.
• 1890: Nykyrka småskola uppförs.
• Fastigheten Utterhaga uppförs.
• 1891: Kommunalstämman beslutar
införskaffa e n sittbänk och s e x
pinnstolar till gavelrummet i småskolan att användas som offentlig
samlingssal.
• V
 edpanna installeras i Nykyrka
kyrka, med luftkanaler in i kyrkorummet. Pannrum en trappa ner
till vänster i vapenhuset med ingång
under trappa till läktare.
• 1
 896: Kung Oskar II stannar till
Granstugan
vid järnvägsstationen i Mullsjö
under tågresa till Hok. Familjen Sager
från Ryfors möter upp och samspråkar med kungen.
• 1
 897: Fastigheten Sjövik 1 uppförs.
• 1
 898: Järnvägshotellet uppförs.12
• 1
 899: Telegrafstation öppnas i Mullsjö med inledningsvis 10 abonnenter.
Fastigheten Furuhill vid viadukten
uppförs.
1900 - 1909
• 1
 900: Runhäll uppförs (Trähus hörnet
Järnvägsgatan-Trollehöjdsvägen).
Bäckadal uppförs (Sjövägen).
13
• 1902: Mullsjö Vagnfabrik grundas
av Tobias Karlsson.
• 1905: Lundströms Trädgårdsmästeri grundas.
• 1
 906: Ålderdomshem uppförs (Sjöryd 1:74) på andra sidan landsvägen, mitt emot Nykyrka kyrka.
(Fastigheten senare flyttad av Folke
Johansson till tomt utmed Trollehöjdsvägen, i samband med utbyggnad av Skogskyrkogården.)
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• 1908: Solelid Pensionat grundas.
Björkhaga Pensionat grundas.
• 1909: Mullsjö Kreditbolag bildas.
 Höstsol uppförs av Svenska Frälsningsarmén.
Alfhem uppförs (utmed Sjövägen).
1910-1919
• 1910: Nykyrka kyrkokör bildas.
 
698 personer i Nykyrka socken
(Mullsjö).
 W From i Moholm slutar med garveriverksamheten.
Ådalen 2 uppförs.
 Från omkring 1910 påbörjades reguljär passagerartrafik med båt på
sjön Stråken mellan Margreteholm
och Bottnaryd med båtnamn samma som sjön.
• 1911: Elektricitet dras fram till samhället från kraftstationen på Ryfors.
35 elabonnenter i första skedet.
 Skogsäter uppförs (fastigheten hörnet Strandvägen-Sjövägen).
Arbetarkommun bildas.
• 1912: Gunnarsbo Övre skola uppförs.
Mullsjö
• 1914: Ängen uppförs
(utmed GunCenturm
narsbovägen - mitt emot Gunnarsbohallen). (Ägare: Josef och Ester
Pettersson. Barn: Lars, Olof, Birgit.)
• 1914-1920: Före detta passagerarbåten Elin trafikerar
Stråken som
14
timmerbogserare. Enligt certifikatet
fick Elin ta 49 passagerare.
• 1915: Nyborg
Hotel 1 uppförs (hörnet
Mullsjö
Gunnarsbovägen-Järnvägsgatan).
• 1916: Centralhuset uppförs (hörnet
Gunnarsbovägen-Järnvägsgatan).
 Sågverk grundas på nytt i Mullsjö.
Röda Korskrets bildas.
• 1917: Mullsjö Bilverkstad startas av
Carl Gustafsson.
Centralhuset inflyttningsklart.
 Kooperativ Handelsförening startas

mullsjö
Historia

i Centralhuset. Upphör 1923.
 Speceriaffär startas i Centralhuset.
Övertas senare av familjen Linnar
och Gertrud Ljungberg.
• 1919: 10 februari Mullsjö Idrottsförenings första konstituerande
möte i Skaraborgs Enskilda banks
lokaler.
MSOK-

Stugan

1920-1924
• 1920: Föreläsningsförening bildas.
Prästgården uppförs.
• 1921: Nyströms Snickerier grundas.
Våldsam storm över bygden.
• 1922: 3 december nytt missionshus
invigs.
 
Kooperativa föreningen upphör.
Startades i Centralhuset 1917.
 
Mullsjö blev eget banmästarområde. Tjänstebostad uppförs åt banmästaren. Byggdes snett emot nuvarande Landhs Konditori, mellan
järnvägen och Strandvägen. Huset
byggdes om vid flera tillfällen. En
större förändring skedde 1952 då
en expedition inrättades. I början
av 1980-talet övertogs fastigheten
av Mullsjö kommun som under
några år använde huset som bostad
åt utslagna personer. Huset revs
1984 av Folke Johansson.
• 1923: Fors Bryggeri startas.
 400 böcker inköpta till sockenbiblioteket i kyrkans sakristia.
• 1923-1924: Marston Hill uppförs.
• 1924: Anglo American Center (engelsk internatskola) grundas.
Stadsplan
upprättas.
15
• 24 januari Lindströms affärsbyggnad brinner ner.
 
Pingstkyrkan invigs utmed Tomtebovägen. Upphörde som kyrkolokal
1935.

16

En paj passar alltid!
Gör en paj! Den är lätt att laga och passar lika bra som matpaj som till dessert eller
till eftermiddagskaffet. Här delar Helvi Dahlén, vår matroade ordförande i kyrkorådet
med sig av sina favoritrecept.

Lök- och ansjovispaj
Det här behövs till ca 6 personer:
Pajdeg:
150 g smör
4 dl vetemjöl
1 krm salt
2 msk kallt vatten
Fyllning:
11 g gul lök
500
2 msk smör
1 ask ansjovisfiléer, 125 g
2 krm timjan
salt och peppar
3 ägg
2 ½ dl matlagningsgrädde
1 dl riven ost med smak
hackad persilja
Gör så här:
Hacka samman smör, mjöl och salt
till en grynig massa. Tillsätt vatten
och arbeta raskt ihop degen. Låt den
vila kallt i minst 30 minuter.
Värm ugnen till 200°. Kavla ut degen
och klä en pajform, ca 26 cm i diameter. Förgrädda pajskalet i 15 minuter.
Skala och skiva löken tunt och fräs
den mjuk och genomskinlig i smör

på svag värme. Löken ska inte få färg
utan bara smälta ihop. Häll på ansjovisspad och hälften av filéerna och
krydda med timjan, salt och peppar.
Lägg lök och ansjovis i pajskalet.
Vispa ihop ägg, grädde och ost och
smaka av med salt och peppar. Häll
smeten över lök och ansjovis och garnera med resterande ansjovisfiléer.
Grädda pajen i 35-40 minuter. Strö
över hackad persilja och servera pajen
varm eller ljummen till ett glas öl.

är fina. Dela nektarinerna eller persikorna i halvor, tag bort kärnorna och
skär i tjocka skivor.
Värm ugnen till 200°. Mät upp vetemjöl, socker, vaniljsocker och bitar av
smör i en bunke. Finfördela det hela
med fingertopparna, eller blanda i
matberedare. Det ska helst vara små
synliga bitar av smöret kvar.
Tippa över drygt hälften av degsmulorna i en pajform, 24 cm i diameter.
Platta till med handen så att degen
håller ihop någorlunda som en pajbotten.
Pudra potatismjöl över degen. Lägg
sedan först på de skivade nektarinerna eller persikorna och sist hallonen.
Strö över resten av degsmulorna och
2 msk socker.
Grädda pajen mitt i ugnen 30-35 minuter tills den är genomgräddad och
har fått fin färg.

Sensommarpaj
Det här behövs till ca. 6 personer:
¾ liter hallon
5-6 saftiga nektariner
eller persikor
3 dl vetemjöl
1 – 1 ½ dl socker
1 msk vaniljsocker
150 g kallt smör delat i kuber
1 rågad msk potatismjöl
2 msk socker
Gör så här:
Titta igenom hallonen så att alla bär
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Välkommen på musik i våra kyrkor!
Nykyrka kyrka
28 augusti kl 19

I will bring
you flowers
Visa, folkmusik och engelsk folksång med

Greger Siljebo och
Anders Ådin

Anders är folkmusiker/musiker, som med sitt personliga
gitarrspel rör sig hemtamt i de flesta genrer. Som sångare
sätts det personliga uttrycket i centrum.
Greger är violinist och mandolaspelare, som med sin
musikaliska bredd har blivit en flitigt anlitad musiker i olika
sammanhang. Greger anses av många tillhöra toppskiktet
bland landets folkmusiker och äger sedan 1985 rätten att
titulera sig Riksspelman.

Välkomna!
Sandhems kyrkokör onsdag 31/8 kl. 19.00
Sandhem Gospel torsdag 1/9 kl. 19.00
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Musikfavoriter
i söndagskvällen
"Karolina, Maria och Pelle
- ad libitum"
Trion Karolina Wallin Agaeus, Maria Karlsson och Pelle Östlund har valt ut favoriter
"fritt efter behag" - ad libitum och bjuder
på ett varierat program främst inom den
klassiska genren.
Karolina har gått klassisk sånglinje på
Geijerskolan i Ransäter, där hon hade
Pelle som pianopedagog. Många år senare tog de upp kontakten och började
sjunga och spela ihop. Pelle är konsertpianist och pianopedagog utbildad vid
Kungliga Musikaliska Högskolan i Stockholm. Maria känner vi som församlingens
egen sångstjärna!
Söndag 11 september kl 18
i Sandhems kyrka.

Musikaliska
bekantskaper

”Gott och blandat” bjuder sandhemstjejerna Rebecka Löving, Helen Davidsson
och vår tidigare kantor Anna Lena Gustafsson på söndag 18 september kl 18
i Utvängstorps kyrka.

Fråga prästen
Jag är besviken på kyrkan
som missbrukat mitt förtroende
Nu har det alltså hänt. Det är inte bara politiker och fackförbundsfolk utan också kyrkans folk som har handskats vårdslöst och kanske till och med missbrukat
sin ställning och andras pengar. Jag har alltid betalat min kyrkoavgift och med
glädje och stolthet varit medlem i Svenska kyrkan. Men nu har jag svårt att ”försvara” min kyrka när jag hamnar i diskussion med mina arbetskamrater. Hjälp
mig att hitta argument för att jag ska fortsätta att vara med i kyrkan!
Svarslös och besviken
Hej och tack för din fråga!
Det är en stor fråga att besvara och
svaret bara en antydan av allt som
borde sägas…
Låt mig först konstatera att du behöver kanske inte försvara kyrkan.
I grund och botten tror jag att det
är bra att alla organisationer utsätts
för granskning av våra medier. Och
en del av det som kommit fram verkar inte ha varit särskilt bra. Ibland
kan det säkert smyga in en attityd,
som inte är sund även i kyrkan. Det
ska bli spännande att se vad som
kommer fram av de utredningar
som blivit tillsatta. Att handskas
vårdslöst med kyrkans pengar är att
skada kyrkan och förtroendet bland
människor, något som jag ser oerhört allvarligt på.
Men när det är sagt så låt mig
också konstatera att Svenska kyrkan är en mycket stor organisation
och i de flesta församlingar, också
här i Mullsjö-Sandhems församling,
är problemet oftast det motsatta –
människor ger av sitt engagemang

och sliter på sina marginaler mer än
de bör, precis som överallt. Det vanligaste problemet är inte att utnyttja
kyrkan för sina egna behov.
När människor klagar eller rent av
utträder ur kyrkan, så har man alldeles för ofta en för liten bild av vad
kyrkan är och gör, därför kan man
ibland behöva en överblick.
Svenska kyrkan är ett kristet trossamfund, på Evangelisk Luthersk
grund.
Det betyder först och främst, att
kyrkan tror att alla människor är
skapade efter Guds vilja och älskade i grunden, att Jesus har visat oss
att alla människor har rätt till nya
chanser när det blivit galet i livet.
Vårt uppdrag är djupast att upprätta, trösta och stötta människor
och att påminna dem om att de är
älskade, för det de är, inte det de gör.
Det betyder också att vi tänker oss
att vi har ett särskilt uppdrag att
verka och synas i vårt land, kyrkan
vill vara med alla människor, i livets

alla skeden, från födelsen till döden.
Kyrkan är stadigt grundad i något
mycket större än Sverige, men verkar här. När människor på olika sätt
hamnar i kris finns en medvetenhet
om kyrkan i Sverige. Vi är egentligen
inte bättre på krishantering än andra aktörer på området, men vi står
mycket stadigare, då vår grund vilar
i Guds rike.
Det betyder till sist att vi ser oss
som en del av det svenska samhället, vi med våra gamla kyrkobyggnader, vi med massor av frivilligkrafter
och engagemang, vi med präster
och kyrkvaktmästare, med pedagoger och musiker, med förskolor och
servicepersonal av olika slag. Med
stora arrangemang som midsommar
i Sandhem, eller med de små sammanhangen som ett enskilt, avskilt
samtal med en rädd liten människa.
Med dop, bröllop, konfirmationer
och begravningar.
Många som utträder tänker kanske
inte på att kyrkan är till för alla, inte
bara för mig, och att varje tillhörig
är mycket viktigare än det först verkar. Det här är något kyrkan måste
bli bättre på att förmedla. Du förstår
själv att vid varje utträde eller varje
gång någon skadar kyrkan, minskar
kyrkans möjligheter att genomföra
sitt uppdrag, ett uppdrag som enligt
mig är det viktigaste som någon kan
ha i Sverige 2016.
Så istället för att du ska känna att
du måste försvara kyrkan, så låt mig
få säga – jag är stolt och glad över
att du väljer att tillhöra kyrkan och
jag hoppas att du snart återigen ska
kunna säga detsamma!
Varma hälsningar
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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Utflykt till Sveriges
första kulturreservat
lockade många
Text och foto: Maria Karlsson

Närmare 50 personer nappade på erbjudandet att en dag i juli följa med till Åsens by
utanför Haurida. Åsens by är Sveriges första kulturreservat och här har tiden stannat
vid anno 1900 för att man ska kunna se hur livet på landet kunde se ut just då.
Vi fikade på logen, blev guidade genom byn, tittade på hästar, kaniner, höns och grisar,
handlade i lanthandeln och såg en fantastisk utställning om väggbonader. Visst kom det
lite regn men det hindrade oss inte från att njuta av lugnet och det vackra landskapet!
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Ideella medarbetare
på lyckad utflykt till Hjo
Text: Maria Karlsson Foto: Maria Karlsson och Marie Barrljung

Mitt i den regniga veckan sprack solen upp, just den dagen vi skulle åka
med våra ideella medarbetare till
charmiga Hjo. I Södra Fågelås kyrka
hade vi andakt och intog vårt förmiddagskaffe. Vi var många som blev
tagna av den vackra 1600-talskyrkan
och dess klockstapel byggd av trä i utpräglad schweizerstil. Hit vill vi återvända!
I Hjo fick vi en guidad tur om Estrid
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Ericssons spännande inspirationskällor genom livet. Estrid Ericsson, född
i Hjo, kom att grunda den välkända
firman Svenskt Tenn i Stockholm. Efter lunch var det tid att strosa på stan
innan vi slog oss ner på Moster Elins
glasskafé vid hamnen. Nu vankades
nämligen glassprovning! Tolv olika
sorters glasskulor bars in till var och
en av oss och vi fick gissa smaker och
betygsätta glassmakerna. Vi fick lära

oss om skillnaden mellan glass av
god kvalitet och glass av mindre bra
kvalitet. Man kan säga att vi var mer
än mätta efter det besöket! Innan det
var dags att vända bussen mot Mullsjö och Sandhem igen så hann vi även
med en stund på Hem & Hobby och
visst fick de flesta med sig en kasse
med ”nödvändiga ting” hem!
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Välkommen till höstens gudstjänster!
Med reservation för eventuella ändringar, se www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
AUGUSTI
28 augusti – 14 söndagen efter trefaldighet
Kl 10 i Sandhems kyrka: Gudstjänst
Kl 19 i Nykyrka kyrka: Sommarmusik

SEPTEMBER
4 september – 15 söndagen
efter trefaldighet
Kl 11 i Kyrkans Hus, Mullsjö:
Tillsammansgudstjänst
11 september –
16 söndagen efter
trefaldighet
Kl 10 i Nykyrka kyrka:
Mässa
Kl 18 i Sandhems kyrka: Sommarmusik
18 september – 17 söndagen
efter trefaldighet
Kl 10 i Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 18 i Utvängstorps kyrka: Musik
25 september – 18 söndagen efter trefaldighet
Kl 10 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
Kl 17 i Bjurbäcks kyrka: Jazz

OKTOBER
2 oktober – Den helige Mikaels dag
Kl 11 i Bjurbäcks kyrka: Mässa
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
9 oktober – Tacksägelsedagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
Kl 18 i Utvängstorps kyrka: Älgjaktsgudstjänst
16 oktober – 21 söndagen efter trefaldighet
Kl 11 i Kyrkans Hus, Mullsjö: Tillsammansgudstjänst

23 oktober – 22 söndagen efter trefaldighet
Kl 11 i Sandhems kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Kyrkans Hus, Mullsjö: Sandhemsmässan
30 oktober – 23 söndagen efter
trefaldighet
Kl 11 i Nykyrka kyrka:
Mässa
Kl 16 i Sandhems
kyrka: Sandhemsmässan

NOVEMBER
5 november –
Alla helgons dag
Kl 15 i Bjurbäcks
kyrka: Minnesgudstjänst
Kl 16 i Sandhems
kyrka: Minnesgudstjänst
Kl 17 i Nykyrka kyrka: Minnesgudstjänst
6 november – Söndagen efter alla helgons dag
Kl 11 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst

Dessutom...
BJÖRKGÅRDEN
Andakt på torsdagar kl. 10.30
MARGARETAS PARK
Andakter följande lördagar kl. 15:
3 september och 1 oktober
KYRKANS HUS I MULLSJÖ
∙ Morgonandakt – Vardagar kl. 8.30
∙ Veckomässa – Onsdagar kl. 18
∙ Andakt med små och stora
– Torsdagar kl. 9.15

Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10-11.30
Repris måndag 17.30-19, lördag 13-14.30
Programinnehållet annonseras i
radiomullsjo.se
30 KYRKTUPPEN 3-2016

Ordspråksboken 6:6

LAND MED
STORA
TRÄSKMARKER

HÅRVÅRDSPRODUKT

DURABEL

SIDA
PÅ ETT
FARTYG

YNGEL

LÄMNAR
FRANSK
STAD ELLER KORTE

NAKEN ELLER HADE
PÅ SIG
FLYGER
OMKRING
UTAN
KROKAR
DEN HAR
SEX BEN

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

SÄTTA
IHOP

NATIVITET

SLÄPPTE
UT GAS

VÄGLAG
ELLER
INNAN

DE LIKNAR
BLÅBÄR

JOULE

AVUNDSJUK

RÄCKA

HUVUDSTAD

EN SORTS
KORV

I TVÅ
DELAR

LIST
NÄRMAT
SIG

SKYNDSAMMA ELLER FÄLLA

SÖDERBLANDNING

KOMMER
FRÅN ÄGG

SNO
KEJSARE
SLASK
DEN ÄR
EN LITEN
PAPEGOJA
FÖRDRÖJD
ELLER
DÄREFTER

ÖPPEN
BEHÅLLARE

TRÄNGAS
I VÄST

SAMLING
TRÄD

ROVA

ANNO
DOMINI

DEN HOPPAR BRA

FICK
NOBELS
FREDSPRIS 2012

FASTÄN

GENOMTRÄNGANDE

ERSÄTTNINGEN

BRUTEN

STANK

GRANSKAR
STATSRÅD
I FÖRHÅLLANDE TILL
ELLER FORTFARANDE

KRAFT ELLER HÖRSAMMADE

RÄCKA
BÄR LÅNGA
STRÄVA
BORST

FEMTIO
I ROM

DATATEKNIK OCH
LIKNANDE

ÄR
ELASTISKT
LIGGER VID LJUNGAN

GENOMFÖRBART

SKRÄCK

LÄNGTA
ORT SOM
VÄXTE
IHOP MED
KARLSHAMN

ÄGA

LUFTLJUD
& ANING

LITEN KÄRLEKSGUD

TVÅ

SAGOVÄSEN

FÖR TILLFÄLLET

TROSA

HÖGSTA
BETYG

INTEGRERAD KRETS

TÅGA

FOLKGRUPP I
NYA ZEELAND

KISEL

HAR KLOR

LÖVTRÄD

NEUROLOGISK
SJUKDOM
SOM
DRABBAR
CENTRALA
NERVSYSTEMET

TUPPENKRYSSET

ORÖRLIG

TYSK STAD

MYCKET
KORT
BESÖK

SVAVEL

PUTS

Och varför bekymrar ni er för
kläder?
.. .. …… ……, … .. …..
De arbetar inte och spinner inte.
Men jag säger er: inte ens
Salomo i all sin prakt var klädd
som en av dem. (Matt 6:28-29, Bibel 2000)
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Vi vill ha din lösning senast den 30 september 2016. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset”
och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr 2, 2016 är:
Margareta Bothzén Trastgatan 48 Mullsjö, Siv Brengesjö Kyrkvägen 10 A Mullsjö,
Anki Axelsson Åkerliden 34 Mullsjö, Emelie och David Gard Källstigen 5 Mullsjö,
Eva-Karin Pettersson Aspgatan 10 Mullsjö.
Grattis!
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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.



Namn: ...............................................................................................................................................................................
Adress: ..............................................................................................................................................................................
Postadress: ....................................................................................................................................................................
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Gästkrönikör: Caroline Nilsson

Studentdagen var inte
slutet på mitt liv!
J
ag vaknar av alarmet 04.45 den
10 juni 2016. Dagen, som jag så
länge sett fram emot men även en
dag som jag velat skippa. I dag är det
ett vägskäl; Ett avslut på mitt liv som
barn och en början på mitt liv som
vuxen. I dag tar jag studenten!
Jag har alltid varit en person som
identifierat mig mycket med vem jag
varit i skolan. Det är kanske inte så
ovanligt bland ungdomar i dag då
väldigt mycket av vår tid läggs på just
att vara i skolan eller stressa över allt
som hör plugget till.
Jag har överlag trivts bra i skolan
och haft lätt för mig vilket har resulterat i att jag också har presterat.
Ofta har jag fått höra ”vad duktig du
är i skolan!” Det skapade under mitt
sista skolår en gnagande känsla i mig.

Vad ska jag vara bra på när jag inte
har skolan?
Den känslan blandades upp med
omgivningens åsikter och tankar
kring vad man ska och inte ska göra
när man tagit studenten.
”Du ska åka sex månader och backpacka i Asien!!” Jaha, okej? Men jag
äger inte ens en ryggsäck.
”Du ska njuta och leva livet!!”
Okej, anser du att jag inte levt livet de
första 19 åren av mitt liv?
Och så här fortsätter det. Från alla
håll har människor tydliga åsikter om
vad jag bör och inte bör göra, mycket
tydligare åsikter än vad jag själv har.
En magisk dag
Dagen innan studenten grät jag hela
dagen. Jag grät för att jag inte ville bli
vuxen, för att jag aldrig
ville lämna skolan, för
att jag inte ens visste
vad jag själv ville. Jag
grät för att det kändes
som om mitt liv var slut.
Jag ville komma tillbaka
till skolan i höst, precis
som jag hade gjort varje
år sedan jag var 6 år.
Men alarmet ringde
ändå den 10 juni. Jag
sjöng mig hes, jag hoppade och dansade tills
jag var helt snurrig med
min vita mössa på huvudet och jag hade en magisk dag.
Jag vet inte hur livet
kommer bli men på något sätt kommer det alltid att lösa sig. Jag kom-

mer inte att gå under för att jag har
tagit studenten. Min studentdag var
inte slutet på mitt liv som jag länge
hade trott. Mitt liv har ju faktiskt
bara börjat!

Caroline Nilsson, är 19 år och
har bott hela sitt liv i Mullsjö.
Hon har gått i grundskolan i
Mullsjö och därefter på Jensen
gymnasium i Jönköping. På fritiden tränar hon gärna, umgås
med sina nära och kära och planerar att utbilda sig till lärare i
framtiden.

