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Genom död till liv

Följ påskens dramatik!
Gudstjänster, mässor, sång och musik
Det händer mycket i kyrkorna i påsk

Välkommen att vara med!

Ung eller gammal
Svenska kyrkan
har något att
erbjuda alla!

Countrymusiken
fick hela kyrkan
att sjunga med!

Staffan har gjort
ett viktigt val

Herde-krönikan

Våren visar vägen till livet!
Våren bär bud om liv. När knopparna börjar synas på de nakna
grenarna kan vi ana att något
nytt spirar, och inom oss tänds
ett hopp och en glädje. ”Våren visar vägen: Gud gör allting
nytt.” som det står i psalmen.
Ja, våren visar verkligen vägen,
men inte vilken väg som helst.
Våren visar vägen till livet. Den
är inte en geografisk sträcka som
går att räkna i kilometer, utan
en väg att gå inombords. Den
ger livserfarenhet och har ett bestämt mål. Du går inte vägen ensam. Jesus går den tillsammans med dig.
Livsvägen innebär ofta både smärta och glädje. Vi vet inte
vad livet ska innebära, men tillsammans med Jesus får vi
vila i Guds händer vad som än sker. Det är en trygghet att
få ha det så. I bönen Gud som haver barnen kär ber vi:
lyckan kommer, lyckan går, du förbliver Fader vår.
Trygghet är ett ord som återkommer i flera av svaren på
de enkäter som man har haft möjlighet att fylla i under
mars månad i Mullsjö-Sandhem. Frågan var: vad kommer
du att tänka på när du hör namnet Mullsjö-Sandhems församling. Med det svaret känns det som att förtroendevalda
och vi som arbetar i församlingen är på rätt väg, nämligen
att bereda plats för växande i tro och att visa vägen till Gud
med evangeliet både som utgångspunkt och mål.
Evangeliet sprids i möten mellan människor, i körsång,
samtalsgrupper, konfirmandundervisning, gudstjänster och
mycket annat. Att du får Kyrktuppen i din brevlåda är också för att du ska nås av budskapet om Jesus och det verkliga livet.

från en enda lök. Så är det med
evangeliet också. Det börjar i
Jesu liv och sprids över hela jorden, och du och jag har nåtts av
det genom någon annan människa. Vi får bära evangeliet
inom oss, dela det med andra
människor och låta det genomsyra hela livet.
Låt varje liten knopp på grenen och varje liten vårblomma
påminna dig om att Gud gör
allting nytt. I Jesu Kristi liv, död
och seger över döden blir det
tydligt och synligt. Du har bara
att vila tryggt och vänta på Guds stora under.
Med dessa ord önskas du en välsignad och glad påsktid!

Vila i din väntan.
Stilla mötet sker.
All din stora längtan
Herren hör och ser.
Våga vänta tryggt:
snart har dagen grytt.
Våren visar vägen:
Gud gör allting nytt.
Genom din ångest,
när allt är svårt,
Delar Gud din smärta
och all din gråt.

Svensk psalm 205

Kommande veckor handlar om vad som skedde före, under
och efter den första påsken. Du kan läsa bibeltexterna här
i tidningen, och höra dem ”live” i gudstjänsterna. Där får
du förstås de största upplevelserna tillsammans med andra
i bön och sång.

Elisabeth Falk Nilsson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems
församling

På bilden ser du många små krokusar. Dessa har kommit
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Vila i din väntan.
Stilla mötet sker.
All din stora längtan
Herren hör och ser.
Livet skiftar fort,
kvävs av dödens hot.
Herren skingrar rädslan;
kornets hopp är stort.
Framtiden väntar,
vila i tro,
Kornet som nu slumrar
snart börjar gro.

elisabeth.falk-nilsson@svenskakyrkan.se

E-post: mullsjo-sandhems.
forsamling@svenskakyrkan.se
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Hur gör du för att hitta
avkoppling i vardagen?
Text och foto: Marie Barrljung

Vi har frågat några församlingsbor hur de gör för att hitta vila i en stressig
vardag. Hur gör de egentligen för att få en paus och hitta återhämtning mitt i
allt som ska ordnas och fixas med?
också att kyrkorummet hjälper till att
hitta vila och lugn. Det finns alltid saker man borde göra hemma, men jag
väljer att gå till kyrkan på söndagarna istället.
På vardagarna kan det vara ganska
svårt att koppla av, det är jobb och
hemarbete som ska göras. I Kyrkans
Hus i Mullsjö har vi förmånen att ha
morgonandakt, det tycker jag också
ger ett andrum.
Semester fungerar också bra men då
vill jag resa bort för då kan jag verkligen koppla av.
Johnny Arström
Jag läser eller lyssnar på musik, det
är verklig avkoppling för mig. Jag
har läst mycket hela livet, ett av de få
media som fanns under min uppväxt
var radio, så läsning blev självklart.
Deckare är mina favoriter, man får
lära sig om andra kulturer och olika
sätt att tänka i olika delar av världen
– det är roligt att få veta mer om människors liv ur olika perspektiv. Det
händer också att jag nickar till och får
en mikrosömn mitt i läsningen!
Jag är ett jazzfreak och medlem i
jazzklubben i Jönköping och lyssnar
mycket hemma. Min bror var en duktig musiker men eftersom jag inte fick
spela klarinett för mina föräldrar så
ville jag inte lära mig att spela något
annat heller! Men att lyssna på jazz,
helst på piano, är vila för mig.
Fredrik Samuelsson
Jag passar på att vila när Abbe, snart
två år, sover på dagen. Egentligen är
det ju lite annat som skulle behöva
göras just då men det får vänta. Det
finns mycket som kan vänta till helgen! Sedan brukar vi laga varierad

och bra mat till Abbe när vi har tid.
Den fryser vi in i småportioner och så
behöver vi bara värma den till honom
på vardagarna. Min egen mat är mindre bra men den går fort, så matlagning på vardagarna tar i princip ingen
tid alls - jag sparar tid till annat och
prioriterar att få en lugn stund själv.
Birgit Andersson
Jag går gärna till kyrkan och firar
gudstjänst, då kan jag vekligen koppla av allt. Jag gillar musikgudstjänster och gärna i Nykyrka. Jag tycker
Jessica Olausson
Jag lyssnar på ASMR på nätet (Autonomous sensory meridian response) –
det är videos som ger avslappning för
hjärnan. Jag hittade de här filmerna
sedan jag blivit mamma till Edvin, nu
använder jag det nästan varje kväll
och blir jätteavslappnad av det – jag
brukar till och med somna. Det känns
ungefär som hårmassage på insidan!
Det kanske inte fungerar för alla men
för mig funkar det väldigt bra för att
gå ner i varv.
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Genom död till liv
Sammanställning och foto: Elisabeth Falk Nilsson

Följ påskens drama genom död till liv från palmsöndagen, som inleder stilla veckan
till annandag påsk då Jesus visar sig för lärjungarna.

Palmsöndagen
Den här söndagen inleder veckan före
påsk, stilla veckan. På Palmsöndagen
berättar kyrkan om den händelse som
också inleder adventstiden, när Jesus
red in i Jerusalem på en åsna för att
fira den judiska påsken med sina lärjungar och togs emot som kung av
folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna.
Intåget i Jerusalem –
Evangelium enligt Markus 11:1-11
När de närmade sig Jerusalem och
var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina
lärjungar och sade till dem: ”Gå bort
till byn där framme. När ni kommer
in i den hittar ni genast en ungåsna
som står bunden där, en som ännu
ingen har suttit på. Ta den och led hit
den. Om någon frågar er vad ni gör,
så svara: Herren behöver den, och
han skall strax skicka tillbaka den.”
De gav sig i väg och såg en ungåsna
stå bunden ute på gatan vid en port,

och de tog den. Några av dem som
stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar
ni åsnan?” Lärjungarna svarade som
Jesus hade sagt, och då lät man dem
gå. De ledde åsnan till Jesus och lade
sina mantlar på den, och han satte sig
upp på den. Och många bredde ut
sina mantlar på vägen, andra strödde
ut löv som de tog från träden runt
om. Och de som gick före och de som
följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens
namn. Välsignat vår fader Davids
rike som nu kommer! Hosianna i höjden!” Så kom han in i Jerusalem och
gick till templet. Och när han hade
sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan
var sent.

Skärtorsdagen
Den här torsdagen firas till minne av
den kväll när Jesus för sista gången
äter tillsammans med sina lärjungar
och instiftar nattvarden. Senare på
natten när Jesus och hans lärjungar
samlats i Getsemane
trädgård grips Jesus
av de romerska soldaterna.
Påskmåltiden förbereds –
14:12-16
Första dagen av det
osyrade brödets högtid, när påsklammen
slaktades,
frågade
lärjungarna: ”Vart
vill du att vi skall gå
för att ordna påskmåltiden åt dig?” Då
skickade han i väg
två av dem och sade
åt dem: ”Gå in till
staden. Där möter ni
en man som bär på
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en vattenkruka. Följ efter honom, och
där han går in skall ni säga till den
som äger huset: Mästaren frågar: Var
är salen där jag kan äta påskmåltiden
med mina lärjungar? Då visar han er
till ett stort rum i övervåningen som
redan står färdigt. Där skall ni ordna
för oss.” Lärjungarna gav sig i väg,
och när de kom in i staden fann de
att allt var som han hade sagt, och de
ordnade för påskmåltiden.
Jesus utpekar förrädaren –
14:17-21
På kvällen kom han dit med de tolv.
Medan de låg till bords och åt sade
Jesus: ”Sannerligen, en av er kommer
att förråda mig, han som äter med
mig.” Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andre:
”Det är väl inte jag?” Han svarade:
”Det är en av de tolv, han som doppar i skålen tillsammans med mig.
Människosonen går bort, som det
står skrivet om honom, men ve den
människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst
för den människan om hon aldrig
hade blivit född.”
Den sista måltiden –
14:22-25
Medan de åt tog han ett bröd, läste
tackbönen, bröt det och gav åt dem
och sade: ”Ta detta, det är min
kropp.” Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack
alla ur den. Han sade: ”Detta är mitt
blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer
skall jag dricka av det vinstocken ger
förrän den dag då jag dricker det nya
vinet i Guds rike.”
Jesus förutsäger Petrus förnekelse –
14:26
När de hade sjungit lovsången gick de
ut till Olivberget.

Långfredagen
Korset är det främsta kristna tecknet.
Det visar på hur stor Guds kärlek är
till oss människor. Gud går i döden
för vår skull. Genom korset besegras
ondskan och vi blir försonade med
Gud.
Korsfästelsen –
15:21-32
En man som just kom förbi på väg in
från landet, Simon från Kyrene, far
till Alexandros och Rufus, tvingade
de att bära hans kors. De förde Jesus
till det ställe som kallas Golgata (det
betyder Skallen). Där gav de honom
vin med myrra, men han tog inte emot
det. De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig genom att
kasta lott om dem. Det var vid tredje
timmen som de korsfäste honom. På
anslaget med anklagelsen mot honom
stod det: Judarnas konung.
Tillsammans med honom korsfäste
de två rövare, den ene till höger och
den andre till vänster om honom. De
som gick förbi smädade honom och
skakade på huvudet och sade: ”Du
som river ner templet och bygger upp
det igen på tre dagar – hjälp dig själv

nu och stig ner från korset.” Likaså
gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och
sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv
kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga
ner från korset, så att vi kan se det
och tro på honom.” Också de som
var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom.
Jesu död –
15:33-41
Vid sjätte timmen föll ett mörker över
hela jorden och varade till nionde
timmen. Och vid nionde timmen ro-

pade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi,
lema sabachtani?” (det betyder: Min
Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). Några som stod intill hörde
det och sade: ”Han ropar på Elia.”
En av dem sprang bort och fyllde en
svamp med surt vin, satte den på en
käpp och gav honom att dricka och
sade: ”Låt oss se om Elia kommer och
tar ner honom.”
Med ett högt rop slutade Jesus att
andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner.
När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det
sättet sade han: ”Den mannen måste
ha varit Guds son.”
Längre bort stod också några kvinnor och såg på, och bland dem var
Maria från Magdala och den Maria
som var Jakob den yngres och Joses
mor och Salome. De hade följt med
honom och tjänat honom när han var
i Galileen. Och där var många andra
kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem.
Gravläggningen – 15:42-47
Då det redan hade blivit kväll – det
var förberedelsedag, alltså dagen före
sabbaten – kom Josef från Arimataia,
en ansedd rådsherre, som också han
väntade på Guds rike. Han tog mod
till sig och gick till Pilatus och bad att
få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad
över att Jesus redan skulle ha dött.
Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När
han fick veta det av officeren skänkte
han Josef den döda kroppen. Josef
köpte linnetyg, tog ner honom och
svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången
till graven. Maria från Magdala och
Maria, Joses mor, såg var han blev
lagd.
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”Var inte förskräckta”

Därefter visade han sig i annan
skepnad för två av dem medan de var
på väg ut på landet. Också de gick
bort och berättade det för de andra,
men inte heller de blev trodda.
Sedan visade han sig också för de
elva medan de låg till bords, och han
förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på
dem som sett honom uppstånden.

Annandag påsk
Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt och på annandag påsk hör vi
berättelsen om hur två lärjungar är på
väg bort från Jerusalem till byn Emmaus. De går och samtalar om det
som hänt och plötsligt slår någon följe med dem. De förstår inte först vem
han är, men när han stannar hos dem
och äter, förstår de vem han är.

Påskdagen
Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna
kommer till graven är stenen bortrullad och Jesus är inte där. Kristen tro
är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord,
som hindrar livet, som stänger till
våra hjärtan och stänger ute livet rul�las bort.
Kvinnorna vid graven –
16:1-8
När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs
mor, och Salome välluktande kryddor
för att gå och smörja honom. Tidigt
på morgonen efter sabbaten kom de
till graven när solen gick upp. Och de
sade till varandra: ”Vem skall rulla
undan stenen från graven åt oss?”
Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick
in i graven och såg en ung man i lång
vit dräkt sitta där till höger, och de
blev förskräckta. Men han sade till
dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som
blev korsfäst. Han har uppstått, han
är inte här. Se, här är platsen där han
blev lagd. Men gå och säg till Petrus
och de andra lärjungarna: ’Han går
före er till Galileen. Där skall ni få
se honom, som han har sagt er.’” Då
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lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de
sade ingenting till någon, för de var
rädda.
Den uppståndne visar sig –
16:9-14
När Jesus hade uppstått på morgonen
efter sabbaten visade han sig först för
Maria från Magdala, från vilken han
hade drivit ut sju demoner. Hon gav
sig i väg och berättade det för dem
som varit tillsammans med honom
och som nu sörjde och grät. När de
fick höra att han levde och att hon
hade sett honom trodde de inte på
det.

Den uppståndne visar sig Evangeliet enligt Johannes
20:19-23
På kvällen samma dag, den första i
veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då
kom Jesus och stod mitt ibland dem
och sade till dem: ”Frid åt er alla.”
Sedan visade han dem sina händer
och sin sida. Lärjungarna blev glada
när de såg Herren. Jesus sade till dem
igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har
sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot
helig ande. Om ni förlåter någon hans
synder, så är de förlåtna, och om ni
binder någon i hans synder, så är han
bunden.

Nyfiken på

Solveig, socialarbetare med lång erfarenhet:

– Min uppgift är
att ge människor hopp
om en förändring
Text: Inger Ridström Foto: Privata

Kanske var det uppväxten med en utvecklingsstörd bror, som avgjorde hennes
yrkesval.
- Det är inte en slump att man blir socialarbetare, säger Solveig Lindström, som har
arbetat på socialtjänsten i Mullsjö med barn och ungdomar i mera än 20 år.

Y

rkesvalet för Solveig Lindström stod en gång mellan
sjuksköterska eller socionom
men nu har hon arbetat på socialtjänsten i Mullsjö med barn och ung-

domar sedan 1996 och har varit i yrket sen 1982.
Från allra första början arbetade
hon dock med att analysera vatten på
ett företag i Skara.

– Då analyserade jag vatten, idag
analyserar jag barns situation och behov, säger hon.
Fortsättning på sidan 8

Välkommen till Habo vackra kyrka! Solveig är aktiv i Habo församling bland annat som kyrkvärd.
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Nyfiken på
Jag kan inte ens tänka mig
att Gud inte finns!

Solveig har en stark gudstro även om det funnits tider av tvivel. Men Gud finns
med mig antingen jag vill eller inte, säger hon.
Hon läste till socionom i Umeå och
säger idag att det inte är en slump
att man blir socialarbetare, de flesta
har något med sig i bagaget som påverkar. Det fanns ett stort samhällsengagemang i barndomshemmet i
Mariestad. Det var alltid öppet för
diskussioner och man var ideellt engagerade. I botten tror Solveig ändå
att den egentliga orsaken till hennes
yrkesval var att hon växte upp med
en utvecklingsstörd bror. Föräldrarna
fick inte någon hjälp av samhället
utan var tvungna att dra en stor och
tung börda helt på egen hand.
- Människors situation är viktig för
mig, säger Solveig och idag känner
jag identifikation med mina föräldrar.
Föräldrar måste få hjälp för att orka i
svåra situationer. Vill man hjälpa ett
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barn så måste man också hjälpa föräldrarna!
Ökat behov
Det här var en tid i Sverige då man
hotade med socialen om man inte
skötte sig. Idag skäms människor inte
på samma sätt om de behöver vända
sig till socialtjänsten om de känner att
de behöver hjälp.
- Vårt uppdrag är att hjälpa, säger
Solveig med övertygelse.
Det finns ett ökat behov av socialens
tjänster kan hon se.
- Orsakerna är många, säger Solveig,
efter många års erfarenhet i yrket. Vi
lever i ett mera komplicerat samhälle i
dag. Sättet att leva är annorlunda och
ökade krav medför större stress vilket
ibland gör att människor inte orkar.

- Det vi kallar vanvård, brister i omsorgen, förklarar Solveig, ser annorlunda ut idag. Och vi får inte glömma
att många barn döljer sina problem
för vuxenvärlden.
Vill inge hopp
Samtidigt som behovet av social hjälp
har blivit större har också anmälningsfrekvensen och de så kallade
orosanmälningarna ökat.
Anledningen till det tror Solveig är
att människor visar större civilkurage.
Det har dessvärre också varit ett antal mycket uppmärksammade fall där
barn farit så illa att de dött och socialtjänsten på de berörda orterna har
fått utstå stark kritik. Kanske har det
bidragit till medmänniskors större benägenhet att slå larm.
- Vi ser ständigt över våra rutiner
när det gäller att ta emot anmälningar, berättar Solveig på tal om detta.
Alla på kontoret ska kunna ta emot
en anmälan och veta hur de ska göra
så att socialtjänsten kan vidta åtgärder snabbt om det skulle behövas. Sen
finns det ett system för hur vi utreder
ett barns situation. Vi gör en plan för
utredningen tillsammans med barnet
och föräldrarna. Vi söker vårdnadshavarnas samtycke så långt det går.
Det är en myndighetsutövning som
ska vara rättssäker och transparent
för dem det gäller.
- Utreda är lika med att reda ut, säger Solveig med ett litet leende. Under
utredningen strävar vi efter att ha ett
samarbete med föräldrar och barn.
Det gör att situationen förhoppningsvis blir mer avdramatiserad för dem.
Vi vill inge hopp om en förändring
genom att bidra med vårt perspektiv. Vi visar också på de resurser som
finns i familjen och kan på så sätt förstärka det som är bra.
- Det är som att lägga pussel, förklarar Solveig.
Målet med våra utredningar är att
familjen ser sina behov och äger sin
egen förändring, betonar Solveig.
Meningsfullt jobb
Ett tungt och svårt arbete, som hon
lätt skulle kunna leva med dygnet
runt kan tyckas.
- Jag försöker skapa en personlig
relation till människor i mitt arbete,
förklarar Solveig men den är professionell, inte privat. Jag stänger dörren
om mitt arbete när jag går hem. Visst
finns det tillfällen då känslorna dröjer

Solveigs nya hobby och experiment har gett resultat! Hemma i villan i Habo vinterodlar hon kryddor och grönsaker under
lysrör.
kvar som när det har hänt allvarliga
saker, konstigt vore det annars. Men
människor har ett ansvar för sitt eget
liv, ingen annan kan ha det. Jag tänker så när jag går hem för dagen eller
på semester. Om man inte vilar, gör
roliga och meningsfulla saker på sin
fritid så har man snart inte något att
ge.
- Det är ett meningsfullt jobb, säger
Solveig när vi pratar om att orka. Jag
tycker att det är intressant med människor och tycker om människor. Om
man sedan kan hjälpa någon så känns
det verkligen bra fortsätter hon och
berättar om ett fall där hon i efterhand fått vetskap om hur livet fick
en lycklig vändning tack vare hennes
insatser.
Hon har valt att bo i en annan kommun än den där hon arbetar, framför
allt av hänsyn till sina barn. I Habo
fanns föräldrarötterna och hon är bosatt där tillsammans med man, tre nu
utflugna barn och katten Gizmo.
Naturligt att vända sig till Gud
Den kristna tron betyder mycket för
Solveig.
- Jag har alltid trott, säger hon och
kan inte ens tänka mig att Gud inte

finns, säger hon med stor övertygelse.
- Det har varit naturligt att vända
mig till Gud, berättar hon. Men visst
har det funnits perioder i mitt liv när
jag sagt till honom att jag inte vill ha
med honom att göra. Men vad gör
man, han finns ju där i alla fall varken
man vill eller inte!
Under uppväxten i Mariestad sjöng
hon i skolkören och sedan också i
ungdomskören i Missionskyrkan.
- Mamma och jag gick till Svenska
kyrkan tillsammans och jag var övertygad om att hon trodde på Gud, för
vad hade hon annars i kyrkan att
göra. En dag när jag kom hem och
berättade för henne att jag tänkte
vuxendöpa mig i Missionskyrkan blev
hon jättearg. Du är redan döpt och
det duger bra sa hon. Hon berättade
att hon egentligen inte alls trodde på
Gud för det finns alldeles för mycket som man inte kan tro på i Bibeln;
jungfrufödseln, Jesu under och så
vidare. Det här beskedet gjorde mig
både förvånad men framför allt ledsen. Hon berättade också att när hon
och pappa överlämnade mig till dopet
lovade hon att ge mig en kristen fostran trots att hon själv inte kunde tro
och det löftet höll hon. Hon tvingade

med mig till söndagsskolan, Ansgarsjuniorer, läger med mera.
- Jag vuxendöptes i alla fall, utan
mamma och hennes samtycke. Vid
mammas dödsbädd fick jag dock
klart för mig att hon trots allt hade en
gudstro och en relation till Gud vilket
gjorde mig glad, säger Solveig.
Aktiv i församlingen
Under sina år i Skara bodde hon nästan granne med domkyrkan och såg
hur människor gick dit. Solveig hittade också dit för att lyssna på musik
och gå på gudstjänster.
Idag är Solveig aktiv i Habo församling och är ledamot i församlingsrådet, är kyrkvärd och sjunger i kyrkokören.
Musiken tillhör det stora fritidsintresset och nu har hon också fått ett
nytt intresse i att vinterodla. Sallad
och ärtskott gror nu under lysrör och
nyfikenheten på hur detta experiment
ska lyckas är stor. Än så länge är
plantorna små men snart har de förhoppningsvis vuxit till sig och Solveig
kan glädjas åt att få god utdelning på
sitt nya intresse.
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Om sakrament och gemenskap eller

Vad gör konfirmanderna
Foto: Marie Barrljung

Torbjörn Andersson, komminister i Mullsjö-Sandhems församling, är en av
dem som arbetar med konfirmanderna, som i år är rekordmånga. Här skriver
Torbjörn om vad konfirmationstiden innebär och hur betydelsefull den är för
våra ungdomar.

J

ag var 13-14 år gammal när jag
ensam höll min första konfirmandlektion, jag var alltså ett år
yngre än de som läste fram, som det
kallades då. Jag var nervös och höll
mig strikt till materialet, som jag fått,
men det var så det började. Med undantag för något år under mina studier har jag sedan arbetat kontinuerligt med konfirmander. Mycket har
hänt, idag 35 år senare har jag ogärna
en lektion ensam. Det blir mycket
bättre om man är ett gäng av ledare
runt en grupp och jag använder sällan
färdigt material, men jag har fortfarande ungefär samma idé med arbetet. Varje människa som ger Gud en
ärlig chans kommer att få sitt liv förändrat, alltså är mitt uppdrag att göra
varje konfirmand nyfiken på Gud.
Vem är du?
När man inleder en vänskapsrelation med någon så börjar den i en

slags nyfikenhet på varandra, att lära
känna varandra är viktigt för att skapa förtroenden. Att åka på läger och
utflykter tillsammans är alltså inte
mutor för att få unga människor att
vilja konfirmera sig utan en förutsättning för ett lyckat konfirmationsarbete. Men vi har dubbla agendor. Att
skapa förtroende för varandra, både
mellan ledare och konfirmander och
mellan konfirmanderna själva är nödvändigt, men bara halva sanningen,
vi vill nämligen också skapa en miljö
där konfirmanden får förtroende för
sig själv.
De allra flesta av oss vet att tonårstiden åtminstone delvis präglas av
svikande självförtroende och osäkerhet på vem man är och en avgörande
punkt för ett lyckat konfirmandarbete är att skapa en miljö, som stärker konfirmandens självförtroende.
En nyckel till att lyckas är att vi som
leder arbetet är generösa med oss

Malin Falk, vikarierande församlingspedagog, i ”runda-bords-samtal” med
några av årets konfirmander.
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själva, våra glädjeämnen, våra sorger
och det som gör oss arga. Desto fler
vuxna som vågar framträda som ” de
är i sig själva” inför en tonåring hjälper alltså till att skapa en grund att
stå på för den unga människan som
de själva kan bygga på. Ibland spelar
vi kanske paintball, eller lazerdoom,
i årets grupp var vi på allsvensk fotboll i Borås (eftersom prästen är just
gulsvart!), det kan handla om bowling eller något resmål där vi kanske
tävlar mot varandra eller på något
annat sätt avslöjar vilka vi är inför
konfirmanderna. I den miljön brukar många unga våga börja fundera
på och ibland dela med sig av frågan
vem man är. Vad som gör mig arg,
vad som gör mig ledsen, eller vad som
gör mig glad.
Vem är Gud?
Den vanligaste frågan jag får, är varför konfirmanderna inte ska gå i kyrkan. Oftast formulerat ungefär så
här: ”När jag gick och läste fick vi
minsann gå till kyrkan minst 14 gånger för att få konfirmeras”.
Det är ingen hemlighet att det här
stör mig. I Sverige har vi konfirmerat nästan 100 % av ungdomarna i
flera hundra år och ändå är Sverige
ett av de länder i världen där minst
människor går i kyrkan! Jag tror det
finns ett samband! Svenska folket
upplever kyrkan som något som är
förenat med makt och tvång. Präster
och pedagoger har nästan tävlat om
vem som tvingat sina konfirmander
till flest gudstjänstbesök, vems konfirmander som lärt sig mest psalmverser
utantill och vems konfirmander som
snabbast kan rabbla trosbekännelsen
och Herrens bön.
Sedan början av 80-talet pågår en
motsatt rörelse i Svenska kyrkan. Det

egentligen?

Skoj och allvar blandas under konfirmationstiden. Malin Helldin och Matilda Forsberg är två av årets många konfirmander.
handlar om att skapa lust runt gudstjänsten och kristen tro. Ledorden i
den rörelsen handlar om nattvard,
bön, musik, för många förkroppsligat
i Taizé. Den som besökt en onsdagsmässa under terminstiden i Kyrkans
Hus i Mullsjö, förstår vad jag menar.
Vi behöver inte lära konfirmanderna
vem Gud är, men vi måste skapa bra
mötesplatser. När konfirmanden och
Gud får egen tid kan det hända något. Sanningen om konfirmanderna
och gudstjänsterna är alltså att de
som konfirmeras i Mullsjö-Sandhems
församling idag, firar massor med
gudstjänster, men de flesta är anpassade efter unga människors förutsättningar och behov. Visst får konfirmanderna besöka en och annan söndagsgudstjänst, men för de som vill
fira gudstjänster ihop med konfirman-

derna och andra unga i församlingen
rekommenderar jag onsdagsmässorna. Det är önskvärt att fler som firar
sin vanliga gudstjänst på söndagarna
ibland dyker upp på onsdagarna, så
att det bildas mänskliga broar mellan
församlingens olika gudstjänster. Det
är också viktigt att förstå att just nattvarden är centrum för det här mötet.
Kyrkans framtid ligger i att vi firar
nattvard så ofta som möjligt.
Vad är kyrkan?
Vad får då konfirmanderna lära sig?
Vi har fortfarande konfirmandlektioner, de kan handla om de tio buden,
eller om Jesus, de kan handla om rasism, döden eller dopet, de kan handla om relationer, lögner och droger,
trafikvett eller om de liturgiska färgerna i kyrkan. Målet med all under-

visning är att förkunna att Gud som
älskar varje konfirmand, har blivit
människa i Jesus från Nasaret. Eftersom det målet sett ungefär likadant ut
för kyrkan i tvåtusen år, så använder
vi också i mycket samma material.
Konfirmanderna får fortfarande slå
i sina biblar och sjunga ur psalmboken, till och med Luthers lilla katekes
påverkar fortfarande utbildningen.
Och även om de flesta konfirmander
kanske inte får så stor ny kunskapsmängd med sig från konfirmationstiden, så hoppas jag och vi som jobbar
med konfirmander att de får med sig
en känsla av att kristen tro är livsviktig, att den kan förändra och fördjupa
och förnya mitt liv. Att kyrkan är mitt
hem och att det alltid finns en famn
som väntar på mig.

Rekordmånga konfirmander!
Glädjande nog har vi i år ett större antal konfirmander
än på länge och därför har vi tre olika konfirmationsgudstjänster för att alla släktingar och vänner ska få
plats på ett bra sätt i Nykyrka kyrka i Mullsjö. Första
gänget konfirmeras söndagen den 14 maj, nästa konfir-

mation blir lördagen den 20 maj och sista gänget konfirmeras dagen därpå, alltså söndagen den 21 maj.
Klockorna ringer samman till konfirmationsgudstjänst
kl 11 vid alla tre tillfällena och vi tror på fint väder,
glada konfirmander och en skönsjungande församling.
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En församling
med växtvärk
Församlingens aktiviteter lockar allt flera människor. Positivt förstås men det
betyder också att det kan bli lite trångt om utrymmet ibland. Men ingen är
bortglömd, alla är lika välkomna, skriver komminister Torbjörn Andersson!

D

e senaste åren har din församling i Mullsjö-Sandhem
förändrats mycket, flera går i
kyrkan, flera tar emot nattvarden regelbundet, det är flera barn och unga
i verksamheten och flera som frågar
efter kyrkans tjänster på olika plan,
alltifrån enskild själavård och stöd till
dop och vigslar.
Varför ser vi den här förändringen
just nu? Det finns flera samverkande

orsaker. Ofta är den spontana reaktionen att det beror på att kyrkorådet har knutit kompentent personal
till församlingens arbete. Naturligtvis
smickrande för oss anställda men det
är förmodligen bara en av flera faktorer. Att flera söker själavård och stöd
av olika slag är delvis ett resultat av
ett hårdnande samhällsklimat. Att
antalet dop ökar beror på inflyttning
och en föryngring av kommunens invånare vilket också syns i vår verksamhet för barn, familjer och unga.
Till det här kommer att vi har ett
tydligare fokus på gudstjänstfirandet i
församlingen vilket bland annat innebär att konfirmanderna firar mässa
vid varje konfirmandlektion. Kring
konfirmandarbetet knyts också
många äldre ungdomar, som dyker upp och firar gudstjänst helst
på onsdagens veckomässa men
även på våra tillsammansgudstjänster.
Tillsammansgudstjänsterna
lockar många
Vi firar flera tillsammansgudstjänster än tidigare! Vilket innebär att vi bara firar en gudstjänst
varje söndag men vi växlar
mellan församlingens kyrkor.
Något som slagit väl ut, det är
inte ovanligt med 90 eller flera
besökare på våra tillsammansgudstjänster vilket kan jämföras
med en vanlig söndag då vi kanske ser 70 besökare. Lägg därtill
onsdagens mässa som har cirka
30 besökare en vanlig vecka. En
tillsammansgudstjänst behöver
inte betyda en barngudstjänst,
det kan vara en musikgudstjänst
eller en temagudstjänst, det vik-

12 KYRKTUPPEN 1-2017

tiga är att den vill vara inbjudande för
hela församlingen.
Musik och körverksamheten har
tagit ett glädjeskutt den sista tiden
vilket resulterar i att fler människor
besöker våra lokaler och gudstjänster.
Men allt det här betyder egentligen
ingenting förrän det också får gensvar
i människans inre. Jesus den korsfäste
och uppståndne kallar dig att vara
hans lärjunge. Vi mäter inte och vill
inte mäta hur många som svarar ja
på den kallelsen i Mullsjö-Sandhems
församling.
När man växer får man lätt växtvärk
En del sörjer över att det inte firas
gudstjänst varje söndag i den ”egna”
kyrkan. Vi kan bara hoppas att glädjen över att flera firar gudstjänst ska
få vara större.
Vi måste samsas i våra lokaler i
större utsträckning, framför allt Kyrkans Hus i Mullsjö är fyllt av aktiviteter. Kafé Sigfrid är den största
verksamheten, här firas andakt varje
dag, här möts körer och solister. Vi
försöker ha minst en verksamhet för
varje åldersgrupp, vi har till exempel
en konfirmandverksamhet, som är på
på bristningsgränsen för stor för lokalerna. Vi försöker därför dirigera
om det som går till våra fina lokaler
i Sandhem och en del till Kyrkskolan
vid Nykyrka kyrka i Mullsjö.
Det är alltså flera verksamheter och
deltagare än tidigare i vår församling
men ingen ska känna sig mindre viktig eller bortglömd. Jag hoppas att
alla ska hitta något som tilltalar i det
rika utbudet av aktiviteter och kanske
finna nya vänner och mötesplatser.
Alla ska känna att de är mycket välkomna!

Malin, vikarierande församlingspedagog:

– Jag vill sprida känslan
att alla är välkomna!
Text: Malin Barrljung Foto: Privata

Malin är en riktig mångsysslare, som hunnit med mycket trots sin ungdom.
Nu vikarierar hon som församlingspedagog i Mullsjö-Sandhems församling.
Ungdomar och musik står högt på listan över vad som lockar henne. Kanske får
vi ta del av hennes erfarenheter från musikalgymnasiet!

M

alin Falk arbetar som församlingspedagog här i församlingen när Maria Karlsson
är föräldraledig med sin lilla dotter.
Malin är 24 år och bor i Tidaholm.
Hennes sambo är marsvinet Spero
(som betyder ”jag hoppas” på latin).
Malins kille Philip bor i Vartofta.
Trots sin ungdom har Malin hunnit med mycket och har bott på olika
ställen i landet – musikalgymnasium
i Lund, Svenska kyrkans grundkurs
på Helsjön, olika ströjobb här
och där, pluggat
latin på Göteborgs universitet och arbetat
som lärare i tre
år, främst med
svenska
som
andraspråk på
högstadiet och
gymnasiet.
Ända sedan sin
egen konfirmation 2008 har
Malin varit konfirmandledare i
Tidaholms församling där hon fortfarande har engagemang och trivs fint
eller som hon själv säger:
- Det är svinroligt att vara konfaledare! Som ung ledare blir vuxenkontakterna och ansvaret jag får väldigt
viktiga. Jag tror att det kan förändra
en person när han eller hon känner
att det spelar roll att jag är här. Mina
erfarenheter från Tidaholm innebär
att jag vill sprida känslan av att alla
är jättevälkomna, det spelar ingen roll

vem du är, det är kul att du är
här! Att kyrkan ”is the place
to be.”
Musikaliska kunskaper
Malins erfarenheter från Malmö Opera och hennes musikaliska kunskaper kommer vi
säkert få glädjas åt på ett eller annat sätt i församlingen.
Men det finns delar i musikalbranschen som hon inte tycker
om; favorisering, nödvändigt att känna rätt
personer och dessutom
ett kringflackande liv,
man bor kanske ett
halvår i Helsingfors för
att sedan flytta vidare
till Malmö. Det passar
inte Malin som vill ha
nära till sina kära.
Malin berättar att
hon är uppvuxen på en
gård med många olika
djur, att hon är väldigt
nära sin familj, och att
hon är djurvän. Jag
blir nyfiken på hennes
engagemang för djuren.
- Jag är vegetarian därför att jag
tycker att djurhållningen är kass, djuren ska leva ett så bra liv som möjligt.
Men jag äter kött från vilt, då vet jag
att de djuren har levt på ett naturligt
sätt, säger hon.
Kände mig hemma
Erfarenheterna från skolans värld är
också viktiga.
- Egentligen trivdes jag väldigt bra

som lärare, mina
elever var motiverade och tacksamma
så det var jätteroligt,
men själva lektionerna blir bara trettio procent av själva
jobbet, man ska
också vara förälder,
socialsekreterare och
administratör. Det är
omöjligt att hinna
med allt utan att bli sönderstressad,
säger Malin.
Jag frågar Malin hur det känns att
jobba i Mullsjö-Sandhems församling
och ännu så länge verkar hon trivas
som fisken i vattnet.
- Jag kände mig hemma här från
första stund! Min tjänst är väldigt
varierad och det gillar jag. Det skulle
vara tråkigt om allt vore likadant hela
tiden, det är superkul att lära känna
nytt folk och en ny församling. Här
får jag jobba både med sådant som
jag har gjort tidigare och utmana mig
själv med nya uppgifter, det känns
verkligen att det är här jag ska vara.
Vad gäller framtiden kanske hon
satsar på att utbilda sig till församlingspedagog, erfarenheterna från församlingen här spelar självklart roll i
det viktiga beslutet. Men Malin tycker att det finns mycket som är roligt.
- Ungdomar, organisation och musik
är ju jättekul, men viktigaste för min
del är att jag har ett jobb där jag kan
göra skillnad, det ska spela roll att jag
har varit här på jorden, jag vill inte
bara leva för min egen skull, avslutar
hon.
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En bannlyst och fredlös Luther
lade grunden till vår kyrka
Text: Ingemar Persson

När Martin Luther för 500 år sedan protesterade mot avlatshandeln, som gav
människor möjlighet att köpa sig fria från straff, blev han både bannlyst och
fredlös. Reformationen inom kyrkan, som han hoppats på uteblev och i stället
såg Svenska kyrkan dagens ljus.

D

satt sig i skuld. Luther, som själv var präst och
en 31 oktober 1517 ekade de berömda
biktfader, kände att han inte för sitt samvetes
hammarslagen i Wittenberg. Det var
skull kunde tiga, när ryktet om avlatshandeln
den 34-årige munken och teologipronådde hans öron. Så här kunde reklamen för
fessorn Martin Luther som spikade upp sina
avlatshandeln låta i sin mest vulgära form:
teser mot avlatshandeln. Samtidigt skickade
”När slanten i kistan klingar, sig själen ur
han ett brev till sin ärkebiskop med samma
skärselden svingar.” Luther skriver i brevet till
innehåll.
ärkebiskopen att han visserligen inte hört avVad var det Luther protesterade mot? Vad
latskrämarnas predikan, men att han däremot
är en avlat? Den bakomliggande tanken är
av Martin Luther
och reformationen
vet hur vanligt folk uppfattat det som sägs:
att Kristus och helgonen gjort så mycket goda
”De arma själarna tror, att de, då de löst avgärningar att de skapat ett överskott av förlatsbrevet, har försäkrat sig om sin salighet”,
tjänster. Dessa utgör en skatt som kyrkan (påoch dessutom befriat sina anhörigas själar ur skärselden.
ven) förfogar över. Den syndare som ångrade sin synd och
I en av teserna, nr 62, skriver Luther: ”Kyrkans sanna
bekände den, blev förlåten och slapp helvetesstraffen. Men
skatt är det allra heligaste evangeliet om Guds härlighet och
helt fri var han ändå inte. Kyrkan ansågs nämligen ha makt
nåd.”
att utdela straff både under detta livet eller i skärselden.
Luther fick inte den debatt han ville ha, men teserna
Dessa straff kunde nedskrivas eller efterskänkas genom avspreds, tack vare tryckerikonsten, över hela Europa och
laten i utbyte mot prestationer, till exempel penninggåvor.
ledde till att Luther blev både bannlyst och fredlös. Luther
Avlat kunde man skaffa inte bara för egen del utan även
hade önskat en reformation inom kyrkan, men utvecklingför andra, till exempel avlidna släktingar, som nu plågades
en ledde i stället till att kyrkan delades och ett antal proi skärseldens lågor.
testantiska nationalkyrkor såg dagens ljus, däribland den
Handeln med avlatsbrev passade ”bra” för en kyrka, som
Svenska kyrkan, som fick sin identitet fastställd vid Uppsala
var i stort behov av pengar. Det påbörjade bygget av Petersmöte 1593.
kyrkan i Rom hade blivit oerhört kostsamt och påven hade

500
årsminnet
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Staffan har gjort ett medvetet val

Aktiv i Pingstkyrkan
och medlem i Svenska kyrkan
Text: Inger Ridström Foto: Privat

Kommunpolitikern Staffan Bäckelid är aktiv i Pingstkyrkan i Mullsjö men också
medlem i Svenska kyrkan.
Det är ett medvetet val och han tycker att hans medlemskap bidrar till bra verksamheter i Mullsjö-Sandhems församling.

I

Staffan Bäckelids barndomshem
var familjen medlemmar i Pingstkyrkan men han ”ärvde” inte tron
utan tog själv aktivt och personligt
ställning när han blev medlem genom
vuxendop. Idag är han aktiv i Pingstkyrkan i Mullsjö. Men han är också
medlem i Svenska kyrkan.
- Principiellt är det fel att vara medlem i Svenska kyrkan också, säger
han. Men jag har förtroende för kyrkan och tycker att kyrkoavgiften går
till bra verksamheter.
Det är en förlängning av mitt kyrkliga engagemang och det är mitt medvetna val!
Att det skulle kunna vara ett känsligt val håller han inte med om!
Staffan har arbetat i Mullsjö kommun i 26 år och har bland annat varit
kommunchef. Sedan några år tillbaka
är han pensionerad och numera kommunpolitiker för Kristdemokraterna.
Fin gemenskap idag
Under sin uppväxt i ett pingsthem fick
han lära sig att den kyrkan var störst,
bäst och vackrast och det fanns ingen

nisk gudstjänst, som han gjorde upp
med Gud, förklarar Staffan. En upplevelse som fick honom att inse att
alla är lika mycket värda.
- I Guds trädgård finns det många
rabatter, beskriver Staffan sin inställning. Det finns skönhet i de andra rabatterna också! Vi människor är olika
och fromheten tar sig olika uttryck.
Det finns alltid en rabatt för mig men
det betyder inte att andra är fula.

Jag har förtroende för Svenska
kyrkan, säger Staffan Bäckelid och
tycker att hans medlemskap bidrar
till bra verksamheter.
ekumenisk känsla för andra trosuppfattningar. Idag upplever dock Staffan
att det finns en fin gemenskap mellan
kyrkorna i Mullsjö, där alla umgås i
Guds familj.
Det var under ett besök i en ekume-

Utnyttjar rösträtten
- Svenska kyrkan försöker följa med
i tiden, säger Staffan och rosar aktiviteterna, som sker i Kyrkans Hus i
Mullsjö, inte minst det populära Kafé
Sigfrid. Konfirmandernas resa där de
besökte tyska koncentrationsläger,
framhåller han också. Det ger ungdomarna nyttiga och bra insikter.
Att han har rösträtt i det kommande
kyrkovalet framhåller han också som
något positivt.
- Det är en maktaspekt, som ger
mig möjlighet att hjälpa till att styra
”min” församling, säger Staffan!

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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Allt det här
får du som medlem
i Svenska kyrkan!
Foto: Johanna Bard, Elisabeth Falk Nilsson, Inger Ridström m fl

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan får ta del av det stora utbud av aktiviteter
som församlingen erbjuder. Samtidigt är man solidarisk och tar ansvar både för sina
medmänniskor och för det kulturhistoriska arv, som våra kyrkor utgör.

T

ack vare alla som är medlemmar i Svenska kyrkan kan
Mullsjö-Sandhems församling
erbjuda kommunens små och stora
innevånare bra och trevliga möjligheter att träffas och trivas tillsammans.
Av dem som bor i kommunen är
drygt 70 procent medlemmar i Svenska kyrkan! Många av dem deltar ofta
i olika verksamheter och gudstjänster,
några deltar mindre och en del inte
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alls. Kanske tillhör du dem, som inte
deltar så ofta eller inte alls och som
ibland undrar varför du ska vara med
och betala till något som du inte utnyttjar.
- Men ta dig då några minuter och
läs igenom det här, säger kyrkoherde
Elisabeth Falk Nilsson
Det är likadant med mycket vi betalar till, exempelvis skatten. Vi kanske
inte har några barn i skolan, vi är inte

sjuka eller har behov av äldreomsorg.
Just nu i alla fall. Men ändå är vi med
och betalar. Det kallas solidaritet. Ett
samhälle och även en kyrka är i behov av solidaritet och ”ett omvänt
tänk”; att man är med och bär upp
något, inte bara att man ska ha nytta
av det.
Ditt medlemskap är alltså viktigt
och gör det möjligt för dig och dina
medmänniskor att ta del av kyrkans

unika möjligheter att ge hjälp och
stöd i utsatta situationer lika väl som
glädje och gemenskap!
Verksamheter för alla åldrar
Här i församlingen finns verksamheter för i stort sett alla åldrar. Öppet hus för småbarnsföräldrar, som
tillsammans med sina småttingar vill
umgås med andra i samma situation.
Ungdomarna kan komma till evenemang efter skolan där de erbjuds allt
från matlagning till spännande utflykter.
Sugen på gott kaffe, hembakat bröd
och lite sällskap. Då finns Kafé Sigfrid
i Kyrkans Hus i Mullsjö. Den som vill
tar gärna med sig sin stickning och
gör de andra sällskap i stickkaféet!
I konfirmandundervisningen finns
både glädje och allvar och den ger
tonåringarna möjlighet att växa och
bli självständiga.
För den som gillar att sjunga finns
alla möjligheter att utveckla sin sångförmåga under kompetent ledning.
Ensam, ledsen och i behov av att
prata med en klok människa? Då
finns det alltid någon i församlingen
att vända sig till.
Gudstjänster och konserter i församlingens vackra kyrkor välkomnar alla
människor men det är genom människors medlemskap som kyrkorna kan
hållas öppna och i fint skick!

Vid livets största händelser dop,
konfirmation, bröllop och begravning
finns kyrkan där och förmedlar glädje
och fest såväl som tröst och stöttning.
Vad används kyrkoavgiften till?
Största delen av medlemsavgiften går
till den egna församlingens verksamhet. Den ska räcka till arbetet med
barn, konfirmander, ungdomar och
äldre, till körer, familjerådgivning,
jourhavande präster, mötesplatser och
aktiviteter för ensamma och hemlösa,
till gudstjänster, dop, vigslar och begravningsgudstjänster.
Vet du att:
•
Mer än hälften av de som bor i
Sverige tror på Gud eller på någon
slags ande eller livskraft.
• Flera går i gudstjänst i Svenska kyrkan än på bio under ett år.
• Åtta av tio svenskar anser att det är
i kyrkan som de viktiga händelserna
i livet inträffar.
• 70 procent av konfirmanderna i landet är positiva till sin konfirmandtid.
•
Svenska kyrkans barnverksamhet
har över en miljon besök om året av
barn i förskoleåldern.
• Svenska kyrkans verksamhet är beroende av medlemmarnas avgift,

kyrkoavgiften, som samlas in via
skattesystemet.
Riksgenomsnittet
för den är ca 1 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. I kyrkoavgiften ingår begravningsavgiften.
•
En stor majoritet av Sveriges befolkning anser att det är viktigt att
kyrkorna finns kvar och att de inte
förfaller.
• Ett av landets populäraste utflyktsmål vid sidan av nöjesparker är en
kyrka. Domkyrkorna i Uppsala och
Lund har tillsammans flera besökare än Gröna Lund i Stockholm.
•
Svenska kyrkan är landets största
arrangör av musikevenemang och
står för en tredjedel av konsertutbudet i landet.
• Begravningsgudstjänsten finansieras
av kyrkoavgiften och hålls för den
som vid sin bortgång var medlem i
kyrkan.
•
Alla skattepliktiga betalar begravningsavgift, som tas ut via skattesystemet. I den ingår gravplats och
annan lokal än kyrkan för samling
kring kistan.
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Välkommen till kyrko
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orna i påsk!
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Hänt & Hört
Vi välkomnar våra

Medarbetare: Marie Barrljung och Torbjörn Andersson

Årsmöte med SKUM

nydöpta
Irma Linda Alfa Nero
Elna Sara Gunnarsson
Wilma Sofia Gustavsson
Vincent Bernt Gustavsson
Jessie Lisbeth Sonja Stein
Maja Agnes Emilia Sandström
Milian Harley Melz
Wera Stina Carlén
August Theodor Lundgren
Julia Linnéa Josefin Lundberg
Ebbe Albin Erik Strauss Gustafsson
Charlie Stig Louie Holmström
Meja Emma Annika Röjens
Inez Ruth Ingrid Rosgren
Tage Lars-Erik Daniel Didriksson
Hailie Christina Lilly Bergk

Vi minns våra

avlidna
Maj-Britt Magnusson f 1924
Claes Gunnar Moberg f 1924
Torbjörn Andersson f 1925
Anna Britta Karolina Karlsson
f 1926
Dagmar Gunhild Linnea Eriksson
f 1926
Rune Fredrik Rehn f 1929
Rauha Annikki Ilkko f 1930
Bror Henry Klasson f 1930
Maj-Britt Johansson f 1930
Gullan Hedvig Marie Louise
Karlsson f 1930
Arvid Gustav Lennart Hagert
f 1932
Torhild Lilijan Cecilia Johansson
f 1934
Lars Erik Lennart Mörk f 1936
Göte Angatyr Dahlberg f 1940
Sven Göran Lindahl f 1941
Irja Gunilla Gustafsson f 1944
Bengt Olof Sköld f 1945
Rigmor Christina Wikström
f 1945
Harald Karl Gustaf Runström
f 1946
Ann-Kristin Nilsson f 1946
Ulla Eva Margareta Forsberg
f 1947
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I slutet av februari hade Svenska Kyrkans Unga i Mullsjö, SKUM, årsmöte
efter onsdagsmässan. I stora drag
godkände vi styrelsens arbete under
2016, valde en ny styrelse, reviderade

stadgan och diskuterade verksamhet
för innevarande år.
Här är en bild på den nya och taggade styrelsen! Ordföranden heter
Ronja Eden även i år.

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

Minnesord
Bengt ”Picko” Sköldh har lämnat
oss i stor saknad.
Han var verksam som ledamot av
kyrkofullmäktige och kyrkoråd
i Mullsjö -Sandhems församling
under flera år och tjänstgjorde
också som kyrkvärd en kortare
tid.
Vi minns ”Picko” som en god
och glad person med mycket humor som lockade oss till många
glada skratt genom åren.
Han var även en mycket uppskattad medarbetare och kåsör
i församlingstidningen Kyrktuppen.
Helvi Dahlén
Kyrkorådets ordförande

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

Vi gratulerar våra

NYGIFTA
Mari Sjöblom och Åke Lundqvist
Lucy Gilbert och Bill Hansson
Pernilla Modig och Michael Stein

Nästa nummer av Kyrktuppen

Lek och allvar när Efter Plugget övernattade
Under sportlovet ordnade vi
en övernattning i Kyrkans Hus
i Mullsjö för barnen, som är
med i Efter Plugget – det är
alltid mysigt att vara flera som
sover över och som hittar på
lite galenskaper ihop. Under
dygnet tillsammans hann vi
med att åka sopsäck i backen

vid hopptornet vid Mullsjön,
vila som sälar i solen, gå till
Nykyrka kyrka i natten, leka
en massa, ha andakter och
laga en trerätters middag tillsammans.
Supermysigt gäng – det får vi
göra igen!

Mullsjöungdomar på äventyrsresa till fängelseön
Under sportlovet i februari var det
fullt hus på Prison Island av härliga
Mullsjöungdomar! Prison Island är
ett upplevelsecenter där det precis
som i tv-succén Fångarna på fortet,
handlar om att samarbeta i lag och
lösa stora och små utmaningar och
samla så många poäng som möjligt.
Konfirmanderna, konfirmandledarna,
ungdomsgruppen, XL och Efter Plug-

kommer ut den 27-28 MAJ 2017

get bussades till äventyret i Huskvarna. De delades upp i mindre grupper
och härjade loss i olika banor där det
bland annat gick ut på att ta sig undan hajattacker genom att klättra på
väggar, lösa kluriga Einsteinfrågor,
krypa på rullande stockar, utmana sin
reaktionsförmåga och också visa upp
sin bollkänsla.
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Hänt & Hört

Cross-countrymusiken
fick hela kyrkan att sjunga med!
Hela Nykyrka gungade av sång och
musik vid Cross-Countrygudstjänsten
i mars.
En fullsatt kyrka fick lyssna till solosång, körsång av församlingens körer
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med gästartister och bidrog själva
med mäktig allsång. Under musikalisk ledning av Magnus Engblom och
församlingens kantor Gerd Ebegård
och tillsammans med rutinerade och

spelglada musiker framfördes en lång
rad klassiska, kristna countrylåtar till
publikens stora förtjusning.
Foto: Fredrik Gustafsson m fl

Tankar inför påskdagen
Livet är starkare än döden
V
i firar påsk. Vad betyder det?
Att vi firar minnet av någon
som dog? Nej, det gör vi på
Långfredagen. Att vi firar minnet av
någon som blev levande igen? Inte det
heller. Påsken är inte ett minne av något som hände en gång. Påsken handlar om något som har hänt och som
händer hela tiden. Det är som det står
i en psalm: "Vi sörjer ej hans minne.
Han är vår morgondag. Han är ej
bland de döda. Han är vår framtids
Gud." (Psalmboken 743)
Ett barn som varit i kyrkan och tagit intryck av psalmsången, gick där
hemma och sjöng: "Uppstoppad Jesus, hurra, hurra" (i stället för: ”Uppstått har Jesus…”, Psalmboken 612).
Ibland har vi faktiskt behandlat Jesus
ungefär som en uppstoppad relik som
vi förvarar i kyrkan och visar upp för
att hålla minnet av honom levande:
Där är platsen där han föddes och här
bodde han och där dog han och här
är graven.
Osämja om den heliga graven
Märkligt att så många troende vall-

färdar till hans grav. Om det nu är
honom själv man vill möta, så kanske
det inte är bästa stället – den enda
plats där han enligt Bibeln inte finns.
Fast egentligen är det inte så lustigt
som det låter. För om det är någonstans där kristna av olika schatteringar, präster och munkar från olika
kyrkor och samfund regelbundet råkar i luven på varandra, så är det i
gravkyrkan i Jerusalem. Och eftersom
de kristna inte kan samsas om den heliga graven, så är det två muslimska
familjer, som har hand om nyckeln till
Gravkyrkan. Med tanke på dessa strider så vill man gärna tro att det även
idag är sant som ängeln sa: "Han är
inte här!"
Nej, det som påsken handlar om är
att livet är starkare än döden, att godheten är starkare än ondskan, att kärleken är starkare än hatet. Livet, godheten och kärleken kan inte besegras.
Jesus dog, ja, men ständigt och jämt
påstår människor att de har mött honom och upplevt hur liv och kraft och
kärlek strömmar från honom. Och så
har det pågått i snart två tusen år.

Påskskratt i fornkyrkans firande
Det gick inte att stoppa Jesus. De som
trodde att de hade lyckats med det,
blev grundligt lurade. April, april... I
fornkyrkans påskfirande ingick något
som man kallade påskskrattet. Man
skrattade av glädje över att Guds
fiender, döden och djävulen, blivit så
grundlurade på påskdagens morgon.
”Livet vann, dess namn är Jesus!”
(Psalmboken 153)
En dag ska vi alla dö. Ja, men bara
den dagen. Alla andra dagar ska vi
leva. Låt oss behålla det perspektivet.
Döden inträffar en gång i en människas liv, men livet kommer till oss hela
tiden. Jesus lever, och den som tror på
honom har redan del i det eviga livet.
Därför kan vi säga med Margareta
Melins hoppfulla kärnord:
Du är livet, starkare än döden.
Med dig i mitt hjärta kan jag inte
dö.
Ingemar Persson
Präst
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Solförmörkelse och tågolycka
i ett Mullsjö där många
mullsjö
nya företag startar
Historia
1954 var Mullsjö en av de orter i södra Sverige, som hade total solförmörkelse. Människor kom hit med extratåg för att bevittna händelsen.
Mera dramatik under 1950-talet när en järnvägsolycka inträffade på stationsområdet.
Här fortsätter Bengt ”Picko” Sköldhs krönika om hur Mullsjö växer till det samhälle vi
har idag.
• 1950: 13 oktober. Mullsjö Folkhögskola påbörjar första läsåret i
fastigheten Björksäter som huvudmannen SAU (Svenska Alliansmissionens Ungdom) övertagit. Folkhögskolan startade verksamheten i
Kortebo utanför Jönköping den 5
oktober 1949.
	Mullsjö Persiennfabrik startas av
Yngve Larsson, Ragnar Andersson
och A Dravnieks.
	HW-Maskiner startas av Karl-Axel
Walther.
	18 oktober. Nykyrka Hembygdsförening bildas på Rosenborgs
Pensionat på initiativ av Herman
Ahrén.
	Åkes Konfektion grundas av Åke
Enghedh.
	13 juli. Mullsjö IF genom ordföranden Sven Axell, säger upp
det förhyrda området på Sjöryds
skogsmark, som använts till dans-

”Pickos”
mullsjöhistoria
Kort tid innan ”Picko” blev
sjuk, skickade han mig ett digert
material om hur Mullsjö växte
fram och blev ett modernt samhälle. Det har blivit ett uppskattat inslag i Kyrktuppen, så jag
har för avsikt att fortsätta att
publicera texterna trots att han
inte är med oss längre.
Jag är övertygad om att
”Picko” inte skulle haft något
emot det, kanske skulle han till
och med blivit lite stolt, på sitt
stillsamma och försynta sätt!
Inger Ridström
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och festplats under benämningen
Idrottsparken, till ägaren av området, fru Vera Sager, Ryfors Bruk
Nedre, Mullsjö.
•1
 951: Ljungqvists Eftr. affärsfilial
på Ryfors övertas av Bror Spång.
	EWE:s Metallfabrik, grundad av
Erik Wernald, uppför fabriksbyggnad i trä, bakom bostadshuset Furudal, Nykyrka.
•1
 951-1952: "Sparbankshuset"
uppförs på tomt i centrum, korsningen Kyrkvägen-Krons Väg
(Kyrkvägen slutade framför nya
fastigheten.)
•1
 952: 251,6 hektar mark omfattande gårdarna Torestorp, Ruder och
Gruvered i Habo kommun överförs
till Mullsjö kommun.
	Affären i Ryfors läggs ner efter 60
år.
	Mullsjö-Brännaren startas av Erik
Wernald och Karl Nordh.
	Stenfastighet (klädd i gult fasadtegel) uppförs utmed Sjövägen, nedanför Skogsäter.
	Kyrkan förses med elektrisk uppvärmning.
	8 april: Badhuset öppnas för allmänheten/skolan (bastu, karbad).
•1
 953: Gunnarsbo Nedre folkskola
invigs efter nybyggnation.
	Tore Landh flyttar till Mullsjö
från Tråvad och övertar bageri i

fastighet utmed Sjövägen (senare
bostadshus för familjen Frithiof
Lundstedt). Enrollerar tidigt sina
bröder i rörelsen.
	24 april: Avsyning av nybyggt tvättoch badhus utmed Strandvägen
(mitt emot Järnvägshotellet).
• 1953-1955: Hökensås Gästhem
uppförs.
• 1954: AB Sunway Pesiennfabrik
upphör.
	AB Ljungqvists Eftr. inviger ny affärsfastighet utmed Strandvägen
10.
	Lokalerna som tidigare rymt Ljungqvists speceriaffär blir nu herrmanufaktur, hattmode och herrekipering.
	Ros-Trikå startas. Namnbyte senare till Vestio Textil AB och därefter
till Damella AB.
	Onsdagen
den 30 juni:
Solförmörkelse med
en begränsad sektor
av södra
Sverige som
Specialglasögon för
solförmörkelsen
total solförmörkelse,
däribland Mullsjö. Extratåg bland
annat från Malmö till Mullsjö
med 300 personer för att bevittna solförmörkelsen på plats
(FT.1.7.1954).
	Augusti: Birgitta Romanov hittas
död av Aldor Lind på hans ägor.
Dammen på Ryfors tömdes i samband med sökandet av Birgitta Romanov. Hon vistades på Ryfors.

1953 Gunnarsbo nedre

• 1955: BP öppnar i ny fastighet vid
viadukten. Ägare: Karl-Johan Kjell-

gren och Karl-Axel Walther. Tomten arrenderas av ägaren familjen
Georg Ottosson.
	Folkes Möbler i nya lokaler utmed
Järnvägsgatan. Ägare: Folke Johansson.
1961 Olofsdal
 andhs Konditiori öppnar ny konL
ditoriservering på andra våning i
fastigheten hörnet StrandvägenSjövägen.

8 juli 1957 Järnvägsolycka

	Första av de två stiftelsehusen
(Olofsdal) hörnet Kyrkvägen-Gunnarsbovägen uppförs.
Kjellgrens Charkuteri upphör.

• 1957: Järnvägsolycka framför stationshuset.

	Tillbyggnad av Mullsjö Snabbköp.

	Ängsgårdens ålderdomshem uppförs Tillbyggt 1968, 1972, 1975,
1979, 1981, 1982.

1963 Radhusen
Olle Björk startar tryckeri i garage.
	Majarinkens ishockeybana klar.
• 1964: Hugo Åsberg köper industriområde utmed Falköpingsvägen.
Tio år senare byggs ny industrifastighet på området.
	Ny föreståndare för BP i Mullsjö:
Lars-Olof Svensson från Blekinge.
	Kommunhusbygget påbörjas.
	Ny brandstation i f d Konsumbutiken utmed Kyrkvägen i Stiftelsehuset.

1961 Tillbyggnad Mullsjö Snabbköp

	Atteviks startar bilförsäljningsfilial
i Mullsjö i fastighet snett bakom
Mullsjö Bilverkstad. Föreståndare:
Gösta Jacobsson.

Karl-Johan Kjellgren chef för nya
charkuteriavdelningen.
1953 Gunnarsbo nedre

	Konsum bygger ny fastighet hörnet
Kyrkvägen-Ängsgatan.

 ytt väg-garage på vad som senare
N
blir norra industriområdet.

•1
 962: Läskedrycken Zingo - försvinnande god – registrerad.

	Arne och Elsa Schön övertar Falkenströms kiosk utmed Sjövägen.
	Konsum öppnar butik i nyuppförd
kommunfastighet hörnet Kyrkvägen-Ängsgatan.
• 1959: Arne och Elsa Schön öppnar
korvkiosk i befintlig kioskbyggnad.
• Början 1960-talet: Sjövägen börjar
förbättras, rakare och bredare men
ungefär samma sträckning. Kurvan
vid fotbollsplanen dras vidare ut
mot skogen. Dansbanan försvinner.
	Vatten- och avlopp grävs från
samhället fram till fotbollsplanen.
Senare grävs va från industriområdet till Friluftsgården för att ännu
senare knytas ihop med tidigare
ledningar från motsatt håll.
• 1960: Furens Konfektion startas.
• 1961: Björksäter byggs ut med en
vinkelbyggnad.
	Mullsjö kommun uppför hyresfastigheterna Olofsdal på tomt vid
korsningen Gunnarsbovägen-Kyrkvägen.

	Mullsjö Ishockeyklubb bildas.

	Annan registrerad läskedryck på
60-talet: MERRY - i gröna knottriga buktiga flaskor.
• 1962: Varuboden öppnar i källarplan på gaveln till Olofsdal. Ägare:
Lilly Klingberg och Greta Gustavsson.

1964 Kommunhuset
• 1965: Vattentornet uppförs (11
meter i ytterdiameter).
	Kommunhuset uppfört.

	Elljusspår uppförs vid Friluftsgården.

	Pressbyråkiosken flyttas från kiosk
vid järnvägsstationen till lokaler i
nya kommunhuset.

• 1963: AB Ljungqvists delas i två
bolag: AB Ljungqvists Eftr. och
Ljungqvists Textil AB.

	Ove Engstrand övertar plåtslageri
efter familjen Hugo Åsberg som
övergått till industriverksamhet.

	Bröderna Allan och Georg Wernald
säljer Ramona textilfabrik till Eiser.
Platschef blir Kjell Eng.
	Filadelfiakyrkan uppför nybyggd
kyrka utmed Järnvägsgatan.
	Mullsjö Bilverkstad får nya ägare:
Ingvar Sandahl och Björn Ohlsson.
	Juli: Lekplats på grönområde mellan Mullsjö Sjukhem och enfamiljsvillorna utmed Brunnsvägen.
	Hösten: Första radhusen utmed
Parkvägen. Tre huskroppar med
sammanlagt 25 lägenheter.

Foto: 1950-1959
Bengt FLYING Holmberg,
1960-1964
Bengt HERNUS Hansson
Tack till Nykyrke Hembygdsförening, som lånat ut bilderna. Tack också till Bengt J:son
Ljung, Håkan Wickert och alla
andra som hjälpt till med bildmaterial!
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Baka Helvis fina påsktårta!
Kyrkorådet har en ordförande
som är både mat- och bakningsroad. Helvi Dahléns bakverk finns också ofta i kafé
Sigfrid. Här har hon gjort en
lättbakad påsktårta speciellt
för Kyrktuppens läsare!
Det här behövs:
4 ägg
2 dl socker
1 dl vetemjöl
3/4 dl potatismjöl
11/2 tsk bakpulver
Gör så här:
Vispa ägg och socker. Tillsätt vetemjöl,
potatismjöl och bakpulver och blanda
väl.
Grädda tårtbotten i 175° i 35 minuter.
Dela botten i tre delar.
Fyllning 1:
2 dl vaniljkräm
Fyllning 2:
2 dl blåbärssylt
1dl vispad grädde
Garnera med smörkräm och spritsad
grädde.
Smörkräm:
100 gr smör
1dl socker
1 äggula
1 tsk vaniljsocker
Låt koka ihop under omrörning
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Fråga prästen
Därför hjälper församlingen
muslimska flyktingar!
Hej Torbjörn,
Jag är en gammal trogen medlem av Svenska kyrkan och har alltid varit lojal
mot ”min” kyrka även när det har blåst omkring den och man har blivit mer
eller mindre uppmanad att lämna kyrkan.
Men nu blev jag i alla fall blivit väldigt förbryllad när jag häromdagen hörde
att vi hjälper muslimska flyktingar som kommit hit, både praktiskt och ekonomiskt. Varför ska vår församling ställa upp och hjälpa människor med en
annan tro? Jag är väl inte mera fördomsfull än människor i allmänhet men
jag har svårt att förstå hur ni resonerar i det här fallet.
Undrande församlingsbo
Hej
Och tack för din fråga. Vi har hört
att du inte är ensam om dina funderingar, så jag vill svara utförligt.
Man kan säga att det finns tre
delar i det här svaret.
Först det svar som ligger närmast till hands. Jesus kräver det
av oss, han är så tydlig med hur
vi ska behandla andra, han verkar
inte heller göra någon skillnad på
människor. Det enda han möjligen
kan ha en åsikt om är att vi ska
vara extra hjälpsamma mot judar.
Men Jesus använder exempel och
visar i handling att alla, till och
med de folk som hans omgivning
avskydde, skulle behandlas likvärdigt, han hjälper samarier och greker och romare. Även de, som förtrycker hans eget folk hjälper han
och till och med umgås med dem.
Gyllene regeln är Jesu egna ord
”allt vad ni vill att människorna
skall göra för er, skall ni också
göra för dem”.
Här skulle jag kunna avsluta mitt
svar men jag vill förklara hur vi
som församling resonerar när vi
försöker hjälpa.
Först och främst försöker vi att

inte ge ekonomiskt stöd alls, vårt
land och vårt samhälle har funktioner för att ingen ska behöva
svälta eller frysa. Vi är en del av de
goda strukturerna. Vårt uppdrag
är först och främst att hjälpa människor med det som rör tro, andlighet och den sortens kriser, som
kan uppstå i vår tillvaro där pengar inte gör någon större nytta.
Men ibland hamnar människor
lite snett och kan behöva hjälp
tillfälligt för att komma rätt. En
skilsmässa, en oförsiktig utgift
när man plötsligt blir arbetslös eller sjukskriven. Eller som i de fall
du nämner, man har flytt till ett
främmande land och pengarna är
slut. Varje gång någon kommer hit
finns det en krånglig historia bakom och inget fall är det andra likt.
Vi vill gärna hjälpa men ibland
måste vi säga nej. Om någon
kommer regelbundet säger vi nej,
vi kan inte vara den som försörjer
någon. Om vi misstänker att pengarna inte alls går dit de säger, är
vi också försiktiga. Vi köper hellre mat än ger pengar, vi försöker
hjälpa till med exempelvis läger-

vistelser eller en rekreationsvecka
när det går tungt för familjer och
vi har, om det går, kontakt med
myndigheterna för att inte motarbeta andra hjälpinsatser.
Merparten av de pengar, som vi
undantagsvis lämnar ut kommer
från kollekter och gåvor där vi
talat om vad pengarna ska användas till. Om du vill ge till de här
ändamålen kallas det församlingens diakonala verksamhet. Bara i
sällsynta fall används pengar från
kyrkoavgiften.
En sak är säker, vi blir lurade och
utnyttjade emellanåt men andra
gånger blir vår hjälp till tröst och
glädje.
Men när det gäller människor av
annan tro finns det ytterligare en
aspekt. Det är vanligare att människor, som inte alls tror på Gud
får hjälp av oss, än just muslimer.
Vår grundhållning är emellertid enkel - vi vill gärna påverka
människor att bli kristna men det
fungerar dåligt att hota eller övertala någon att bli kristen och det
vore helt enkelt fruktansvärt att
säga till någon… ”jo du kan få
hjälp om du blir kristen först…”
Men när vi kan göra Jesu kärlek synlig för andra människor så
väcks en nyfikenhet. Många muslimer, som kommit i kontakt med
kyrkan i Sverige väljer att döpa
sig vilket kan innebära livsfara för
dem i vissa länder men så viktig
kan den kristna tron bli att man är
beredd att dö för den. Men vi kan
egentligen bara visa den i handling
genom att hjälpa muslimer eller
hinduer eller människor, som lämnat Svenska kyrkan, kan vi göra
Jesus synlig och då kan allt hända.
Hoppas att du nu lättare kan
stödja och förstå hur vi tänker när
vi ger stöd från din församling.
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.
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Familjen ansöker om en dräktig

Familjenkviga
ansöker
en dräktig
frånom
kyrkan.
kviga från kyrkan.

22
OmOm
kvinnan
ärär
den
kvinnan
densom
somfår
fårutbildning
utbildning
ochoch
ansvar
förför
kon,
ansvar
kon,kan
kandetta
dettabidra
bidra
tilltill
attatt
stärka
kvinnans
stärka
kvinnansställning
ställning
i samhället.
i samhället.

En i familjen får utbildning i hållbart

En i familjen får utbildning i hållbart
jordbruk och koskötsel.
jordbruk och koskötsel.

33
44
Kon
gerger
mjölk
som
de kan
dricka
Kon
mjölk
som
de kan
dricka
ochoch
sälja.
sälja.

En trygg inkomst gör att
En trygg inkomst gör att
barnen kan gå i skolan.
barnen kan gå i skolan.

5
5
66

Kon får kalvar, som skänks vidare till
Kon familjer
får kalvar,
somkyrkan.
skänks Övriga
vidare till
andra
genom
andra
familjer
kalvar
kan genom
familjenkyrkan.
sälja. Övriga

kalvar kan familjen sälja.

Familjen kan sedan investera i hus, fler djur, grödor,
vattenrening
och biogasanläggning,
eller
annat
som
Familjen
kan sedan
investera i hus, fler
djur,
grödor,
familjen behöver. eller annat som
vattenrening och biogasanläggning,
familjen behöver.

7

7

– för allas rätt till mat

för
allas rätt
till mat
Kan en ko förändra liv? Genom ko-–och
kalvprojektet
i Tanzania
fåren
familjer
som leverliv?
i fattigdom
en möjlighet
till förändring.
Kan
ko förändra
Genom kooch kalvprojektet
i Tanzania
Läs
mer
om
ko-effekten
på
svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring.
Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr
Swisha valfritt belopp till 9001223

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

Sms:a
Sms:aKO
KO
till 72 905
till 72 905
& ge 100 kr
& ge 100 kr

SK16459

SK16459

ko-effekten
steg
ko-effekten ii 77 steg

Så här kommer du i kontakt
med församlingens personal
Präster

Kantorer

Elisabeth Falk Nilsson
kyrkoherde
0392-100 01 SMS: 070-714 36 39

Dmytro Bondarenko
0392-130 16 SMS: 072-707 99 16
dmytro.bondarenko@svenskakyrkan.se

elisabeth.falk-nilsson@svenskakyrkan.se

Torbjörn Andersson
Komminister
0392-130 04

Gerd Ebegård
0392-130 36 SMS: 070-244 40 13
gerd.ebegard@svenskakyrkan.se

torbjorn.a.andersson@svenskayrkan.se

Ingemar Persson
komminister
0392-130 05
ingemar.persson@svenskakyrkan.se

Radio Sigfrid
Sune Svensson
0392-130 12 SMS: 072-707 96 21
sune.svensson@svenskakyrkan.se

Församlingspedagoger
Johanna Bard
och förskolechef för Kyrkvillan
0392-130 34 SMS: 070-564 28 17
johanna.bard@svenskakyrkan.se

Marie Barrljung
0392-130 13
SMS: 070-346 85 56
marie.barrljung@svenskakyrkan.se

Maria Karlsson
Föräldraledig
0392-130 06
SMS: 076-018 32 90
maria.karlsson@svenskakyrkan.se

Malin Falk
Vikarie
0392-130 07

Vaktmästeri
Ove Algotsson
Sandhems och Utvängstorps kyrkor
och kyrkogårdar
0515-76 05 08 SMS: 073-067 10 26
ove.algotsson@svenskakyrkan.se

Birgit Andersson
Kyrkans Hus och kyrkskolan
0392-130 37 SMS: 073-067 11 09

Olof Gustavsson
Nykyrka och Bjurbäcks kyrkor och
kyrkogårdar
0392-312 07 SMS: 070-368 84 18
olof.gustavsson@svenskakyrkan.se

malin.falk@svenskakyrkan.se

Fredrik Rydholm
Nykyrka och Bjurbäcks kyrkor
och kyrkogårdar
0392-130 57 SMS: 073-067 10 08

Församlingsexpedition

fredrik.rydholm@svenskakyrkan.se

Ann Sääv
Assistent, och scoutansvarig
0392-122 00
ann.saav@svenskakyrkan.se
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Det här händer i din
Öppen Gemenskap
Mullsjö, Kyrkans Hus: torsdagar, ojämna veckor 14.30-16.00
Sandhems Församlingshem: torsdagar, jämna veckor 14.30-16.00
20 april 14.30
i Sandhems Församlingshem:

Vårkonsert
med sång av
Maria Karlsson
27 april 14.30
i Kyrkans Hus, Mullsjö:

”Att vara kristen
i Peking”
Johanna Bard berättar om sin spännande resa
till Peking och om sitt möte med den kristna
församlingen där.
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församling i vår!
Våren 2017
Kaffe med dopp serveras alltid
vid våra träffar , kostnad 25:-

Musikfest
i vårtid
Söndag
14 maj
kl 18
Musikfest i vårtid
Bjurbäcks kyrka
Thessan & Mona Andersson sjunger
Sandhem Gospel
Anders Brengesjö tolkar Ekberg
Prästen Torbjörn Andersson sjunger Bon Jovi 
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Det här händer i din församling i vår!
Spännande sommarjobb att söka för ungdomar!

Konstnärer söks till galleriet i Kyrkans Hus!
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Välkommen till påskens och vårens gudstjänster!
Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan. Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför
kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
APRIL

20 maj – Lördag

9 april – Palmsöndagen

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa och konfirmation

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Gudstjänst

21 maj – Bönsöndagen

Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa och konfirmation

13 april – Skärtorsdagen

Kl 19 i Utvängstorps kyrka: Musikgudstjänst

Kl 18 i Nykyrka kyrka: Familjemässa

25 maj – Kristi himmelsfärdsdag
Kl 8 i Utvängstorps kyrka:
Gökotta

Kl 19 i Sandhems kyrka:
Skärtorsdagsmässa
14 april – Långfredagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Långfredagsgudstjänst

28 maj –
Söndagen före
pingst

Kl 15 i Bjurbäcks kyrka: Vid
korset

Kl 10 i Nykyrka
kyrka: Mässa

Kl 18 i Sandhems kyrka: Vid
graven

JUNI

15 april – Påskaftonen

4 juni –
Pingstdagen

Kl 23.30 i Nykyrka kyrka:
Gemensam påsknattsmässa
mellan församlingarna i
Mullsjö-Sandhem

Kl 10 i Bjurbäcks
kyrka: Tillsammansmässa

16 april – Påskdagen
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Påskdagsmässa
Kl 11 i Sandhems kyrka: Påskdagsmässa
17 april – Annandag påsk
Kl 11 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst
23 april – 2 i påsktiden
Kl 16 i Sandhems kyrka: Verkstadsmässa
30 april – 3 i påsktiden
Kl 11 i Bjurbäcks kyrka: Mässa
Kl 16 i Sandhems kyrka: Sandhemsmässan

MAJ
7 maj – 4 i påsktiden
Kl 10 i Sandhems kyrka: Tillsammansmässa
14 maj – 5 i påsktiden
Kl 11 i Nykyrka kyrka: Mässa och konfirmation

5 juni – Annandag pingst
Kl 18 i Utvängstorps kyrka: Gudstjänst

Dessutom...
BJÖRKGÅRDEN
Andakt på torsdagar kl. 10.30
MARGARETAS PARK
Andakter, som Svenska kyrkan ansvarar för,
följande lördagar kl 15: 6 maj och 3 juni
KYRKANS HUS I MULLSJÖ
∙ Morgonandakt – Vardagar kl. 8.45 i samband
med Kafé Sigfrids öppethållande
∙ Veckomässa – Onsdagar kl. 18 till och med
31 maj och från och med 30 augusti.
∙ Andakt med små och stora – Tisdagar kl 9.15
under terminerna.

Kl 19 i Bjurbäcks kyrka: Musikgudstjänst

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
Blad1

1

1. Vad kallas dagen då Jesus dog?
2. Vilken dag uppstod han på?

KÄKADE

RÖRA
VID

MELLAN
E OCH G

ÄNDOR

BUSKE
MED
BARR

TALAS I
SYRIEN

TOKIGT

FUNDERA
TAR BORT
SKÄGG

LÖVTRÄD
INTE
TIDIG

KAN MAN
TILL GUD

INTE
VACKRA
ANLÄNT
FELVÄND
STORT
LAND I
NORDAMERIKA

EUROPAMÄSTERSKAP

INTE
RÄTT
TAS
BORT

BRUTEN
DU OCH
JAG
FÖRÄLSKADE

MYCKET
DÅLIG

LETA
EFTER
TRÄL
RIKTIGT

PLACERAS

DÖDA
DJUR

2

HÄNDA

FALLER

STÅR FÖRST I
ALFABETET

IGÅNG

TRASKA LÖVTRÄD

ROPADE
TILL GUD
LÖFTE
ATT INTE
LJUGA

FARIT

1.Var föddes
Jesus?
2.Vad heter hans
mamma?
3.Var bodde de?
BUSKE
SOM
STICKS

LIGGA
FÖRST
KOMMIT
NER

L

SKROVLIG
I HALSEN

L

GYTTJA

2

1 B E T L E H E M
TÅGADE
IN OCH
ERÖVRADE
MAN SOM
KANSKE
HAR
RENAR

ILSKNA

SÄTTA
IHOP
INTE UPP

SAGT
DUMMA
SAKER

R

I N V A D E R A D E
GÖR
MÅNGA
PÅ GUD

BETE SOM
SÄTTS
PÅ KROK

3 N A S A R E T

S T A D

STYRKA

A R G A

STRÖM

FRISK

SKYNDA
SIG
GULLIG

K R A F T

M O N T E R A

N E R

DEN GER MÅNGA
POÄNG I BRÄNNBOLL

I L A
FRUSET
VATTEN
FÖRST I
ALFABETET

I S

L Y R A N
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Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©

Fem vinnare får välja mellan en barnbok från Bokhyllan eller varor från Sackeusboden i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.
Vi vill ha din lösning senast den 30 april. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och skicka
det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr. 5/2016 är:
Kajsa Blomberg Syrenstigen 30, 56531 Mullsjö, Zanna Fridström Rosengatan 10,
56534 Mullsjö, Elin Axelsson Åkerliden 34, 56532 Mullsjö, Lian Arvidsson Barrgatan 39, 56533 Mullsjö, Felicia Hagman Garpås Alvägen 24 14733 Tumba.
Grattis!

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


































































































































































































  
 























































Vilka fyra ord saknas i denna bibeltext?

"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.)
Korsordskonstruktör:
Lars-Göran
Ståhl ©
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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 30 april. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 5/2016 är:
Elisabeth Selin Sjöviksvägen 28, 56594 Sandhem, Elisabeth Johansson Odengatan 2,
56532 Mullsjö, Gert Karlsson Bjurbäcks skola 3, 56592 Mullsjö, Monica Gustafson
Blåsippsgatan 28, 56534 Mullsjö, Birgit Adolfsson Skolgatan 17 B, 56531 Mullsjö.
Grattis!

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

SMÄLTER
BORT

T

R Ö

P U B A R

I DEM
AVVERKAS
GRENAR

S K O G A R N A

O R E R A

VARA USEL
ELLER DIA

S U G A

VATTENDRAG



TUPPENKRYSSET




Johannesevangeliet 11:25



Å A R

Adress: ..............................................................................................................................................................................
Postadress: ....................................................................................................................................................................
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med Bengt ”Picko” Sköldh

KYRKORNAS VARA
ELLER ICKE VARA
Jag är gammal nog för att ha upplevt långfredagen
som en l å å n g , l å å n g dag – utan något som helst
tidsfördriv och där stillheten var ett måste.
Sedan många år är långfredagen en
dag, som inte sätter några större spår
i samhället. Allt löper på som vanligt,
med affärerna öppna, idrottsaktiviteter med mera. Nästan som på trots
har nöjesutbudet ökat lavinartat. Inga
dagar är längre heliga. Hjulen ska
snurra dygnet runt. Många verkar
rent av rädda för tystnaden.
Ligger och funderar på saker som
detta i samband med en kristen högtid, som speglar av sig i samhället
trots tilltagande religiös likgiltighet.
Trots allt vill många inte kalla det
ateism för även om man varit ljum
under levnaden så vill fortfarande de
flesta ha en begravningsakt i kyrkan,
kortare och enklare än förr men med
kristna förtecken.
Julen sägs ju vara den största känslomässiga högtiden på året men också
största prövningen för ensamstående
och för den delen även många familjer. Som ensamstående med bortgångna föräldrar, utan syskon och
egna barn kan jag bara konstatera att
det är en myt. Oförskyllt eller inte, är
eventuella utanförkänslor lika stora
för ”överblivna” som inte passar in i
mönstret under nyår, påsk, midsommar, fars och mors dag, fredagsmys,
födelsedagar, namnsdagar och andra
helger och dagar, som appellerar till
familj och samhörighet.
Ekonomi
Dagens samhälle är problematiskt för
många. Inte minst är det ekonomin

som styr. Nu är det snart omöjligt att
även med ”normal” ekonomi kunna
bo själv. Vilket också märks om man
skulle råka gå ut på restaurang, resa
etc. Allt är tillrättalagt för två eller
flera. Enkelrum finns knappt inte. Det
blir högst några hundralappar billigare när man blir hänvisad till dubbelrum.

I landet Ingenting och
Lagom biktar man sig
offentligt i riksradions P4
inför okänd programledare
och miljontals lyssnare.
Syndabockar
Det finns de som riktar sitt missnöje
mot det mångkulturella samhället.
Men att bara skylla på främmande
kulturer för att vi kristna blir färre
är fel. Många invandrare förvånas
över ”gamla” svenskars avsaknad
eller oengagemang för religion. Något som bland annat spetsas till i
samband med skolavslutningar där
en traditionell samling i en kyrka av
myndigheter stämplas som att barnen
och ungdomarna pådyvlas något farligt - och till och med kränkande – ett
standardord nu för tiden när något
inte passar.
Kyrkolokalen i sig kan ju inte innebära något farligt utan upplevs av
många som en plats med känsla av
lugn och ro, krav- och tidlös. En plats

Kyrktuppens
bortgångna medarbetare

Bengt ”Picko” Sköldh
skrev den här krönikan till
Kyrktuppen nummer 2
år 2012. Hans tankar och
funderingar känns fortfarande högst aktuella och lika
intressanta nu inför påsken
2017.
Läs den igen och minns
”Picko” och hans många
underhållande, kluriga och
tänkvärda krönikor!

för kontemplation och att bara finnas
till. En tydlig bristvara i det moderna
samhället.
Bikt
I länder som Italien och Spanien där
Vatikanen har stort grepp om befolkningen är bikt under integritet något
naturligt. En präst i Sverige har också
tystnadsplikt.
I landet Ingenting och Lagom biktar
man sig offentligt i riksradions P4 inför okänd programledare och miljontals lyssnare. Eller släpper ohämmat
loss sina innersta tankar på facebook
och bloggar. Ett märkligt sätt att lätta
på trycket.
Ansvar
Det mest motsägelsefulla är att trots
utträden ur svenska kyrkan varje år
och färre gudstjänstbesökare, så blir
det ett ramaskri när kyrkornas ekonomi tvingar fram nerskärningar och
beslut om färre samlingar i färre kyrkor, att lägga kyrkor i malpåse eller
som yttersta konsekvent sälja eller ta
rivningsbeslut.
Då blir det ett ”himla” liv.
Hur vill vi egentligen ha det?

