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Säkert har du varit med om så-
dana där kompakta tider när 
det händer en massa saker just 
hela tiden. Där det ena avlöser 
det andra på ett så intensivt sätt 
att vi faktiskt kan bli alldeles 
utmattade. Det händer ibland 
att stora och avgörande hän-
delser som födslar och dödsfall 
kan inträffa i samma släkt och 
familj inom loppet av några da-
gar eller veckor. Jag kommer 
aldrig att glömma den gången jag skulle döpa en fi n liten 
fl icka där familjen samtidigt var beredd på att hennes mor-
far skulle dö vilken timme som helst. Direkt efter dopet fi ck 
jag följa med till morfars sjukrum där vi fi ck en fi n stund 
med tårar och stillhet, bön och psalmsång. Därefter blev det 
dopkalas och dagen efter dog fl ickans morfar. Och efter yt-
terligare ett par veckor fi ck släkten och familjen och vän-
nerna och jag träffas igen – för begravning. ”Sorgen och 
glädjen vandrar tillsammans” sjunger vi i psalmen. Oavsett 
på vilket plan den här kompakta tiden befi nner sig, behö-
ver vi tid att andas friska och djupa andetag och tid för att 
landa. Vi är inte gjorda för att gå på högvarv hela tiden. 

Nu är sommaren alldeles tydligt inpå oss. Jag kan märka 
hos mig själv att den där sommaren faktiskt kan stressa mig 
en del. Så mycket som jag måste ta itu med under semes-
tern. Till att börja med det fula och rostiga räcket på entré-
trappan, balkongens trall som ska tvättas och oljas, taket 
behöver rengöras… De här sakerna tar jag upp först för 
att slippa skriva det där stora och obehagliga… huset som 
måste målas. Måste…

Nu kommer jag att tänka på biskop Åkes ord till mig någ-
ra veckor efter att jag tillträtt som kyrkoherde i Mullsjö-
Sandhems församling: du vet, sa han, Rom byggdes inte på 

"HÖRRU - JAG HAR EN RÄTT 
FIN DAG ÅT DIG HÄR!"

en dag. Rom byggs fortfarande. 
Klokt sagt och någonting att 
bära med sig. Vi har ju fått ti-
den. Det är inte tänkt att allt 
ska göras på en gång. Inte i för-
samlingen, inte på jobbet eller 
hemma. Och inte ensam. 
Det kan istället vara bra och 
alldeles nog med en sak i taget, 
och att vara närvarande i det.  

Det är viktigt med frihet och 
ledighet. I denna ljuva sommartid gå ut min själ och gläd 
dig vid den store Gudens gåvor. Se, hur i prydning jorden 
står, se, hur för dig och mig hon får så underbara håvor. 
Sommarpsalmens uppmaning är allvarlig och härlig. Som 
en hälsning från himlen: Hörru – jag har en rätt fi n dag åt 
dig här. Gör som du vill, men det skulle glädja mig mycket 
om den gav dig glädje. Och vem vet, när nu MÅSTET släp-
per greppet en aning, det kanske är rätt roligt att måla på 
huset och kanske går det att hjälpas åt.

Jag vill också slå ett slag för de möjligheter till andrum och 
gemenskap som fi nns i din församling nu i sommar; korta 
men också längre pilgrimsvandringar i vår vackra bygd, 
ungdomarnas sommarkafé i Kyrkans Hus i Mullsjö och i 
Hembygdsgården i Sandhem, sommarkvällar i Utvängstorp 

och Musik i sommarkväll. Och 
söndagens mässa och gudstjänst 
förstås. Väl mött!

Jag önskar er alla en välsignad 
och fi n sommar! 

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, 

telefon 0392-210 39.
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Det här är en grupp 
människor som 
gör livet så myck-

et lättare, roligare, be-
kvämare och gladare för 
en massa medmänniskor.

De är inte så många 
men de gör en fantastisk 
insats för att andra ska 
få det bättre på många 
olika sätt.

Väntjänsten i Mullsjö 
startade redan 1995 på 
initiativ av dåvarande 
diakonen i församlingen 
Etelka Paulsson.

Då var det ett samarbete mellan kyr-
korna i Mullsjö, kommunen, Röda 
Korset och pensionärsorganisationer-
na. Ansvaret för Väntjänsten har se-
dan dess förändrats och varit otydligt 
men nu kommer Mullsjö-Sandhems 
församling att ta över med komminis-
ter Emma Thorén som ansvarig. 

Etelka Paulsson är pensionerad se-
dan en tid tillbaka men hon har hela 
tiden varit eldsjälen i gruppen. Det 
har inte varit lätt alla gånger framgår 
det tydligt. Man har slagits med bris-
tande ekonomi och dessutom behöver 
man bli flera i gruppen för att hinna 
och orka med alla uppdrag.

Det är ett ideellt arbete och det ska 
heller inte kosta något för dem som 
gör in insats i Väntjänsten. De har 
fått ett litet kommunalt bidrag och 
från Lions i Mullsjö. Men det räcker 
inte långt.

- Det inträffar att man blir borta en 
hel dag med någon som ska på sjuk-
husbesök till exempel, berättar Etelka 
och då måste vi ju båda få något att 
äta och dricka.

Varje år bjuder de också de boende 
på Margaretas Park och Björkgården 

på våfflor, de köper glass och tårta till 
jul och så ordnar de med en sommar-
utflykt. Allt kostar pengar även om 
man är ekonomisk och ser sig för.

Den i kommunen som behöver säll-
skap eller hjälp på något sätt kan 
ringa direkt till Väntjänsten men an-
nars går kontakten ofta genom våra 
äldreboenden. Det går också bra att 
ringa till Mullsjö-Sandhems försam-
lingsexpedition.

Uppdragen för Väntjänsten kan 
handla om att gå en promenad till-
sammans, läsa högt ur en bok eller 
tidning, hälsa på hemma eller följa 
med som stöd och hjälp vid till exem-
pel läkarbesök.

- Men vi tar inga uppgifter från an-
ställd personal, är Etelka noga med 
att påpeka. Väntjänsten tillför det 
som vi gärna kallar en guldkant på 
tillvaron eller är en hjälp och ett stöd 
när man känner sig osäker och orolig 
över situationen.

Rullstol runt sjön
Göran Malmgren är för närvarande 
den enda mannen i gruppen. Varje 
torsdag går han med rullstol runt 

Mullsjön med någon 
från äldreboendena. Det 
blir olika personer varje 
gång, personalen väljer 
ut vem som ska bli den 
lyckliga.

- Så länge som jag själv 
är frisk, är det min upp-
gift att hjälpa andra, sä-
ger Göran om sin insats 
för Väntjänsten.

En kopp kaffe smakar 
gott när man är ute på 
promenad. Den servicen 
bjuder Astrid Pettersson 
på. Hon bor utmed pro-

menadvägen och är själv engagerad i 
Väntjänsten. 

Behov av flera
Alla som är med i Väntjänsten berät-
tar om hur mycket det ger tillbaka till 
dem. Man ger av sin tid och man är 
medmänniska i sin bästa bemärkelse 
men man får också mycket tillbaka.

Eva Rosell är en av dem som deltar i 
Väntjänstens arbete.

- Jag hade mina föräldrar på Marga-
retas Park, berättar hon. De är båda 
borta nu men de blev så oerhört fint 
omhändertagna sina sista år, så nu vill 
jag ge något tillbaka.

Eva tillhör en av de nyare och yngre 
i gruppen och nu hoppas man på att 
flera ska vilja engagera sig. Hon kom-
binerar sitt engagemang med sitt yr-
kesarbete. Man kan själv bestämma 
när man har tid och ork att ta på sig 
ett uppdrag. De är noga med att på-
peka att det aldrig får bli ett krav.

- Vi behöver bli flera och vi behöver 
få in yngre människor också, säger 
Etelka innan gruppen fortsätter sin 
planering för en kommande sommar-
utflykt till populära Holmenstugan.

Väntjänsten är en grupp människor som ger av sig själva och sin tid för att vara till 
hjälp och stöd och ge gemenskap till dem som behöver. Men de försäkrar att de 
också får mycket tillbaka för sina insatser!
De vill gärna bli flera, så du kan bli en av dem!

Väntjänsten 
ger gemenskap och stöd
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

En grupp från Väntjänsten, som gör livet så mycket lättare och 
roligare för många människor. Etelka Paulsson, fyra fr h var med 
och startade Väntjänsten en gång.
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Välkommen på 
sommarmusik i kyrkorna!

Välkommen på 
sommarmusik i kyrkorna!sommarmusik i kyrkorna!

Välkommen på 
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Kanske har du läst eller hört om 
det. Kanske har du sett någon 
fi lm eller dokumentär. Kanske 

har du själv vandrat någon pilgrims-
led. Det är populärt nu. De senaste 20 
åren har intresset för pilgrimsvand-
ringar ökat enormt. Gamla pilgrims-
leder återupptäcks och rustas upp. 
Nya pilgrimsleder skapas och knyts 
ihop med andra. Om man vill så kan 
man vandra på pilgrimsleder ända 
från Nidaros i Norge till Santiago de 

Compostela i Spanien. Arbetet med 
att ansluta Mullsjö kommun till det 
här nätverket av pilgrimsleder har ta-
git längre tid än planerat men pågår 
fortfarande.

Skälen som gör att man väljer att ge 
sig iväg på en pilgrimsvandring är lika 
många som det fi nns pilgrimer. Men 
den minsta gemensamma nämnaren 
är att det fi nns ett sökande efter….tja 
jag skulle säga Gud, men även perso-
ner som inte har någon personlig tro 

går pilgrimsvandringar. De brukar 
säga att de pilgrimsvandrar för att få 
möjlighet att refl ektera över sitt liv. 
Kanske de behöver fundera över ett 
viktigt beslut eller i vandringens form 
bearbeta en förlust. Därför kan man 
säga att en pilgrimsvandring skiljer 
sig från en vanlig vandring därför att 
den görs i ett specifi kt syfte, till exem-
pel att lära känna Gud bättre eller att 
få hjälp att ta ett beslut. 

En sak som är fi nt med en pilgrims-

Du kan lätt göra din egen pilgrimsvandring i egna hemtrakter. Det handlar om att 
vandra i medvetenhet och med ett syfte. Du kan också följa med på de pilgrims-
vandringar som församlingen ordnar i sommar. Här får du tips och datum för 
vandringarna!

Ut och njut av Guds vackra natur

Följ med på våra
pilgrimsvandringar
eller gör din egen vandring!
Text: Emma Thorén  Foto: Pixabay

För att pilgrimsvandra behöver du inte resa långt bort till andra länder. Utnyttja den vackra natur du har runt omkring dig 
och gör din egen vandring!

6 KYRKTUPPEN 2-2018



Ut och njut av Guds vackra natur

Följ med på våra
pilgrimsvandringar
eller gör din egen vandring!
Text: Emma Thorén  Foto: Pixabay

vandring är att den kan göras var som 
helst. Man behöver inte åka till något 
avlägset land och utsätta sig för job-
biga strapatser. Det är möjligt att låta 
de vanliga kända vägarna och stigar-
na få bli ens egna små pilgrimsleder. 

Tips för din egen pilgrimsvandring 
hemmavid:
1.  Påminn dig om ditt syfte innan du 

går ut genom dörren och be gärna 
en bön om Guds vägledning och 
hjälp till att nå det. Den Heliga Bir-
gittas bön kan alltid användas: 

  Herre visa mig din väg- och gör 
mig villig att vandra den.

2.  Sänk tempot. Pilgrimsvandring är 
inte samma sak som att motionera 
för att öka sin kondition och styr-
ka. Det får vi göra vid andra tillfäl-
len. 

3.  Försöka att vandra i medvetenhet. 
Vad är det som händer och sker 
runt omkring dig? Vad ser, hör och 
känner du? Vad händer inom dig? 
Är det någon specifi k känsla som 
gör sig påmind? 

4.  Släpp taget om tankar som inte hör 
ihop med ditt syfte. Dem kan du 
tänka på när du kommer tillbaka. 

5.  Se tillbaka på din vandring när du 
är hemma igen. Vad blev viktigt för 
dig? Vad lade du märke till? Tacka 
för det som Gud visat dig och gett 
dig under din pilgrimsvandring.

Pilgrimsvandring i gemenskap
Om du vill pilgrimsvandra tillsam-
mans med andra så ordnar Mullsjö-
Sandhems församling några olika 
pilgrimsvandringar under sommaren 
och hösten. 

Gemensamt för de vandringarna är 
att vi vandrar i en anda av bön och 
lyssnande. Lyssnande till Gud, till 
vår egen innersta längtan, till våra 
medvandrare, till det som vi möter. 
Vid några tillfällen under vandringen 
kommer vi att vandra i tystnad för att 
få ökad möjlighet till egen refl ektion 
och bön. 

Vid de längre vandringarna fi rar 
vi mässa mitt på dagen. Var och en 
bär med sig det som man vill äta och 
dricka. För att klara av tisdagsvand-
ringarna som är upp till 5 km långa 
bör man kunna gå i en hastighet av ca 
3 km i timmen. 

För att klara av lördagsvandringar-
na som är 10-20 km långa bör man 
klara av att vandra i en hastighet av 
ca 4 km i timmen. Om någon som vill 
vara med och vandra har svårt att ta 
sig till startplatsen försöker vi ordna 
med samåkning. 
Anmälan till:
Emma.thoren@svenskakyrkan.se 
senast två dagar innan utsatt datum.

Tisdagsvandringar i juli
3 juli – Gyljeryd - ca 5 km.
Några kortare stigningar annars lätt-
vandrat.
Samling kl 9 vid Nykyrka kyrka.

10 juli – Ryfors - ca 5 km.
Några kortare stigningar annars lätt-
vandrat.
Samling kl 9 vid parkeringen som lig-
ger närmast gammelskogen.

17 juli – Utvängstorp - ca 3 km. 
Kuperad terräng.
Samling kl 9 på parkeringen vid 
Utvängstorps kyrka.

24 juli - Nyckelås naturreservat - ca 
5 km. 
Bitvis kuperad terräng.
Samling kl 9 vid reservatsparke-
ringen.

Lördagsvandringar
För samtliga gäller samling vid Ny-
kyrka kyrka kl 9.

16 juni – Nykyrka - Bjurbäcks kyrka 
- ca 12 km.

14 juli – Nykyrka - Sandhems kyrka 
- ca 13 km.

8 september – Nykyrka - Utvängs-
torps kyrka- ca 17 km.

13 oktober – Nykyrka - Habo kyrka 
- ca 13 km.

Det är viktigt att du tar med egen matsäck och låter vädret bestämma klädseln när du följer med på pilgrimsvandring.
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Nyfiken på

Han var bara året när han 
första gången mötte den 
stora vida världen. 

Patrick Fox är född i Sandhem.
- Eller i Falköping som det står 

i mitt brittiska pass, säger han.
Hans pappa Charles, som 

avled för några år sedan var 
engelsman och gift med sand-
hemsfl ickan Eivor. Föräldrarna 
drev jordbruket på släktgården 
Svenstorp men nu, 1969 föränd-
rades omständigheterna rejält 
för Sveriges bönder. Det gällde 
att modernisera och satsa, alter-
nativet var att lägga ner verk-
samheten. Och det var precis 
vad Charles och Eivor gjorde.

Pappa med agronomexamen fi ck 
tjänst i FN-organet FAO, Förenta Na-
tionernas livsmedels- och jordbruks-
organisation, med placering i Panama 
i Sydamerika. 

- Pappa reste i förväg, berättar Pa-
trick och så småningom reste mamma 
Eivor efter med oss fem barn. 

Ett inte helt enkelt uppdrag att resa 
över en stor del av världen som ensam 
kvinna med fem små barn i bagaget. 
Det är lätt att höra att Patrick hyser 
beundran för sin mammas uppgift.

Patrick började tidigt i nunneklos-
terskola som var en motsvarighet till 
vårt dagis och i spansk skola.

Har han minnen från sitt livs första 
utlandsboende?

- Ibland vet jag ju inte om det är 

mina egna minnen eller det andra 
har berättat, säger Patrick men 2003 
tjänstgjorde jag själv på samma plats 
och med hjälp av mina minnesbilder 
hittade jag lätt tillbaka till huset som 
vi hade bott i! 

- Det är fascinerande hur proportio-
nerna förändras från det man var li-
ten, säger han med ett skratt. Jag fi ck 
gå till byn alldeles ensam när vi bodde 
där och det kändes som ett stort även-
tyr. Det visade sig vara hundra meter 
fi ck jag klart för mig nu när jag såg 
vägen i vuxen ålder!

Efter några år i Panama fl yttade 
familjen till Peru där pappa kom att 
arbeta med foderstater. 1975 var Pa-
trick 9 år och då bodde familjen i 
Zambia i södra Afrika. Vid ett tillfälle 
träffade pappa Charles landets presi-
dent, som frågade nioåringen om han 

skulle gå i pappas fotspår och 
bli agronom.

- Jag beundrar mina föräldrar 
och är imponerad av vad de ut-
rättade, säger Patrick i dag.

Kanske var det redan då som 
tanken på hans framtida arbete 
slog rot och han återkommer 
ofta till sin beundran men också 
varma känslor för föräldrarna. 
Mamma Eivor med en utbild-
ning från jordbruksgymnasium 
var naturligtvis också en stor 
tillgång i arbetet de utförde i så 
många delar av världen.

Mellan alla utlandsplacering-
ar gjorde familjen korta stopp 

Patrick Fox från Sandhem fick tidigt uppleva den stora vida världen. Idag arbetar han 
för Internationella Röda Korset och har hela världen som arbetsplats. Han har sett 
det mesta av humanitära katastrofer och dessutom själv blivit drabbad.
- Men jag har lärt mig att skärma av för att kunna göra mitt jobb, säger han.
Mellan de internationella uppdragen återvänder han till släktgården i Sandhem, en 
förenande plats för hela stora familjen.

Han har sett det mesta 
av mänskliga katastrofer
Text: Inger Ridström  Foto: Privata

Patrick från Sandhem har hela världen som arbetsplats

Här befi nner sig Patrick i Libanon i 
ett syriskt fl yktingläger.

Under sin forskningstid besökte Patrick Burkina 
Faso, en stat i västra Afrika.
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hemma i Sandhem och Patrick gick 
periodvis i skolan både i Sandhem 
och så småningom på Trollehöjdsko-
lan i Mullsjö. Men det var inte helt 
lätt låter han förstå att konvertera 
den utländska skolgången till vårt 
svenska skolväsen, så även om han 
hade gått i andra klass i Peru blev det 
till att börja i ettan när han kom hem 
till Sandhem.

- Men jag har inget minne av att 
det skulle ha varit problematiskt med 
umgänget med klasskamrater och 
kompisar, trots de korta vistelserna 
hemma, säger Patrick.

- Jag gillade fotboll och löpning och 
det var ett gemensamt intresse, som 
överlappade de eventuella problemen. 
Och när jag gjorde det enda målet 
för Sandhem i ett fotbollsderby mot 
Mullsjö hyllades jag mera än vad jag 
förstod att min insats betydde! 

Nästa anhalt blev Mocambique där 
familjen bodde under ett våldsamt in-
bördeskrig.

- Det fanns sällan elektricitet, minns 

Patrick, så det gällde att inte befinna 
sig i hissen i det 15 våningar höga hu-
set där vi bodde, under de klockslag 
som man visste att strömmen skulle 
försvinna.

Viktigt med vatten
Han var bara 14 år när han blev ut-
bytesstudent i Atlanta i USA ett år, 
innan det blev naturvetenskaplig linje 
vid gymnasiet på Sigtuna internat-
skola.

- Sista året på utbildningen be-
stämde jag mig för hur fortsättning-
en skulle bli, säger Patrick. Jag satte 
agronomutbildningen högst upp på 
min lista. Det är en utbildning med ett 
brett spektra.

Han reste jorden runt under ett år, 
liftade, jobbade på farm i Australien 
där han också träffade sin gudfar, 
upplevde krig i Manilla, tappade kon-
takten med familjen hemma i Sand-
hem som efterlyste honom via Inter-
pol.

- Det var ren nyfikenhet som drev 

mig ut på den här jordenruntresan, 
säger han. Men överallt i världen 
upptäckte jag hur fundamentalt vik-
tigt det är med vatten!

Det avgjorde alltså hans fortsatta 
inriktning. Det blev en agronomin-
genjörsutbildning med inriktning på 
hydroteknik. Efter fem års forskning 
blev det även en doktorsexamen vid 
Stockholms Universitet.

Världen har blivit hårdare
Patrick har arbetat med utbildnings-
frågor kopplade till miljön som vo-
lontär i Gambia, han har varit pro-
jektansvarig för Röda Korsets reno-
vering av rörledningar till vattenre-
ningsverk i Rwanda så att människor 
skulle kunna återvända till sina hem 
och han har varit regional agronom 
i Kaukasus med ansvar för att sätta 
ihop jordbruksprogram.

Patrick har varit åtskilliga gånger 
i Nordkorea. Redan 1998 arbetade 
han för Röda Korset där med ka-
tastrofförebyggande åtgärder, jord-

Med hela världen som arbetsplats är Sandhem som en frisk lunga, säger Patrick. Den vackra släktgården där är en fören-
ande plats för alla syskon med familjer.
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bruksprojekt och hjälp med rinnande 
vatten till kliniker och sjukhus. Från 
början var det i princip omöjligt att 
röra sig fritt i landet men med tiden 
blev han så etablerad att han till och 
med kunde ta sig en löprunda på 
morgonen utan ”uppvaktning” har 
han berättat om.

Patricks globala syn på världen gör 
att han kan säga att klimatet i världen 
har hårdnat.

- Det förekommer mera interna kon-
fl ikter, det är mera propaganda som 
skadar, korrupt information och ren 
desinformation, säger han. Det driver 
fram misär och våld.

Han är bekymrad över utvecklingen. 
- Man drar inte lärdom av det som 

hänt tidigare! Gör man det kan man 
agera innan det blir katastrof. Det går 
att förhindra katastrofer eller alla fall 
mildra dem, säger han med bestämd 
röst.

- Men visst fi nns det ljuspunkter 
också, fortsätter han. Flera fl ickor 
går i skola idag. Flera barn vaccineras 
mot svåra sjukdomar och spädbarns-
dödligheten i världen sjunker, fortsät-
ter han sina funderingar.

Men som kontrast till det positiva 
ser han också fl yktingströmmar som 
inte kommer att avta, detta på grund 
av både konfl ikter och miljön med ett 
turbulent klimat. Det handlar om att 
hantera detta globalt slår Patrick fast.

- Vi får sätta vårt hopp till tekniken, 
säger han på frågan om vattentillgång 
till världens människor.

Blivit blödigare
Patricks arbete för Internationella 
Röda Korset har fört honom ut i hela 

världen och kanske har han sett det 
mesta och värsta av humanitära kata-
strofer.

På frågan om han blivit avtrubbad 
svarar han upprört att i så fall skulle 
kan inte kunna utföra sitt arbete för 
Röda Korset.

- Jag har svårt för att se mig inte bli 
berörd. Men jag har lärt mig att skär-
ma av, helt enkelt för att kunna göra 
mitt jobb. Och jag har blivit dukti-
gare på att hantera informationsfl ö-
det vilket behövs för att agera på rätt 
sätt.

- Jag har blivit blödigare när jag ser 
barn fara illa sedan jag fi ck egna barn, 
fortsätter han. Men jag har också fått 
kortare stubin och blir förbannad på 
onödiga skeenden, som när jag ser att 
man kunde har gjort på ett annat sätt 
i stället och då kunnat förhindra en 
katastrofal utveckling. Men det är ett 
spännande arbete och jag känner att 
jag gör något meningsfullt, något som 
gör skillnad.

Hustrun skjuten i Afrika
Patrick Fox är numera chef för en-
heten för katastrof och policy på In-
ternationella Röda Korset med säte i 
Genève i Schweiz och ska strax efter 
vår intervju resa till huvudkontoret 
för en säkerhetsutbildning för att i sin 
tur kunna utbilda annan Röda Kors-
personal i säkerhetsfrågor.

Han om någon vet att arbetet för 
Röda Korset inte är helt riskfritt. På 
våren 2001 fi ck han beskedet att hans 
dåvarande och nyblivna hustru Rita 
skjutits under ett humanitärt uppdrag 
i Kongo i Afrika. De hade träffats när 
de båda var på uppdrag i Rwanda. 

Rita var utbildad sjuksköterska, född 
i Schweiz och tillsammans med fem 
kollegor blev hon skjuten av gerillan. 
Rita är i dag begravd på Sandhems 
kyrkogård i familjegraven.

- Det har självklart påverkat mig i 
arbetet, säger Patrick i dag, även om 
jag inte direkt kan se hur men indi-
rekt är det naturligtvis så.

På tal om säkerhet säger Patrick att 
tidigare var den ljusa hudfärgen ändå 
en viss garanti för säkerhet men idag 
är det tvärt om. Men arbetet för Röda 
Korset innebär på sätt och vis en re-
spekt för dess utövare tycker han. 

- Röda Korset är en neutral aktör 
med uppgift är att hjälpa alla, förkla-
rar han. Det fi nns 191 nationella för-
eningar med globalt 12-13 miljoner 
frivilliga, som först ska göra sitt jobb 
och sedan kan de be om stöd från In-
ternationella Röda Korset om det be-
hövs. Men visst fi nns det utrymme för 
olika uppfattningar om hur hjälpen 
har fördelats och det kan naturligtvis 
skapa farliga situationer.

- Jag är ödmjuk inför mina arbets-
uppgifter, säger Patrick. Det är ett 
otroligt spännande arbete, som hand-
lar om att ha bästa tekniska kunskap, 
minimera risker, rädda liv och hjälpa 
människor. Vi i Röda Korset arbetar 
tillsammans över hela världen och ska 
förhoppningsvis kunna förebygga ka-
tastrofer.

- Nyligen läste jag en enkät som sa 
att 7 av 10 svenska inte tycker att de 
har ett meningsfullt jobb, säger Pa-
trick. Men då tillhör jag de tre som 
tycker att jag utför något meningsfullt 
med mitt arbete, säger han nöjt.

Tillbaka till Sandhem
Patricks arbete för honom ut över 
hela världen men mellan de inter-
nationella uppdragen försöker han 
spendera några månader i familjens 
hus i Sandhem, gärna tillsammans 
med sambon Linn och de tre barnen.

- Sandhem är som en liten vagga, 
förklarar han. Här fi nns en omtanke 
om varandra och man lever ett enkelt 
och gott liv. Det är som en frisk lunga 
i mitt liv!

Släktgården Svenstorp är en fören-
ande plats för hela stora familjen Fox, 
en gemensam plats sedan generatio-
ner tillbaka.

- Den håller samman hela familjen, 
alla vi sex syskon med våra familjer 
säger han belåtet.

Både på grund av konfl ikter och miljö kommer fl yktingströmmarna i världen 
inte att avta, förutser Patrick. Här från ett fl yktingläger i Tanzania där Röda 
Korset är verksamma. Foto: Maija Tammi/Röda Korset

Flyktingströmmarna
kommer inte att avta
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Bok
tips

SLÅSS av Craig Groeschel
Författare till Kristna Ateister och Al-
ter Ego.

Boken delar sig 
i fem partier med 
korta texter med 
olika teman, som 
hjälper dig att för-
stå vem du verk-
ligen är – en man 
som är skapad till 
Guds avbild med 
en krigares hjärta. Boken vill få dig 
att fi nna styrkan  att ta dig an de stri-
der som du vet att du måste utkämpa 
– de strider  som avgör tillståndet i ditt 
hjärta, i ditt äktenskap och den and-
liga hälsan i din familj. Lär dig slåss 
för det som är rätt! Pris 110:-

 
EN SYSTER I MITT HUS 
av Linda Olsson
Linda Olsson har skrivit fl era väl-
kända och upp-
skattade böcker, 
bland annat ”Nu 
vill jag sjunga dig 
milda sånger” 
och ”I skymning-
en sjunger kol-
trasten”. 

I den här bo-
ken berättar hon 
om två systrar, 
som inte haft kontakt på två år men 
som nu succesivt närmar sig varandra 
igen. Den handlar om att acceptera 
det som varit och våga ta emot livet 
som det är. Pris 85:- 

BOKEN MELLAN VÄRLDARNA 
av Carolina Klintefelt
En fantasybok om ett syskonpar som 
har en magisk 
bok. Boken kan 
öppna dörren till 
en annan värld, 
en värld av mörka 
krafter. Det fi nns 
ett sätt att inte få 
de mörka krafter-
na att gå igenom, 
men är syskonen modiga nog?

Passar barn i åldrarna 7-12 år. 
Pris 150:-

AFRIKADECKARNA av Sara Brengesjö
Sara Brengesjö bor nu i Mullsjö med 
familj men växte 
upp som missio-
närsbarn i Afrika. 
Därifrån har hon 
hämtat inspira-
tion till Afrika-
deckarna. Böck-
erna handlar om 
Elias och Sally 
som går på inter-
natskola i staden 
Baraka. Underliga 
saker händer och 
till slut har Elias 
och Sally brott att 
lösa! 

Maria Lindqvist 
som också bor i 
Mullsjö har illus-
trerat båda böck-
erna. Passar barn i åldrarna 9-12 år.
Pris för Tjuvligan i Baraka 130:-
Pris för Mysteriet med Barakas 
diamant 100:-

JAG FATTAR INGENTING - möjliga 
svar på omöjliga bibelställen av 
Leif Carlsson
Boken, som titeln beskriver, tar tag i 
de där svåra bi-
belställena som 
man alltid undrar 
över. Hur kunde 
människorna leva 
i 900 år? Vad 
hände med Judas 
Iskariot? Varför 
ville Gud döda 
Mose? Det plus 
mycket annat får du förslag på svar 
på! Pris 200:-

Foto: Helvi Dahlén

Smått & Gott 
i sommarköket
Smörkniv ”Glädjens Herre var 
en gäst, vid vårt bord idag” 30:-

Korkskruv, rostfritt stål 40:-

Smaksatt olivolja – citron, 
basilika, chili eller vitlök 80:-

Chokladbars 40 gr–mörk choklad, 
cappuccino eller smörkola 10:-

Här tipsar församlingsassistent 
Malin Falk om läsvärda böcker 
och trevliga och – goda! – ting 
till sommarens matlagning. 

Allt finns att köpa till bra priser i Fairtra-
debutiken och Bokbordet i Kyrkans Hus 

i Mullsjö och i Sandhems Församlingshem. Har du själv några önskemål 
om böcker till Bokbordet, så tar Malin gärna emot dem!

Sommarläsning som ger 
både fördjupning och avkoppling
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Ni har ett guldläge, började bi-
skop Åke Bonnier sitt visita-
tionstal i Kyrkans Hus i Mull-

sjö. Ni har påbörjat en ny mandat-
period och ni har en ny kyrkoherde. 
Det bästa ligger framför er! Ni kan 
utvecklas tillsammans.

Skara stifts biskop Åke Bonnier har 
varit på en tredagars biskopsvisita-
tion i Mullsjö-Sandhems församling. 
Besöket avslutades med en visita-
tionshögmässa för allmänheten i Ny-
kyrka med efterföljande lunch.

En biskopsvisitation i det moderna 
samhället är ett besök där biskopen 
tillsammans med sitt stiftsteam träf-
far bland annat personal, förtroende-
valda och kommuninnevånare för att 
bilda sig en uppfattning om hur för-
samlingen har det. Se allt det positiva 
men också de utmaningar som finns 
och komma med tankar och förslag 
på åtgärder.

En generalinspiration för att lyssna, 
lära och i någon mån leda, som bi-
skopen uttryckte meningen med sitt 
besök.

Varmt, välkomnande och välordnat
när församlingen tog emot biskopen
Foto: Fredrik Gustafsson och Helvi Dahlén

Biskopen och kyrkoherde Pontus Johansson träffade repre-
sentanter från de andra kristna samfunden i kommunen till 
lunch och efterföljande samtal.
Fr v Håkan Johansson och Mats Eriksson från Missionskyr-
kan, Magnus Larsson, Pingstkyrkan och Åke Fredriksson, 
Sandhems Missionsförsamling.

Kyrkans Tre Ess gjorde succé med sina framträdanden när 
församlingen bjöd in till paneldebatt på Mullsjö folkhög-
skola.

Vid den högtid-
liga visitations-
högmässan i 
Nykyrka fick vi 
lyssna till biskop 
Åke Bonniers 
inlevelsefulla 
predikan.

Komminister Emma Thorén, biskopsadjunkt Martin Wik-
man, biskop Åke Bonnier, kyrkoherde Pontus Johansson, 
komminister Torbjörn Andersson, stiftsadjunkt Jacqueline 
Björnram och kontraktsprost Jonas Hagström förbereder 
nattvarden vid visitationshögmässan i Nykyrka.
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Varmt, välkomnande och välordnat
när församlingen tog emot biskopen
Foto: Fredrik Gustafsson och Helvi Dahlén

Paus för kommunikatör Anna The-
ander och stiftsadjunkt Jacqueline 
Björnram i kvällssolen på altanen på 
Kyrkans Hus i Mullsjö.

Mats Brengesjö och Michelle Ore-
tahl från Kulturskolan underhöll 
vid kvällsträffen för allmänheten på 
Mullsjö folkhögskola.

Elisabeth Björk, kassör i MAIS del-
tog i paneldebatten på folkhögskolan 
om det människovänliga samhället.

Hans Noreliusson, biträdande rektor 
på Mullsjö folkhögskola företrädde 
skolan i paneldebatten om vad som 
skapar ett gott samhälle.

Mats Brengesjö och Lova Oretahl från 
Kulturskolan spelade klarinett vid 
kvällssammankomsten på folkhögsko-
lan.

Det människovänliga samhället var te-
mat på paneldebatten på folkhögskolan 
som kyrkoherde Pontus Johansson ledde 
och biskopen deltog i.

Vid visitationshögmässan i Nykyrka fick vi lyssna till vacker 
sång av Nykyrka och Sandhems kyrkokörer med Gerd 
Lindgren vid flygeln.

Representanter för Svenska Kyrkans Unga ledde processio-
nen in- och ut ur Nykyrka vid visitationshögmässan.

Biskop Åke Bonnier avslutar visi-
tationshögmässan i Nykyrka med 
välsignelsen.
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Historien började i nutid men 
förde Erika Risinger tillbaka 
till såväl 1700 som 1800-ta-

let.
Erika är en av landets mest välmeri-

terade folkmusiker med djupa rötter i 
Bjurbäck, numera bosatt i Göteborg. 

När Erika letade efter ny repertoar 
till en spelning med kyrkokören i 
Bäckebols kyrksal i Göteborg kom 
hon över fantastiska vittnesmål från 
1800-talets Bjurbäck. Allt började 
med att Bengt Edqvist på Folkmin-
nesarkivet (DAG) visade Erika den så 
kallade Sägenkartan, som finns till-
gänglig för alla via nätet. Den visade 
en prick på Bjurbäck och genom den 
fick Erika tillgång till massa berät-
telser och sägner från trakten. Hon 
fick kännedom om två bortglömda 
spelmän som varit verksamma i Bjur-
bäck på 1800-talet. Den ena kallades 
”Klockar-Anders” och den andra för 
”Klådden”. Det här väckte ett brin-
nande intresse för att forska efter 
gamla klockare och spelmän från 
Bjurbäck. 

Trots sin genom släkten goda kän-
nedom om Bjurbäck, blev det en 
överraskning att hitta spelmän här. 

- Jag hade aldrig hört att det skulle 
ha funnits någon spelman i Bjurbäck 
över huvud taget, berättar Erika.

I jakten på spelmannen ”Klockar-
Anders” verkliga identitet lärde Erika 
känna många klockare i Bjurbäcks 
socken. Det finns till exempel mycket 
spännande att läsa om ”Klockare Ce-
derlöf” född 1810 i Åbo soldattorp 
i Bjurbäck, död 1888 i Månstorp, 
Bjurbäck.

”Han sjongde så dä illgallra i kör-
ka.”

1874 va dä fältmanöver, å kongen 
bodde på Ryfors. Då va'n å sjongde 
för kongen å feck belöning mä.” 

Prästens andra hand
- Men benämningen klockare är lite 
missvisande, berättar Erika. Arbets-
uppgifterna som klockare handlade 
ofta om mycket mer än att just ringa i 
kyrkklockan. Klockaren var prästens 
andra hand, som ofta extraknäckte 

som spelman. 
Efter folkskolere-

formen 1842 gavs 
klockaren rätt att 
förena klockar- och 
skollärartjänst. Ofta 
blev klockaren också 
organist i de kyrkor 
där det fanns en or-
gel.

- Gustaf Blomquist 
var klockare, orga-
nist och folkskollä-
rare i Bjurbäck 1873-
1907. Om honom 
finns mycket infor-
mation bevarad tack 

vare hans barnbarnsbarn Dag Sten-
holm som jag träffat, berättar Erika.  

Erika spenderade fem månader med 
att söka efter och läsa om Bjurbäcks 
gamla klockare och spelmän. Det 
lustfyllda sökandet mynnade ut i en 
föreläsning på Bjurbäcks folkskola 
som sedan blev en föreställning som 
nu åker ut på turné i Sverige.  Före-
ställningen heter ”Den bortglömde 
spelmannen” och bjuder på berättel-
ser, bilder och musik från 1800-talets 
Västergötland.

- Det var en brinnande nyfikenhet, 
som drev mig, säger hon. Jag lärde 
mig också mycket.

Alltid hittade jag något som gjorde 
att jag kunde komma vidare och då 
får man en kick. 

Hon sökte flitigt i gamla husförhörs-
längder och hon har letat på Lands-
arkivet i Göteborg och landsarkivet i 
Vadstena, i Krigsarkivet i Stockholm 
och Dialekt-, namn- och folkminnes-
arkivet i Göteborg (DAG). Numera 
finns väldigt mycket på nätet som 
man kan få tillgång till vilket under-
lättar för den intresserade. 

Erika har hittat flera spännande och 
intressanta människoöden under sin 
forskning efter gamla spelmän i Bjur-
bäck och berättar gärna och initierat 
om dem.

- Det finns inga som är så väldoku-
menterade som soldater och kriminel-
la, säger Erika med ett skratt. 

”Klockar-Anders” blev soldat
Klockaren Måns Jonsson växte upp 
på gården Höganäs i Bjurbäck och 
flyttade 1761 till Månstorp i Bjur-
bäck där han blev klockare. Det finns 
fortfarande kvar en liten lämning mitt 
emot Bjurbäcks kyrka efter torpet, 

Folkmusiker Erika Risinger med rötterna i Bjurbäck, sökte efter folkliga koraler på 
Folkminnesarkivet i Göteborg, när hennes intresse för att leta efter gamla klockare 
och spelmän vaknade. Hon hittade flera spännande och intressanta människoöden 
med anknytning till 1800-talets Bjurbäck med vidskepelse, trolldom och superi. 

Så hittade Erika 
de bortglömda spelmännen!
Text: Inger Ridström och Erika Risinger

Bakom Erika finns rester kvar av Månstorp som fick sitt 
namn av ”Klockar-Anders” pappa Måns Jonsson.  
Foto: Inger Ridström
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som förmodligen fick sitt namn efter 
honom. Här växte sonen Anders Al-
bert upp, även kallad ”Klockar-An-
ders”. Han blev indelt soldat i norra 
Sundsereds rote.
- Efter att han blivit avskedad däri-
från 1807 har han blivit tvångsrekry-
terad av lantvärnet, berättar Erika. 
Det är alltså ganska troligt att han var 
soldat i finska kriget. Lantvärnet hade 
också trumslagare och andra musiker 
så jag kan kanske fortfarande hitta 
fler källor som pekar på att han ”tjä-
nade i musiken i finska kriget”. 
Efter kriget kom han tillbaka till för-
äldrarna i Månstorp. Så småningom 
hamnar ”Klockar-Anders” på fattig-
stugan, som ligger vid kapellet, till-
sammans med sin döva syster. För att 
försörja sig spelar han fiol på ortens 
danstillställningar och tigger gröt! 
Han dör 1863, 82 år gammal. 

Den första i Erikas släkt som bosät-
ter sig i Bjurbäck är Hanna Lindberg 
från Hovmejorna i Sandhem. Hon 
gifter sig med Carl Johan Lindberg 
och får sitt hem på Bjurbäcks gård. 
Det visar sig vid Erikas forskning 
om ”Klockar-Anders” att han bodde 
granne med Lindbergs!

Långt straff för stöld
Om spelmannen ”Klådden” står att 
läsa att han spelat till dans vid bröl-
lop i Bjurbäck och att folk gick från 
grannsocknarna Habo, Kölingared, 
Bjurbäck och Nykyrka för att höra 
”Klådden” spela vid midsommarfi-
randet vid Ryfors. 

- Förmodligen har han fått sitt namn 
av att han var målare, tror Erika

Hans riktiga namn var Carl Gus-

taf Isaksson och han 
föddes 1830 i Sand-
hem där han väx-
te upp och tjänade  
dräng, som det hette. 
Hans föräldrar träffa-
des när pappan tjänade 
dräng i Nunnered och 
mamman tjänade piga i 
Hablahester i Bjurbäck. 
Då ”Klådden” bara är 
6 år dör pappan och 
familjen växer upp ut-
fattiga. ”Klådden” kom 
sedan till Jönköping och 
gick i lära hos en må-
lare där. Han blir ”ar-
betskarl” i Göteborgs 
Trädgårdsförening men 
döms för första gången 

för stöld, nu av penningar och krea-
tur. Det blir flera stölder och 1875 
döms han till 10 års fängelse i Karls-
krona straffängelse för fjärderesans 
stöld av bland annat en prästkappa i 
Fivlereds kyrka norr om Kölingared 
där han vid den tiden bor. Innan dess 
har han hunnit med att stjäla ett fick-
ur i Jönköping och avtjänat 5-årigt 
straff på cellfängelset i Göteborg och 
Långholmen i Stockholm. Mellan 
straffen han avtjänar är han spelman. 
1870 flyttar han till Kölingared och 
gifter sig med Maja Greta Andersdot-
ter i Gröndal under Grönebro. 1873 
får de sonen Jakob men till följd av de 
tidigare fängelsestraffen har han ”li-
dit förlust av sitt medborgerliga för-
troende” och antagligen är det därför 
som de två döttrarna anses vara föd-
da utanför äktenskapet. Smeknamnet 
lever vidare och sonen blir ”Klådda-
Jakob” och han gifter sig så småning-

om och flyttar in på Karlslund med 
sina 12 barn. Under sin forskning ef-
ter klockare och spelmän har Erika 
varit i kontakt med ”Klådda-Jakobs” 
barnbarn, som nu är i 80-årsåldern.

Pappa ”Klådden” återvänder efter 
det 10-åriga fängelsestraffet i Karls-
krona till Kölingared och lever till 88 
års ålder.

Tips för sökare
Föreställningen ”Den bortglömde 
spelmannen” där man kan ta del av 
Erikas forskning om spelmän och 
klockare har visats vid ett tillfälle i 
gamla skolan i Bjurbäck och också 
vid Musik- och Berättarfestivalen i 
Lerdala samt på Högskolan för Scen 
och Musik i Göteborg och nu ska den 
ut på turné. Förutom Erika medver-
kar riksspelmannen Lovisa Risinger, 
viola d´amore och Oskar Reuter med 
rötter i Habo, på gitarr.

- Sök och ni ska finna, säger Erika 
på frågan om hon har några tips och 
råd att ge dem som vill söka sina röt-
ter. 

Förutom Landsarkiven, som hon 
berättat om finns också Riksarkivets 
digitala forskarsal, som är en riktig 
guldgruva för intresserade.

 Bjurbäcks Hembygdsförening har 
flera matnyttiga böcker av bland an-
nat Aina Lindborg och Einar Persson. 

- Googla, säger Erika, bland annat 
finns mycket om hur man går till väga 
när man släktforskar på Youtube. 
Ställ dig frågan ”vad vet jag och vad 
vet jag inte”. Fyll i luckorna!

Här på Bjurbäcks kyrkogård ligger Hanna Lindberg, 
granne med ”Klockar-Anders” och Erika Risingers 
släkting, begravd tillsammans med sin man Carl Jo-
han Lindberg. Foto: Inger Ridström

Det här är ”Klockar-Anders” kon-
trakt med rotebönder.

Frigivningsfoto och uppgifter om 
”Klådden”, Carl Gustaf Isaksson, 
som återvände till Kölingared efter 
sitt långa fängelsestraff.
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Hjälp mig!
Ska jag berätta för 
min väninnas man
att hon är otrogen?

Fråga prästen

Hej Torbjörn,
Hjälp mig, jag har hamnat i riktig samvetsnöd och vet varken ut eller in. Det 
handlar om relationer på min arbetsplats och jag har blivit indragen i detta 
mot min vilja skulle jag kunna säga.
En dag kom en av mina kvinnliga arbetskamrater och berättade att hon bör-
jat träffa en man som arbetar på en annan avdelning på vår arbetsplats. 
Båda två lever alltså i långvariga äktenskap och detta var inte bara en ”fi r-
mafestfl irt” utan hon i alla fall, sa sig vara seriös i sina avsikter med bekant-
skapen. 
   Jag och min man umgås en del med min kollega och hennes man och för 
några dagar sedan tog han kontakt med mig och berättade att han miss-
tänkte att något var fel i deras förhållande och undrade vad jag visste! Jag 
slingrade mig ur situationen för ögonblicket men nu mår jag så dåligt av 
detta och tankarna gnager i mig både natt och dag. Hur ska jag bete mig? 
Jag vill ju vara en människa som lever som en ”sann kristen” och inte ljuga 
för någon av dem!

Arbetskamrat med samvetskval

Välkommen med dina frågor till församlingens präster!
Skriv till ”Fråga prästen”, Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö eller skicka e-post till:
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se  Vill du vara anonym publicerar vi naturligtvis inte ditt namn.

Hej!
Innan jag svarar på frågan så vill 
jag att du funderar lite på vad du 
menar med en ”sann kristen”. Det 
är nämligen väldigt viktigt när vi 
närmar oss den här sortens bekym-
mer att vi inte går runt och bär på 
en förväntan på andra människor, 
eller som det verkar lite när du an-
vänder uttrycket ”sann kristen”, 
en förväntan på oss själva att vara 
perfekta människor.

Det är två saker vi måste hålla 
i huvudet samtidigt när vi möter 
sådana här situationer. Det ena är 
att det mänskligt att fela, det är 
vanligt att kärlek blommar upp el-

ler att det uppstår stark åtrå mel-
lan människor, gjorde det inte det 
skulle mänskligheten snart dö ut. 
Man kan inte moralisera över att 
sådant här händer. 

Men å andra sidan måste vi 
komma ihåg att vi har ett ansvar 
för våra relationer, att lämna en 
relation eller att vara otrogen i en 
relation, skadar mer än vi riktigt 
förstår och bryter mot den grund-
tillit som vi människor behöver för 
ett gott liv.

Därför är det oerhört viktigt att 
vi är försiktiga när vi säger att vi 
är ”sanna kristna” eftersom det så 

lätt låter som om vi tror att vi är 
perfekta. I själva verket är det pre-
cis tvärtom, som kristen kan jag 
lugnt erkänna att jag inte är per-
fekt! Att jag är i behov av förlåtel-
se och nya chanser i mitt liv. Och 
att Gud genom Jesu död lovar att 
ge oss det. Just därför vågar jag 
också ge dig några råd i den kni-
viga situation du hamnat i.

Börja med att fundera på hur 
sann du vill/vågar vara? Vågar du 
säga till din väninna och arbets-
kamrat att du inte vill ljuga för 
hennes man? Hur skulle det kän-
nas att gå bakom ryggen på henne 
och berätta det du vet för hennes 
man?

Som alltid kan man ta lite spjärn 
i Gyllene regeln och fundera på 
hur du skulle velat bli behandlad 
om du varit den andre?

För min del skulle jag nog ha 
börjat med väninnan, försökt för-
klara för henne att jag inte vill 
veta mer, om det förväntas av mig 
att jag ska ljuga för hennes man. 
Själv skulle jag nog ha svårt att 
berätta för mannen det jag vet, då 
det känns värre att bryta ett för-
troende än att halka på sanningen.  
Som du märker är det inte lätta val 
du måste göra.

Om du däremot känner att vän-
skapen till mannen är viktigast för 
dig, får du kanske ge väninnan 
en tidsfrist, och förklara att om 
inte hon berättar, så kommer du 
att göra det. Det leder garanterat 
till en kris i er vänskapsrelation, 
men sådant går många gånger att 
reparera om man sträcker ut en 
hand till försoning efteråt. Du har 
ju också hamnat i svårigheter på 
grund av hennes handlande.

Till sist, det rådet som kanske är 
viktigast, dina vänner behöver ditt 
stöd och din förbön, be för dem 
och be om hjälp att handla som en 
riktigt god vän när du behövs som 
mest.

Allt gott i detta! 

Torbjörn Andersson
Komminister

Fråga prästen
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Nazismen är inte en åsikt, utan 
ett brott mot mänskligheten 
sa försvarsminister Peter Hult-

qvist i sitt första-maj-tal i år. Jag sä-
ger: Förbjud nazismen genom lagstift-
ning! Det finns inget demokratiskt 
skäl att tillåta nazismens existens i 
Sverige! 

Det var i början på maj som biskop 
Åke Bonnier gjorde inlägget på twit-
ter där han vill förbjuda nazismen i 
Sverige.

Hans ställningstagande mot nazis-
men har fått stor uppmärksamhet i 
både radio och tidningar. När bisko-
pen gjorde sin visitation i Mullsjö-
Sandhems församling i mitten på 
månaden blev det tillfälle att höra 
honom själv berätta om sina tankar 
och åsikter vid en kväll på Mullsjö 
folkhögskola för allmänheten. Hans 
tal möttes av spontana och starka 
applåder!

- Det är demonstrationerna vid 1 
maj och även tidigare i år bland an-
nat i samband med bokmässan, som 
fått mig att höja rösten, säger Åke 
Bonnier. Deras trampande på trottoa-
rerna är trampande på människor och 
mångfald. Kyrkans röster måste hö-
ras. Det här är otroligt viktigt, säger 
biskopen.

Den nazistiska ideologin går inte 
att försvara utifrån ett demokratiskt 
perspektiv menar han. Kyrkans roll 
i samhället är att alltid stå upp för 
medmänsklighet. Människovärdet är 
okränkbart.

Människor får tro och tycka vad de 
vill i sina hjärtan men den här typen 
av åsikter bör inte få uttryckas i det 
offentliga rummet anser biskopen. 
Det är en ideologi som står enbart för 
en destruktiv uppfattning. 

Åke Bonnier är medveten om att det 
är svårt att lagstadga mot nazismen. 
Vi har ju en lagstiftning som säger att 
hets mot folkgrupp är olagligt men 
han tycker att vi måste se över vilka 
vägar som finns att gå och vad som är 
möjligt att göra. Vi måste kraftsamla 
och stå upp för vårt demokratiska 
samhälle som här när det strider mot 
de mänskliga rättigheterna.

Positiv reaktion
Biskopens inlägg på Twitter har tagits 
emot mycket positivt. 

- 95% av dem som har kommente-

rat mina åsikter har kommit med po-
sitiva tillrop och stöttat detta och det 
känns ju bra, säger han.

Också när han framförde sina tan-
kar och åsikter på Mullsjö folkhög-
skola togs det emot mycket positivt 
och fick varma applåder.

Åke Bonnier är oroad för utveck-
lingen. De är inte så många, de bety-
der inte så våldsamt mycket sa man 
också på 1930-talet och så blev det 
som det blev, påminner biskopen om. 

”Aldrig mer, sades det på 40-talet. 
Låt oss realisera detta” skriver han i 
sitt uppmärksammade twitter-inlägg.

Biskop Åke Bonnier har tagit ställning mot nazismen och vill förbjuda den i Sverige. 
Hans inlägg på twitter har väckt stor uppmärksamhet. När biskopen nyligen gjorde 
sin visitation i Mullsjö-Sandhems församling framförde han sina åsikter vid en kväll 
för allmänheten och möttes av spontana applåder.

Biskopen vill förbjuda nazismen i Sverige

- Det finns inget demokratiskt 
skäl att tillåta dem!
Text: Inger Ridström
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Här är vårens alla konfi rmander!
(och deras ledare!)

De konfirmerades vid gudstjänsterna den 2 och 3 juni i Nykyrka. 
Översta raden från vänster: Viktor Schalin, Felix Östlund, Paulina Stenevi, Maximilan Buhr, Emma Sundkvist, William Fritzsson, William Karsnäser, Melvin Kristiansson, Edvin Lilja Laurinen, Alfred Klasson, Melvin Klasson, Caroline Schalin
Mellersta raden från vänster: Församlingsassistent Malin Falk, Julia Bergman, Elliot Lindqvist, Maja Aldenfors, Hanna Melker, Elsa Sölscher, Hanna Höglund, Casper Bergquist, Arvid Eriksson, Clara Irvefors, Jonna Hjerpe, församlingspedagog Hanna Nilsson
Nedersta raden från vänster: Nathalie Kilian, Maja Lindén, Felicia Morén, Malin Bergman, komminister Torbjörn Andersson, Lucas Palm, Casper Nordlund, Jacob Kärmander, Samuel Johansson
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 25-26 AUGUSTI

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Alva Robyn Edén Dyverdahl
Alex James Edén Dyverdahl
Inez Siv Margreth Hermansson
Victor Karl Vladimir Wismén
Doris Nancy Lo Axelsson
Lia Elly Sonja Johansson Hasselbring
Saga Freja Gun Sandberg
Liam Christian Wall Engrup

Vi gratulerar våra 
    NYGIFTA

Denise Ekman och 
Fredrik Hülsemann Holmqvist
Olivia Abrahamsson och 
Stefan Hildingsson

Vi minns våra
AVLIDNA
Bo Gunnar Gustafsson f 1950
Anders Sten Birger Johansson 
f 1947
Evy Lisbet Marita Nilsson f 1946
Harald Emanuel Flood f 1918
Elsa Svea Linnea Boström f 1926
Aili Naemi Ingegerd Damberg 
f 1932
Rolf Wincent Ingvar Carlquist 
f 1957
Jan Edmund Gissla f 1944
Karl Erik Isak Randau f 1929
Dan Åke Robert Josefsson f 1946
Arne Karl-Olof Palm f 1927
Lars-Olof Göran Johansson f 1945
Nils Oskar Göran Eriksson f 1923
Carina Mari Nilsson f 1963
Karl Gunnar Ingvar Linusson f 1923
James Eugene Vaughan f 1950
Berit Gullvi Marianne Lindgren 
f 1948
Villy Arne Julius Davidsson f 1927
Bert Reinhold Palm f 1932
Fred Arne Urban Samuelsson 
f 1935
Ann-Marie Svensson f 1939
Nils Uno Jansson f 1932
Sten Jerker Lundén f 1932
Sven Johan Ingvar Lindstedt f 1920

I år fyller förskolan i Sverige 100 år 
och det måste självklart fi ras med 
minst 100 varv kring Kyrkvillan, 
Mullsjö-Sandhems församlings för-
skola i Mullsjö, på vårt traditionsen-
liga vårspring. Förskollärare Emmelie 
Sköldeberg leder barnen i uppvärm-
ning innan loppet, alla övningsspring-

er ett varv innan startskottet går. Det 
hinner bli sammanlagt 150 sprungna 
varv, några skrapade knän och många 
glada skratt innan dagen är slut. Själ-
va loppet avslutas med en välförtjänt 
ispinne till alla som sprungit och lin-
kat kring förskolan.

Text och foto: Johanna Bard

Förskolans dag fi ras

Tänd ett ljus på bönewebben!
På bönewebben 
be.svenskakyrkan.se 
kan du tända ett 
digitalt ljus. 
Där kan du 
samtidigt skriva 
en bön eller tanke, 
som andra också 
kan läsa. 
Du är alltid 
anonym på böne-
webben.
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 25-26 AUGUSTI

På långfredagen ordnades för första gången i Mullsjö-
Sandhems församling en långfredagsvandring till Vis-
torp. Initiativtagare var Kent Strängby som bor i Vis-
torp. 

I Falköpings pastorat har det varit en tradition i 
många år att vandra till långfredagsgudstjänsten i Vis-
torps kyrka. I år tyckte Kent att det skulle vara roligt 
att bjuda in fl era församlingar att samverka och där-
för blev det nu vandringar både från Vartofta-Åsaka 
kyrka, Solberga kyrka och Sandhems kyrka.

Vandringen var cirka åtta kilometer lång och vi var 
åtta från vår församling som vandrade i ett fantastiskt 
väder med blå himmel, strålande sol och vit snö. Un-
der vägen stannade vi upp ett antal gånger för att be 
och refl ektera över Jesu väg till korset. Framme i Vis-
torp bjöd Kent på broccolisoppa innan det var dags för 
långfredagsgudstjänst i kyrkan.

Vi som var med fi ck mersmak och hoppas att det kan 
bli en upprepning nästa år. Som någon sa: - På det här 
sättet blir inte långfredagen så lång!

Text: Emma Thorén
Foto: Sven-Olof Pettersson

Premiär för långfredagsvandring till Vistorp

Efter många års samtal, diskus-
sioner och remissrundor har vi 
nu äntligen fått en ny kyrko-
handbok! 20 maj på pingstda-
gen tog vi den i bruk vid mässan 
i Nykyrka kyrka. Kyrkohand-
boken innehåller ordningarna 
för alla Svenska kyrkans guds-
tjänster, dop, vigslar och be-
gravningar och ska användas 

av alla Svensk-kyrkliga församlingar överallt. Det 
är ett uttryck för vår kyrkas enhet att alla använder 
samma ordningar. Men samtidigt innebär det inte lik-
riktning, det fi nns många olika alternativ av böner, 
texter och musik att välja mellan. Det innebär att varje 
församling kan sätta sin egen prägel på gudstjänsten. 

Den förra handboken som har gällt fram till pingst-
dagen kom 1986. Handboken innan dess kom 1942, 
så det är inte så ofta som vi byter handbok. Den störs-
ta skillnaden är språket, vilket man har försökt att 
uppdatera och göra mer inkluderande än tidigare. Det 
fi nns en del andra skillnader också men i det stora hela 
så kommer du som gudstjänstbesökare att känna igen 
dig. Grundstrukturen i gudstjänsten med böner, psal-
mer och bibelläsning är densamma. 

Text: Emma Thorén
Foto: Helvi Dahlén

Nu har kyrkan fått en ny kyrkohandbok!
Efter många års samtal, diskus-
sioner och remissrundor har vi 
nu äntligen fått en ny kyrko-
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Hänt & Hört

Två gånger om året håller försam-
lingen uppskattade födelsedagskalas 
för de som är medlemmar i Svenska 
Kyrkan och fyllt 80 eller 85 år. Det 
är mycket uppskattade tillställningar 
med gott att äta, kaffe och tårtbuffé, 
underhållning, blommor och presen-
ter.

Vid senaste kalaset i våras hälsade 
församlingsassistent Malin Falk gäs-
terna välkomna och komminister 
Emma Thorén höll i andakten. Urban 
Gärdborn stod för musikunderhåll-
ningen för gästerna. 

Foto: Helvi Dahlén

Kalas för födelsedagsbarnen!
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Så har ungdomarna i Efter plugget-gruppen 
gjort det igen – testat mat. Eftersom sommar-
värmen är i antågande tycker vi att det passar 
bra med ett glasstest. Vi testade 12 glassar och 
de bedömdes efter smak, färg och textur. Här är 
fem-i-topp och en sort som vi avråds från, tills 
vidare i alla fall. 
För alla er glassugna därute – Efter plugget re-
kommenderar:

 Hallonsorbet

 Polka

 Vit choklad

 Mangosorbet

 Persika/hallon

Låt bli/efter pension Punschrussin

Text och foto: Johanna Bard
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Efter plugget har testat 

Sommarens bästa glass!

Predikoturerna 
fi nns i JP och FT på fredagarna, 
längst bak i tidningarna, och där 
annonseras gudstjänster och ar-

rangemang som tidigare stod på 
Mullsjö-sidan.
Hoppas du hittar annonseringen 
och vidare till det som annonse-
rats. 

Välkommen! 
Se även www-svenskakyrkan.se/
mullsjosandhem

Elisabeth Sjödin har fått tjänsten som 
musiker i Mullsjö-Sandhems försam-
ling där hon börjar 1 augusti. 

- Jag blev jätteglad för detta och 
hoppas att jag ska kunna bidra med 
mycket vacker musik, rolig körsång 
och glädje i mötet med alla människ-
or i olika åldrar, säger Elisabeth.

Hon har arbetat som kyrkomusi-
ker i hela sitt liv, bland annat 24 år 
i Jönköping och 3 år i Dalarna, där 

hon först var i Älvdalen en kortare 
tid och sedan i Sälen- Tandådalen - 
Fjällkyrkan. Hon har också varit en 
kortare tid i Falköping. 

- Jag ser fram emot att möta er al-
lihop i Mullsjö-Sandhem, och jag ser 
också fram emot all härlig musik och 
sång som vi kommer att skapa till-
sammans, säger Elisabeth. Tack för 
förtroendet. Vi ses snart!

Elisabeth blir 
ny kyrkomusiker
i församlingen
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Minns du Mullsjö förr när kyrkans 
lokaler fanns på Järnvägsgatan 
och ålderdomshemmet låg mitt 
emot Nykyrke. Gammalt är borta 
och nytt har kommit till…

Församlingshemmet fl yttar 
och ålderdomshemmet rivs 
i ett Mullsjö som förändras

Åke Levenstam tar avsked efter 19 år i församlingen. (Bengt Ragnar) 

Nästa präst gör entré, Per-Axel Jon-
zon. (Bengt Ragnar)

Första församlingshuset. Nuvarande ungdomsgården Knuten.

I Sjörydsgården eller S:t Sigfridsgår-
den som kyrkan döpte byggnaden 
till, fanns pastorsexpedition och 
samlingslokaler innan Kyrkans Hus 
byggdes. Huset såldes 1996.

Birgitta Gunnarsson, som är ini-
tiativtagare till den populära fa-
cebookgruppen Mullsjö förr gör 
under vinjetten MullsjöMinnen, 
ett urval av bilder och tidnings-
klipp från sajten speciellt för 
Kyrktuppens läsare. 

Namnen inom parentes anger 
vem som publicerat materialet 
på sajten Mullsjö Förr.

MULLSJÖ
MINNEN
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1965 invigde konfirmanderna kåporna i Nykyrke kyrka.

Nanna Wiberg utanför kyrkskolan. Hon 
var verksam som småskollärare i Mullsjö 
i 38 år och pensionerades 1968. (Sören 
Fredriksson)

Nykyrke kyrka på 1920-talet. 
(Håkan Wickert)Prästgården på 1950-talet. (Håkan Wickert)

Ålderdomshemmet låg mitt emot kyrkan och revs för att ge plats åt ingången 
till den nya skogskyrkogården. 

S:t Sigfridsgården, Kyrkans Hus, invig-
des 1982. Då såg kapellet ut så här med 
skjutdörrar på två ställen som gjorde att 
kapellet kunde ta emot många besökare.
Kororgeln som var specialbeställd för 
kapellet flyttades senare till Nykyrka där 
den finns längst fram till höger i koret 
och numera sällan används. (Sture Pauls-
son)
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Lär känna kyrkan

Kyrkans festhelg och den långa 
trefaldighetstiden
Text: Pontus Johansson

Kyrkans liv följer en särskild kalender där första söndagen i advent är nyårsdag. 
Tiden från julnatt till påskhelg är en händelserik tid, med stora skiftningar. Ju-
blande glädje när Jesus föds i Betlehem. Outsäglig sorg och förkrosselse när Jesus 
ger upp andan på korset. Förundran och glädje när graven visar sig vara tom. Och 
däremellan kommer fastan.

Pingsten är kärlekens och hän-
ryckningens och ungdomens 
tid. Den klassiska tiden för vigs-

lar och konfi rmationer. Pingst som 
betyder femtio har inget eget namn 
annat än ett tal som förhåller sig till 
påsken. Femtio dagar efter påsk är 
det dags för nästa verkligt stora helg. 
Jesus hade lovat sina 
lärjungar att han skulle 
sända Hjälparen till dem, 
när han själv stigit upp 
till sin Fader i himlen 
(Krist himmelsfärds dag). 
Det är denna Hjälpare 
som vi kallar den helige 
Ande. Märkligt nog var 
lärjungarna inte ledsna 
när Jesus togs upp till 
himlen från dem. Vid det 
här laget hade de förstått 
att det var bäst att lita på 
vad Jesus sagt och lovat. 
De hade helt enkelt ingen 
erfarenhet av att han någonsin lju-
git och det gjorde han säkert inte nu 
heller. Och det är på pingstdagen det 
händer. Ungefär 120 Jesusvänner har 
varit samlade i bön, förväntansfulla, 
tålmodiga, och de väntar på att löftet 
ska bli verklighet. Med dunder och 
brak, med tungor som av eld som för-
delar sig över deras huvuden och med 
tungotal, kommer Guds helige Ande 
och uppfyller dem med sin heliga och 
varma närvaro. De börjar tala främ-
mande språk om det som Gud har 

gjort så att tillresande judar i Jerusa-
lem hör sina olika språk talas. Och 
Petrus får förklara för dem runtom-
kring att de alls inte är berusade av 
starkt vin utan att detta är någonting 
annat. Och den heliga erfarenheten 
från pingstdagen är: Jesus är allde-
les nära oss genom den helige Ande. 

Han kan nu vara nära på ett alldeles 
nära och verkligt sätt hos var och en. 
Han är inte bunden av tid och rum. 
Och det visar sig att påsken inte är 
den stora fi nalen på alltsammans, för 
med pingsten vet vi nu ytterligare nå-
got stort om Gud. Gud är också Gud 
i oss.

Pingsthelgen är en stor festhelg i kyr-
kan och trots att vi förlorat annandag 
pingst som röd dag i almanackan, 
älskar kyrkan att fi ra gudstjänst den 
dagen ändå. Färgen i kyrkorummet 

under helgen är den vackra röda fär-
gen. Det är eldens och kärlekens och 
blodets färg. Därför är det den röda 
färgen också på kyrkoårets martyr-
dagar. På altaret när det är pingstdag 
brinner det sex ljus som markerar att 
detta verkligen är en stor helg.

Djupaste sanningen ett mysterium
Efter pingsthelgen kommer en söndag 
som kallas något så märkligt som He-
liga Trefaldighets dag. Ordet Treenig-
het fi nns inte i Bibeln, men Treenighe-
ten fi nns där i alla fall. Mer och mer 
uppenbarar Gud hemligheterna om 

sig själv. Gud som 
är Fader OCH Son 
OCH helig Ande utan 
att vara tre gudar, 
men EN Gud. Här 
är mysterium och jag 
kan tycka att det är 
fantastiskt att tillva-
rons djupaste sanning 
är just mysterium. 
Ingen människa kan 
ta kontrollen över 
detta mysterium och 
därmed tillskansa sig 
makt och kontroll 
över allt som fi nns 

till. Den djupaste sanningen är myste-
rium som är kärlek. Det strömmar av 
kärlek mellan Fadern och Sonen och 
den helige Ande och denna heliga Tre-
enighet älskar att dra in människan 
i den strömmen, dra in i gemenskap. 
Det gör han alldeles konkret i dopet 
och därför är också temat ”vårt dop” 
söndagen därpå.

I dopet blir det alldeles tydligt – det 
strömmar från en dopfunt och det 
kristna livet har därför sin utgångs-
punkt i just dopet. 

Fastan
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Här är barnens  
uppfattning om Gud

Mira
1.  Ähhh…, han har brun 

jacka. Ähh…, han har 
bruna skor och vit 
tröja. Sen vet jag inte 
mer.

2.  Ähhh…, han tror på 
oss och han älskar oss 
alla på olika sätt. Han 
vill inte att vi ska dö.

Efraim
1.  Jag tror att han är 

häftig.

2.  Jag vet inte. Han  
kanske skuttar.

Mathios och  
Wilmer
1.  Han har vita kläder 

och ett brunt band 
här (visar på mid-
jan). Jag tror att 
han har bruna skor. 
Det tror jag med.

2.  Han hjälper alla. 
Idag gör han nog 
ingenting. Han dog 
– men nu är han 
redan uppe.

Kyrktuppens Johanna Bard frågade fyra av 
barnen på Kyrkvillans förskola i Mullsjö:
Fråga 1: Hur ser Gud ut?
Fråga 2: Vad gör han?
Här är resultatet av enkätundersökningen! 

Kyrkoårets längsta tid
Tiden som följer nu kallas trefaldig-
hetstiden och är den längsta tiden 
under kyrkoåret. Ända från försom-
maren i slutet på maj eller början på 
juni ända fram till slutet på novem-
ber sträcker sig trefaldighetstiden. Nu 
handlar det om att allt det här som vi 
har hört om Jesus får konsekvenser 
för vår tro. I kyrkorummet är det den 
gröna färgen, vid de allra flesta sönda-
garna under sommaren och på hösten 
är det bara två ljus på altaret. Grön 
är växandets och mognadens färg. 
Om nu Gud har blivit människa, om 
han, om Jesus, nu har dött på korset, 
om han har uppstått och gett liv åt oss 
som är evigt, om han har sänt den he-
lige Ande till oss – vad betyder då det? 
Vad innebär det att leva som kristen 
i världen och i vårt samhälle idag? 
Det fokuserar predikningar, psalmer 
och bön mer koncentrerat på nu. Ut-
gångspunkten är alltid vad vi har ta-
git emot av Gud. Kortfattat kunde vi 
säga så här: det handlar om vad det 
innebär att leva i sitt dop. Om du 
döptes som liten bebis hade du mest 
troligt en dopklänning som var allde-
les för stor. Klänningen brukar räcka 
flera decimeter under fötterna. Det är 
en symbol som vill beskriva att detta 
med tron på Jesus, detta att leva med 
Gud, detta att vara bärare av helig 
Ande, det är någonting att växa och 
mogna och djupna i hela livet. Vi blir 
aldrig klara på denna sida evigheten. 
I gudstjänsten får vi så mycket av vad 
vi behöver som näring för tron. Den 
behöver nämligen gemenskap med 
andra, den behöver Jesusvinet och Je-
susbrödet i nattvarden, den behöver 
få lära sig bönen och att lyssna efter 
Guds ord. 

Djup i tillvaron
Det finns så mycket vishet och erfa-
renhet genom många hundra år som 
fått forma kyrkoåret. Det är inte så 
mycket måsten egentligen – men när 
man väl knäckt en del koder och ser 
tanken och symboliken i annat så vill 
man inte vara utan det där. Gud har 
skapat oss med sinne för djupen i till-
varon. Det behöver vi inte skämmas 
för. Och vi behöver absolut inte skäm-
mas om vi inte begriper allt. Vem gör 
det egentligen? Men det är fint när 
ytterligare några pusselbitar faller på 
plats. 
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Mjuk chokladkaka med hallon
Det här behövs till ca 24 rutor
Botten:
150 gr smör
2 ägg
3 dl strösocker
4 dl vetemjöl
3 msk kakao
½ - 1 msk bakpulver
1 ½ dl mjölk
200 – 250 g frysta hallon
Glasyr:
100 gr smör
2 dl vispgrädde
4 msk strösocker
4 tsk vetemjöl
2 msk kakao
Garnering:
50 – 75 gr vit choklad
ev hallon
Gör så här:
Botten:
Smält smöret. Vispa ägg och sock-
er vitt och pösigt. Blanda de torra 
ingredienserna. Vänd ner dem i 
äggsmeten, varvat med mjölk och 
smör. Rör till en jämn smet. Häll 
upp i långpanna, ca 22x30 cm, 
klädd med bakplåtspapper. Fördela 
hallonen över kakan. Grädda mitt 
i ugnen i 225° ca 15 minuter. Låt 
svalna.
Glasyr:
Smält smöret i en kastrull. Tillsätt 
övriga ingredienser och låt koka ett 
par minuter så att krämen tjocknar. 
Bred den på kakan och låt stelna.
Smält chokladen till garneringen 
och ringla den över kakan. Skär i 
rutor och garnera gärna med hal-
lon.

Lättbakad och himmelskt god! Helvis mjuka chokladkaka bakas i långpanna och 
skärs sedan upp i rutor. Passar utmärkt till sommarens många kaffekalas, gärna 
garnerad med färska hallon.

Baka chokladkaka 
med hallon
till sommarens kaffekalas!
Recept och foto: Helvi Dahlén

Veckans
Kaka
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Så här kommer du
i kontakt med 

Kyrkvillans 
personal

Malin Athley Rang
Barnskötare
Tel: 0392-130 38 
malin.athley-rang@svenskakyrkan.se

Kristina Rosengren
Husmor
Tel. 0392-130 33
kristina.rosengran@svenskakyrkan.se

Emmelie Sköldeberg
Förskollärare
Tel. 0392-130 33
emmelie.skoldeberg@svenskakyrkan.se

Kristin Karlsson
Förskollärare
Tel. 0392-13038
kristin.karlsson@svenskakyrkan.se

Louise Sääv
vik barnskötare
Tel. 0392-130 33
louise.saav@svenskakyrkan.se

Maria Högberg
Lärare i förskola
Tel: 0392-130 33
maria.hogberg@svenskakyrkan.se

Anette Axell
Förskollärare
Tel: 0392-130 38
anette.axell@svenskakyrkan.se

Madelene Holmer
Barnskötare
Tel: 0392-130 33
madelene.holmer@svenskakyrkan.se

Birgitta Engdahl
Förskollärare
Tel: 0392-130 38
birgitta.engdahl@svenskakyrkan.se

Johanna Bard
Tel: 0392-130 34  Mobil: 070-564 28 17
Förskolechef
johanna.bard@svenskakyrkan.se
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Det här händer i din församling i sommar!
För dig som är dagledig…För dig som är dagledig…För dig som är dagledig…För dig som är dagledig…För dig som är dagledig…För dig som är dagledig…
Sommarutflykt 3 juli till bokcaféet i OdSommarutflykt 3 juli till bokcaféet i OdSommarutflykt 3 juli till bokcaféet i OdSommarutflykt 3 juli till bokcaféet i OdSommarutflykt 3 juli till bokcaféet i OdSommarutflykt 3 juli till bokcaféet i Od

Välkommen att följa Välkommen att följa Välkommen att följa 
med på utfl ykt till med på utfl ykt till med på utfl ykt till med på utfl ykt till med på utfl ykt till med på utfl ykt till 

bokcaféet och kyrkanbokcaféet och kyrkanbokcaféet och kyrkanbokcaféet och kyrkanbokcaféet och kyrkanbokcaféet och kyrkan
i Od!i Od!i Od!

Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! i Mullsjö och Sandhem! i Mullsjö och Sandhem! i Mullsjö och Sandhem! i Mullsjö och Sandhem! i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé Välkommen på årets Sommarkafé 
i Mullsjö och Sandhem! 
Välkommen på årets Sommarkafé 
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Det här händer i din församling i sommar!
Klassisk musik i sommarkvällen Klassisk musik i sommarkvällen Klassisk musik i sommarkvällen Klassisk musik i sommarkvällen Klassisk musik i sommarkvällen Klassisk musik i sommarkvällen 
med Anders Hartelius med Anders Hartelius med Anders Hartelius med Anders Hartelius med Anders Hartelius med Anders Hartelius 

Skynda till sevärd Skynda till sevärd Skynda till sevärd Skynda till sevärd Skynda till sevärd Skynda till sevärd 
fotoutställning! fotoutställning! fotoutställning! fotoutställning! fotoutställning! fotoutställning! 

Kyrkrodd Kyrkrodd Kyrkrodd 
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Svenska kyrkan i utlandet skapar trygghetSvenska kyrkan i utlandet skapar trygghetSvenska kyrkan i utlandet skapar trygghetSvenska kyrkan i utlandet skapar trygghetSvenska kyrkan i utlandet skapar trygghetSvenska kyrkan i utlandet skapar trygghet
för svenskar i hela världen för svenskar i hela världen för svenskar i hela världen för svenskar i hela världen för svenskar i hela världen för svenskar i hela världen 

Det här händer i din församling i sommar!

Vill du engagera dig ideelltVill du engagera dig ideelltVill du engagera dig ideelltVill du engagera dig ideelltVill du engagera dig ideelltVill du engagera dig ideellt
i Mullsjö-Sandhems i Mullsjö-Sandhems i Mullsjö-Sandhems i Mullsjö-Sandhems i Mullsjö-Sandhems i Mullsjö-Sandhems 
församling?församling?församling?församling?församling?församling?

KyrkbussenKyrkbussenKyrkbussenKyrkbussenKyrkbussenKyrkbussen
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Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan. Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför 
kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan och i predikoturerna i JP och FT.

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!

BJÖRKGÅRDEN
Andakt kl 10.30
21 juni, 28 juni, 19 juli, 26 juli, 16 augusti, 
23 augusti samt 30 augusti

MARGARETAS PARK
Andakt lördagar kl 15
7 juli samt 4 augusti

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
När sommarkaféet är öppet 2 till och med 27 juli 
är det andakt kl 10.30.

12 augusti – 11:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 18 Bjurbäcks kyrka: Gudstjänst

 

19 augusti – 12:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 18 Sandhems kyrka: Mässa

 

26 augusti – 13:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Nykyrka kyrka: Mässa

Dessutom...

Lyssna på Radio Sigfrid måndagar kl 10-11.30 
Repris måndag 17.30-19, lördag 13-14.30

Programinnehållet annonseras i 
radiomullsjo.se

SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 123 272 22 39

JUNI

10 juni – 2:a söndagen e Trefaldighet

Kl 11 Sandhems kyrka: Mässa

Kl 15 Gudstjänst vid hembygdsgården i Mullsjö

17 juni – 3:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 18 Utvängstorp: Mässa

23 juni – Midsommardagen

Kl 10 Nykyrka kyrka: Mässa med folkmusik

Kl 11 Sandhems kyrka: Gudstjänst, kyrkrodden

24 juni – Johannes döparens dag

Kl 18 Bjurbäcks kyrka: Tillsammansgudstjänst

JULI

1 juli – Apostladagen

Kl 10 Nykyrka kyrka: Ekumenisk mässa. 
Predikan Håkan Johansson

Kl 18 Sandhems kyrka: Mässa

8 juli – 6:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Mullsjö missionskyrka: Ekumenisk guds-
tjänst. Predikan Tommy Vallenros

Kl 18 Bjurbäcks kyrka: Mässa

15 juli – Kristi förklarings dag

Kl 10 Nykyrka kyrka: Ekumenisk mässa. 
Predikan Stig Andersson

Kl 18 Sandhems kyrka: Mässa

22 juli – 8:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Mullsjö missionskyrka: Ekumenisk gudstjänst

Kl 18 Utvängstorp: Mässa

29 juli – 9:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Nykyrka kyrka: Mässa

Kl 18 Sandhems kyrka: Mässa

AUGUSTI

5 augusti – 10:e söndagen e Trefaldighet

Kl 10 Sandhems kyrka: Gudstjänst

Kl 18 Nykyrka kyrka: Mässa

Kyrkbuss se sidan 32
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

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

Vinnare av Barnkrysset nr. 1/2018 är:  
Stina Björck Sjöv 34 Mullsjö, Silas Envall Andersson Öringstigen 7 Mullsjö,  
Elin  Buhr Bönared Blombacka Mullsjö, Wilma Andersson Solstugev 23 Mullsjö, 
Linus Nalbin Bjurbäck Maderna Mullsjö.

GRATTIS!

BARNKRYSSET

KOMMER 
FÖRE O

POJKE MED 
NAMNSDA

G 9 
JANUARI

INITIALER 
FÖR RUT 
PERSSON

SNURRIG TUFFA GNÄLLDE

BART 
SIMPSONS 

LILLA-
SYSTER

INTE NER

ALLDELES 
TOKIG

LÖVTRÄD

Y C K L IK N G A R
KUL R O L I G P

O A S E R
U P
N A

JANUARI
PERSSON

SYSTER

DEM LÄNGTAR MAN 
EFTER I ÖKNAR

SMÄLL

VÄLJA

H E L G A E N BOR PÅ 
BRÅKMA-

KARGATAN

ORM I 
DJUNGEL-

BOKEN K A A K N A L
L

L
FÖLETS 
MAMMA

KOMMER 
EFTER 
VINTER

BESTÅR             
AV TVÅ 

PERSONER D U O UNDER-
HÅLLA

S V E T BUSKE T
R O A

VT
BLIR KÖTT-

BULLAR
KOMMER 
FÖRE S

S V E T BUSKE 
SOM HAR 

BARR T
Å S T E

VT

STOR 
SKOGS-
FÅGEL O R R E

T
BYGGDE            
EN ARK N

A
O A

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

K T

SKINA

PAUS FRÅN 
LEKTION

SAGO-
VÄSEN

SNO
KOMMER 
FÖRE Ö

BERGS-
TOPP

KOMMER 
EFTER H

DINA OCH 
MINA

SÖNDER-
BRUTEN

NILS 
FORSLUND

SKRIKER
DÖTT DJUR 
SOM GA-
MAR ÄTER

FINNS I 
LUFTEN

KOMMER 
FÖRE V I 

ALFABETET KOMMER 
FÖRE Z I 

ALFABETET

OLYMPISKA SPELEN

EN AV TRE 
SYSKON 

SOM 
FÖTTS          
SAM-

TIDIGT

NILS 
PERSSON

FULL FART

KÖR TÅGET

GULLIGT

Korsordskonstruktör:           
Lars-Göran Ståhl ©
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GIBBON
MED BÖJ-
STÄLLEN

Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så 
många 1 (Lukasevangeliet). Till och med 2 i 
skyn vet sin bestämda tid. Turturduvan och 3 
vet när de skall återvända. Men mitt folk vet inte 
vad Herren kräver (Psaltaren). Hur ofta har jag 
inte velat samla dina barn som 4 samlar sina 

Fåglar i bibeln
Korsords-

konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl © 1 DE BÖLJAR 
FRAM OCH 
TILLBAKA

 RYMD-
MYN-

DIGHET 

PIGG ELLER HÅLET

3

SKÖNJA

AVENYN

inte velat samla dina barn som 4 samlar sina 
kycklingar under vingarna, men ni ville inte 
(Matteusevang.). Han fyller mitt liv med allt 
gott, och jag blir ung på nytt som en 5 
(Psaltaren). Vad du är skön, min älskade,                                                        
vad du är skön! Dina ögon är 6 (Höga Visan).

NÄRMARE DEN ÄR 

SKA MAN I 
DUBBEL-
SCULLER

GÖRA 
UPPMÄRK-

SAM PÅ

FICK 
STRYK

FLYGER 
OMKRING

TVÅ FOT

NÄRMARE 
FÖR-

KLARING

DEN ÄR 
KON-

FORMAD

Bild: 29 
finska fåglar 

UTSTÖT-
NING                 

AV GAS

TYCKT

SINT ELLER 
SNODDE

BIL ELLER BYGGNAD 

SVALT BALLA

TILLAGAS 
DET MAT I

PRISADE

KOMMIT 
FÖRST

KORT FÖR 
DOKTOR

RÄCKA

NYKTERHETSORGANI-
SATION SOM GICK 
SAMMAN MED IOGT

5 DISTRI-

2
 4 PÅ FOR-

DON FRÅN 
SPANIEN

LIGGER 
ESSEN I

BOR I 
NORDÖST-
RA ITALIEN

Bild: 29 
finska fåglar 

från Pieni 
Tieto-

sanakirja

BIL ELLER BYGGNAD 
FÖR LAGRING 

RÄCKA

RUS ELLER 
SVAMLA

NATRIUM BÄR REN
NATT OCH 

DAG

JACUZZI
NYHETS-

BYRÅ
LIST OCH 
FILOSOF

KOMMUN I 
UPPLAND

INTE EN 
KOTTE

LOS 
ANGELES

BOR NÄRA 

CIRKA

KRETA

5 DISTRI-
BUERA

MOTSTÅND PIPPIN

ROVDJUR
HÖGSTÄMD 

DIKT
SLITER SKÄR

INLOPPET

BÖNA
STRÖM

6 SÄNKA

FÖR-
FOGADE 

DEN INNE-
HÅLLER 
GELÉ

GÅR DET SOM DUGER

BOR NÄRA 
VESUVIUS

VATTEN-

MUSIK-
INSTRU-

MENT

VARU-
MÄRKE 

FÖR MJUK-
PAPPER

FÖR-
FOGADE 

ÖVER

VATTEN-
DRAG

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

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

Postadress:  ...................................................................................................................................................................
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Fem vinnare får välja mellan en bok från Bokhyllan eller varor från Sackeusboden 
i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor.

Vi vill ha din lösning senast den 23 juli. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka 
det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 1/2018 är: 
Christina Brengesjö Torestorpsv 14 Mullsjö, Kaj Johansson Utvängstorp Rosenlund 
Tidaholm, Berndt Söderström Parkv 5 F Mullsjö, Sven Löfkvist Parkv 7 E Mullsjö, 
Gudrun Andersson Dalskogsv 21 Mullsjö.

GRATTIS!

LITET 
MÅRDDJUR

500 I ROM

LAGA 
MOTORER

NYHETS-
BYRÅ

K A

GÅ UPP
STOMME 
ELLER 

DJURFOT

Ö R

FÖR-
KLARAR 

NOGGRANT

GÖR MAN 
KALV-

DANS AV H SÅFRAMT 
ELLER 
FÖRBI

STELNAR

G
FYLLER 

MAN MED 
JÄMNA 

INTERVALL

E
KÄRLEKS-

FULLA 
ELLER 
ONDA

Å R
R E D O

M
KRAFTLÖS

BEREDA

FIGUR

LAGER







O N
K A

KARAKTÄR 
HOS 

ARTIST

KÄNNA         
PÅ SIG

A M

B E R
R A

DEN 
SPELAREN 
HAR EN     

FRI ROLL

STEK 

E
Ö L

E P P

L I

M M A
J

Ö L

NATRIUM

GÖR VISSA 
PÅ SJÖN

PERSON-
VAGN

MED UR-
SPRUNG I
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var ofta ärvda eller omsydda klä-
der. Längst in ett hemsytt livstycke, 
knäppt med pärlemoknappar, och 
strumpeband, som höll uppe de 
ribbstickade strumporna. Pojkarna 
hade oftast så kallade ”golfbyxor”. 
Även fl ickorna började ha långbyx-
or, vilket var väldigt skönt. Med en 
varm tröja, jacka, raggsockor som 
veks ner över pjäxorna och en ”ka-
ninmössa” på huvudet, hölls den 
värsta kylan ute. Pojkarna hade, 
vill jag minnas, mössor med en 
pälskant, som veks ner över öro-
nen.

Världen andades ut
Ute i världen var det krig och elän-
de. Även om vi inte förstod allva-
ret, såg vi hur oroliga de vuxna var. 
Satte upp svarta gardiner innan de 
tände lampan, och mumlade, då de 
inte trodde vi hörde, att nu är det 
väl en tidsfråga innan vi också är 
med.

Men den 7 maj 1945 kom freden, 
och världen andades ut. I vår skola 
fi rade vi med att cykla ut till en li-
ten glänta i skogen. Där lekte vi 
och rasade hela dagen, och åt vår 
matsäck tillsammans med millioner 

vårystra myggor. Gissa om det kliade 
på armar och ben den kvällen!

MED MAJ-BRITT JOHANSSON

Med nyinköpt ryggsäck, ro-
sett i håret och fjärilar i 
magen cyklade jag i säll-

skap med mamma till skolan för att 
skrivas in. På hemvägen låg sedan 
läseboken Sörgården i ryggsäcken. 

Småskolan i Kymbo var nedlagd. 
Skolläraren hade nu att ta hand om 
alla klasserna, från ettan till sexan. 
Ett tufft jobb. Tufft var det också 
för oss nybörjare, som förväntades 
skriva bokstäver och siffror, medan 
de stora barnen hade geografi , his-
toria eller övade högläsning. 

Skoldagarna började alltid med en 
psalm, som ”Din klara sol…” följd 
av ”Fader vår”. Vid dagens slut satt 
magistern åter vid den pustande 
tramporgeln, för då sjöng vi också 
en psalm. 

Uppställning vid skoltrappan
På rasterna var det mest brännboll 
som gällde, och mitt på dagen satt 
vi kapprummet och åt smörgåsar 
med ost eller prickig korv, med 
något drickbart i en vichyvatten-
fl aska. Vid rasternas slut ställde vi 
upp vid skoltrappan, med de mins-
ta barnen först, och väntade på att 
läraren sade: ”marsch”. Ingen satte 
sig heller innan magistern sagt: ”sitt 
ner”.  Då man fi ck en fråga ställde 
man sig bredvid bänken innan man 
svarade.

En dag i veckan var det gymnastik. 
Då vädret tillät utomhus. Annars stod 
vi mellan bänkraderna och gjorde ar-
mar uppåt sträck och knäna böj.

I tredje klass var det mycket att lära 
sig utantill. Städer, fl oder och sjöar. 
Kungar, årtal, krig och fred. Namnen 
på Jesu apostlar, och Jakobs tolv sö-
ner. Psalmverser och Luthers katekes 

Några glimtar 
från min barndom

Maj-Britt Johansson är född 
1934 i Kölingared och uppvuxen 
i Skaraborgs län varav tio år i 
Kymbo och tio år i Bjurbäck. Se-
dan 1955 bor hon i Ulricehamn 
och har arbetat inom äldreomsor-
gen under större delen av sitt yr-
kesliv. 

med budorden, trons artiklar och 
Herrens bön. Allt med långa förkla-
ringar efter varje rad. Kunde man inte 
läxan, blev det dålig stämning och 
mer eller mindre hårdhänt bestraff-
ning.

Slapp kliande ullstrumpor
Vi slapp att som våra föräldrar, gå 
i kliande ullstrumpor och träskor, 
men det var långt ifrån dagens skö-
na barnkläder. Det var ransonering 
på det mesta. Även kläder och skor. 
Och kontanter var en bristvara. Det 


