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Din lokala  t idning

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar

Välkommen 
till kyrkorna
i helgerna!
Midnattsmässa, julotta, 
nyårsbön…
Sång & Musik 
med körer och artister

Läs kyrkoherdens nyårshälsning till dig!
”Varje relation behöver den odelade uppmärksamheten”

Ing-Britt 
minns jularna
i Mullsjö förr

Kaféet där 
nyanlända kvinnor
träffas och trivs

Möt Sofie
– ny husmor 
i Kyrkans Hus



Herde-krönikan

Nu är det bara dagar 
kvar innan juljublet 
brakar lös över hela 
jorden. Och det där 
ska ju vara i julnatten 
förstås. Julhysterin 
däremot har pågått 
länge. Det är som att 
vi inte lär oss. Som 
att vi måste ta ut i 
förskott, som att vi 
måste slå nya rekord 
med högre julklapps-
berg. Egentligen be-
höver vi ju inte be-
visa ett endaste dugg. 
Vi behöver däremot 
få visa kärlek och ta 
emot kärlek. 

Jag älskar julens
högtid och tänker 
jag tillbaka på mina jular är det förstås de som inte blev 
som vanligt som mest bitit sig fast i minnet. Som den julen 
då jag, min lillebror och mamma fi ck en riktigt ordentlig 
infl uensa just när det var jul. Vi bäddade ner oss i mammas 
och pappas sovrum och lyssnade lite av och till på radio om 
julskinkan som rymt och andra julsånger. Stackars pappa 
fi ck ta hand om markservicen, ordna med mat, städning 
och julklappar. Till saken hör att det här med butiker och 
pappa inte var riktigt kompatibla. Shopping var absolut 
inte hans grej. Det blev inte så mycket av just någonting – 
jo, ordentligt städat blev det. Så mycket matlust hade inte vi 
sjuklingar i alla fall. Pappa fi ck äta för hela familjen. Och 
våra grannar som vi alltid brukade fi ra julafton med, fi ck 
hålla sig hemma. Febrigt, väldigt enkelt och väldigt lågmält, 
och det blev en väldigt fi n jul. Pappa ordnade det bra tyckte 
vi. 

När vi lyssnar till julevangeliet blir det så tydligt att Gud 
verkar mycket intresserad av att göra sig närvarande i ut-

EN RIKTIGT GOD JUL!
anförskap. Inte i det 
ombonade och tryg-
ga, men en liten bit 
utanför. Jesus föds in 
i en situation där den 
lilla familjen strax 
behöver fl y. 

I år vill Svenska kyr-
kans julkampanj fo-
kusera på alla fl ickor 
som föds in i förtryck 
och orättvisor bara 
just därför att de är 
fl ickor. Fattigdom 
och knepiga normer 
gör att fl ickor får 
sämre möjligheter till 
utbildning, sjukvård 
och försörjning. Vi 
hör berättelser om 
det fasansfulla där 

fl ickor utsätts för sexuellt våld och könsstympning. Och vi 
har samtidigt övertygelsen om att alla människor, oavsett 
om vi är män eller kvinnor, fl ickor eller pojkar, är skapade 
till Guds avbild, oändligt värdefulla. Det är en kamp för liv, 
en kamp som inte låter utanförskapet vara ifred. Och vi får 
vara med i den kampen. På sidan 24 kan du läsa mer om 
årets julkampanj som särskilt inriktar sig på Tanzania.

Åt er alla önskar jag en god och välsignad julhelg!

Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems 
församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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Att Gud blev människa och delar livets villkor med oss 
är ett verkligt mysterium. Ofta, ofta fick nog den evang-
elisk-lutherske prästen och motståndsmannen Dietrich 
Bonhoeffer tröst av detta mysterium, när villkoren för 
honom mänskligt sett var alldeles hopplösa. Följande 
bön får han dela med oss:

O Gud, ibland är vi vissa om din vilja,
ibland förstår vi ingenting.
Upplys oss, Herre, när frågorna kommer.

Ibland ser vi klart din ledning,
ibland ser vi ingenting alls.
Hjälp oss, Herre, när tvivlen kommer.
Ibland ser vi spåren av din kärlek, ibland ser vi  
ingenting.
Var med oss, Herre, när ängslan kommer.
Ibland arbetar vi för din frid,
ibland gör vi ingenting alls för den.
Gör oss vakna, Herre, 
Och låt din frid komma!

Låt julevangeliet komma
med stillhet och ro!

Vid den tiden utfärdade kejsar 
Augustus en förordning om 
att hela världen skulle skatt-

skrivas. Det var den första skattskriv-
ningen, och den hölls när Quirinius 
var ståthållare i Syrien. Alla gick då 
för att skattskriva sig, var och en till 
sin stad. Och Josef, som genom sin 
härkomst hörde till Davids hus, be-
gav sig från Nasaret i Galileen upp till 
Judeen, till Davids stad Betlehem, för 
att skattskriva sig tillsammans med 
Maria, sin trolovade som väntade sitt 
barn.

Medan de befann sig där var tiden 
inne för henne att föda, och hon 
födde sin son, den förstfödde. Hon 
lindade honom och lade honom i en 
krubba, eftersom det inte fanns plats 
för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute 
och vaktade sin hjord om natten. Då 
stod Herrens ängel framför dem och 
Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men 
ängeln sade till dem: "Var inte rädda. 
Jag bär bud till er om en stor glädje, 
en glädje för hela folket. I dag har 
en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren. Och detta 
är tecknet för er: ni skall finna ett 

nyfött barn som är lindat och ligger 
i en krubba." Och plötsligt var där 
tillsammans med ängeln en stor him-
melsk här som prisade Gud:

"Ära i höjden åt Gud och på jorden 
fred åt dem han har utvalt." 

När änglarna hade farit ifrån dem 
upp till himlen sade herdarna till var-
andra: "Låt oss gå in till Betlehem 
och se det som har hänt och som Her-
ren har låtit oss veta." De skyndade i 
väg och fann Maria och Josef och det 

nyfödda barnet som låg i krubban. 
När de hade sett det, berättade de 
vad som hade sagts till dem om detta 
barn. Alla som hörde det häpnade 
över vad herdarna sade. Maria tog 
allt detta till sitt hjärta och begrunda-
de det. Och herdarna vände tillbaka 
och prisade och lovade Gud för vad 
de hade fått höra och se: allt var så 
som det hade sagts dem."
(Luk 2:1-20)

Det blir ingen riktig jul utan det klassiska julevangeliet! Släpp julstressen för en stund, 
sätt dig ner, koppla av och läs och känn att julen handlar om så mycket mera än stress 
och kommers. 

Julens evangelium
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Nyfiken på

När jag växte upp på 1940- och 
-50-talet fanns ett stort antal 
butiker i ett antal olika bran-

scher, säger Ing-Britt Filipsson när vi 
träffas för att höra henne berätta om 
ett svunnet Mullsjö och julen i Mull-
sjö förr i tiden.

Centrum var koncentrerat i området 
kring där Landhs konditori ligger nu. 

Idag är det nästan svårt men fascine-
rande att tänka sig alla dessa butiker, 
som Ing-Britt minns. I mjölkaffären 
köpte man mjölk i en egen kanna, i 
kemikalieaffären kunde man köpa 
färg, fotogen och borsyrelösning som 
blev till glittrande snö i julkrubban. 
Där fanns frysboxföreningen, som 
hyrde ut frysfack, Mullsjö Glass, som 
sålde den högt uppskattade Puck-
glassen och blev föregångaren till da-
gens glassjätte GB. På Sjövägen fanns 
Cederkvists speceriaffär och Ma-
jas bageri som var upprinnelsen till 
Landhs konditori. 

- I Varuboden sålde man så kallade 

”korta varor”, som alltså var bland 
annat strumpor och kalsonger, berät-
tar Ing-Britt.

Centralhuset byggdes på tomten 
som idag rymmer parkeringen vid 
Gunnarsbovägen – Järnvägsgatan. 
Där fanns bland annat Sture Anders-
sons Bok- och pappershandel, en cy-
kelaffär och Mullsjö Elektriska.

- Julen 1955 var det stor uppslut-
ning vid Mullsjö Elektriskas skylt-
fönster, minns Ing-Britt. Där fanns en 
televisionsapparat som visade fi lmen 
om Snövit! Och snö på skärmen var 
det verkligen för på den tiden var 
bildkvaliteten inte den bästa.

Drömmen gick i uppfyllelse
Ing-Britt minns ytterligare ett antal 
butiker, som en gång fanns i Mullsjö – 
hattmodist med sybehör, handarbeten 
och kläder, tandklinik, blomsteraffä-
rer, herrekipering med skoaffär och 
slakterier. Och så Ljungqvists förstås 
som sedan blev Ica.

- I JLS:s skyltfönster som var ett 
slakteri fanns det ett grishuvud med 
äpple i munnen, när det var jul-
skyltning, berättar Ing-Britt och hos 
”Snusjonte” hade det ett år, till bar-
nens stora förtjusning, kommit in en 
mus som irrade runt i skyltfönstret.

- Vi barn sparade det bästa till sist, 
säger Ing-Britt. Och det var skylt-
fönstren hos Ljungqvists. Klockan 

- Julskyltningen förr var årets höjdpunkt, som alla barn i samhället 
otåligt väntade på, berättar Ing-Britt Filipsson. En hel timma innan 
tomten visade sig fanns alla barn på plats utanför Ljungqvists!
   Hon är uppvuxen i Mullsjö på 1940 och -50-talet och kan 
berätta om ett samhälle som har förändrats.

Nyfiken påNyfiken på
       Ing-Britt minns sin barndoms jular
med julskyltningen som årets höjdpunkt 
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

Söndagsskolfest vid gamla Missionskyrkan på Järnvägsgatan 
på 1950-talet. (Lill Karlsson)

Julskyltning hos Lindströms Eftr. på Järnvägsgatan. 
(Pelle Lindqvist) 

Glassförsäljning (1950- talet) utanför 
Ljungqvists textil på Strandvägen. 
Mullsjöglassen var mycket populär!

Birgitta Gunnarsson, in-
itiativtagare till den po-
pulära facebookgruppen 
Mullsjö förr har plockat 
samman bilderna från 
gamla Mullsjö. Nam-
nen inom parentes anger 
vem som publicerat bil-
derna på facebooksidan.
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       Ing-Britt minns sin barndoms jular
med julskyltningen som årets höjdpunkt 

17 kom tomten och förevisade lek-
sakerna men redan en timma innan 
var vi på plats. Sedan gick vi hem och 
drömde om allt vi sett!

Det var aldrig några mängder av 
julklappar i Ing-Britts barndomshem. 
Men hon minns julen när hon fi ck 
åka med sin pappa till Jönköping och 
såg en åtråvärd docka i ett skyltföns-
ter. Vilken dröm som gick i uppfyl-
lelse när tomten sedan kom med den 
på julafton!

Lussegubbe innan halloween
- Kanske var det kallare vintrar 
förr, resonerar Ing-Britt och berät-
tar att man åkte spark på skaren och 
10-mannabob från Torestorp och ner 
till Mullsjön. 

På sjön åkte man för övrigt gärna 
skridskor, sillrör, halvrör eller helrör 
beroende på vad föräldrarna hade råd 
att kosta på sina barn. Det förekom 
också uppskattade biltävlingar på 
sjöns is. Vägarna i samhället plogades 
med häst och träplog! Tillsammans 
med juniorerna i Missionskyrkan 
åkte man på slädparti ända till Habo 
kyrka.

Under Ing-Britts barndom fi rades 
inte halloween men föregångare till 

det var lussegubben, berättar hon.
- Kvällen före Lucia sotade vi barn 

oss i ansiktet, klädde oss i för stora 
kläder och gick runt i husen och tigg-
de pengar och godis.

Ing-Britt gick i söndagsskola hos 
Göte Friberg, som var en älskad och 
omtyckt söndagsskollärare, som lärde 
barnen via en så kallad fl anellograf. 
Julfesten i Filadelfi akyrkan var upp-
skattad liksom julgransplundringen i 
söndagsskolan och hos klasskamra-
terna.

Pengar till bröd
Ing-Britt är född i Mullsjö 1940 i 
huset Bäckadal på Sjövägen, som då 
tillhörde Mullsjö samhälle men Habo 
socken! Gränsen gick vid den så kall-
lade Skiljebäcken. Familjen fl yttade 
till Ringvägen när Ing-Britt var 6 år 
och 1947 då hon var sju år började 
hon folkskolan, som det hette, i lilla 
salen i gamla Missionskyrkan. Klas-
sen var inte större än 8-10 barn och 
antalet hushåll i Mullsjö bestod av 
500-600 tror Ing-Britt. 1952 ändra-
des gränsdragningen så att området 
kom att tillhöra Mullsjö kommun.

- På min skoltid serverades ingen 
skolmat till oss barn, berättar Ing-

Här får Ing-Britt blommor och app-
låder för sin insats i uppsättningen av 
”Pensionatet” vid Engelska villan på 
Ryfors.

En drottninglik Ing-Britt! Hon sydde 
själv klänningen till en jubileums-
festlighet som posten hade för sina 
anställda.
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Britt. Men alla barn fick 10 öre per 
skoldag ur Krohns donation till en 
kaka bröd.

Ing-Britt fortsatte på realskolan i 
Falköping och började sedan en tjänst 
på dåvarande Postverket.

Hon har vikarierat på tjänster runt 
om i trakten innan hon fick en fast 
tjänst och bland annat varit lantbrev-
bärare, då fick hon 10 öre per kilome-
ter i cykelersättning när hon cyklade 
hem från poststationen i Fivlered. 

- På den tiden låg postkontoret i 
Mullsjö på Strandvägen där familjen 
Wickert nu bor, berättar Ing-Britt. 
Då jobbade vi också på julafton och 
posten delades ut två gånger om da-
gen och den hämtades och lämnades 
vid järnvägen också två gånger om 
dagen.

Ing-Britt träffade så småningom sin 
blivande man Olle och när hon arbe-

tade i Falköping ringde han en dag 
och berättade att de kunde få en tomt 
gratis av Rexor, som var hans arbets-
givare om han stannade kvar på före-
taget i 10 år.

- Det var ett frieri kan man väl säga, 
säger Ing-Britt med ett leende.

Så blev det och i huset de byggde 
växte två döttrar upp och Ing-Britt 
och hennes Olle bor kvar i ett hus 
som rymmer mycket minnen.

- Jag gillar gamla saker, förklarar 
Ing-Britt.

Film och teaterkarriär
Ing-Britt har alltid varit en förenings-
människa. Hon har varit ordförande 
i Mullsjö Hembygdsförening, hon har 
varit aktiv i Mulle och jobbat med 
barngymnastik. 2006 fick förening-
arna kommunen en förfrågan om att 
engagera sig i amatörteatersällskapet 

och Ing-Britt påbörjade en ny karriär 
i sitt liv. Hon deltog i uppsättningen 
av ”Den stora festen” vid Engelska 
villan i Ryfors och hon har precis av-
slutat sina roller i årets Mullsjörevy.

- Det är jätteroligt att få vara med, 
slår hon fast men i min ålder är man 
mest utfyllnad och det passar mig 
precis. Den yngsta som är med är 15 
och den äldsta 78 år!

Men hon har gjort annat också 
inom scenkonsten. Förutom att hon 
drar sig till minnes att hon spelade 
pojke när hon gick i fjärde klass hade 
hon en roll i filmen Falks grav och en 
statistroll i en film med namnet Tjuv-
jägaren. På grund av eller tack vare 
sin dialekt har hon också medverkat 
i filmatiseringen av skrönor från Väs-
tergötland. 

Alla får ett paket
Traditionerna och omständigheterna 
förändras. Under många år var det 
julotta som gällde för Ing-Britt. Den 
ersattes av midnattsmässan och däref-
ter ett besök vid julkrubban i Nykyr-
ka på julaftonens förmiddag. 

Den här julen blir det knytkalas till-
sammans med släkt hos äldsta dot-
tern i Mullsjö.

- Inga julklappar förutom till den 
yngsta generationen, som hunnit bli i 
20-25 års åldern, säger Ing-Britt med 
ett litet skratt. Men alla som är med 
bidrar med en julklapp och sedan 
kastar vi tärning om utdelningen. Den 
som får en sexa får välja först och på 
så sätt får alla ändå ett paket!

Var det bättre förr, som man ofta 
och gärna säger?

- Det var mindre stress förr, funderar 
Ing-Britt, man var tillsammans mera 
och det var lugnt och stillsamt. Det 
var bra förr men det är bra nu med!

I Centralhuset fanns bland annat Mullsjö Bok-och pappershandel som förestods 
av Sture Andersson. Där kunde man också köpa godis. 

En liten finklädd Ing-Britt på trappan till Bäcka-
dal på Sjövägen där hon tillbringade sina första 
levnadsår. Järnvägsgatan med Centralhuset längst bort, 1976.  (Uno Axell) 
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Jag vet inte vad du tänker när du 
ser tillbaka på det här året 2018. 
Vi kan ha haft både förväntning-

ar och farhågor som finns med där i 
bakgrunden någonstans och skvalpar.

Men det är ändå inte så mycket vi 
vet framåt i tiden. Mer och mer upp-
skattar jag det där: vad skönt att inte 
veta vad som ligger framför av stort 
och smått, av goda och fina dagar så-
väl som av svåra och smärtsamma.

Ett gammalt fromt talesätt lyder så 
här: Gårdagen är förbi, morgondagen 
har vi inte sett, men IDAG hjälper 
Herren. 

Det finns mycket klok erfarenhet 
i den enkla meningen. En del av oss 
kan leva i nostalgi och drömma sig 
tillbaka till de bättre tiderna förr om 
åren. Andra hamnar i det där för-
färliga som kallas bitterhet och kan 
därför inte lämna gårdagen. Så finns 
det de som drömmer om den fram-
tida lyckan eller de som tvärtom fasar 
för vad framtiden har i sitt sköte med 
klimathot och lynniga världsledare. 
Men ropet från evangeliet och ropet 
från Kyrkans fäder och mödrar som 
har erfarenheten av att leva livet när-
varande är: IDAG! IDAG! IDAG!

Det är NU vi har pulsslag och ande-
tag, och NU möjligheterna finns och 
det stämmer faktiskt som vi sjunger i 
Lina Sandells psalm: Som din dag, så 
skall din kraft ock vara.

Just idag gäller det, och vi får bära 
med oss kunskaper och erfarenheter 
från en massa gårdagar, och vi får ha 
hopp om morgondagen också, men 
det är NU som är det verkligt viktiga. 
Vi behöver varandras närvaro – både 
för att kunna lyssna uppmärksamt 
och för att kunna berätta och dela. 
Vi vet det allihop, det är verkligen 
inte roligt att tala med någon som 
oroligt delar uppmärksamheten mel-
lan en själv, klockan och mobilen. 
Också Gud längtar efter din odelade 
uppmärksamhet, så som han är upp-
märksam på dig. Varje relation behö-
ver den, den odelade uppmärksamhe-

ten som kan vara så enkel att inte ett 
endaste ord behövs. Men Gud längtar 
också efter att få höra om vad som 
finns där inuti, i tanken och hjärtat. 
Aposteln Paulus talar om det där i Fi-
lipperbrevet: Gör er inga bekymmer, 
utan när ni åkallar och ber, tacka då 
Gud och låt honom få veta alla era 
önskningar. Då skall Guds frid, som 
är mera värd än allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar skydd i Kristus 
Jesus. 

Utmaningen har ju inte blivit mindre 
av att så mycket så ofta pockar på vår 
uppmärksamhet. 

En alldeles enkel bön som jag ber 
för året som ligger framför oss och 
kanske du vill be den också:
Gud – jag skulle gärna leva lite mera 
avskalat, lite mer uppmärksamt, lite 
mer närvarande. Hjälp mig med det. 
I Jesu namn. Amen.

Kyrkoherdens nyårshälsning: 

Varje relation behöver  
din odelade uppmärksamhet

Kyrkoherde Pontus Johansson skickar här en nyårshälsning och en liten bön till 
alla i församlingen.

FOTO: HELVI DAHLÉN
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Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Evi Lisa Linnéa Cunow

Emil Alexander Jan Nilsson

Nils Hilding Elf

Felicia Rosalie Sandberg

Viggo Jan Dalén

Malcolm Gunnar Åke Krig

Vera Anna Algotsson

Klas Ludwig Sten-Ola Löving

Eleonora Maria Strauss

Vi gratulerar våra  
    NYGIFTA

Madelene Brunell och  
Niklas Håkansson

Vi minns våra
AVLIDNA
Elvy Martina Hildegard Oskarsson 
f 1925

Sten Erik Drakenberg f 1929

Nils Lennart Hellstrand f 1945

Kurt Roland Uno Färlind f 1942

Kjell Eng f 1932

Hans Ejde Harry Fränberg f 1941

Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 9-10 MARS

Höstens stora cross countrykonsert 
fyllde en fullsatt Nykyrka kyrka med 
stämningsfull, glad och allsångsvänlig 
musik en mörk oktoberkväll!

Det spelades och sjöngs låtar ur den 
kristna amerikanska countrymusik-
traditionen. Musik som blivit nästan 
klassisk eftersom så många amerikan-
ska artister någon gång har sjungit 

dem och spridit dem över världen.
Magnus Engblom var kapellmästare 

och tillsammans med sina musiker 
och församlingens körer och kantorer 
Gerd Lindgren och Elisabeth Sjödin 
bjöd de på en  musikkväll som ljudligt 
uppskattades av den stora publiken!

Foto: Fredrik Gustafsson

Det är lätt gjort att glömma något! 
Men nu har ordningsam personal 
tagit hand om det som glömts kvar 
i församlingens 
lokaler. Gå och 
titta i lådan som 
finns i entrén till 
Kyrkans Hus i 
Mullsjö så kan-
ske du hittar det du tappat bort!   

70 stycken läckra landgångar och lika 
många festfina kakor hade systrarna 
Gun och Barbro Gustafsson gjort när 
det var säsongavslutning för Öppen 
Gemenskap i Mullsjö.
  Förutom gott till kaffet bjöds det 
också på musikunderhållning av Ka-
rolina Wallin Agaeus, Pelle Östlund 
och församlingens egen sångstjärna 
Maria Karlsson.

Cross countrykonsert  
fyllde Nykyrka

Glömt något? Festlig avslutning

Julöppet på  
expeditionen

Följande dagar är det öppet på  
expeditionen i Kyrkans Hus i Mullsjö:

Torsdag 28/12 klockan 9-12
Onsdag 2/1 samt fredag 4/1 klockan 9-12
Vid akuta ärenden ring 0392-10001  
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 9-10 MARS

Torsdagen i höstlovsveckan avgår 
bussen från Kyrkans Hus i Mullsjö 
lastad med förväntansfulla barn, för-
äldrar och morföräldrar med Astrid 
Lindgrens värld som resmål. Flera av 
barnen går i församlingens barngrup-
per, andra hänger med i vår verksam-
het för första gången. När vi kommer 
fram har portarna precis slagit upp 
och inne i den höstlovspyntade par-
ken möter vi många av Astrid Lind-
grens älskade figurer – Pippi såklart, 
men även Emil och Ronja Rövardot-

ter. Det finns mycket att se och upp-
täcka; Nils Karlsson pysslings lustiga 
hus med enorma möbler och en hel 
mängd härliga skådespel. Vi får hälsa 
på och prata med skådespelarna som 
hela dagen rör sig i parken och vi 
får leka i husen som utgör teatersce-
nerna. Runt omkring i parken pågår 
samtidigt en härlig höstmarknad där 
man kan köpa fårskinn, hemstickade 
vantar eller glögg till stundade ad-
ventstider. 

En dag i Astrid Lindgrens värld går 

fort och snart har mörkret lagt sig 
över parken och ljuset från alla lyktor, 
eldar och marschaller lyser upp vår 
väg. Familjerna samlas åter vid bus-
sen - den här gången fattigare - något 
som antalet kassar på armen skvallrar 
om, och med socker runt munnen. 
Trötta sjunker vi ned i våra säten och 
ganska snart somnar en och annan 
småtting, kanske får Astrid Lindgrens 
sagor nytt liv i deras drömmar…

Text och foto: Johanna Bard

Auktionskvällen började med skön-
sång av församlingspedagog Maria 
Karlsson och kantor Gerd Lindgren, 
varvat med klurigheter från kom-
minister Torbjörn Andersson. Allt 
mycket uppskattat av de cirka 100 
besökare som slutit upp. Efter kaffe 
med hembakat bröd tog Sune Svens-
son plats på scenen. Som vanligt 
fick han fart på publiken och buden 
strömmade in. Resultatet slutade på 
rekordsumman 26.510 kronor som 
kommer att delas ut till olika hjälpän-
damål. Mängden med lotterier gjorde 
att många gick hem med vinst i ba-
gaget.         

Ett stort och varmt tack från oss alla 
i syföreningen.

Text: Irene Alfredsson
Foto: Helvi Dahlén

Höstlov i Astrid Lindgrens värld
roade både små och stora

Rekordauktion i Sandhem!
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Biskopens julbrev: 

Dopet understryker 
Guds oändliga kärlek till oss

Jag hoppas att 2019 ska vara ett 
år där vi kan samtala om dopet 
och vad det betyder. Vi är oänd-

ligt älskade av Gud och det under-
stryks av dopet, skriver biskopen.

Han konstaterar att det aldrig är för 
sent att döpas. Från att en människa 
är född tills dess att hon dör fi nns do-
pet som en möjlighet. Dopet uttrycker 
också en samhörighet, där den döpte 
tas upp i en gemenskap som sträcker 
sig tillbaka till de första kristna.

Brevet kom ut till första advent när 
det nya kyrkoåret började. Det är 
tänkt att kunna användas under hela 
året som underlag för tankar och 
samtal.

Biskopen har tidigare gett ut brev 
om Fadern, Sonen och Anden, samt 
ett brev om nattvarden. Årets brev 
trycks på tre språk. Utöver svenska 
blir det tillgängligt på fi nska och eng-
elska.

Brevet kommer att delas ut i sam-
band med gudstjänster och andra 

samlingar under advent och jul. Dess-
utom kan det laddas ner på stiftets 
hemsida, www.skarastift.se. 

Här följer ett utdrag ur brevet
Vattnet är ett uttryck för liv, för allt 
det som får oss att växa, att leva. 
Sommaren som gått har vi förstått 
vad bristen på vatten kan åstadkom-
ma, vad torrtider innebär av förstö-
relse och risker. Dopets vatten är där-
för en påminnelse om Guds liv som 
hör samman med vårt liv. 

Men vatten kan också vara uttryck 
för kaos. Vi hör med jämna mellan-
rum om översvämningar. Vi har haft 
dem på nära håll i Sverige men oftare 
på långt håll. Där har vattenmassor 
strömmat över människor i tsunami-
katastrofer, eller i översvämningar av 
andra slag.

När ett litet barn döps påminner 
själva vattnet om både liv och död, 
och att Gud är med i allt det som är 
gott och i allt det som är svårt. Pre-

cis som Gud var med Jesus i döden 
är Gud med barnet i allt det som är 
mörkt och svårt.

Prästen håller ofta upp det lilla ny-
födda barnet för att visa upp det för 
de närvarande men också som ett 
tecken på uppståndelsen. Precis som 
Gud var med Jesus i uppståndelsen är 
Gud med det lilla barnet i allt det som 
är gott och väl. Sedan är ”resan” mel-
lan dopfunten och det att barnet hålls 
upp ett uttryck för vardagen där Gud 
också är med. 

Kort sagt vill dopet uttrycka att vi 
som är döpta är oändligt älskade och 
aldrig någonsin övergivna. Det är i sig 
ett uttryck för Guds generositet. När 
vi döper i Svenska kyrkan gör vi det 
för att det är så viktigt att dela med 
oss av Guds generositet, att visa på 
Guds kärlek och omsorg, att visa på 
den Gud som aldrig överger och som 
bär också då allting annat sviker och 
bedrar.

För femte året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna i Skara stift. 
Den här gången handlar det om dopet.

FOTO: CARLA KARLSSON

12 KYRKTUPPEN 5-2018



Sofie ny husmor som ser  
kafé Sigfrids stora möjligheter
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

Sofie Ljungqvist kan inte nog 
framhålla hur glad och lycklig 
hon är över att ha fått tjänsten 

som ny husmor eller församlings-
hemsföreståndare, som det också he-
ter, i Kyrkans Hus i Mullsjö. Och hon 
är efterlängtad. Saknaden och tomhe-
ten efter bortgångna Birgit har varit 
stor.

- Det kändes så rätt för mig när jag 
såg annonsen där man sökte personal 
till tjänsten, säger 37-åriga Sofie. Jag 
hoppades så att jag skulle få platsen.

Sofie kom till Mullsjö från Huskvar-
na för 12 år sedan tillsammans med 
sin familj, mannen Roger och barnen 
Adela 16 och Alvin 12 år. Tre stycken 
mycket kära perserkatter hör också 
till familjen.

Sofie är utbildad undersköterska 
och har arbetat som sådan både i 
Jönköping och på Margaretas Park i 
Mullsjö. 

- Svenska kyrkan har alltid funnits 
med i mitt liv, berättar hon. Jag de-
lar kyrkans tro och värderingar. Min 
gudstro är en fast punkt och en väldig 
trygghet i tillvaron.

Välkomna och uppmärksamma gäs-
terna
Kafé Sigfrid, som blir hennes huvud-
sakliga arbetsuppgift att vara ansva-
rig för, är hon imponerad över men 
ser också att det finns möjligheter 
att komplettera verksamheten för att 
locka ännu flera besökare. Trots att 
kafé Sigfrid är så populärt tror hon 
att det kanske finns människor som 
ändå inte känner till det. Eller ensam-
ma människor som helt enkelt inte 
vågar sig dit... Här gäller det att vara 
välkomnande och uppmärksamma 
den som sitter ensam utan att vilja 
det.

Många duktiga sökte tjänsten som ny husmor till Mullsjö-Sandhems församling. 
Det blev till slut Sofie Ljungqvist, som tillträdde tjänsten första dagarna i  
december. En glad och positiv människa som redan när hon läste annonsen  
kände att det var rätt plats för henne. 

Sofie Ljungqvist, församlingens nya husmor ser fram mot att arbeta med och 
vidareutveckla kafé Sigfrid.

- Det räcker med att jag går fram 
och växlar några ord för att en män-
niska ska känna sig välkommen och 
sedd, säger Sofie.

Hon pratar med värme och entusi-
asm om vad ett ställe som kafé Sig-
frid kan göra för att hjälpa ensamma 
människor i alla åldrar, för vi får inte 
glömma att det finns utsatta yngre 
också påpekar hon.

- Sedan har vi ju en hel del nyinflyt-
tade, säger Sofie. För dem gäller det 
att berätta att kaféet finns och hälsar 
dem välkomna dit.

Läs- och musikglädje 
Livet består trots allt inte enbart av 
arbete för Sofie.

- Jag har blivit uppslukad av böcker 
på senare tid, avslöjar hon. Jag har 
med stor glädje läst Per Anders Fo-
gelströms vid det här laget klassiska 
stockholmsskildringar. Men däremel-
lan har det också blivit några deckare 
av Marie Ljungstedt.

I övrigt går Sofie gärna skogspro-
menader. Hon har sjungit i Sandhem 
Gospel och skulle gärna vilja ta upp 
den tråden igen.
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Svenska kyrkan i Berlin 
en församling med lång 
och dramatisk historia
Text och foto: Nicole Morgny

Oktobermorgonen då vi skulle 
åka trodde jag inte mina ögon 
då klockan ringde klockan två 

och jag bara hade sovit tre timmar. 
Glimtade lite under persiennen och 
det var snöyra där utanför! Typiskt, 
tänkte jag när man ska åka buss hela 
dagen. Men det var bara att hoppa i 
kläderna och ta sitt pick och pack för 
avfärd mot Floby och vidare resa…  

Vädret hann ändra sig till att bli 
rena vårvädret genom Danmark och 
en solig båtresa från Gedser till Ro-
stock i Tyskland. Fram mot kvällen 
nådde vi äntligen vårt mål Berlin. Det 
var länge sedan jag var där, närmare 
bestämt 1992 tror jag. Men nu var 
jag här som SKUT-ombud för första 
gången. Det kändes kul och spän-
nande att se vad den här församlingen 
hade att förmedla.

Efter en god natts sömn och en rik-
lig tysk frukost var det dags. En tidig 

söndagsmorgon i en storstad måste 
vara bästa tiden så Vårgårda Buss 
passade på och tog oss genom ett 

tämligen tomt Berlin och förbi diverse 
sevärdheter. Vi togs emot av prästen 
Maria Scharffenberg i Victoriaför-
samlingen i Berlin.  Det kunde inte bli 
bättre början än att få vara med på en 
gudstjänst i det stora ljusa kyrkorum-
met. Vi fick också möjlighet att fira 
nattvard med övriga och överlämna 
en gåva från alla SKUT-ombuden i 
Skara stift. Gästfrihet och riklig lunch 
med många goda och givande samtal, 
väntade på oss efter gudstjänsten. 

Hjälpte förföljda under kriget
När man kommer till en ny plats och 
församling undrar man givetvis hur 
den här församlingens historia ser ut 
och hur det ser ut idag. Allt det här 
fick vi veta genom prästen Maria 
Scharffenberg, som kunde förmedla 
det på ett inspirerande sätt. Inte vis-
ste jag, eller många av oss, att Vic-
toriaförsamlingen i Berlin startade 
redan 1903 och som kyrka på den 
nuvarande platsen redan 1922 med 
undantag för ombyggnad på -50 talet 
efter andra världskriget. Här verkade 
de kända prästerna Birger Forell och 
Erik Perwe under andra världskriget 
för att bland annat hjälpa förföljda 
undan nazismen genom att gömma 
dem på kyrkans vind och i källare. 
Kyrkan spelade ett högt spel kan man 
säga eftersom Gestapo hyrde ett rum 
på andra sidan gatan. Men med hjälp 
av några poliser och motståndsrö-
relsen som varnade kyrkan genom 
att alltid dra ner rullgardinerna när 

Svenska kyrkans Victoriaförsamling i Berlin har funnits sedan början av 1900-talet 
och därmed upplevt två dramatiska världskrig och funnits i spänningen mellan öst 
och väst. Idag fungerar den som vilken svensk församling som helst konstaterar 
SKUT-ombudet Nicole Morgny som nyligen besökt dem. Även Martin Luthers  
hemstad Wittenberg stod på programmet. 

Gudstjänst i Victoriaförsamlingen i Berlin.

Slottskyrkans portar i Wittenberg 
där Luther spikade upp de 95 teserna 
1517.
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Gestapo kom, lyckades 
kyrkan hjälpa åtskilliga 
människor att överleva.  

Victoriaförsamlingen 
har också bedrivit skola 
här sedan 1906. Den 
var verksam även under 
kriget trots all oro runt 
omkring. Idag har man 
fortfarande skola med 
cirka 45-50 elever. För-
samlingen fungerar som 
en församling hemma 
med gudstjänster, kö-
rer, barngrupper, kon-
fi rmander, pensionärs-
grupper, fängelsebesök, 
sjukhusbesök med 
mera. Av Berlins 4000 
svenskar är cirka 600 
medlemmar här. 

Martin Luther och de 
95 teserna
Martin Luthers stad Wittenberg och 
de berömda 95 teserna återstod av 
programmet. Att komma till Witten-
bergs gator var som att komma till en 
sagostad, liten och mysig med ett litet 
rådhus på torget och små hus runt-
omkring och här och där några vack-
ra kyrkor. Första besöket för oss blev 
Lutherhuset, idag värdens största Re-
formationsmuseum med 1000 före-
mål och de fl esta i originalutförande. 
Byggnaden, stor och vacker, var från 
början ett gammalt franciskanerklos-
ter där Luther själv var munk innan 
han gifte sig med sin kära nunna Ka-
tarina von Bora. Då blev huset deras 
bostad med ett stort hushåll med sex 
barn inräknade.

Luther var också teologiprofes-
sor och undervisade på universite-
tet i Wittenberg som var vida känt 
över hela Europa och ett av de mest 
ansedda med fl era tusen studenter, 
därav fl era svenskar, som hjälpte till 
att sprida reformationen till Sverige. 
Men det som Wittenberg är mest känt 
för är kanske ändå de 95 teserna, som 
Luther spikade upp på Slottskyrkans 
portar år 1517 där Luther och hans 
fru också är begravda. I teserna gjor-
de Luther motstånd mot bland annat 
avlatshandeln. Följderna och utveck-
lingen blev till exempel att Bibeln 
översattes till tyska och andra språk 
och inte enbart latin. Skolor öppna-
des ute på landsbygden där 80 pro-
cent av befolkningen bodde så att fl e-
ra fi ck möjlighet att lära sig läsa och 

reformationen spreds, man tog också 
bort förbudet att präster inte fi ck 
gifta sig. Men I Sverige var det först 
under 1800-talet som Luther började 
läsas frekvent genom Katekesen och 
folket blev på så sätt läskunnigt. 

Avslutningsvis besökte vi Stadskyr-
kan där Luther mestadels predikade 
och där han även gifte sig. I museet 
fi nns den predikstol som tidigare stod 
i den här kyrkan, där han säkert höll 
mer än 2000 predikningar om refor-
mationen. En märklig känsla!  Innan 
jag lämnade kyrkan tog jag tillfället i 
akt att köpa en liten miniatyr av den 
här kyrkan.  Den blir fi n med ett ljus i 
nu till advent!

Fotnot
Som kuriosa kan jag nämna att 
jag precis fått ett meddelande 
från en kusin som kartlagt vår 
släkt och kunde berätta att vi 
hade en släkting vid namn Jo-
hannes Rothlöben som föddes i 
Wittenberg. Han hade en mor-
fader som blev den första evang-
eliska prästen inte långt från 
Wittenberg. Han var även nära 
vän med Martin Luther!

SKUT = Svenska Kyrkan i 
Utlandet

Svenska kyrkan i Berlin har funnits på den här platsen sedan 1922.

Lutherhuset och Reformationsmuseet i Wittenberg.
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Med hjälp av fryst smördeg bakar 
du fort och lätt de här läckta mandel-
snitten. 
Lyxa till eftermiddagskaffet i helgerna 
eller baka och ge bort dem som välkom-
men julklapp eller som present till värd-
folket när du går på kalas!

Bjud på festfi na 
mandelsnitt i helgerna!
Recept och foto: Helvi Dahlén

Gör så här:
5 avlånga plattor fryst smördeg
(300 gr) tinas i ca 20 minuter. 
Kavla ut smördegen riktigt tunt och lägg den på plåt med 
bakplåtspapper. 
Bred på 1 dl aprikosmarmelad.

Blanda samman
200 gr mandelmassa 
100 gr philadelphiaost
1 dl fl orsocker 
1 tsk vaniljsocker 
1 uppvispat ägg som delas till smet + pensling av kanterna.

Gör så här:
Vik upp degkanterna lite längs med långsidorna och lägg 
på mandelmassekrämen. Pensla degkanterna med uppvis-
pat ägg och strö över fl agad mandel.
Grädda i 200 graders ugn i 20 minuter.
Låt längderna kallna och skär sedan i bitar, 20-25 stycken. 

Vill du engagera dig ideellt
i Mullsjö-Sandhems församling?
Har du lite tid över och vill använda den för att göra nå-
got gott för din medmänniska?
Då fi nns det många möjligheter i Mullsjö-Sandhems för-
samling.
Som ideell medarbetare är kan du till exempel göra det 
här:
•  Vara hjälpledare i barn och ungdomsverksamheten.
•  Förgylla tillvaron för ensamma äldre genom att vara 

med i Väntjänsten.
•  Vara kyrkvärd och ta extra ansvar i våra gudstjänster.
•  Hjälpa till med pilgrimsvandringar eller retreatdagar.
•  Sjunga eller spela i körer och i musikverksamheten.
•  Fixa fi ka i Kafé Sigfrid.
•  Engagera dig för rättvise- och hållbarhetsfrågor.

Hör av dig om du är intresserad av något av ovanståen-
de eller om du har en egen idé om vad du vill bidra med.

För musikverksamheten kontakta: 
gerd.lindgren@svenskakyrkan.se eller 
elisabeth.sjodin444@svenskakyrkan.se

För barn och ungdomsverksamheteten kontakta: 
maria.karlsson@svenskakyrkan.se 

För Kafé Sigfrid kontakta: 
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se

För gudstjänst, väntjänst, pilgrimsvandringar, retreat-
dagar, rättvise- och hållbarhetsfrågor kontakta: 
emma.thoren@svenskakyrkan.se 
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Husförhör i Bjurbäck
- en tradition som hålls levande

Bjurbäck är en av fåtal platser 
i landet där den gamla tradi-
tionen med husförhör hålls le-

vande, kanske ända från 1600-talet 
med ett kort uppehåll på 1920-talet. 
I år var det visserligen ett klassiskt 
husförhörstema ”De tio budorden” 
men numera är det inget regelrätt 
förhör utan under trivsamma former 
diskuterade man olika betydelser av 
budorden och vad de har att säga oss 
människor idag.

I boken ”Träkyrkan i Bjurbäck” av 
Aina Lindborg från 1999 finns ett ka-
pitel om traditionen med husförhör. 
Vi har fått tillåtelse att publicera delar 
av det här.

Skyldighet att kalla till husförhör
I forna dagar var det prästens skyldig-
het att kalla till husförhör och under 
detta kontrollera att församlingsbor-
na var läskunniga och kunde sin kate-
kes. Husförhören påbjöds i konventi-
kelplakatet år 1726 men hade troligen 
införts i församlingarna redan under 
1600-talet. Under dessa genomfördes 
även en kontroll över dem som bodde 
i roten, vilka som fötts, dött eller flyt-
tat med mera. Alla uppgifter fördes 
in i husförhörslängden. År 1888 upp-
hävdes tvånget att komma till husför-
hören och de försvann snart helt eller 
ersattes av andaktsstunder. Att de så 
kallade förskrivningarna (mantals-
skrivningen) övertog husförhörens 
roll beträffande folkbokföringen bi-
drog till att de upphörde.

Husförhör i tre dagar
Bjurbäck hör till de fåtal försam-
lingar där seden att kalla till husför-
hör kvarlevde. Under ett antal år på 
1920-talet var det uppehåll men där-
efter återupptogs seden.

Bjurbäcks socken är sedan gammalt 
uppdelad i sex rotar: Sundsered, Risa, 
Boghult, Torpet, Nunnered och Sten-
bråten. Husförhören hölls på de stör-
re gårdarna med en viss turordning. 
I princip samma ordning tillämpas 
fortfarande fast det nu inte är något 
tvång att ha husförhöret. De boende 
på småbruken eller i bostäder utan 
anknytning till jordägande kan också 
vara värdar.

Bjurbäcks länge äldsta invånare, 
Tora Storck, berättar i boken att det 
var husförhör i hennes hem, Knagge-

bo, den dagen hon föddes, den 8 no-
vember 1907. Enligt hennes föräldrar 
var det fortfarande regelrätt förhör 
då.

Enligt samma källa kunde husförhö-
ren på den tiden hålla på i tre dagar 
– bara männen första kvällen, bara 
kvinnor nästa kväll och så ungdo-
marna den tredje. Naturligtvis skulle 
det också bjudas på förtäring av nå-
got slag.

Mantalsskrivning i prästgården
Under Olle Erikssons tid som kommi-
nister i Bjurbäck, 1954-1958, gjordes 
fortfarande en noggrann genomgång 
av alla invånare i roten. Han berättar 
i boken:

- Först var det en andaktsstund, se-
dan genomgång av alla fastigheter, in- 
och utflyttade under året, en kontroll 
som man hade gott av på den egent-
liga mantalsskrivningen som förrät-
tades i prästgården och leddes av hä-
radsskrivaren.

Så sent som på 1980-talet brukade 
tjänstgörande präst gå igenom alla 
fastigheter i roten. Först och främst 
noterades vilka som var närvarande 
men han läste också upp namnen på 
alla som var skrivna där, meddelade 
vilka som flyttat och så vidare.

Husförhören i Bjurbäck är unika i sitt slag. Med ett kort uppehåll har traditionen hållits 
levande kanske ända från 1600-talet! Numera är det dock inga förhör utan mera en 
trivsam samvaro kring ett intressant tema.

Husförhör 2018 i Norkebo i Risa/Torpets rote.

Husförhöret i Stenbråtens rote skedde i år i Bjurbäcks gamla skola.
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Tankar inför firandet av Jesus födelsedag

Därför firar vi Jesus födelse mitt i 
vintern
Exakt när Jesus föddes är det ingen 
som vet. Men evangelisten Lukas ger 
oss en ledtråd. Han berättar om att 
herdar låg ute och vaktade sin hjord 
om natten. Eftersom herdar inte bru-
kar sova ute med sina får på vintern 
så var det förmodligen vår, sommar 
eller höst. 

Ändå firar vi Jesus ankomst till jor-
den mitt i vintern. Bara några dagar 
efter vintersolståndet då allt är som 
mörkast. Vid den här tidpunkten har 
det funnits religiösa fester i många 
kulturer och religioner. I Romarriket 
firade man ”den obesegrade solens 
fest” den här tiden. När kristendo-
men sedan blev statsreligion var det 
naturligt att göra en Kristus-fest av 
det firandet. För den kristne är det Je-
sus som är ”världens ljus”, den som 
ger oss hopp och kraft för att möta 
mörkret, både i livet och i världen. 
Han är samtidigt människa och Gud, 
den ”genom vilken allting är skapat”, 
även solen och det ljus som den spri-
der.

Historisk sanning
Att fira Jesus födelsedag den 25 de-
cember betyder inte att han föddes på 
det datumet. Men det är en påmin-
nelse om att Gud kommer till oss inte 
bara i livets ljusa stunder utan också 
när det är riktigt mörkt, kallt och 
kämpigt. Gud blev människa för att 
helt och fullt dela våra mänskliga vill-
kor. För att få lära känna oss. För att 
hjälpa oss att leva. För att få oss att 
förstå att vi är älskade. 

Det viktiga är kanske inte när det 
skedde utan att det skedde. Att per-
sonen Jesus har funnits räknas nu 
för tiden som en historisk sanning. 
Antalet antika texter som talar om 
honom, både bibliska och utombib-
liska källor, är förvånansvärt många 
i jämförelse med andra personer som 

levde vid den här tiden. Sedan är det 
så klart en fråga om tro om han var 
Guds son eller inte.

Skapa rum för Gud i ditt hjärta
Hur firar vi bäst Jesus födelse? Kan-
ske genom att låta honom födas i 
våra hjärtan varje dag. Finns det nå-
gon plats där? Eller är det fullt? Som 
det var den där natten då Maria fick 
lägga sin nyfödde i en krubba efter-
som det inte fanns plats i härbärget.

Ett sätt att skapa rum i sitt hjärta 
för Gud är att ge honom sina bekym-
mer. Andas ut sin oro, stress, ilska, 

sorg eller vad det nu kan vara och 
andas in Guds frid och kärlek. Kan-
ske räcker det inte med ett andetag, 
det kan behövas flera, kanske får du 
sitta en stund, eller göra om övningen 
gång på gång. Men, det hjälper!

Ett annat sätt att bereda plats i sitt 
hjärta för Gud är att göra något kär-
leksfullt och osjälviskt för någon an-
nan. För kärleken och Gud hör ihop, 
när vi handlar i kärlek och omtänk-
samhet så låter vi Gud verka i våra 
liv.

Emma Thorén
Komminister

Låt Jesus födas i ditt hjärta 
varje dag!

FOTO: ELISABETH FALK NILSSON
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Kan man ha en kyrklig begravning
för någon som lämnat kyrkan?

Fråga prästen

Hej Torbjörn,
För något år sedan dog min pappa och till min och mina syskons förvå-
ning och till mammas stora sorg visade det sig att pappa lämnat kyrkan! 
Vi satt hos begravningsentreprenören och planerade för pappas begravning, 
då vi fi ck reda på det och att vi inte kunde få ha begravningen i kyrkan där 
mamma och pappa gift sig en gång. Vi försökte för mammas skull övertyga 
kyrkan där de bodde att vi kunde betala för präst och kyrka och musik. 
Men de hade tydligen någon policy som förbjöd det. Vi fi ck ha en borgerlig 
begravning istället, det blev ganska fi nt och mina syskon är nöjda, men jag 
och jag tror mamma också, bär på en gnagande känsla av att det här blev 
fel. Tänk om pappa inte förstod konsekvensen av att han lämnade kyrkan, 
det fi nns ju ganska aggressiva kampanjer idag att man ska gå ur kyrkan. Nu 
undrar jag om detsamma kan hända här i Mullsjö? Vad kan jag säga för 
att trösta mamma? Kan inte kyrkan göra någon kampanj för att förhindra 
”dolda” utträden? 

Sörjande dotter

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!
Det är inte lätt att svara på den 
här frågan, eftersom vi inte vet 
varför just din pappa valde att 
lämna kyrkan. Tyvärr fi nns det 
idag många exempel på när det 
uppstår sådana här och liknande 
situationer. 

Jag brukar ofta fråga, när jag 
får chansen, varför någon valt 
att lämna kyrkan, och jag har ge-
nom åren hört många olika för-
klaringar till det. Ibland har man 
blivit besviken på någon eller nå-
got i kyrkan och valt att lämna av 
den orsaken. Men då brukar man 
också tala om det för alla runtom-
kring, ibland i ganska hårda orda-
lag.

En del lämnar kyrkan för att man 
inte tycker om det kyrkan står för! 
Då brukar man också tala om det 
för människorna runt omkring.

Men alltför ofta är argumen-
tet ett slags ekonomiskt övervä-
gande, ”jag vill hellre använda 
mina pengar till något annat, än 
att stötta kyrkans verksamhet och 

antaganden”. Sannolikt är det just 
detta som gäller din pappa. Egent-
ligen är det då inte heller så svårt 
att förstå att man inte längre kan 
få del av all kyrklig service. Ändå 
uppstår det ofta missförstånd. 

Vi kommer inte åt vad just din 
pappa tänkte om det här, men när 
jag pratar med människor kan jag 
ibland ana en känsla av att ”jag är 
bara en bland många och kyrkan 
är ändå så rik att det spelar nog 
ingen roll”. 

Det är en vanlig missuppfattning 
att kyrkan sitter på en outtömlig 
skattkista. Men man skulle kunna 
säga att utan kyrkoavgiften, så 
skulle nästan all verksamhet och 
personal försvinna, några av våra 
kyrkor skulle få säljas eller rivas. 
Kvar skulle bara bli det som kan 
drivas ideellt runt prästerna. Sam-
bandet mellan det vi betalar och 
vad som händer är ganska direkt. 

Samtidigt vill jag betona att jag 
och de fl esta aktiva i kyrkan är po-
sitiva till att man kan lämna kyr-

kan ganska lätt. Vi vill ju att det 
är de människor som tycker om 
kyrkan, som också betalar och på-
verkar henne.

Om IFK Göteborg vill förändra 
sin fotbollsverksamhet, så får de 
nog inte så bra råd om de går till 
Elfsborgs supportar och ber om 
hjälp, om du förstår liknelsen. 

Men vill man ha kvar kyrkan så 
måste vi hjälpas åt.

Det är också viktigt för oss i kyr-
kan att även om man lämnar kyr-
kan så ska det vara lätt att komma 
tillbaka hem till oss igen. Tänk 
bara på berättelsen om den förlo-
rade sonen, när Jesus berättar om 
en ung man som tar sina pengar 
och lämnar hemmet, men sedan 
ångrar sig. Tänk om pappan hade 
varit så hård när han gick att han 
inte kunde med att komma tillba-
ka. Det är därför som vi försöker 
ha en bra ton även mot dem som 
lämnat kyrkan. Och av ditt brev 
blir det tydligt att det är viktigt att 
den som lämnat kyrkan berättar 
det och gärna också varför, så att 
vi kan förstå.

Av det här resonemanget, hoppas 
jag att du fått lite svar. 

Samma sak som ni varit med om 
skulle kunna hända här i Mullsjö, 
i grunden handlar det om respekt 
för din pappas eget beslut. 

Sedan kan du vara alldeles lugn 
för att Gud är mycket större än 
våra mänskliga organisationer 
och resonemang. Jesu seger över 
döden och vårt hopp sträcker sig 
långt utanför hur Svenska kyrkan 
är uppbyggd, så det ni ordnade 
för er pappa är inte en motsats 
till kyrkans begravning utan en 
kärlekshandling i samma anda 
som kyrkan vill. Försök hjälpa din 
mamma att se att ni i en mening 
gjort ungefär detsamma som vi 
gör i kyrkan.

Och att ni gjort det som ett resul-
tat av och i respekt för din pappas 
eget beslut.

Allt gott! 
Torbjörn Andersson

Komminister

Fråga prästen
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Kvinnokaféet hjälper och stärker
nyanlända kvinnor
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

På tisdags- och torsdagseftermid-
dagarna är Kyrkskolan i Mull-
sjö internationell! Då samlas 

nämligen kommunens nyanlända 
kvinnor till Kvinnokafé.

Det är kommunens integrationssam-
ordnare Lailla Chergui, som är ansva-
rig för att det har blivit verklighet.

- Det uppstod ett behov av ett ställe 
för enbart kvinnor, förklarar hon. 

Svenska för invandrare (SFI) och 
språkkaféer har sina uppgifter men 
där är det ofta stora klasser och kvin-
norna känner sig inte alltid fria att 
prata öppet och upplever att de inte 
får utrymme. 

Kvinnokaféet i Kyrkskolan har varit 
i gång sedan i oktober med medel från 
länsstyrelsen. Kommunen samarbetar 
med ABF och Mullsjö-Sandhems för-
samling. Även Arbetsförmedlingen bi-
drar till en viss del då man ser ett sätt 

att få kvinnorna närmare arbetsmark-
naden. Två eftermiddagar i veckan 
är kaféet öppet och lockar mellan 15 
och 20 kvinnor i åldrar från 20 till 60 
år. Flera har också sina barn med sig.

Många nationaliteter
Sandra Klaesson är cirkelledare hos 
ABF och hon berättar att man har 
olika teman på eftermiddagsträffarna. 
Och man pratar om andra saker än 
man gör på SFI. 

- Vi har pratat om demokrati och 
om rättigheter och skyldigheter, be-
rättar hon medan hon plockar fram 
bröd och smör och brygger kaffe till 
eftermiddagens kafégäster. Så små-
ningom ska vi prata om kvinnors 
hälsa och sedan blir det lite enkel da-
takunskap.

Men det är inte en helt lätt uppgift 
cirkelledaren har. Det finns kvinnor 
här som varken kan läsa eller skriva 
och eftersom nationaliteterna är blan-
dade är också språken det. Majori-
teten av kvinnorna här kommer från 
Iran men också från Somalia, Jemen, 
Irak och Afghanistan.

- Jag har haft hjälp av tolk både på 
arabiska och persiska, berättar San-
dra. Men enda lösningen är att alla 
pratar på svenska. Det är så man lär 
sig språket.

Utmaning hitta flera
- Utmaningen nu är att hitta flera 
kvinnor som vill delta, säger Lailla 
Chergui. Alla kvinnor är välkomna! 
Man lär känna nya människor från 
andra länder, man har utbyte av var-
andra och man krossar sina fördo-
mar!

Både Lailla och Sandra är mycket 
nöjda med Kvinnokaféet så här långt. 

Det stärker kvinnorna och det hjälper 
klart till med integrationen. Det är ett 
projekt till sista juli nästa år men de 
hoppas och tror på att det blir en för-
längning.

Mullsjö har fått ytterligare ett kafé. Två eftermiddagar i veckan håller Kvinnokaféet i 
Kyrkskolan öppet. Kommunens integrationssamordnare såg ett behov av en plats där 
nyanlända kvinnor kunde träffas. Det stärker dem och bidrar till integrationen.
    Men alla kvinnor är välkomna. Det är ett utmärkt ställe för att träffa nya  
människor från andra länder.

Sandra Klaesson, cirkelledare hos 
ABF berättar att i kväll ska de prata 
om vad de olika politiska partierna 
står för.

Lailla Chergui kommunens integra-
tionssamordnare såg behovet av en 
plats där kvinnorna kunde träffas 
och prata öppet. Det blev Kvinnoka-
féet i Kyrkskolan. 

Olika nationaliteter och åldrar men 
på Kvinnokaféet träffas och trivs 
man två eftermiddagar i veckan. 
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Här skriver Sumaia från Syrien
om Sverige och Mullsjö
Jag heter Sumaia och kommer från 
Syrien. Jag kom till Sverige för ett år 
och två tre månader sedan. Jag har 
varierad högskoleutbildning och har 
arbetslivserfarenheter inom projekt-
ledning, administration, pedagogik 
och forskning. 

Här skulle jag vilja säga några ord 
om Sverige i allmänhet och Mullsjö i 
synnerhet. Innan jag kom till Sverige 
trodde jag att Sverige bara är ett land 
som ligger långt borta vars klimat är 
kallt, och som det också sägs att Sve-
rige är mänsklighetens land och att 
människor är lika värde inför lagen 
oavsett kön, färg, etnisk och religiös 
tillhörighet. Men efter att jag kom 
till Sverige, upptäcker jag alltmer sa-
ker varje dag. Detta gör mig säga att 
Sverige inte bara är ett normalt land 
som alla länder utan Sverige är större 
än man fantiserar. Detta ger mig såväl 
lyckokänsla som stimulering att skri-
va om en fi n sak i Mullsjö där jag bor 
med min familj.

I Mullsjö fi nns det många värde-
fulla saker som man kan prata om 
som snälla människor, fi na natur och 

perfekta system osv. Men nu ska jag 
prata om Mullsjö kvinnokafé. Mull-
sjö kvinnokafé ligger i Skolkyrka på 
Nykyrkevägen. På kvinnokaféet träf-
fas fl era kvinnor som kommer från 
många olika länder bland annat Sy-
rien, Somalia, Sudan, Irak, Jemen, 
Iran och Afghanistan samt svenska 
kvinnor som de hjälper till utländska 
kvinnor att integrera mer och mer på 
det svenska samhället. Dessutom fi nns 
det en svensk handledare. På kvin-
nokaféet får Kvinnor att lära känna 
varandra och där de har olika natio-
naliteter och språk blir svenska är det 
enda språket så att kvinnor kan um-
gås varandra, förstå, kommunicera 
och utbyta erfarenheter eller snacka. 
Kvinnorna trivs bra med kvinnokafé-
et och tiden går snabbt utan att känna 
sig. Här gör samtliga kvinnor många 
olika aktiviteter som till exempel sy, 
brodera, laga mat, spela spel och ta 
reda på svenskt kultur. 

Det är viktigt att jag berätta för er 
att kvinnokafékvinnor kommer att få 
vara med julmarknaden den 9 decem-
ber på ABF skola i Mullsjö. Samtliga 

kvinnor kommer att baka många oli-
ka efterrätter och desserter och sälja 
dem på Julmarknad. 

Här vill jag gärna påpeka att alla 
ingredienser som behövs för att baka 
och servera desserter är kostnadsfria 
och att de pengar som samlas in från 
försäljningen kommer att spenderas 
på en kollektiv aktivitet, som Sandra 
sa. Hoppas att våra efterrätter och 
desserter får er nöjdhet och uppskatt-
ning. 

Till slut kom ihåg att Sverige inte 
bara är ett normalt land som alla län-
der utan Sverige är större än man fan-
tiserar.

Med vänlig hälsning 
Sumaia Sabbagh

Sumaia Sabbagh är en av de kvinnor som brukar besöka Kvinnokaféet i Kyrkskolan. Här skriver hon själv på den 
svenska hon lärt sig efter ett drygt år i Sverige. 
Texten skrev hon i slutet på november och tyvärr har ju julmarknaden som hon berättar om varit innan Kyrktuppen 
kom ut.

Svenska kyrkan i utlandet skapar trygghet 
för svenskar i hela världen
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, er-
bjuder en öppen dörr till gemenskap 
och andakt. Många generationers tu-
rister, au-pair-ungdomar, back pack-
ers, sjöfolk och utlandssvenskar har 
mött oss utomlands. Vi fi nns till för 
alla!

•  Svenska kyrkan i utlandet fi nns 
idag på 40 platser och fi rar guds-
tjänster på ytterligare ca 100 plat-
ser runtom i världen. Där arbetar 
ca 100 anställda, allt från utsända 
präster, diakoner, kyrkomusiker 
och församlingspedagoger till lo-
kalt anställda.

•  Svenska kyrkan i utlandet engage-
rar tusentals frivilliga utomlands 
och ombud i Sverige.

•  Över 650 000 svenskar bor och 
arbetar utomlands. Nästan 7 miljo-
ner svenskar reser utomlands varje 
år. Vår uppgift är att fi nnas där 
svensken fi nns. 

•  Varje år tar Svenska kyrkan i ut-
landet emot ca en miljon besökare 
runt om i världen.

•  Utöver vigslar, konfi rmationer, dop, 
begravningar, gudstjänster och an-
dakter genomförs sjukbesök, hem-
besök, barn- och ungdomsverk-
samhet och fängelsebesök.

•  Svenska kyrkan 
i utlandet har 
personal som är 
särskilt utbildad 
i krishantering.

•  Svenska kyrkan 
i utlandets verksamhet fi nansieras 
till stor del av insamlade medel och 
donationer.  

Ditt bidrag hjälper Svenska kyrkan 
i utlandet att vara en trygg famn för 
svenskar i hela världen.

Swisha: 90 160 31
Plusgiro: 90 16 03-1
Bankgiro: 901-6031

i utlandets verksamhet fi nansieras 
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Det här händer i din församling i vinter!

Kom i gång och sjung!

Välkommen till Öppen Gemenskap våren 2019!

Alla körer startar igen under vecka 3. 
Tider och platser:
Barnkören Happy tisdagar kl 16.15-17  i Kyrkans Hus i Mullsjö
Nuevo-kören tisdagar kl 18-19.30 Kyrkans Hus i Mullsjö
Sandhems kyrkokör kl 19.15-20.45 i Sandhems Församlingshem
Soulchildren onsdagar kl 15-16 i Kyrkans Hus i Mullsjö
Soulteens torsdagar kl 15.30-16.30 i Kyrkans Hus i Mullsjö
Sandhem Gospel torsdagar kl 18.30-20 i Kyrkans Hus i Mullsjö

Foto: Fredrik Gustafsson

”Öppen Gemenskap” på torsdagar klockan 
14.30-16 är för dem som har några lediga tim-
mar mitt på dagen. Varje vecka erbjuder vi nå-
gon form av program. Det kan vara till exem-
pel föredrag, bildvisning eller sång och musik. 
 Kaffe med dopp för 25 kronor serveras alltid 
vid våra träffar. 
 Vårens program startar den 31 januari i Kyr-
kans Hus i Mullsjö och sedan träffas vi ojämna 
veckor i Mullsjö och jämna veckor i Sandhems 
Församlingshem. 

Några programpunkter under våren:
31 januari i Kyrkans Hus i Mullsjö
Taube, Elvis, Beatles…
Välkände Peter Hjalmars-
son sjunger och spelar för 
oss. Här har han valt ut 
några av de mest önskade 
sångerna på sin repertoar.

7 februari i Sandhems 
Församlingshem
Sång, piano och lite fi ol
Lär känna vår kantor Elisabeth 
Sjödin när hon bjuder på sin 
favoritmusik.

14 februari i Kyrkans Hus i Mullsjö
Från Strömsbro till AIK och HV71
Leif ”Honken” Holmqvist be-
rättar om sin karriär. Holmqvist 
var svensk landslagsmålvakt 
under tio års tid (1965–1975) 
och nådde sammanlagt sju VM-
medaljer. Han var känd som 
"Honken" och blev en mycket 
folkkär idrottsprofi l. "Honken" 
förknippas ofta med det klas-
siska uttryck han yttrade under 
VM-turneringen 1969: "Stolparna är mina bästa vänner". 

21 februari i Sandhems Församlingshem 
Musikalisk resa genom tid och rum
Mikael Brorsson sjunger och 
spelar på sitt dragspel och 
accordion. 

28 februari i Kyrkans 
Hus i Mullsjö
I nöd och lust 
Teaterföreningen Scendraget 
Nossan.
De beskriver sig själva som ett glatt gäng pensionärer som 
älskar att 
spela teater. 
De fl esta av 
dem har an-
knytning till 
vattendraget 
Nossan, där-
av namnet.

22 KYRKTUPPEN 5-2018



Det här händer i din församling i vinter!

Rebecka&Samuel
– värsta bästa habibiNu är julen snart här och 

vi längtar och väntar. 
Räknar du också ner till 

julafton? Vi har en adventska-
lender med choklad i, fast bara 
en tillsammans – så vi får en bit 
varannan dag. Samuel smaskar i 
sig sin det första han gör när han 
har vaknat. Smask, smask – se-
dan är det slut! Jag sitter och su-
ger långsamt på små, små bitar. 
Det tar en evighet och Samuel 
blir arg och tycker att jag retas. 
Men jag gillar det så, lite i taget, 

och att ha kvar länge. Så är det 
med paketen också. Samuel ri-
ver upp sina paket på två röda 
sekunder och jag öppnar försik-
tigt och noga. Tänk att man kan 
vara så olika?

Det är väl bra att man är det 
antar jag. Ibland behöver vi det 
snabba och någon som är ivrig 
– ibland behövs någon som kan 
tänka efter. Det är jag! Jag tror 
faktiskt att Gud har gjort oss 
sådana – lite olika bra på olika 
grejer. Man kanske bara får vara 
nöjd med hur man blev helt en-
kelt. Hur är du egentligen?

GOD JUL önskar Rebecka (och 
Samuel förstås)

Böckerna om Narnia fi nns 
nu på Bokbordet 
i Kyrkans Hus i 

Mullsjö. 
Berättelsen om Nar-

nia  är en bokserie för 
alla åldrar i sju delar 
av författaren C.S. Le-
wis. Böckerna handlar 
om ett antal utvalda 
barns äventyr när de av 
misstag eller nyfi kenhet 

råkar hamna i landet Narnia, 
och om kampen mellan gott och 
ont. Den återkommande karak-
tären är lejonet Aslan, som likt 
en snabb skapargud tillverkar 
Narnia på något dygn genom att 
sjunga fram det. 

Ondskan, fi nns i många olika 
sorters skepnader i de 
olika böckerna, ibland 
i form av en häxa, i 
många fall är det närlig-
gande länder och kor-
rupta ledare, och i ett 
fall är det den rena ond-
skan som sprider sig ut 
över Narnia.

Pris 100:-/styck

Det är bra att vi är
olika tycker Rebecka
Berättat för Johanna Bard

Julklappstips!
Narniaböckerna passar 
både små och stora läsare

Bok
tips

”Andrum” ger dig 
tid att vara, tid att 
tänka, tid att be

”Andrum” är en nysatsning i Mullsjö-
Sandhems församling. Det är till för dig 
som vill få en möjlighet att stanna upp 
en stund, tänka dina tankar till slut och 
refl ektera över ditt liv och din tro. Det 
spelar ingen roll om du kallar dig för 
kristen eller inte, det spelar ingen roll 
om du ofta kommer till kyrkan eller om 
du aldrig har varit där. Du behöver dock 
vara beredd att stänga av mobilen för 
en dag. Du behöver vara beredd att till-
bringa dagen i tystnad, tillsammans med 
andra. 
Kanske låter det läskigt att vara i tyst-
nad en hel dag. Det kan det vara också, 
men så småningom brukar man landa i 
tystnaden och uppleva den som en stor 
gåva. En gåva som gör det möjligt att 
upptäcka nya saker, både om sig själv, 
livet och Gud. 
Vid varje ”andrum” ges en introduktion 
till en andlig övning från den kristna tra-
ditionen som man sedan kan använda 
under dagen. Det fi nns gott om egen tid 
som kan användas på det sätt som just 
du behöver. Fika och lunch serveras och 
dagen avslutas med en enkel mässa.

Tid: 9.30–16.30 
Plats: Sandhems Församlingshem
Kostnad: 80 kr
Datum: 12/1, 23/2, 23/3
Anmälan senast en vecka innan utsatt 
datum till 
Emma Thorén
Tel: 0392-13005
emma.thoren@svenskakyrkan.se 
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En fl icka är född
  Text: Anna Wahlgren Foto: Helen Goldon/IKON

Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, 
Tanzania. Mamma Beatrice känner sig privilegierad. 
Hon är tacksam för att hon och maken har möjlighet 
att ge Grace den omvårdnad hon behöver. Grace fi ck 
födas på sjukhus och har en födelseattest. Födelse-
attesten betyder att hon senare i livet kan skaffa sig 
identitetshandlingar och kan rösta, öppna bankkonto, 
ta lån, kräva sin arvsrätt eller resa till ett annat land. I 
länder där registreringen av ett barn är krånglig är det 
många fl ickor som aldrig registreras, som aldrig får 
egna identitetshandlingar. Redan vid födelsen avgörs 
fl ickors möjlighet att själva få bestämma över sina liv. 

I den del av Tanzania där Grace är född fi nns stora ut-
maningar för fl ickor. Många tonårsfl ickor gifts bort och 
många blir gravida. I Tanzania tillåts skolfl ickor som 
blir gravida inte gå i skolan varken under eller efter sin 
graviditet. De blir nekade den utbildning och kunskap 
de behöver för att göra sina röster hörda i samhället. 
En ung fl ickas kropp är dessutom inte mogen för en 
graviditet. Det fi nns ett tydligt samband mellan tonårs-
graviditet och barnadödlighet och mödradödlighet. 

Ytterligare en stor utmaning i området är att över 60 
procent av fl ickorna könsstympas – trots att kvinnlig 
könsstympning är förbjudet enligt lag. Könsstympning 
är en sedvänja som kan innebära livshotande skador 
och ge men för livet. Lutherska kyrkan i Tanzania dri-
ver ett omfattande arbete för att stoppa könsstymp-
ningen. De religiösa ledarna i samhället, som har an-
svar för att upprätthålla kulturella traditioner, har stort 
infl ytande över människors liv. Förändring kan ske när 
dessa ledare tar avstånd från könsstympning och an-
nat könsbaserat våld.

När en fl icka växer upp kommer hon se sina möjlig-
heter att expandera – eller minska. En fl icka som blir 
självständig och utforskar nya intressen – eller tvingas 
in i hushållsarbete eller blir en vara som kan bytas bort. 

Nyfödda Grace har möjlighet att leva ett bra liv tack 
vare kärleksfulla föräldrar och ett samhälle i utveckling. 
Genom Svenska kyrkans internationella arbete kan vi 
stärka fl ickors rätt till en god hälsa, värdighet och makt 
över sitt eget liv. 

Stöd kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv 
– ge en gåva idag!

Swisha valfritt belopp till 9001223 
PG 90 01 22-3 BG 900-1223

Vi kan aldrig acceptera att fl ickor föds in i förtryck och orättvisor – bara för att de 
är fl ickor. Att fattigdom och normer gör att fl ickor får sämre möjligheter till utbild-
ning, sjukvård eller försörjning. Att de utsätts för sexuellt våld eller könsstympning. 
Eller att fl ickor får äta sist och minst. 

Det är en ständig kamp om liv och död, som vi måste ta tillsammans. I årets 
julkampanj har vi den stora möjligheten att tillsammans kämpa för att ingen fl icka 
ska hotas, utnyttjas eller kränkas. För varje barn är skapad till Guds avbild och har 
samma värde – oavsett kön. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från första advent 2018 till trettonde-
dag jul 2019, samlar vi in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete - för 
varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.  
Swisha din gåva till 9001223. 
Tack!

”– Jag tror att Grace kommer att få ett bättre liv än vad jag 
har haft. Vi har ingen lyx att erbjuda, men vi kan ge henne 
allt hon behöver. Och vi kommer att kunna satsa på hennes 
utbildning. I den globaliserade värld vi lever i blir utbildning 
bara viktigare och viktigare. Om Grace utbildar sig kommer 
det att hjälpa henne i livet, men utbildning gör också att hon 
kan hjälpa hela familjen, konstaterar mamma Beatrice.”

JULKAMPANJ
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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 på torsdagar
20 december, 27 december, 17 januari, 
24 januari, 31 januari, 21 februari, 28 februari

MARGARETAS PARK
Lördagar 29 december, 5 januari, 2 februari, 
2 mars

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
Lunchbön varje vardag kl 11.45
Mässa onsdagar kl 9

17 februari Septuagesima: Nåd och tjänst
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa
24 februari Sexagesima: Det levande ordet
Kl 11 Nykyrka kyrka: Familjemässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa 

MARS
3 mars Fastlagssöndagen: Kärlekens väg
Kl 11 Sandhems kyrka: Mässa
Kl  16 Nykyrka kyrka: Gospelgudstjänst
6 mars Askonsdagen
Kl 9 och 18 Kyrkans hus: Askonsdagsmässa
10 mars 1:a söndagen i fastan: Prövningens stund
Kl 11 Nykyrka kyrka: Familjemässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa
17 mars 2:a söndagen i fastan: Den kämpande tron
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa
24 mars Jungfru Marie bebådelsedag: Guds mäktiga verk
Kl 11 Sandhems kyrka: Högmässa
Kl 16 Bjurbäcks kyrka: Musikgudstjänst
31 mars Midfastosöndagen: Livets bröd
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa

APRIL
7 april 5:e söndagen i fastan: Försonaren
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Utvängstorps kyrka: Söndagsmässa
14 april Palmsöndagen: Vägen till korset
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa

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

DECEMBER
16 december 3:e söndagen i advent: Bana väg för Herren
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Gospelgudstjänst: ”A Gospel 
Christmas”
23 december 4:e söndagen i advent: Herrens moder
Kl 11 Nykyrka kyrka: Söndagsmässa
24 december Julafton
Kl 11 Nykyrka kyrka: Samling vid krubban
Kl 11 Sandhems kyrka: Samling vid krubban
Kl 23 Bjurbäcks kyrka: Julnattsmässa
Kl 23 Utvängstorps kyrka: Julnattsmässa
25 december Juldagen: Jesu födelse
Kl 7 Nykyrka kyrka: Julotta
Kl 7 Sandhems kyrka: Julotta
26 december Annandag jul: Martyrerna 
Kl 11 Bjurbäcks kyrka: Högmässa
30 december Söndagen efter jul: Guds barn
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
31 december Nyårsafton
Kl 17 Sandhems kyrka: Nyårsbön

JANUARI 
1 januari  Nyårsdagen: I Jesu namn
Kl 18 Nykyrka kyrka: Ekumenisk gudstjänst
Predikan: Håkan Johansson
6 januari Trettondedag jul: Guds härlighet i Kristus
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst med Kyrkans Tre Ess
Kl 16 Utvängstorps kyrka: Söndagsmässa
13 januari 1:a söndagen efter Trettondedagen: Jesu dop
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa
20 januari 2:a söndagen efter Trettondedagen: 
Livets källa
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa
27 januari 3:e söndagen efter Trettondedagen: 
Jesus skapar tro
Kl 10 Mullsjö Missionskyrka: Ekumenisk gudstjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa

FEBRUARI
3 februari Kyndelsmässodagen: Uppenbarelsens ljus
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Söndagsmässa
10 februari 5:e söndagen efter Trettondedagen: 
Sådd och skörd
Kl 11 Nykyrka kyrka: Högmässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Gospelgudstjänst

Onsdagar kl 18 Mässa i Nykyrka kyrka
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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 31 januari. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och 
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr. 4/2018 är:  
Alfons Dahlén Tubberedsvägen 22 Habo,  Joline Dahlén Blåklintsgatan 10 Habo, 
Sigge Larsson Rudervägen 8 Mullsjö, Amanda och Saga Janzelius Brunnsvägen 7 
Mullsjö, Greta Gard Källstigen 5 Mullsjö.

GRATTIS!

BARNKRYSSET
KAN MAN 
TILL GUD
ÄR TOM-

TENS LUVA

BEUNDRAD 
PERSON
VATTEN-

DRAG

HÖJD
INTE 

GAMMAL
KORT 

UPPEHÅLL
GOTLAND      
& ÖLAND

ORKAR

KOMMER 
FÖRE V

LJUD   
FRÅN   
LAMM

LITEN 
HÅRD 

SVULLNAD

FLINA

ANNAT 
ORD FÖR 

TVÅ

LÖVTRÄD SKÄNKA

Korsords-
makare: Lars-
Göran Ståhl ©

BORSTA 
BORT 
SKRÄP

GÖR               
VÄRK

BO FÖR 
RÄVAR

SMEKA

 HAR 
NAMNS-
DAG 29 
MARS

STÅ UT 
MED

LOS 
ANGELES

LÄGGA PÅ 
TUNGA SAKER ANTAR

SOM INGA 
PETAT PÅ

KAN MAN MED 
NÅL & TRÅD

UNDER-
HÅLLER

NORGES 
HUVUDSTAD

INTE 
MINDRE

KOSSAN

NILS 
OLSSON

ANLED-
NINGAR

LÖVTRÄD

T O R S

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

L
K Å L

A J A P A A
B U L L E

H

B R A L R KART-      
BOK A

O S Y R
L O

R

T A X

R O T M Ö
O A

O R S A K E R L O
R T SAM-   

HÄLLE

A L FIXAR O R D N A R
BLI RÖD 

OM 
KINDERNA R O D N A O S T

KOMMER 
FÖRE P

BIL-
TÄVLING E T
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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 31 januari. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och 
skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 4/2018 är: 
Monica Pettersson Pilgatan 10 Mullsjö, Siv Genberg Syrenstigen 15 Mullsjö, 
Mary Pettersson Syrenstigen 11 Mullsjö, Ingegerd Arvidsson Ängsgatan 1 Mullsjö, 
Birgitta Wigert Kaspers väg 6 Sandhem.

GRATTIS!

EN AV 
TOLV

TABLETT

KALL                
OCH HAL

DE SÄL-               
JER MAT

GULLIG

PATRIARK

SKYDD

FÖR-
LORARE

PÅ VILKET 
SÄTT

GOTTGÖRA
SITTER         
AX PÅ

SLASK

FÅR MAN 
KORT FRÅN

MYCKET 
OROLIG

BAKDEL & 
DOKUMENT

RYKTBARA

GNUTTA

MUSKU-
LÖSA

AVRÄTTA-
DE UTAN 
RÄTTE-
GÅNG

BRYNT ELLER 
KORRODERAT

VÄXLINGARNA               
ELLER ROVEN

KOSTHÅLLNING

FICK MAN PÅ GALÄR

HUVUD-
STAD

VÅGAR

MYCKET 
TORRA

LAND 
ELLER 

KNIXAR
DIVAN HÄNFÖRA

SÅ HETTE 
TVÅ AV              
DE TOLV

ALLTJÄMT LÄMNING
STAD I 
NORRA 
ISRAEL

TVIST
FÅGEL-

HUNDAR

NICKADE 
TILL

FÖRSTA 
GRUNDEN

OVILJAN

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

BLÄN-
KARNA

TRÅD AV 
DJURTARM

FIRAS 6 
FEBRUARI

INTERNA-
TIONELLT 
MÄSTER-

SKAP

Matteusevangeliet 2:9

MAT FÖR 
SMÅ

HEMMAN

HONA SLANT

FÖRLÖJ-
LIGANDE

SES PÅ 
RÅTTFÄLLA

OM-
FAMNING

KALKYL-
PROGRAM

RÄKEL
ANHYDRID 
& TOMRUM

INNE-
HAVAREN

TIDNING

VENTIL & 
TRAVERS

ELVA

PLAN EL-
LER BO

FLACKAR

LÄMNADE FIRAS 23/9

FÅ UTSIKTEN

PROFIT NÄR 
MAN SÄLJER

UTAN BÖJ-
STÄLLEN

BÄR BÄR STIM
BLIR OST 
OCH ORT

MISS SNOR MAN
KORT IN-
LEDNING

PRO-
NOMEN

SVULST    
PÅ HÄST

SLUTA EL-
LER HÄCK

KAINS FAR

DRICKS EPOKEN

CEREMONI
NERV-

SJUKDOM

BEDRIFT
DATORTO-
MOGRAFI

TRAPPA 
UPP

ROVA
ANVÄNDA 
ETT SINNE

TRAPPA

SEDELÄRA

PSYKISK 
STÖRNING

LgS

TEOLOGIE 
DOKTOR

TRIVIAL 
PURSUIT

LÖV-        
TRÄD

SJUK-
HUSEN

INFLYTAN-
DE FÖR AN-

STÄLLDA

VOLYM RÄCKA

BOUQUET

BÄSTA NOTERING ELLER 
EN OPELMODELL

TUR ELLER 
FÖRRUTT-

NELSE

BÄR-
ANORD-
NINGEN

FÅGEL EL-
LER KALLA

FRID

UTVALD 
SKARA

FINNS 
KANSKE                        
I LED-

NINGEN

DRA 
SÖDERUT

STOR BE-
GÅVNING

MÄRKE

FÖRSTOR-
NINGS-
GLAS

IDROTTS-
PARK

AV SAMMA 
ÅSIKT

LÄGE OCH 
DYSTER

BILD

PROME-
MORIA

UT-
STRÅLADE

ÄR EN DEL 
MUSLIMER

MYCKET 
LÅNGSAMT

SNO SANKT
STIGEN & 
RADERNA

SLÄKT-
GRUPP

IDROTTS-
SÄLLSKAP

LIGGER I 
DALARNA

SNOR KILOBYTE

PLÖTS-
LIGA ROP

@
BLÅSIN-

STRUMENT

K L A N
K R I N STATY 

ELLER VAR 
SKRIVET

I I T E R
V L A D E

MINDRE 
GRÄL

STOR 
REPTIL

LIKNAR EN 
STÖVEL

MÅNFAS 
ELLER 

LÄNGRE 
NER

DISCIPLIN 
ELLER DEL 
AV TRÄD

K N I N G

Vad kallas de visor, 
oftast bara ackom-
panjerade med 
dragspel eller piano, 
som bland andra 
Jacques Brel och 
Edith Piaf hade på 
sin repertoar? 

SA G O B O E
A N S

I N S Y N E N

D E N
I S

ENSTAKA 
ELLER VI-
SA MED-
LIDANDE

O R S A

E R A A
T A S T L E

E S H
FÖRVERK-
LIGA EL-
LER SÄN-
KA PRISET

R E A L I S

E C
R A D I E R A D

M I N N E S

DÄR ÄR 
ASMARA 
HUVUD-
STAD

NÄMNDES 
ELLER    
FLYG-
BOLAG

FIRAS               
5 SEP-

TEMBER M

HJÄRT-

FÅGEL ELLER                        
FEG PERSON

A N T

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

TANKE-
KEDJORNA

SLANG   
FÖR AN-                 

SIKTE OCH 
SIFFRA

GREPP 
ELLER 

AMIRAL

Vem anslog 95 
teser på slotts-
kyrkans port i 
Wittenberg 31 
oktober 1517, 
vilket blev 
inledningen till 
Reformationen?

31 oktober   Namnsdag för Edit och Edgar

DEN GER 
TRANS-
PARENS

SILVER 
STÖD EL-

FULLGJOR-
DE & KON-
CIPIERADE 

CIRKA

STRUMENT

HÖLJE PÅ 
CIGARR

DEN HAR 
KLOR

DÄR HÖRS 
UTROP

FISK OCH 
KLAGAN

DRYCK EL-
LER BLÅST

OHÄMMAD 
NJUTNING
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KAN MAN 
PÅ SJÖN

FLOD
MAN EL-

LER NÄSTE

VETERAN
KOMMER 

EFTER SOL
HONA

LUGNAD

MYCKET 
SLITNA

SKREV A A 
MILNE OM

ÖRING

SPORTA LÖVTRÄD

BLÖTA
SEMIT EL-
LER HÄST

TAGIT 
MARK

STJÄRNA              
& KLUBB

ÄR KALL KOLA LUGN
SES I KRIG 
& HOS MIG

I RÖRELSE
INTENSIV 
PARDANS

TAR KOR-
TARE VÄG

HÄR OCH 
FATTIGE

GE UTSLAG
MEDICIN 

ELLER DUK

SES VID 
HAMN

HOVDJUR

UNG-
HÄSTAR

BANK RIKTNING
PRO-

NOMEN

SÖMMAR

S
Y

N
EGRÄCKA

R

V
T

E N

S
T
O
D

I R GÅR DET 
SOM 

DUGER AOFRUKT-
BAR K A R G MINNE S

NG A RN
N

O U V

PRONO-
MEN ELLER 
SPRÄNG-

LADDNING
M I

R A
U G N A

DEN BE-
STÅR AV 
ISKRIS-
TALLER

S N Ö N LAGAS                     
DET MAT I

P I R Å II
T A B L E T

G E R
R E A G E R A

I T E T A L
R O H Ä

PERSON-
LIG 

NÄRHET I N T I M

T H
KELTISK SKOLÄMNE O Ä I S D Ö

T L A N D A
A A L NEURO-

LOGISK 
SJUKDOM M

NEDTAGET 
ELLER 

SARGAT R I V E

R
UTOM-

JORDING                     
I FILM E T I D R O T T

K U L A I O
K A

ÄGA H A GENOM-
SKINLIGT 

LITET KLOT G L A S
N A B L I D

P O B
DIADEMEN T I A R O R

O
P U C K O R O O M

T I O N K NL O N A U K
A G O B O EI N S Y N E N HJÄRT-

LÖSA

HUVUD-
STAD EL-
LER TÅNG
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Håller fast vid ljusen
Visst, jag har kvar samma 
traditioner men de bety-
der något annat idag, det 
är inte längre så viktigt att 
allt är precis likadant år 
för år. Ni kan ju tänka er 
min familjs häpna ansikte 
när jag säger att det inte 
spelar roll om det fi nns snö 
på jul eller att vi inte måste 
rimma på paketen. 

Men en sak håller jag 
kvar - ljusen. För mig på-
minner de nu om Jesus och 

det mörka stallet/grottan. Det mörker 
i världen och samhället som han lyste 
upp. Jag är inte längre lite tjurig på jul 
om någon öppnar Aladdinasken den 
23:e, då tittar jag bara på ljusen och 
försöker vara som det ljus för världen 
Jesus var när han kom.  Och är inte 
det julens budskap om något? Vi är 
ljus för varandra. De gånger vi brun-
nit ut, då vi är helt utmattade, kan vi 
stöpas om och sedan brinner vi igen 
och lyser upp vår värld tillsammans. 

MED MALIN FALK

I min familj är jag den 
som håller på alla tra-
ditioner. Det är jag som 

går i taket om någon skul-
le få för sig att vilja resa 
bort. Jag är lite som Allan 
Svensson i serien Svensson 
Svensson - det ska vara 
som det alltid har varit! 
Det är inget jag är speciellt 
stolt över men det tar vi 
inte nu. 

Jag är uppvuxen med vis-
sa traditioner; värma glögg 
på vedspis, pepparkaksdeg 
från grunden av mormor, julaftons-
morgon då man vaknade till julmu-
sik och frukosten var framdukad, att 
öppna ett paket på kvällen den 23:e 
december, ge hästarna stora knäcke-
bröd och slå in ben till hundarna så 
de också får lite extra vid jul. 

Det var dock en sak vi gjorde några 
år, som inte blev en tradition, men 
som jag minns med värme - ljusstöp-
ning (medveten ordvits). Vi gjorde 
inte det så många gånger och ändå 
minns jag klart och tydligt när vi tre 
barn fi ck tre snören var på en pinne 
som skulle doppas om och om igen 
i stearinet. Det var fascinerande som 
barn att se något växa fram, något 
som skapas.  Det var ännu mer intres-
sant eftersom det var ljus. 

Förändrade mitt synsätt
Jag har alltid tyckt om ljus så det var 
inte så konstigt att ljus blev en sym-
bol för Gud när jag började tro. En 
ganska vanlig bild. Jag tyckte om att 
ljus övervinner mörker och speciellt 
vid jul när vi tänder massa ljus för 

Allt förändrades och hela julen
fick en annan mening

Malin Falk studerar till arbets-
terapeut i Jönköping och job-
bar  också som församlingsas-
sistent med ungdomsgruppen i 
Mullsjö-Sandhems församling.
 Hon har nyss fl yttat till hus 
med sin sambo och har tre hus-
djur som hon tycker mycket 
om. 
 Hon spenderar gärna tid med 
sin familj och dansar som hob-
by.  

att lysa upp de mörkaste nätterna på 
året. 

Dock hände det något förra året 
som skulle förändra mitt synsätt på 
alla mina traditioner. 

Förra september hade jag privilegiet 
att få resa runt i hela Israel. Jag har 
många fi na och även hemska minnen 
därifrån men endast ett rymmer plats 
i den här berättelsen. 

En dag var vi i Betlehem vid Herdar-
nas äng. Vi fi ck se grottan/stallet där 
Jesus kan ha fötts och tittade ut över 
ängarna där herdarna kan ha gått. 
När vi satt där och tittade sjöng vi 
Stilla natt och det var då det hände. 
Allt förändrades! I ett ögonblick hade 
hela julen bytt mening. Jag har ju 
alltid vetat att den handlar om Jesus 
födelse men aldrig känt det i hjärtat. 
Jag grät, ni vet så där när man inte 
vet varför utan bara blir överväldigad 
av livet. Jag visste att jag aldrig mer 
skulle fi ra jul på samma sätt igen. Jag 
hade innerligt förstått julens funda-
mentala betydelse.
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