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God Jul & Gott Nytt År
önskar

Gerd Ebegård, kantor:

Välkommen att fira jul
med sång och musik
i kyrkorna!

Ungdomsgruppen
gjorde spännande
utlandsresa!

Kjell Danfors

Prästen som är
allkonstnär

Herde-krönikan

En tillönskan om
en jul fylld av Guds kärlek
Var fanns jag innan jag föddes? Frågan kan tolkas som en
barnfråga, men den kan också vara en vuxenfråga. Visst kan
man undra om man fanns, likaväl som man kan undra vart
man tar vägen efter att hjärtat har slutat slå.

av liv, mätt och glad och vill att vi ska leka. Tänk om hen
inte skulle få fylla fem därför att hen bor i ett krigsdrabbat
land och det varken finns mat, familj eller ett hem att bo i. En
hemsk tanke, och värst av allt är att det är mångas verklighet.

Psalmförfattaren Tomas Boström skriver i en psalm ”Innan
någon visste om mig har du kallat mig vid namn.” Utgångspunkten för dessa ord kan han ha hämtat i Psaltaren 139:16,
där det står ”Du såg mig innan jag föddes.” Tänk att få vara
någon, sedd och älskad från första stund!

Barnet som föds i julnatten vill inget hellre än att födas i
vårt hjärta, följa oss genom hela livet och lära oss vad det
innebär att leva på jorden. Han ger oss svar på livets små och
stora frågor. Citerar vidare från psalmen: ”Innan livet ens har
börjat har du burit det till slut. Innan döden slutit in mig har
du öppnat vägen ut.”

Nu står vi inför julen och firandet av Jesu födelse. Men fanns
Jesus före han föddes? Jo, han finns med i Guds plan för oss
människor. Jesus finns i hela Gamla Testamentet; innan han
blir verklighet på jorden, innan han blir det barn som Maria
bär.
Gud har, genom profeten, lovat att ”Det folk som vandrar
i mörkret ser ett stort ljus, ja, över dem som bor i mörkrets
land strålar ljuset fram.” Här får vi höra om Jesus som vid
vår tideräknings början kom till vår jord som världens ljus.
Visst fanns han, finns och kommer att finnas, och vi behöver
honom.
Vi behöver någon som är ett svar på våra yttersta frågor och
vi behöver vägledning genom livet. Det ena kan inte skiljas
från det andra. Vi behöver hjälp att se och höra vad som sker
runt omkring oss, likaväl som vi behöver hjälp med vad som
sker efter döden.
Många människor vandrar i mörker och ovisshet. Livsvillkoren är fruktansvärda. Deras främsta fråga kanske är: var är
Gud i allt detta? Finns det en Gud som bryr sig? Svaret till
dem måste bli: ja, Gud finns, och han räknar med att vi alla
tillsammans ska kunna sköta hans skapade värld och fördela
de resurser han har utrustat den med.

Det finns en tid både före och efter vårt liv på jorden, och
vi får lita på löftet att Gud håller allt i sin hand. Men vad vi
gör av livet på jorden är vårt ansvar. Vi kan inte blunda och
låta världen stå i brand. Vi behöver varandra och vi behöver
hjälpas åt.
Likaväl som Jesusbarnet behövde sin mor Marias kärlek
och omsorg, behöver all jordens barn vår kärlek och omsorg.
Världens barn är våra gemensamma barn.
Med hjälp av Jesus vill Gud lära oss ta hand om varandra.
Den kärlek och omsorg vi får ta emot från honom får vi dela
med varandra.
Vår bön, när hela världen är ett enda stort kaos, får bli:
”Omslut mig med din kärlek.
Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek
Strömmande genom mig.”
Sv Psalm 96:4
Med dessa ord önskas alla en jul fylld av Guds kärlek, både
att få ta emot och ge den vidare!
Må Guds kärlek verkligen strömma genom oss och må vi hjälpa
våra medmänniskor över hela vår
jord.

Ett barn utlämnat i mina händer – Gud har lämnat det till
mig. Barnet i krubban behöver mig. Hur tar jag hand om det?
Det svåraste att se är när barn lider. Kanske var det därför
Gud valde att komma till oss som ett barn. Många barn föds
under mycket svåra förhållanden, och föräldrar lider. Människor över hela jorden behöver hjälpas åt.

Elisabeth Falk Nilsson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling

Julkampanjen i Svenska kyrkan heter ”Låt fler få fylla
fem”. Ett namn som väcker tankar. 4-åringen rusar fram fylld
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Evangelisten Matteus
berättar om Jesu födelse
M

ed Jesu Kristi födelse förhöll
det sig så: hans mor, Maria,
hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva
tillsammans visade det sig att hon var
havande genom helig ande. Hennes
man Josef, som var rättfärdig och inte
ville dra vanära över henne, tänkte
då skilja sig från henne i tysthet. Men
när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra
hem Maria som hustru, ty barnet i
henne har blivit till genom helig ande.
Hon skall föda en son, och du skall
ge honom namnet Jesus, ty han skall
frälsa sitt folk från deras synder.” Allt
detta skedde för att det som Herren
hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och
föda en son, och man skall ge honom
namnet Immanuel (det betyder: Gud
med oss). När Josef vaknade gjorde
han som Herrens ängel hade befallt
och förde hem sin trolovade. Han
röde henne inte förrän hon hade fött
en son. Och han gav honom namnet
Jesus.
Matteusevangeliet 1:18-25

Evangelisten Matteus berättar därefter om två händelser; dels besöket
av de österländska stjärntydarna,
dessa som vi i dagligt tal kallar för de
tre vise männen, och dels flykten till
Egypten. Du kan läsa om dessa händelser i kapitel 2.
Den evangelist som är mest känd
för att berätta om Jesu födelse är Lukas, men även Johannes berättar om
födelsen. Varje evangelist berättar på
sitt eget sätt, och tillsammans ger de
oss en fylligare bild än om vi bara läser vad en av dem har skrivit. Matteus är exempelvis ensam om att återge
de ovan nämnda två berättelserna.
Om du inte har någon Bibel tillgänglig kan du läsa Bibeln på nätet. Den
finns som app och heter Bibel 2000.
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Välkommen på jul
Välkommen till mysiga
Sandhems kyrka!

Mycket härlig musik av
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och gospelkör
Gerd Ebegård
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Jocke Sundler
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Vad betyder julen med
sina traditioner för dig ?
– I vår familj var det tradition att pappa Arvid läste Viktor Rydbergs klassiska
”Tomten” när stimmet lagt sig efter att julklapparna delats ut, berättar Birgitta
Gunnarsson och gick ut och frågade några församlingsbor vad julfirandet betyder
för dem.
dien förra hösten och var isolerad där
under översvämningarna.
- När vi nämnde att vi funderade på
att ändra lite på jultraditionerna gick
det ett jordskalv från Östra delarna
av Indien ända till Mullsjö, ändra
på traditionerna - det gör ni inte!
Till traditionerna hör till exempel att
svärfar gör ett litet "entertainmentpaket" med de kända julvisorna på
sitt dragspel.

På Second hand träffar jag Margareta Hermansson och ber henne
berätta om traditioner, som är betydelsefulla för henne.
- Jag lyssnar gärna på vacker musik,
läser dikter, både egna och andras för
att koppla av. Njuter av allt vackert
omkring mig. Det kan vara en liten
domherre vid fönstret eller mötet med
en god vän, säger Margareta. Det blir
nog också ett besök i någon av våra
kyrkor under julen.
Margareta minns sin barndoms jular och de spår de satt hos henne.
- Tant Ester var min söndagsskollärarinna i Missionskyrkan, berättar Margareta och jag fick för första
gången höra att Jesus älskar alla barnen på vår jord och då tänkte jag att
allt och alla är lika mycket värda.
Pappa fick alla att gå tillsammans
på julbön och julotta. Efter julottan
besökte vi alltid faster Göta som var
Jehovas vittne och bakade underbara
syltkakor!
Idag med vårt mångkulturella samhälle känner jag stor tacksamhet att
jag fått med mig kunskap om att alla
har något, som de kan dela med sig
av.
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Håkan Hagård, lärare och egen företagare, som bor på fädernegården
Julared, mellan Mullsjö och Habo,
tillsammans med fru Jessica och fyra
barn. Numera är gården mer känd
som Hagårds Lagård där det erbjuds
äventyrliga aktiviteter både högt och
lågt.
Håkan skrattar lite över frågan om
julfirande och traditioner och menar
att julen kändes viktigare och var roligare när man var barn.
- Tyvärr är så många måsten förknippade med julen och det är svårt
att inte dras med i kommersen, säger
Håkan. Men från och med juldagen
kan i alla fall jag slappna av och börja
njuta av julen och då är det ju härligt
att vara en del av en familj, känna gemenskap och njuta av julstämningen.
- På julafton är vi öppna för att någon utanför själva kärnfamiljen kommer till oss, berättar han. Bland annat
har en ensamkommande flykting, en
senildement släkting och några ensamstående vänner deltagit i gemenskapen på julafton. Det tror jag Jesus
skulle ha gillat!
Och på tal om traditioner berättar
Håkan om när dottern Frida var i In-

Mats och Anette Ydman. Anette är för många mullsjöelever känd
som språklärare på Trollehöjdsskolan. Mats är lärare i matematik och
slöjd i Jönköping.
Vilka förväntningar har ni inför julen?
- Julen är ett välkommet avbrott i en
annars mörk årstid, säger Anette.
Adventstiden är egentligen bäst
då vi får tända ljus och plocka fram
stjärnor och annat pynt.
Mats uppskattar särskilt att få vara
ledig.
Julen innebär lätt att vi ställer stora
krav på att allt ska vara perfekt. Viktigast är ändå att få vara tillsammans,
tycker de.

Kyrkoherde Elisabeth Falk Nilsson:

En nyårshälsning inför 2017
Nästa år kommer vi att läsa och höra mycket om Martin Luther. Då är det nämligen
500 år sedan han spikade upp sina teser mot avlatshandeln och förkunnade att
nåden alltid är gratis. Man kan inte köpa sig en plats hos Gud!
Snart skriver vi 2017
Egentligen är det inte mer än ett klockslag som skiljer det ena året från det andra, precis som den ena dagen skiljs från
den andra. Men vi uppmärksammar årsskiftet, ofta med färgsprakande fyrverkerier och vi uttalar förväntningar och
förhoppningar. Vad önskar du under det
nya året är en fråga som ofta ställs. Här
tänker jag lyfta en annan fråga, nämligen
Hur ska jag finna en nådig Gud?
Frågan ställdes på 1500-talet av Martin
Luther, han som reagerade så kraftigt på
att man kunde köpa sig syndernas förlåtelse. Martin Luther har fått ryktet att
han ”sitter på axeln” och tynger oss med
kraven att vi ska vara skötsamma, duktiga och högpresterande. Så fel det kan bli.
Hans stora bekymmer var ju att han höll
på att knäckas under samma sorts krav,
allt han skulle prestera för att få nåd inför
Gud.
Luther studerade Bibeln och när han kom till Romarbrevet
i Nya Testamentet fick han en lösning på sitt stora trauma.
Där fann han det han sökte i 1:17.”I evangeliet uppenbaras
nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som
det står skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.”
Vi kan aldrig frälsa oss själva inför Gud. Hur mycket vi
än anstränger oss med att vara goda medmänniskor på en
rad olika sätt. Gud har frälst oss, han har gjort det genom
Jesus. Han har stigit ner till oss, och vi behöver inte (bildligt
talat) kämpa oss upp till honom.

Låt fler få
fylLa fem!
SK16253_250x35.indd 1

Reformation betyder att återge något
dess ursprungliga form, och kyrkan behöver leva i ständig reformation; alltid läsa
evangeliet och utgå från det.
I Psaltaren 103:8 läser vi om Guds nåd:
Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta med oss,
hans vrede varar inte för evigt.
Han handlar inte med oss som vi förtjänat,
han ger oss inte våra synders lön.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Följande psalmvers, 231:3 i Svenska Psalmboken, kan du
bära med dig och sjunga. Den sjungs på melodin Amazing
Grace.
Jag kom ur tvivel, mörka djup,
ur vanmakt och ur skam.
Den nåd som bar mig intill nu
skall bära ända fram.
Guds nåd skall bära ända fram; något att lita till i en otrygg
och krävande tillvaro.
Min önskan är att vi alla finner en nådig Gud!
Eller som Luther sa: Gud är den du sätter din tillit till!
Hälsningar inför det nya året 2017, som också är reformationsåret.

foto: josefin casteryd/ikon

Upptäckten av det som står i Romarbrevet 1:17 förändrade
hela Luthers liv. Han kunde vila i nåden. Du och jag får
också vila i nåden. Självklart ska vi handla väl mot varandra, men en nådig Gud finner vi endast i det han har gjort
genom Jesus för oss.
Varför skriver jag detta inför ett årsskifte? Jo, för att 2017

kommer vi att läsa och höra mycket om
Luther och reformationen. Det är 500 år
sedan han spikade upp sina 95 teser mot
avlaten, och därmed förkunnade att nåden alltid är gratis. Man kan inte köpa
sig en plats hos Gud. Jag tror vi behöver höra mycket om Guds nåd och hans
barmhärtighet. Många gånger känner vi
oss värdelösa, och att vi misslyckas, men
inför Gud är vi varken värdelösa eller
misslyckade. I tron på honom är vi hans
älskade barn, som han har gjort allt för;
gått i döden för genom Jesus Kristus.

2016-07-01 14:21
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Nyfiken på

Kjell Danfors:

– Som präst måste man
vara lite av en allkonstnär
Text: Inger Ridström Foto: Helvi Dahlén

Numera träffar vi inte Kjell Danfors som präst i församlingens kyrkor men väl kan
man träffa honom i motionsspåret. För några år sedan lockades han till en tjänst i
Jönköping men hemorten för honom och familjen fick förbli Mullsjö där de hunnit
rota sig.

M

ånga församlingsbor känner
igen och minns med glädje
Kjell Danfors. Han var präst
i dåvarande Mullsjö församling men
slutade 2007 för att börja en tjänst i
Sofia församling i Jönköping.
Kjell och familjen, hans fru Maria
och de fyra barnen behöll dock sitt
hem i Mullsjö. Barnen, två flickor
och två pojkar var då i skolåldern
och Kjell och Maria ville inte flytta
på dem. Pendlingen från Mullsjö till
Jönköping för Kjell var heller inget
problem.
Det var en nyinrättad treårig projekttjänst i Sofia kyrka som lockade
Kjell. Till en början hade han sitt
kontor i sakristian och jobbade bland
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annat med att göra kyrkan mera ”tillgänglig” och knyta kyrkan och kulturen närmare varandra.
Uppskattar naturen
Det dröjde dock några år innan familjen Danfors kände att Mullsjö var att
komma hem.
- Vi blev mycket väl mottagna när vi
flyttade till Mullsjö 1996 efter ett år
i Kalmar, berättar Kjell och jag lärde
känna folk genom mitt arbete i kyrkan. Men vi hade ingen som helst anknytning till orten så först efter fem
år kände vi att det var att komma
hem, när vi kom tillbaka till Mullsjö
efter en utflykt!
Att vara präst i en liten församling

gör ju också att man är igenkänd
och har en stor kontaktyta. Men numera är rollerna omvända i familjen
Danfors berättar han. Hustru Maria,
som är socionom har arbetat på kommunens skolor och då får man också
stort kontaktnät.
- Numera är inte Maria prästens fru,
utan jag är Marias man, säger Kjell
med ett belåtet leende.
- Så rumpmas och något västmanlänning jag är, säger Kjell, så trivs jag
i Mullsjö.
Inte minst uppskattar Kjell naturen
och de möjligheter den ger till rekreation och avkoppling.
- Jag är uppvuxen på skidor, berättar Kjell.

Kjell Danfors bor med fru, barn och två hundar i ett charmigt gammalt hus centralt i Mullsjö, som med tiden blev en
trivsam hemort för dem.
Nu sitter han i styrelsen för MSOK,
Mullsjö skid- och orienteringsklubb
och var själv aktiv i X-trail, en terränglöpningstävling, som anordnades
för sjätte gången i somras.
- Det är skönt och bra att finnas
också i ett annat sammanhang än det
vanliga och det är ett sätt att koppla
av, förklarar han.
Inte självklart yrkesval
Kjell konfirmerades i Rättvik och arbetade sen som volontär i kyrkan en

period. Men det var inte självklart att
han skulle utbilda sig till präst. Det
fanns heller ingen stark kyrklig tradition i familjen.
- Mina föräldrar är som folk är
mest, ”jul- och barntimmarkyrkliga”,
som han uttrycker det.
Han läste på Kronobergs folkhögskola utanför Växjö utan att ha kommit till beslut om sin framtid. Andra
banor testades i sinnet men någonstans låg det ändå där hela tiden, det
där med prästyrket, berättar Kjell.
- Jag hade en nära kompis i högstadiet, som var uttalat kristen och det
påverkade mig starkt.
Det blev till slut teologistudier i
Uppsala och där träffade Kjell också
sin blivande fru Maria, som läste på
sin socionomutbildning.
Att vara präst är att vara lite allkonstnär, kan Kjell konstatera idag.
Man ska kunna ”ta” människor, man
ska kunna tala till människor, man
ska kunna jobba med projekt och
man måste vara administratör.
- Rollen som administratör är ett
bekymmer, säger Kjell. Den delen av
arbetet tenderar att ta allt mera av arbetstiden.
- Det allra viktigaste i prästyrket är
i alla fall att vara intresserad av människor, slår han fast.
På tal om medlemstappet i Svenska
kyrkan är det hans uppfattning att
identiteten som medlem i kyrkan är

svag bland människor i allmänhet.
- Det är inte som att vara medlem
i vilken förening som helst, där jag
kanske möjligen går på ett årsmöte,
förklarar han. I stället borde vi tänka
att jag är en del av Svenska kyrkan.
Delaktighet är viktigt, poängterar
Kjell.
Kreativt arbete med variationer
Kjell upplevs som en positiv och nöjd
människa som trivs med sitt arbete
som arbetsledande komminister, som
hans tjänst i Sofia numera betecknas.
- Det bästa med att vara präst, är de
stora variationerna, tycker han. Jag
är med i många sammanhang och vid
viktiga tillfällen i människors liv. Det
är ett kreativt arbete med både svårigheter och glädje.
Till den annalkande julen följer familjen med till julbönen i Sofia kyrka
klockan 11 där Kjell då tjänstgör. Det
är inte en självklarhet att prästens
barn följer med till kyrkan, får vi veta
men vid julbönen är det roligt att vara
med, tycker de.
Så blir det midnattsmässa och högmässa på juldagen. Familjen tar det
med ro att Kjell arbetar under julen.
- Kjell jobbar, så är det bara, konstaterar familjen, berättar han. Adventstiden kan vara stressig. Men julgudstjänsterna är tacksamma. Mycket
folk och de är glada och tacksamma!
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Tankar inför 4:e söndagen i advent
Världens mest kända mamma

P

har tillgång till är berättelser som
försöker beskriva det obeskrivbara. Att Maria kallas ”jungfru”
är inte helt oproblematiskt. Bara
på två ställen i Nya testamentet
används ordet som en beskrivning
av Maria, och det ena är i ett citat
av en gammaltestamentlig profetia som blivit felöversatt. I originaltexten står det inte ”jungfrun”
utan ”den unga kvinnan” (Matt
1:23, Jes 7:14). Men ordet blev
uttalat och har sedan följt Maria
genom århundradena. Tidigt utvecklades tanken på Maria som
”semper virgo”, alltid jungfru.
Med tiden växte avståndet mellan
Maria och andra kvinnor/mammor. För en medeltida teolog var
det otänkbart att Maria menstruerade som en vanlig kvinna. Under
kristendomens historia har så en
lång rad föreställningar om Jungfru Maria utvecklats, verbaliserats
och dogmatiserats, till exempel
dogmen om Marias obefläckade
avlelse (att hon själv föddes utan
arvsynd) eller dogmen om Marias
himmelsfärd (att hon inte dog på
vanligt sätt).

å tröskeln till julen möter vi
Maria. En ung kvinna i slutskedet av sin graviditet. Om
några dagar ska hon bli mor. Berättelsen om hennes barns födelse
är världens mest kända berättelse
alla kategorier. Och det barnet har
gjort henne till världens mest kända mamma.
Guds Moder
Maria är en enkel flicka från landet. Traditionen säger att hon var
dotter till Anna och Joakim i Nasaret. Vid ett änglabesök får den
unga tonårsflickan veta att hon
ska bli med barn. Barnet ska inte
bli till på vanligt sätt utan genom
ett gudomligt ingripande, något
som på kyrkiska kallas ”avlad av
den helige Ande”. Maria finner sig
i detta, men hon kommer att få betala ett mycket högt pris. En gammal man hon möter i templet talar
profetiskt om detta när han säger
till Maria: ”Också genom din egen
själ ska det gå ett svärd.”
Vår andliga Moder
En mor och hennes barn kan aldrig
riktigt skiljas åt. Tänker vi på Maria, tänker vi på hennes son. Hon
avbildas nästan alltid tillsammans
med sin son. När man på kyrkomötet i Efesos år 431 gav henne
hederstiteln Guds Moder, handlade det inte främst om henne själv
utan om hennes son. När vi kal�lar Maria Guds Moder, då säger
vi att det var Gud själv som blev
människa i hennes son, Jesus från
Nasaret. När vi tar emot Marias
son ur hennes famn, är det Gud
själv vi tar emot (Matt 10:40). Genom att ta emot Jesus får en människa rätten att kallas Guds barn.
På den vägen blir vi födda av Gud
och syskon med Guds Son (Joh
1:12-13). En skön tanke som tar oss
in i den heliga familjen, där Maria är
vår andliga moder, hyllad och hedrad
men i vår tradition inte dyrkad och
tillbedd.
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Jungfru Maria
Guds människoblivande är ett mysterium, en händelse som inte passar in
i vår vanliga världsbild. Ingen av oss
kan veta hur det gick till. Det enda vi

En människa som vi?
För många med katolsk eller ortodox tro är det svårt att tänka sig
att Maria skulle haft ett normalt
samliv med Josef. Så är det förmodligen inte för oss lutheraner.
Vi talar däremot ofta och gärna
om ”Jungfru Maria” som en speciell kvinna med en alldeles unik
uppgift. Samtidigt är hon en verklig människa, som en av oss. Och
hon behöver väl inte vara felfri?
Hon som tappade bort sin son i
en folksamling och inte märkte
det förrän efter ett par dagar. Hon
som ett tag trodde att Jesus var galen och ville hindra honom från att
predika. Maria är nog ganska lik oss.
Och just däri ligger poängen..
Ingemar Persson
präst

Klassisk och nyskriven
julläsning som roar, berör
och skapar spänning

Bok
tips

Under julhelgen har många kanske lite extra tid att läsa. Här är
några tips från Mullsjö kommunbiblioteks bibliotekarie Anngerd
Johansson, som härmed tackar för sig, då nya utmaningar väntar
henne i Borås.
- Varmt och hjärtligt tack för alla trevliga möten, glada tillrop och
goda samtal om böcker och andra väsentligheter, hälsar hon!
Jul med Bob av James Bowen
(Nona, 2015). Den tredje självbiografiska boken om den före
detta hemlösa missbrukaren
James och hans katt Bob. Här
kretsar berättelsen kring deras
upplevelser på gatorna i London i jultid. En lättläst bok med
värmande och hoppfullt innehåll som alla djur- och människovänner kan ta till sig, även
efter jul.

En julsaga av Charles Dickens (nyutgåva Wahlströms,
2013, med vackra illustrationer
av Robert Ingpen). En klassiker som gavs ut första gången
1843. Gamle Scrooge är både
snål och sur men får under julnatten som i en dröm möta tre
vålnader vilka ger honom insikt
i hur han levt sitt liv och ger honom anledning att försöka ställa saker och ting till rätta.
Julens bästa berättelser (Ordalaget, 2011). En samling berättelser och dikter, de flesta
välkända, andra mindre kända
men som alla hör till julen på
något sätt. Bland författarna
finns Selma Lagerlöf, H.C. Andersen, Tage Danielsson och
Tove Jansson. Texterna är kanske främst för vuxna men det
finns också några som passar
för barn. Låt boken ligga framme, läs ett stycke då och då och förundras över julen,
som kan vara både underbar och sorglig.

Och så levde de lyckliga av
Lucy Dillon (Forum, 2013). En
lättläst feelgood-roman som
delvis utspelar sig i jultid. Förutom kärlek och familjerelationer handlar boken om kärleken
till böcker och hur man ska
kunna få en liten bokhandel att
överleva. Finns både som tryckt
bok och som ljudbok i fin uppläsning av Anna-Maria Käll.
Tragedi

på en lantkyrkogård

av Maria Lang (nyutgåva Norstedts, 2013). Ursprungligen
från 1954. Flera av vår första
svenska deckardrottnings böcker har kommit i nyutgåva och
denna titel är en av dem. Puck
och hennes man Eje firar jul
hos kyrkoherden Tord Ekstedt
på Västlinge prästgård. Mitt i
julfriden kommer den vackra
grannfrun Barbara Sandell och
berättar att hennes man Arne är
försvunnen…
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Julveckan har hämtat
sina namnsdagar
från Bibeln
Text: Elisabeth Falk Nilsson

Många av namnen i almanackan har kopplingar till Bibeln. Kanske bär du själv
namn som du delar med bibliska personer? Veckan före jul skulle vi kunna kalla
patriarkveckan, i alla fall halva veckan. Då har nämligen Abraham, Isak och
Israel (Jakob) namnsdag; de tre patriarkerna.
Abraham - 18 december
Abraham är den förste patriarken i
Gamla Testamentet, och många känner nog till Abraham genom sången,
som Mora Träsk har lärt oss:
Fader Abraham, fader Abraham
Fyra söner hade Abraham
Och dom åt och drack
Och dom drack och åt
Och sen gjorde dom så här: vifta med
höger hand osv.
Abraham ses som stamfader för
judar, kristna och muslimer, ibland
kallade Abrahams barn. I Första Moseboken berättas om Abraham från
kapitel 12 och framåt. Gud kallar på
Abraham, och hans resa kommer att
innebära mycket, alldeles för mycket
att berätta här, men det är en mycket
spännande resa som skildras, läs gärna.
Abrahams hustru Saras bekymmer
är att hon inte föder några barn, och
Abraham får första sonen, Ismael,
ihop med den egyptiska slavflickan
Hagar. Men Herren glömde inte sitt
löfte till Sara, utan gjorde med henne
som han hade sagt.
Isak – 19 december
Sara blev havande och födde en son
åt Abraham. Han fick namnet Isak.
Det berättas att Abraham och Sara
var mycket gamla när sonen Isak föddes. Och Sara sa: ”Det Gud har gjort
får mig att le, och alla som hör det
måste le med mig.”
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Namnet Isak har med leende att
göra. Det betyder troligen han ler och
anspelar på att det är Gud som ler.
Många berättelser behöver vi ha hjälp
med för att kunna förstå. En av dem
är när Gud sätter Abraham på prov,
och han ska offra sin son Isak. Abraham är beredd att lyda Gud helt och
hållet, och i sista stund får han genom
en ängel befallningen: ”Lyft inte din
hand mot pojken, och gör honom
inget ont.”
Om Isak berättas att han förde Rebecka till tältet, han tog henne till
hustru, och han älskade henne. Så
fann Isak tröst i sorgen efter sin mor,
24:67. Som son till Abraham kallas
Isak den andre patriarken. Isak och
Rebecka fick sönerna Esau och Jakob.
Jakob får namnet Israel
– 20 december
Jakob är ett av de äldsta kristna
namnen i Norden. Flera i Bibeln bär
namnet Jakob. En av dem var son till
Isak, och broder till Esau. Det är honom vi får fokusera på här, eftersom
han även fick namnet Israel och det
är Israel som har namnsdag den här
dagen. Jakob har fått en egen dag den
25 juli.
I Första Moseboken berättas att
Isak och Rebecka fick tvillingar. Den
förste som föddes fick namnet Esau.
Sedan kom hans bror med handen i
ett fast grepp om Esaus fot, och han
fick namnet Jakob. Jakob betyder häl/

fot, men har också en anknytning till
ordet bedra.
Det berättas om att Jakob var Rebeckas älsklingsson, och med hennes
hjälp lurade Jakob till sig sin faders
välsignelse, vilken skulle ha gått till
Esau, som den förstfödde.
Därefter tillbringade han många år i
främmande land, men återvände slutligen till hemlandet. Under en egendomlig strid med en okänd gestalt
vid floden Jabbok får Jakob av Gud
namnet Israel, vilket betyder kämpa/
kamp.
Jakob fick först gifta sig med Lea
och efter sju år fick han systern Rakel
till hustru. Jakob fick tolv överlevande söner, som står som grund för Israels tolv ursprungliga stammar. Jakob
fick flera döttrar, men bara en nämns
med namn – Dina, född av hans hustru Lea.
Tomas - 21 december
Tomas, lärjunge till Jesus, var tvilling
och det är just vad hans namn betyder. En del av det Tomas säger finns
nedtecknat i Johannesevangeliet.
Bland annat när Jesus håller sitt avskedstal och säger till lärjungarna:
"Och vägen dit jag går, den känner
ni.” Tomas invänder: "Herre, vi vet
inte vart du går. Hur kan vi då känna
vägen?", 14:5.
Evangelisten Johannes berättar också om Tomas tvivel på Jesu uppståndelse och om hur han övertygades av

Jesus. Tomas hade nämligen inte varit med när Jesus
visade sig för lärjungarna,
och då säger han: ”Om jag
inte får se spikhålen i hans
händer och sticka fingret i
spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det
inte.” En vecka senare var
lärjungarna samlade igen,
och Tomas var med, och
då fick han känna på Jesu
händer och i hans sida och
Jesus sa till honom: ”Tvivla
inte, utan tro!”
Tomas fick också vara
med och möta den uppståndne vid fisket vid Tiberiassjön, då de fick hjälp
med fisket efter en lång och
tung natt på sjön. Då stod
Jesus på stranden, undervisade dem och bjöd till måltid, och de förstod att det
var herren.
Enligt traditionen ska Tomas ha kommit till Indien,
predikat, och lidit martyrdöden där.
Natanael - 22 december
Tänk att få kallas ett namn som betyder en gåva från Gud! Många namn
slutar på –el, och den stavelsen betyder Gud på hebreiska. Kanske heter
du Samuel, Mikael eller något annat
med –el. Eller kan el vara satt i början
av namnet som i Elisabeth. Då har du
namnet Gud i ditt namn.
Men vem är Natanael i Bibeln? Jo,
han är, liksom Tomas, en av de första
lärjungarna till Jesus, och det berättas
i Johannesevangeliet 1: 43 och framåt
om när han började följa Jesus. Det
är lärjungen Filippos som berättar för
Natanael om Jesus. Han säger: ”Vi
har funnit honom som det står om i
Mose lag och hos profeterna, Jesus,

han får se de större tingen,
nämligen när Jesus, efter
sin uppståndelse, visade
sig för lärjungarna vid Tiberiassjön, se avsnittet om
Tomas. Kanske kan man
tolka Natanaels namn som
att han fick en gåva från
Gud; kallelsen och mötet
med den uppståndne.
Om Natanael sägs att
han missionerade i Indien
och Azerbajdzjan, och att
han dog martyrdöden i Albanien. Han räknas som
grundaren av den armeniska apostoliska kyrkan.

Josefs son, från Nasaret.” Natanael
sade: ”Kan det komma något gott
från Nasaret?” Filippos svarade:
”Följ med och se!” Jesus såg Natanael komma och sa om honom: ”Där är
en sann israelit, en som är utan svek.”
Natanael frågade: ”Hur kan du känna mig?” Jesus svarade: ”Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet.” Natanael svarade:
”Rabbi, du är Guds son, du är Israels
konung.” Då sade Jesus till honom:
”Du tror därför att jag sade att jag
såg dig under fikonträdet. Större ting
ska du få se.” Och han sade: ”Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp
och ner över människosonen.”
Därefter nämner inte evangelisten
Johannes något om Natanael förrän

Adam och Eva
– 23 och 24 december
Adam är den första människan som vi möter i Bibeln, och hans namn betyder just människa. Det
berättas att han gav sin
hustru namnet Eva, ty hon
blev moder till alla som lever.
Namnet Eva kommer från ett hebreiskt ord, som kan översättas med
leva/livgivare.
Adam och Eva möter vi i Eden och
får vara med om deras möte och samtal med Gud. Sedan får vi följa dem i
berättelsen om kunskapens träd, syndafallet och när de drivs ut ur Eden.
Adam och Eva fick sönerna Kain och
Abel.
Läs gärna Första Moseboken!
I Första Moseboken, den första boken i Bibeln, får vi berättelsen om
Guds skapelse av universum, urhistorien i kapitel 1-11, och i kapitel 12-45
möter vi Abraham, Isak, Jakob, Josef
och många fler.

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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Nu gör moderniteterna
sitt intåg i Mullsjö
– med tvättmaskiner, dammsugare och gatbelysning
Vi är framme vid 1940-talet i Bengt ”Picko” Sköldhs sammanställning av hur Mullsjö växer fram till ett modernt samhälle.
Flera konfektionsfabriker startar, genomfarten, Järnvägsgatan,
förbättras och de första dammsugarna, kylskåpen och tvättmaskinerna gör sin entré.

mullsjö
Historia
byggnad utmed Falköpingsvägen.
Byggs ut 1945 och 1953.

	Gåvobrev från legationsrådet Leo
Sager om utvidgning av kyrkogården med en skogskyrkogård. .
• 1943:  Magasinsbrand på Ljungqvists Eftr.

Ljungqvists Eftr.

• 1940: Trollehöjds Pensionat grundas av Berta Lidzén.
Tennisklubben bildas.

Falköpingsvägen av J M Grahn
Vägbyggnads AB.
	245 telefonabonnenter i Mullsjö.

	Mutricks Konfektions AB inviger
lokaler i ny byggnad i Björkäng.

	36 "ljuspunkter" i Mullsjö, gatlampor.

AB Mullsjö Konfektion startas.

	Elspisar i Mullsjö; en hos en textilfabrikör, en hos en barberare och
en hos en plåtslagarmästare och
hans far.

	Ramona Konfektion startas av bröderna Allan och Georg Wernald.
	Genomfarten förbättras genom
samhället, Järnvägsgatan, med trottoarer på båda sidor och räcken.
	15 dammsugare i hushållen.
	1 kylskåp finns hos en textilfabrikör.
	2 tvättmaskiner; en hos en textilfabrikör och en hos en smed.
	Första eldiskmaskinen i Mullsjö
finns på Järnvägshotellet.
• 1941: Dansbanan byggs om.
	Mutricks delas i två bolag där
Sven Axell tillkommer till tidigare
ägarna och grundarna Åke Axell
och Lars Pettersson.
	Verkstadsbyggnad uppförs utmed
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•1
 942:  Persgården uppförs utmed
Järnvägsgatan, hyresgäst bland
annat Provinsialläkarmottagningen.
Huset numera rivet.
	Provinsialläkardistrikt fastställs för
Nykyrka, Habo,
Sandhem, GustavAdolf, Bjurbäck
och Utvängstorp,
med mottagningen
förlagd till Mullsjö.
Lokaler i nyuppförda Persgården
utmed Järnvägsgatan.
	Ramona Konfektion
uppför ny fabriks-

	Björksäter köps av Svenska Alliansmissionen i Jönköping. Grosshandlare Fritz Winblad från Tidaholm
har haft fastigheten som sommarresidens. Byggnaden uppfördes i
början av 1900-talet. Fastigheten
hade inledningsvis flera ägare,
bland annat Rantens Snickerifabrik
i Falköping.
	Boken Medelby utkommer. Sociologisk studie av ett stationssamhälle, Mullsjö.
• 1944: 4 juli. Tromb utanför Mullsjö.
• 1945: Rexor Industri AB grundas
av Sture Rimbäck och Lars Pettersson.

Trollehöjds Pensionat

	Nils Eriksson startar åkeri. Kommer senare att kallas Mullsjö Åkeri
AB.
	Nyttotrafiken på sjön Stråken upphör helt när en namnlös bogserbåt
tillhörig Stråkens Träindustri säljs.
• 1946: Mullsjö Metallindustri startas av Erik Wernald. Delägare är
bröderna John och Allan samt svågern Gilbert Johansson.
	AB Sunway Persienner startas.
	AB Mullsjö-Verken grundas av
Lage Persson, Karl Persson, Gregor
Gillberg, Lars Pettersson och Bernhard Johansson.
	Mekanaiaverken grundas av Göte
Friberg och Åke Axell.
	Mullsjö Konfektion bygger fabrik
bakom Mutricks.
• 1947: Mullsjö Trikåfabrik i nya
fabrikslokaler vid Viadukten.
	”Baracken” flyttas från Lidköping till tomt hörnet ÄngsgatanBrunnsvägen. En av många bereskapsbaracker under kriget som
nu delades ut av myndigheter till
behövande föreningar och organisationer. Strax efter flytten började
Bio Stjärnan och höll ut fram till
hösten 1965. I slutet av 1960-talet
flyttades baracken till före detta
Frivilliggårdens område som nu
övertagits av Mullsjö SOK. 1991
revs baracken med tillhörande tidigare baracklänga för att ge plats
åt nytt klubbhus på området som
invigdes samma år. Baracken blev
därmed 44 år i Mullsjö varav 22
år på samma plats dit den flyttades först och lika länge på sista
viloplatsen hopbyggd med frivilliggårdsbaracken.
• 1948: Beslut om uppförandet av
ett bårhus i sydöstra hörnet av kyrkogården, i närheten av vägen och
parkeringsplatsen.

Ge en julklapp
med omtanke!
Fina julklappar kan du köpa i sista stund i Fairtradebutiken i Kyrkans Hus i Mullsjö. Här har vi gjort ett
litet urval av allt det fina och trevliga som finns!
Genom att välja en Fairtrademärkt produkt
skapar du förutsättningar för odlare och anställda i
utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och
levnadsvillkor.
Öppet i Kyrkans Hus i julveckan kl 10-15 t o m 23:e.

Små färgglada

juteänglar
5:-/st
Skyddsängel
i täljsten
(Ängel + liten figur)

80:-

Virkad mus
170:Virkad fjäril
måttband

70:Virkad Räv
måttband

70:Japansk docka
sparbössa

60:-

Ljusstjärna
att hänga upp

• 1 oktober: Byggnadstillstånd för
uppförande av badhus/tvättstuga
utmed Mullsjön.
• 1949: Taxikuren uppförs, mellan
stinsbostaden och Järnvägsstationen.

100:Divine choklad
25:-/st

	Mullsjö Bilverkstad i nya lokaler
utmed Järnvägsgatan.
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Biskopens julbrev:

Gud är verksam
genom den
heliga Anden

” är snarare
h fördjupa
h en i tre”
ande, att
t Gud delat
en historisk Den heliga Anden är inte helt lätt att gripa tag om med föresu liv, död nuftet. Det handlar inte om någon form av ande som man kan
starkare än komma i kontakt med ”på andra sidan” genom seanser, det

handlar inte om något spöke trots att en möjlig engelsk översättningmed
av den
heliga Anden
är ”The
de berömda
teserna
som holy
han Ghost”.
enligt traditionen
om ”den
heliga
Anden” ärport
sna- i Wittenberg.
spikade
upp på
slottskyrkans
rie om treenig-Nej, talet
rare ett sätt för oss att både ”förstå” och
När jag tänker på den heliga Anden går mina tanndklang sedan
fördjupa att den ende Guden är ”tre i en
kar till skapelseberättelsen i 1:a Mosebok. Redan i den
läsningar. Det
och en i tre” (Sv.ps 338), att Gud alltid
andra versen möter jag Anden. Hon flaxar eller hovvar Faderns år
är närvarande, att Gud är hela skapelsens
raratt
(jo,Gud
så lär
detvår
stå mänsklighet
i den hebreiska
Andens år. Gud och
delat
på grundtexten) över
kaosvattnet.
I
Bibel
2000
står
det:
vida lutherska
ett unikt sätt i en historisk person och som”Jorden var öde och
tom,
djupet
täcktes
avoch
mörker
och en gudsvind svepreformationsvisat oss,
genom
Jesu
liv, död
uppstånte fram
överärvattnet”.
Mos
er. Det skedde
delse, att
kärleken
starkare(1än
det1:2)
som
vill bryta Gud
ned. är verksam just genom den heliga Anden som
skapar och som i varje sammanhang fortsätter att
DETTAskapa,
”ÅRSBREV”
är det tredjehela
i enskapelsen
serie
som genomsyrar
så att allt skaom treenigheten
- ettNär
tema
pat är heligt.
vi som
går i legat
skog som
och mark, när vi reser
en grundklang
2015genom
i Skaraluften,
stifts när vi vistas i stad
över hav sedan
och flyger
kursutbud
ochär föreläsningar.
och by
allting heligt. Det första
året var Sonens
år. Det andra
var Faderns
Varje gräsmatta
är helig,
varje träd, varje blomma,
år och varje
nu är berg,
det alltså
dags
för
den vi
heliga
varje sjö, luften
andas, varje fisk, varje
Andens år.
fågel, varje insekt, varje småkryp, varje däggdjur och
Samtidigt högtidlighåller den världsvida
så vidare. Självklart är också varje människa helig.
Allt är skapat av Gud.
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sammanhang är Anden också en feminin
gudsbeteckning, eftersom Anden heter ruach på hebreiska - ett substantiv som är femininum.

lutherska kyrkofamiljen att det är 500 år sedan reformationsprocessen påbörjades av Martin Luther. Det skedde med de
berömda teserna som han enligt traditionen spikade upp på
slottskyrkans port i Wittenberg.
När jag tänker på den heliga Anden går mina tankar till skapelseberättelsen i 1:a Mosebok. Redan i den andra versen möter jag Anden. Hon flaxar eller hovrar (jo, så lär det stå i den
hebreiska grundtexten) över kaosvattnet. I Bibel 2000 står det:
”Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en
gudsvind svepte fram över vattnet”. (1 Mos 1:2)
Gud är verksam just genom den heliga Anden som skapar
och som i varje sammanhang fortsätter att skapa, som genomsyrar hela skapelsen så att allt skapat är heligt. När vi går i
skog och mark, när vi reser över hav och flyger genom luften,
när vi vistas i stad och by är allting heligt.
Varje gräsmatta är helig, varje träd, varje blomma, varje
berg, varje sjö, luften vi andas, varje fisk, varje fågel, varje insekt, varje småkryp, varje däggdjur och så vidare. Självklart är
också varje människa helig. Allt är skapat av Gud.
I detta sammanhang är Anden också en
feminin gudsbeteckning, eftersom Anden
heter ruach på hebreiska - ett substantiv
som är femininum.
Men krig, våld och terror, är det också
heligt? Nej, allt det vi uppfattar som destruktivt är ett resultat av mänsklig aktivitet. Det profana är därmed människans
verk när människan, trots att hon är helig i sig själv, blockerar sig för den heliga
Andens verkan, väljer det ondas sida och
därmed sviker sin kallelse att vara Guds
medskapare. Då vanhelgar människan
världen.
Foto: Uschi Dreiucker/pixelio.de

Foto: Carla Karlsson

att gripa tag
e om någon
ma i kontakt
ser, det
att en möjliga Anden

Foto: Carla Karlsson

– Den heliga Anden är inte helt lätt att gripa tag om med förnuftet, skriver biskop
Åke Bonnier i årets julbrev till församlingarna i Skara stift. Han konstaterar också att
Anden genomsyrar skapelsen och gör den helig, men att vi människor kan
vanhelga detta om vi blockerar oss mot Gud. Biskopens brev är en fortsättning på
hans två tidigare brev som handlat om Jesus och om Gud, Fadern.

VIDARE KAN VI i Gamla testamentet följa Guds Andes verk genom kungar som
smörjs med olja. Det är ett uttryck för
att de är Guds utvalda. Oljan är en sym-

bol för Guds närvaro, vilja och
Ande. Kungarna är därmed en
sorts ”ministrar” i Guds rike.
Gamla testamentets profeter
var likaså vägledda av den heliga Anden och kunde på det
viset uttrycka Guds vilja. Guds
Ande är alltså verksam från Bibelns första blad i den heliga
berättelsen.
Jesus själv blev, enligt Lukasevangeliet, till genom den heliga
Andens ingripande: ”Men ängeln svarade henne: ”Helig ande
skall komma över dig, och den
Högstes kraft skall vila över
dig...” (Luk 1:35). I Jesu dop
var Anden närvarande (Matt 3:16) och när Jesus förkunnade
i Nasarets synagoga (Luk 4:18-21) hänvisade han till att Anden var verksam i honom. Allt det Jesus gjorde och sade var
ett uttryck för Guds Ande, det vill säga för Gud, så att vi som
kristna kan bekänna att Jesus var och är sann Gud och sann
Människa.
NÄR JESUS närmade sig slutet av sitt jordiska liv höll han, enligt evangelisten Johannes, ett avskedstal (Joh 14-17) där han
talade om att den heliga Anden skulle komma till lärjungarna.
Anden kallas där för ”hjälparen” (Joh 14:16, 26; 15:7). Det
är en hjälpare som ska hjälpa lärjungarna att förstå mer av
Jesu budskap och mer av det han gjorde i sitt liv. Inte minst
gäller det förståelsen av vad Jesu död på korset och hans uppståndelse från de döda innebär. Anden, hjälparen, visar också
oss på sanningen om Gud och hur Gud på ett gränsöverskridande sätt verkar i vår tillvaro.
I detta sammanhang är det oundvikligt att nämna pingstens
underbara händelse där den heliga Anden på ett unikt sätt
kom över de samlade lärjungarna. Anden, det vill säga Gud;
Fadern, Sonen och den heliga Anden fyllde dem så att de vågade gå ut och berätta om det stora som hänt genom Jesus från
Nasaret, alltså tala om Guds stora gärningar. (Apg 2:1-11).
Vi brukar säga att pingstdagen är kyrkans födelsedag. När
den utlovade Anden kom var den uppståndne Jesus själv med
sina lärjungar fast på ett nytt sätt. De fylldes då av en helig
iver att berätta om Jesu död och uppståndelse, om det livgivande, om Guds kärlek som spränger alla gränser. Det handlade inte längre främst om folktillhörighet, utan budskapet
riktades också till dem som inte tillhörde det judiska folket
- gojim - hedningarna.
Aposteln Paulus fylldes av helig Ande och insåg att den Gud
han så aktivt tillbett som praktiserande jude nu kallade honom att följa och förkunna samma Gud genom Jesus från Nasaret. Allt detta var ett verk av den heliga Anden som fortsätter att verka än idag.
VARJE KYRKA i Skara stift vittnar om den heliga Anden. De
står där i vår härliga bygd och ropar ut det underbara evangeliet om Fadern, Sonen och den heliga Anden. Det gäller bara
att vi hör ropet mitt i allt brus, mitt i det höghastighetssamhälle vi lever i. När vi talar om Anden talar vi om Jesus Kristus.
När vi talar om Anden talar vi om Fadern Skaparen. När vi
talar om Gud talar vi om hela treenigheten.
Vi tror ju på en enda Gud. Fast Gud, som är en, möter oss
på olika sätt och på alla dessa sätt är hela Gud närvarande. Så
när vi säger att vi, i ord och handling, ska tala tydligt om Jesus
kan vi inte göra det om vi inte talar om hela treenigheten. Allt
hör samman.

Att Anden utgår av Fadern
och Sonen bekänner vi i den
nicenska trosbekännelsen. Och
det har den västliga kyrkan
hållit fast vid och det gläder vi
oss över. Just den bekännelsen
uttrycker nämligen att Gud är
en Gud vars väsen är relation.
Gud är i sig, i den mån man alls
kan tala om vad Gud är i sig,
relation. Och Gud vill relation
med dig och mig.
Därför möter Gud oss i skapelsens skönhet och skörhet.
Därför möter Gud oss på ett
unikt sätt i Jesus från Nasaret.
Foto: Sven-Erik Falk
Därför möter Gud oss i varje
medmänniska och i varje vibrerande atomkärna. Det handlar
om den heliga Anden som sveper genom tiden (chronos) och
skapar Guds tid (kairos) i varje innevarande ögonblick.
MEN OM NU ANDEN är Gud: Fadern, Sonen och den heliga
Anden på en gång, är då den heliga Anden bunden till den
kristna tron, till kyrkans sammanhang? Det finns den kyrkofromhetstradition som menar att Anden inte verkar i andra
religioner utan är typiskt kristen.
Jag tänker på ett underbart ord av Jesus i Johannesevangeliet. Där står det: ”Vinden blåser vart den vill, och du hör
den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den
far”. (Joh 3:8). Det handlar om den gränssprängande anden,
om Gud som också möter i det oväntade, där vi inte trodde att
Gud skulle vara. (1 Mos 28:16-17).
Begreppet ”den heliga Anden” är ett kristet begrepp men den
heliga Anden verkar också i andra sammanhang än i kyrkan
och den kristna trons domäner. I Galaterbrevet i Nya testamentet kan vi läsa om Andens frukter - alltså ett resultat av
den heliga Andens ”aktivitet”. ”Men andens frukter är kärlek,
glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet
och självbehärskning.” (Gal 5:22-23) Dessa frukter återfinner
vi också utanför det kristna sammanhanget. Alltså kan vi se
att Gud möter på ett underbart sätt också utanför det som är
vårt eget.
Vi ska givetvis med glädje och stolthet tala om vår egen tro
och vårt eget sammanhang. Samtidigt får vi med nyfikenhet
och kanske med en ”helig avund” lyssna till vår medbroder
och medsyster från en annan religions sammanhang som har
en annan trosuppfattning. Kanske får vi upptäcka det fantastiska hos den andres tradition som vi saknar i vår egen.
Gud är som bekant alltid större än vad våra bekännelser kan
formulera. Ja, sanningen om Gud är alltid större än sanningen
om Gud.

Foto: Blitzmaerker/pixelio.de
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Medarbetare: Marie Barrljung, Maria Karlsson, Johanna Bard
och Elisabeth Falk Nilsson

Vi välkomnar våra

nydöpta
Albin Robin Östhed
Kimberly Josefine Lundqvist
Saga-Vilhelmina Mojo Valentine
Hoseia Ekholm
Alva Ingrid Holst
Molly Ing-Britt Maria Strömbladh
Hjalmar Gösta Wickert
Gunvor Emma Anna-Lena Liabäck
Walle Jan Thomas Börjesson
Leo Marcus Sixten Steinert
Tristan Yngve Magnus Petersson
Dexter Carl-Erik Hinas
Irma Linda Alfa Nero
Elna Sara Gunnarsson

Vi minns våra

avlidna
Bo Peter Bernstéen f 1962
Karl Erik Gustav Johansson
f 1928
Gunvor Linnéa Land f 1931
Janos Fabo f 1949
Stig Ingvar Samuel Roman f 1940
Lillemor Anita Birgitta Hamrén
f 1944
Sven Gustav Håkan Gustafsson
f 1939
Evy Ester Margareta Östman
f 1926
Gunvor Ingeborg Andersson
f 1936
Åke Lennart Gillek f 1939
Bo Rune Gunnar Rosvall f 1944
Anna-Britta Lindman f 1934
Gullan Hedvig Marie Louise
Karlsson f 1930

Dexter Carl-Erik döptes Första söndagen i Advent i Nykyrka kyrka av Elisabeth
Falk Nilsson. Faddern Felicia Hägglund håller honom och han är son till Jonna
Hjortsöe och Adam Hinas.

Julfirande för förskolor
och lågstadiebarn
– I början av december bjuder vi
in både förskolor och barn i lågstadiet för att de ska få höra berättelsen om hur Jesus föddes,
vem som fick de första julklapparna och varför vi tänder alla
ljus och stjärnor, berättar Johanna
Bard, församlingspedagog .
För de minsta sker det med
hjälp av den fina julkrubban och
figurerna som står uppställda i
kapellet i Kyrkans Hus i Mullsjö. Vi
sjunger sånger som hör julen och berättelsen till och avslutar med att barnen får titta närmare och känna på
figurerna och så avslutar vi med ett
enkelt julfika.
De lite äldre skolbarnen får själva

Sagers grav
De fyra lönnar, som inramar den Sagerska graven på Nykyrka kyrkogård
håller nu på att tas ned. Anledningen
är att de är i så dåligt skick att de
18 KYRKTUPPEN 5-2016

innebär uppenbara risker och därför
ska avverkning ske utan dröjsmål enligt trädvårdsexpert. Lönnarna kommer att ersättas av nya träd.

vara en del av berättelsen. När de
kommer har vi möblerat om kaféet
så att vi kan gå runt till stationer som
Betlehem, stallet, herdarnas äng, Herodes palats och Österlandet. Barnen
har klätt ut sig och spelar med utifrån den roll de fått sig tilldelad. Det
brukar bli spännande att möta den
stränga Herodes och bli hans soldat
för en stund! Små änglar dansar och
berättar för herdarna att Messias är
född. När herdarna sedan skyndar till
Betlehem känns det extra högtidligt
för andra att få meddela att det fötts
ett gossebarn som ska heta Jesus.

Nästa nummer av Kyrktuppen

Uppskattad utställning
Under senare delen av november och
första delen av december pågick en
uppskattad utställning med julbonader i Kyrkans Hus i Mullsjö. Ett 40tal bonader kom in till utställningen
efter uppmaning i bland annat förra
numret av Kyrktuppen.
Här visar vi några av alla vackra bonader som fanns med i utställningen.

Rekordmånga kom till årets
traditionella kransbindning

I år hade vi rekord i antalet kransbindare och vi fick flytta till Kyrkans Hus
i Mullsjö för att få plats! Det var fullt
av mammor som i alla hörn – på både
golv och vid bord – julpysslade och
band kransar. De som kom var fram
för allt föräldrar som går med sina
små barn till Öppet hus i Mullsjö och
Sandhem. Även i år hade vi besök av
Kajsa Ekholtz från Grönska som visade och hjälpte till. Det blev så fina

kommer ut den 8-9 april 2017

kransar med granris, enris och/eller
mossa. En del med band och klockor,
en del med kottar och andra bara alldeles ”barriga”. För många av oss var
det första (och andra) koppen glögg
och när vi pysslat färdigt tog vi oss
an fikabordet och läste julevangeliet.
Många provade lyckan med lotteriet
och några gick hem som vinnare,
kanske alla faktiskt – för det var en
härlig kväll!
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Ungdomsgruppen
på spännande resa till Estland
Text: Maria Karlsson Foto: Marie Barrljung

Under året har intresserade i församlingens ungdomsgrupp samlat in pengar genom loppis och kaffeservering
för att bekosta en resa till Tallinn i Estland. Här får vi en
reserapport från församlingspedagog Maria Karlsson.

D

et var spännande, men för några ändå lite otäckt, när färjan
lade ut en oktoberkväll och
det gungade lite lagom. De flesta av
oss i gruppen kunde i alla fall vaggas
till sömns. I Tallinn blev vi guidade
genom staden, som bär på en historia
som under större delen av 1900-talet
präglades av sovjetisk ockupation. Vi
åkte bland annat förbi KGB-fängelset och Hotell Viru som är byggt av
”mikrofonbetong”, kallat så eftersom
rummen var avlyssnade av KGB.

Den 11 september 1988 samlades
300 000 ester i Tallinn för att delta
i den sjungande revolutionen och genom den återtog Estland sin självständighet utan någon blodspillan. Den
20 augusti 1991 blev Tallinn huvudstad i det åter självständiga Estland.
Sedan dess har staden förändrats med
många nybyggnationer utanför den
gamla staden.
Högmässan i svenska S:t Mikaelskyrkan i Tallinn blev en fin upplevelse
med texter lästa på både svenska och

estniska, vacker körsång och cellospel. Dagen avslutades med musikal
i den fantastiska opera- och balettbyggnaden. Dag två besökte vi en
skola för barn med funktionshinder
och blev väldigt väl bemötta av rektorn som la ner stort engagemang på
vår grupp. Vi delade upp oss i smågrupper och fick delta i olika lektioner. Ett mycket givande besök som
avlutades med lunch på skolan - soppa och en estnisk specialitet gjord
på mannagryn, sirap och konstgjord
jordgubbssmak!
Vi hann även med att strosa i gamla
stan, ta en fika på Tallinns äldsta kafé
Maiasmokk och besöka ett badhus (!)
innan det var dags för hemfärd.

Öppet hus på jullunch i Sandhem
Den första dagen i december avlutades traditionsenligt höstterminen i
Öppet hus med julfest och lunch för
alla barn och föräldrar som kommit
till verksamheten. Öppet hus är, som

namnet antyder, en öppen verksamhet
för daglediga föräldrar. Vi träffas vid
fyra tillfällen i veckan både i Sandhems Församlingshem och i Kyrkans
Hus i Mullsjö. Årets julfest började

med lek och pyssel i församlingshemmet, dans kring granen och lunch.
Sedan gick vi över till kyrkan för en
julandakt och alla barn fick en liten
julgåva från församlingen.

Mark besökte auktionen i Sandhem
I mitten av november ordnade Sandhems diakonala syförening sin traditionsenliga och välbesökta auktion.
I år fick den besök av Mark Levengood, som på sin trygga finländska
dialekt lockade till många skratt.
Hans resa hade dock inte varit så

lång eftersom han gestaltades av imitatören Jörgen Andersson från Sandhem. Kvällens resultat blev hela cirka
26.000 kronor vilket kommer att tillfalla olika hjälporganisationer, bland
annat Läkare utan gränser.

Grattis till er som vunnit en målarbok!
I Kyrktuppen nr. 4 2016 lottade vi ut fem stycken Målarböcker för vuxna. Här är vinnarna:
Siv och Jan Wernald Ulricehamn, Gun Gustavsson, Elisabeth Wiktorell, Ing-Britt Filipsson, Susanne Svensson.
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Reformationsåret 2017

Martin Luthers berömda teser
förändrade både kyrkan
och samhället
Nästa år uppmärksammar Svenska kyrkan reformationsåret. Det innebär att det
är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina berömda teser på kyrkporten i
Wittenberg och startade det som kom att bli den protestantiska reformationen.

R

i de nya frikyrkor som etablerade
sig. Kanske utgjorde dessa traditioner med starkare fokus på individens
sedlighet viktiga svar på det svenska
1800-talets stora alkoholmissbruk.
Att gå med i en frikyrklig gemenskap
kunde rädda fattiga familjer från undergång.

edan 1527 beslutade riksdagen
i Västerås att kyrkan i Sverige
skulle bryta med Rom för att
i stället följa i den tyska reformationens spår. Vid ett möte i Uppsala
1593 slutfördes övergången.
I Uppsala antogs bland annat bekännelseskrifter som definierade den
lutherska läran. Tvärt emot Luthers
egna ambitioner blev reformationen i
Sverige ett projekt från ovan. Forskning har visat att folket inte delade
missnöjet med den medeltida fromhet
de växt upp med, och att denna folkliga fromhet levde kvar i Sverige långt
efter reformationen.
Den nära alliansen mellan kungamakten och Luther har sannolikt
bidragit till den svenska bilden av
Luther som den store glädjedödaren.
Statens påbud om luthersk katekesundervisning var tvingande.

Allians med kungamakten
Under 1600-talets många religionskrig blev Sverige känt som den lutherska trons försvarare. Kung Gustaf
II Adolf lyftes fram som ”Lejonet från
Norden”. De nya unga kungamakterna kämpade under 1600-talet om
territorium, och här kom reformationens nya konfessioner att legitimera
militära strider.
Under 1700-talet levde den reformatoriska traditionen vidare i ny sekulariserad form. Upplysningen ville
likt reformatorerna lyfta fram individens eget tänkande och dennes tro.
Nu kom dock denna strävan även att
innebära individens rätt att frigöra sig
från tron på Gud.
22 KYRKTUPPEN 5-2016

Svar på utmaningar
Under 1800-talet började Luther för
första gången i Sverige att läsas i stor
skala. Århundradet har kallats väckelsernas århundrade. Den reformatoriska katekesundervisningen hade
i Sverige inneburit påbjuden läskunnighet. Nu resulterade detta läsande
i olika väckelser. Under århundradet
började svenskar även läsa texter från
andra reformatoriska traditioner, vilket resulterade i att inflytande från
reformatorer som Jean Calvin och
Menno Simons började få förankring

Demokratiska reformer
Företrädare för Svenska kyrkan kunde stå främmande för folkrörelsernas
nya strävanden. Den gamla kopplingen mellan kyrka och kungamakt
skapade hos många präster fruktan
inför det nya. Någon stor luthersk
folkrörelse växte inte heller fram i
Sverige. Luthers budskap om att alla
var jämlika präster inför Gud kunde
dock samtidigt inspirera till kamp för
demokratiska reformer. I Danmark
kom exempelvis de stora dominerande folkrörelserna att utgå från luthersk tro i sin kamp för demokrati
och medbestämmande. Där fick heller inte metodism och puritanism så
starkt inflytande vad gäller folkliga
skötsamhetsideal.
Folkkyrkotanken - luthers lära om
nåd
Nittonhundratalet kom att innebära
en stor teologisk återupptäckt av
Luther i svensk teologi. Einar Billing
kom att exempelvis formulera folkkyrkotanken som en effekt av Luthers
lära om nåd. Folkkyrkan blev genom
sitt utspridda nät av församlingar ett
erbjudande om nåd till alla inom det
svenska territoriet.
Text från Svenska kyrkans hemsida

Fråga prästen
Hjälp oss i diskussionen om
när Jesus egentligen föddes!
Kan du hjälpa mig och min familj att få ordning på diskussionen om när Jesus
föddes? Förra julen kom frågan om hans födelse upp när familjen och övrig släkt
hade samlats till middag på annandagen och det kom fram många och olika
åsikter. Någon hade läst sig till att födelsen måste ha skett antingen på hösten
eller möjligen på våren. I andra länder firar man inte Jesu födelse på julafton
utan på juldagen, den 25 alltså påpekade min syster. Antagligen kommer någon
av oss att väcka liv i frågan i år också och då vore det intressant att få ta del av
dina synpunkter!
Hoppas på en fridsam julmiddag

Hej
Ja du när föds egentligen Jesus?
I vår släkt har vi en ansamling
med födelsedagar i september och
en i februari/mars. Vi brukar rationalisera det hela lite och ordna
en fest på våren och en på hösten.
Men det får samtidigt konsekvensen att det inte brukar vara någon
som fyller år just den dagen vi firar födelsedagarna, däremot blir
alla firade.
Så är det med Jesu födelse också,
vi firar inte Jesu födelsedag… Vi
firar att Jesus föds.
Till saken hör att bibeltexterna
som beskriver Jesu födelse är
minst sagt diffusa och krångliga.
Vi har alla sett bilden av Josef och
Maria och det lilla barnet i stallet
med herdar och änglar och vise
män och en stor blaffig stjärna
över allt ihop. Men försök hitta
den bilden i Bibeln om du kan, där
står det ingenstans att det var så
det gick till.
Istället har vi två ganska olika
berättelser om hur det var när

Jesus föddes, varav den ena, den
om de vise männen förmodligen
utspelar sig ett par år efter Jesu
egentliga födelsedag.
Man kan säga samma sak om
bibeltexterna som om julfirandet i
allmänhet, texterna beskriver inte
i första hand, när, eller hur, det var
när Jesus föddes, utan poängen är
att Jesus föds som människa till
jorden. Lukas betonar utanförskapet hos Jesus. Han blir inte ens insläppt i härbärget, utan herdarna
som också är utomhus, är de som
först får budet om Jesu födelse och
uppmärksammar det hela. Matteus betonar att Jesu födelse berör
alla folk och människor och låter
några hedningar med hjälp av astrologi (som den tidiga kristna kyrkan inte ville befatta sig med) hitta
fram till Jesus.
Vad anbelangar tidpunkten på
året föds alltså Jesus när herdarna
ligger ute om natten och vaktar fåren. Det kunde säkert ske när som
helst på året om det fanns orsak

men vanligast är enligt de uppgifter man kan finna att det sker mellan mars och oktober…
Och egentligen är det lika besvärligt om man ställer frågan vilket år
Jesus föds. De olika uppgifterna
krockar lite med varandra.
För att göra det hela ännu lite
krångligare kan vi konstatera att
kyrkan från början firade Jesu
födelse i januari, så gör man fortfarande i vissa kyrkor, den helgen
som vi kallar trettondedagen.
Men varför firar vi då Jesu födelse i december, den månad som
kanske är mest osannolik som Jesu
födelsemånad?
I Romarriket och egentligen i
hela Europa har tiden för midvintersolståndet varit ett tillfälle då vi
gläds över att året vänder och ljuset börjar komma tillbaka. Ljusets
seger över mörkret.
När den tidiga kyrkan började
fylla året med högtider hämtade ur
det judiska och kristna sammanhanget blev det mycket naturligt
att fira just Jesu födelse in i världen på jul. Guds plan för att ge
oss ljus i mörkret, går genom ett
barn i en krubba. Jesusbarnet och
så småningom stjärnan, talar om
ljuset som lyser upp i mörkret.
Själva firandet är alltså den 25
december inte som man ibland
får för sig i Sverige den 24. Tiden
fram till jul, advent, är en förberedelsetid, en fastetid och absolut
ingen tid för julbord eller julfirande, utan kyrkans näst största
fest börjar på julafton, och varar
i flera veckor! Då firar vi att Gud
blir människa, att det mänskliga
är något Gud delar med oss.
God Jul önskar
Torbjörn Andersson 
Komminister

Låt fler få
fylLa fem!
SK16253_250x35.indd 1

foto: josefin casteryd/ikon

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.

2016-07-01 14:21
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Två julfavoriter
- finsk kålrotslåda och
chokladfylld saffranslängd
- Den här rätten är ett måste på julbordet för mig, säger Helvi Dahlén, kyrkorådets
matroade ordförande, om den finska kålrotslådan. Hon serverar den gärna till
julskinkan. Prova också hennes saffranslängd fylld med vit choklad!

Finsk kålrotslåda
Det här behövs:
1 kg kålrötter
4 dl vatten
1,5 tsk salt
1 dl ströbröd + ca 2 msk att strö över
2 dl vispgrädde
2 msk sirap
1,5 krm vitpeppar
1 krm ingefära
1 krm muskotnöt

Gör så här:
Skala och dela kålrötterna i små bitar och låt dem koka i lättsaltat vatten tills de är mjuka. Låt ströbrödet
svälla i grädden.
Häll av kålrotsspadet men spara
det. Mosa kålrotsbitarna och blanda
med ströbrödsblandningen, sirap och
kryddorna. Späd med spadet till lös
konsistens.
Häll massan i en eller flera ugnssäkra formar, strö över ca 2 msk
ströbröd och lägg några smörklickar
ovanpå. Grädda i 1 – 1,5 timmar i
200° ugn beroende på om man har en
stor eller några mindre formar.

Saffranslängd
Det här behövs:
200 g smör
5 dl mjölk
50 g jäst
2 kuvert saffran á ½ g
½ tsk salt
2 dl socker
13 dl vetemjöl
Fyllning:
75 g smör eller margarin
200 g vit choklad
½ dl socker
1 ägg och pärlsocker till garnering
Gör så här:
Smält smöret i en kastrull och häll i
mjölken. Värm blandningen till fingervarmt, ca 37°.
Smula ner jästen i en degbunke. Häll
över mjölk- och smörblandningen.
Blanda ner saffran med salt och socker.
Rör ner mjölet lite i taget tills du har
en smidig deg.
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Låt degen jäsa övertäckt ca 30 minuter.
Sätt ugnen på 175°. Dela degen i två
lika stora delar. Kavla ut degen på
mjölad arbetsbänk till en platta, ca
30x40 cm.
Bred hälften av matfettet ovanpå
och strö över hälften av den vita
chokladen, hackad och hälften av
sockret. Vik samman degen två gånger till en längd.
Gör likadant med den andra halvan
av degen. Lägg längderna på bakpappersklädd plåt och låt jäsa under bakduk ca 30 minuter.
Pensla längderna med uppvispat ägg
och strö över pärlsocker.
Grädda i mitten av ugnen 25-30 minuter.

Missa inte vårens stora musikafton!

Cross-Country-musik
med gästartister och körer
V

älkommen till en kväll
med låtar ur den kristna
amerikanska Countrymusic-traditionen!
En kväll där körerna presenterar en musikskatt som vi är
övertygade om, ligger många
varmt om hjärtat. Nästan varenda amerikansk artist har någon gång gjort en inspelning
med mer eller mindre klassiska,
kristna country-låtar, låtar som har
spridit sig ut över världen och landat
även i vårt land. Visst minns vi Blessed assurance (Saliga visshet), Were
you there when they crusified my
lord, This land is your land...

Den här kvällen kommer vi att fördjupa oss i den här folkliga låtskatten tillsammans med körerna och ett
gäng rutinerade och spelglada musiker. Bandet känner vi igen från Touch
of the King, Elvis-kvällarna i Tida-

CrossCountry
music-evening
19 mars 18.00
Nykyrka kyrka Mullsjö

holms kyrka: Peter Albertsson,
gitarrer, Kenth Andersson, bas,
Jocke Sundler trummor och
Magnus Engblom, kapellmästare som också spelar piano
och dragspel. Med i bandet
är också Anders Fennsjö som
trakterar gitarrer, dobro, banjo
och mandolin. Mullsjö-Sandhems församlings kantor Gerd
Ebegård leder körerna den här
kvällen, och hoppas att du som kommer också vill vara med och sjunga
lite i kyrkbänken!
Come on and sing along.
Yiiiiiahoooooo…..
19 mars kl 18 i Nykyrka kyrka.

Vill du vara med
och sjunga i kören?
Gästartisterna vill samarbeta med en lokal
kör, så du som tycker om att sjunga, anmäl
dig till Countrykören!
Förutom genrepet kommer vi att träffas tre
gånger i februari-mars.

• 28 februari kl 18.30 – 20

Mullsjö-Sandhems

• 7 mars kl 18.30 – 20

Gospel o kyrkokörer

• 14 mars kl 18.30 – 20

under ledning av

Magnus Engblom o Gerd Ebegård

Anders Fennsjö gitarrer, banjo, dobro, mandolin
Peter Albertsson gitarrer; Kenth Andersson bas
Jocke Sundler trummor

Plats: Kyrkans Hus i Mullsjö
Anmälan senast 15 februari till:
gerd.ebegard@svenskakyrkan.se
Uppge ditt namn och vilken stämma du
sjunger!
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Det här händer i din
KOM MED OCH
SJUNG GOSPEL!

E

AND
V
E
L
R

LLE

DE
Ö
D
R

E
LUTH

PER RAGNAR

Skådespelaren
vänder upp och
ner på bilden av “Luther -på -våra-axlar”.

PATRIK SANDIN orgel.

“Man kan inte rätt värdera Luthers verk
om man lösgör det från hans personliga livslopp”
Hanns Lilje, biskop

Nästa år är det 500 år sedan Martin Luther spikade
upp sina berömda teser på kyrkoporten i Wittenberg.
Den 5 april kl 19 får vi möjlighet att se Per Ragnar i föreställningen ”Luther död eller levande” i
Nykyrka kyrka.

Välkommen att vara med i Sveriges
äldsta syförening!
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församling i vinter!
Familjegudstjänst
med långväga gäster

Viktiga möten
mellan kyrkorna i
Mullsjö under den
gemensamma
böneveckan

Missa inte våra viktiga
tillsammansgudstjänster!
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Det här händer i din församling i vinter!
Välkommen på Öppen Gemenskap i vinter!
26 januari kl 14.30 i Sandhems Församlingshem: Bo och Tina Frid
”GAMLA OCH NYA VISOR”
Bo och Tina blandar
visor från olika generationer, gammalt och
nytt, känt och okänt. I
programmet ingår visor av bl a Alf Hambe,
Robert Broberg, Ted
& Kenneth Gärdestad,
Anders Lundin, Marie
Nilsson, Evert Taube, Cornelis Vreeswijk, Lasse Berghagen, Jan-Olov Andersson och Björn & Benny.
”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.”.

2 februari kl 14.30 i Kyrkans Hus, Mullsjö:
Nina Åkerblom Nielsen
”Sånger från nu och då”
Nina Åkerblom Nielsen, sångerska,
pianist, kompositör och textförfattare inom flertalet olika genrer - barock- och renässanssång, keltiska
sånger, romantiska arior, jazz, musikalhits m m. Hon har turnerat internationellt med Ensemble Villancico,
Le Tendre Amour från Barcelona och
nationellt med en rad olika ensembler och program så som "Shakespeare I am" med Sven Wollter och musikerna i Ensemble
Mare Baltikum samt en jubileumsturné med Jönköpings
Sinfonietta 2013. Nina är utbildad vid Musikhögskolan i
Göteborg och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

9 februari kl 14.30 i Sandhems Församlingshem:
Peter Hjalmarsson
Peter är en flitigt anlitad solist och
musiker. Han har arbetat med artister som Robert Wells, Johan Stengård, Tripple & Touch, Karl Dyall,
Jessica Andersson och Nils Landgren. Här bjuder han oss på sång
och musik av Evert Taube, Elvis,
evergreens m m.

16 februari kl 14.30 i Kyrkans
Hus, Mullsjö:
”Den siste bonden”
Lars-Olof Hallberg, fotograf
Syskonen Stig och Berit Aronsson på
gården Tämmesboda brukar sin arrendegård på ett ålderdomligt vis,
helt i samklang med naturen. De har

28 KYRKTUPPEN 5-2016

ingen elektricitet, inte indraget
vatten och avlopp i boningshuset, men klarar sig utmärkt
ändå. Här råder självhushållning
i ordets rätta bemärkelse, då de
i stort sett är självförsörjande
tack vare de fem korna, några
kalvar, ett sextiotal höns, en flock får samt arbetshästen
Rallaren. Vi får följa syskonen under ett helt år på gården, från sådd till skörd, timmerkörning med häst i vinterskogen och mycket annat.

23 februari kl 14.30 i Sandhems Församlingshem:
”Ted roar kungligt”
Ätten Bernadotte genom 200 år.
Ted Rosvall, släktforskare och känd från
tv-programmet ”Vem tror du att du är”
visar bildspel och berättar om vårt nuvarande kungahus släkthistoria.

2 mars kl 14:30 i Kyrkans Hus, Mullsjö:
Margareta Rosvall
”Ord på väggen”
Margareta Rosvall berättar om
väggbonaders budskap och historia. Ordet bonad är gammalt och
betyder ordning eller inreda. Bonader har funnits sedan vikingatiden. I början av 1900-talet började man sy bonader med texter,
budskapen speglade alltid strömningarna i tiden. Vanliga motiv
från början är hyllningar till det egna
hemmet och vikten av att ta vara på
dagen. Bibelord, ordspråk och
folksånger kom senare.
Margareta kommer
även att prata
om vad
dagens
bonader
berättar.

9 mars kl 14 30 i
Sandhems Församlingshem:
”Minns du sången”
Med Anders Jaktlund
Anders Jaktlund var tillsammans med sin kusin Urban
Ringbäck initiativtagare till TV-succén ”Minns du sången” där de båda var musikaliska ledare. 25 program producerades mellan 1998 och 2000 med en rad kända
kristna sångare och sångevangelister, som på ett personligt sätt delade med sig av sina livserfarenheter och
framträdde med sång och musik.

Välkommen till vinterns gudstjänster!
Annonsering sker varje vecka i JP och FT under rubriken Predikoturer, och på hemsidan,
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem.
Många av dessa gudstjänster kan du också läsa mer om här i Kyrktuppen.
DECEMBER
18 december – 4 söndagen i advent
Kl 16 i Sandhems kyrka: Tillsammansgudstjänst med
advent- och julmusik
Julafton – Samling kring krubban
Kl 11 i Nykyrka kyrka
Kl 11 i Sandhems kyrka
Julnatten - Midnattsmässa
Kl 23 i Bjurbäcks kyrka
Kl 23 i Utvängstorps kyrka
Juldagen - Julotta
Kl 7 i Nykyrka kyrka
Kl 7 i Sandhems kyrka
26 december - Annandag jul
Kl 11 i Kyrkans Hus: Tillsammansgudstjänst o lunch
Nyårsafton – Inför årsskiftet
Kl 16 i Sandhems kyrka: Tillsammansgudstjänst

JANUARI

26 februari - Fastlagssöndagen
Kl 11 i Kyrkans Hus: Tillsammansmässa

MARS
1 mars – Fastan börjar
Kl 18 i Kyrkans Hus: Askonsdagsmässa
5 mars – 1 söndagen i fastan
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
12 mars – 2 söndagen i fastan
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
19 mars – 3 söndagen i fastan
Kl 18 i Nykyrka kyrka: Tillsammansgudstjänst Crosscountry
26 mars – Marie Bebådelsedag
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

APRIL

Nyårsdagen – I Jesu namn
Kl 18 i Missionskyrkan: Gemensam gudstjänst
6 januari – Trettondedag Jul
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Tillsammansmässa och
dockteater
8 januari – 1 söndagen efter trettondedagen
Kl 11 i Sandhems kyrka: Tillsammansmässa
15 januari – 2 söndagen efter trettondedagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
22 januari – 3 söndagen efter trettondedagen
Kl 10 i Missionskyrkan: Gemensam gudstjänst
29 januari – 4 söndagen efter trettondedagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

2 april – 5 söndagen i fastan
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
9 april – Palmsöndagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Dessutom...
BJÖRKGÅRDEN
Andakt på torsdagar kl. 10.30
MARGARETAS PARK
Andakt på lördagar kl 15
7 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april

FEBRUARI
5 februari - Kyndelsmässodagen
Kl 11 i Bjurbäcks kyrka: Tillsammansgudstjänst med
dockteater
12 februari – Septuagesima
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan
19 februari – Sexagesima
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
∙ Morgonandakt
– Vardagar kl. 8.45
∙ Veckomässa
– Onsdagar kl. 18
∙ Andakt med små och stora
– Tisdagar kl 9.15

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
1.Var föddes
Jesus?
2.Vad heter hans
mamma?
3.Var bodde de?
LIGGA
FÖRST

BUSKE
SOM
STICKS

SKROVLIG
I HALSEN

KOMMIT
NER

GYTTJA

2

SAGT
DUMMA
SAKER

1
TÅGADE
IN OCH
ERÖVRADE
MAN SOM
KANSKE
HAR
RENAR

GÖR
MÅNGA
PÅ GUD

BETE SOM
SÄTTS
PÅ KROK

3
STYRKA

FRISK

SKYNDA
SIG
GULLIG

ILSKNA

STRÖM

SÄTTA
IHOP

FRUSET
VATTEN

INTE UPP

FÖRST I
ALFABETET
DEN GER MÅNGA
POÄNG I BRÄNNBOLL

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

Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

Vi vill ha din lösning senast den 31 januari 2017. Märk
kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Namn: .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress: ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Postadress: ..............................................................................................................................................................................................................................................................
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"Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om
att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första
skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var 1 i 2.
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad.
Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus,
begav sig från Nasaret i 3 upp till 4, till Davids stad
Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria,
sin trolovade, som väntade sitt barn."



(Bild: Mosaik i Chorakyrkan i Istanbul föreställande Maria och Josef som registrerar sig inför Quirinius.)
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Fem vinnare får välja mellan en bok från Bokhyllan eller varor från Sackeusboden
i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.
Vi vill ha din lösning senast den 31 januari 2017 Märk kuvertet ”Tuppenkrysset”
och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.
Vinnare av Tuppenkrysset nr 4, 2016 är:
Kerstin Ask Mogatan 5 Mullsjö, Åke Karlsson Parkvägen 12 Mullsjö,
Ann-Christin Wingren Västgötagatan 8 Mullsjö, Susanne Evertsson Grahn Blåsippsgatan 28 Mullsjö, Gudrun Andersson Dalskogsvägen 21 Mullsjö. Grattis!
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Gästkrönikör: Ann Sääv

Det blir ingen jul
utan den röda julduken!
S
å står jag nu där, en söndagseftermiddag i början på 70-talet
på julfesten i Missionskyrkan i
min hemby Töreboda, som en del av
Lucia och julspelet, för att med darrande händer dra tändstickan mot
plånet och tända det första ljuset…
… som jag har övat och övat på versen. Ljuset tar sig äntligen. Så har jag
ju också övat i smyg med tändstickor
och med brända fingrar som resultat.
För när ska man blåsa ut tändstickan? Idag vet jag att jag blåste för
sent. Mamma hade säkert heller inte
blivit glad om hon fått veta att hon
närde en ”pyroman” vid sin barm.
Så läser jag. Närförstaljusetbrinnerstårjulensdörrpågläntåjubelpsalmerklingaiheligtidadvent. Puuuh där tog
luften slut. Med största säkerhet var
det ingen som hörde vad jag sa men
vilken lycka, jag var först och jag var
färdig!
Skapa egna traditioner
Det har blivit en tradition för mig att
plåga mina nära och kära med att i
ett lugnare tempo förvisso, läsa den
här versen på första advent. Den sitter där som ett plåster och plåster gör
ju bara gott, eller hur? Förresten så
tror jag inte att de lyssnar längre på
mina väl valda ord i adventstid.
Hur viktigt är det med traditioner
i stundande jultider? Det blir ju jul
ändå. Man märker av det som tydligast när man är i färd med att skapa
ett eget hem med någon man tycker
mycket om. Det är nog då som man
talar som mest om vilka traditioner
man bär med sig. Vad då julgröt på

julbordet? Nej det har vi aldrig haft.
Bruna bönor, det är väl något västgötskt påfund eller? Det gäller att
kunna jämka och göra till sitt eget,
utan att tappa sina jultraditioner.
För visst är det så att inget ska förändras, i alla fall inte det som man
har med sig från barndomshemmet.
Jag, så vuxen jag är, förväntar mig att
när jag kommer hem till min mor och
far på julafton så ska det se ut som
det alltid har gjort. Det är nästan så
att julgranskulorna ska sitta på samma ställe som förr, fast det är ny gran
och nya förutsättningar. För så har
det alltid varit!

Uppror bland barnen
I mitt eget hem blev det tydligt det
året som jag inte hade varit förutseende nog att skicka den stora röda
julduken med min mor för att få den
manglad. Jag trodde i min enfald att
det inte var avhängigt för julens vara
eller icke vara hos oss, men tji fick
jag. Det blev uppror bland mina barn.
Hur kunde jag ens tänka tanken? Den
har alltid legat på bordet tillsammans
med den rödvita hemvävda duken.
Det hjälpte inte att jag sa att den var
omanglad och skrynklig. På kvällen
när jag kom hem rådde det en lite
uppsluppen stämning, inte bara för
att det var dan före dopparedan. Där
låg den på bordet med den vävda duken ovanpå, nystruken och fin. Barnens ögon tindrade när de förklarade
att så himla svårt var det väl inte att
stryka den med en hänvisning till att
detta är en tradition!

Viktigt för mig
Oavsett ålder så kan alltså en tradition vara den liggande tomten till
vänster i bokhyllan, namnade pepparkakor, mormors/farmors systers hemliga kolarecept, en röd julduk, en vers
från söndagsskolan eller något annat
som känns viktigt för just mig.
Så vill jag ta tillfället i akt och återkoppla till min barndoms julfest med
att ge er alla verserna till ”Dikt i Advent”. För hur det än ser ut, så är
det ju det här det handlar om i jultid
och vem vet, kanske kommer någon
i framtiden föra min tradition vidare
och med inlevelse läsa första versen i
adventstid…

Från mig till er en God jul och ett
Gott Nytt År!
* När första ljuset brinner står julens
dörr på glänt, och jubelpsalmer
klinga i helig tid advent.
* När andra ljuset glimmar vi höra
löftets ord, om konungen som
kommer med frälsning till vår jord.
* När tredje ljuset tändes i kulen vintertid, vi höra himlens klockor som
ringa fröjd och frid.
* Vi ser i fjärde ljuset en stjärna underbar, som ger på tiden gåtor, ett
evighetens svar.
Ann Sääv bor i Sandhem sedan
1985, där hon lever tillsammans med sin familj. Hon arbetar på expeditionen i Kyrkans
Hus i Mullsjö med diverse sysslor samt är scout på tisdagar i
Sandhems Församlingshem.

