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Till en av mina märkliga uppgifter som kyrkoherde 
hör att samla ihop och ställa samman statistik för 
församlingslivet för föregående år och rapportera in 

till kyrkokansliet i Uppsala. Det är just den tiden nu och 
siffrorna snurrar runt, hur många dop har vi haft, hur 
många är det som har gått med som medlemmar i Svenska 
kyrkan under året och hur många utträden är det? Barn-
grupper, gudstjänster, deltagare… ja ni anar inte hur många 
sidor och rader som ska fyllas i. Det lät väl ändå roligt?! Jag 
vet att det fi nns de som verkligen älskar sådant, jag själv 
tillhör kanske inte den kategorin. MEN, så tänker jag på 
det här, bakom siffrorna är det ju VI som döljer oss. Och 
plötsligt går det mycket lättare. Tänk vad mycket som hän-
der i församlingens liv under ett år! Ja, plötsligt blir jag väl-
digt ödmjuk och oerhört tacksam! Och du, på samma sätt 
som jag, är hundra procent!

Jag tänker på alla som hjälper till
som frivilliga medarbetare på så många olika sätt: i kaféet, 
som kyrkvärdar, körsångare, ledare, väntjänsten, syfören-
ingar, födelsedagsgrupp. Jag tänker på alla gudstjänstfi rare, 
dopfamiljer, sorgehus, brudpar, konfi rmander och ungdo-
mar, alla härliga ungar i barngrupperna och på förskolan. 
De förtroendevalda, våra vackra och välskötta kyrkogår-
dar, Kyrktupp, närradio, pilgrimsvandrare, arbetslagen i 
församlingen och på Kyrkvillans förskola. Jag tänker med 
visst vemod förstås och med respekt, på dem som inte kän-
de sig hemma i Svenska kyrkan längre och valde att lämna. 
Desto mer glädje är det att få hälsa nya medlemmar väl-
komna!

Vad som inte kommer med i någon statistik
det är hur Gud verkar inuti med sin helige Ande. Statisti-
ken kan inte mäta trösten som någon tar emot från mötet 
med någon i väntjänsten eller kanske prästen. Statistiken 
lyckas inte fånga in upplevelsen av att njuta av kyrkorgelns 
brus eller körens sång eller när man själv tar i ända från 

tårna i julpsalmen. Hur går det att fånga upplevelsen i siff-
ror när alla efter minnesgudstjänsten vid Allhelgona går ut 
med tända ljus i mörkret och sjunger ”Härlig är jorden”? 
Statistiken lyckas inte fånga in hur tron på Jesus spirar och 
gror och mognar hos någon som kanske har hittat in i till 
mässan och som börjat lyssna till predikan på ett nytt sätt 
och börjat längta efter nattvardens bröd och vin. Statisti-
ken mäter inte konfi rmandlägerglädje eller barnens bus och 
upptåg på förskolan. Och statistiken ser heller inte bönen 
och alla fi na möten som sker lite varstans runtomkring i 
vår församling, till och med utanför den organiserade verk-
samheten – kan ni tänka er?!!

Men Gud ser i det fördolda! 
Han vet om bönesuckar och tårar, hjärtats längtan och 
glädje. Ofta är det just det som inte är i centrum för allas 
uppmärksamhet som får betyda mest. Och jag tänker, när 
jag sitter med siffror hit och dit – vad skönt att det som 
Gud verkar i kyrkan och i våra liv faktiskt inte kan fångas 
in och kontrolleras av någon statistik helt och fullt. Men vi 
kan ha mycket god hjälp av statistiken ändå förstås. 
Det är skönt att Gud räknar på annorlunda sätt. Att räkna 
folket var verkligen inte något positivt i Gamla testamen-
tet. Huvudsaken är nog detta: att vi räknar MED GUD. 
Jag tror nog också att Gud hellre räknar med oss än räknar 
oss. 

Varma hälsningar till dig från
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems 
församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Herde-Krönikan
Kom ihåg det

- varje människa är 
hundra procent!!

SVENSKA KYRKAN
Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö

Telefon: 0392-122 00
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag 10-12, 13-15 och onsdag 13-15

E-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

Om du bor i Mullsjö kommun och inte får Kyrktuppen i brevlådan, ring utdelaren 
Svensk Direktreklam tel. 036-18 76 10 eller e-post: sdr611@sdr.se

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.
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Nu får vi på nytt öppna oss... och möta

påskens mysterium och stora glädje!
Påsken är den största högtiden i hela den kristna världen. Den låter oss möta både
mysterium och stor glädje. Ljuset som segrar över mörkret och livet över döden.
Så stort och svårt att greppa. Läs Maria Håkanssons tankar inför påsken. 

Snart närmar vi oss den tid på 
kyrkoåret och den högtid som 
är den största i kristenheten runt 

om på jorden. När vi lämnat faste-
tiden, påskens förberedelsetid, och 
stilla veckans alla dagar till fördjup-
ning och nära får följa Jesus sista da-
gar, får vi på nytt öppna oss och möta 
påskens mysterium och stora glädje. 
Ljuset segrar över mörkret! Livet seg-
rar över döden!  Så stort och svårt att 
greppa, tänker jag, ett mysterium men 
ändå sant. Men känner jag, på riktigt, 
att det gäller mig?
Jag uppskattar verkligen kyrkoåret, 
att få vara och vila i det. Och trots att 
jag oftast går in i fastetiden och dess 
möjlighet att skala av och stanna upp 
så kommer ibland påsken lite över-
rumplande in i mitt liv. Mitt i allt av 
saker att uppleva och att uträtta, fi xa, 
njuta av, familj, vänner och allt som 
hör till av tvätt, städ och projekt så 
står jag där och har svårt att ta emot 
den stora glädje och det fantastiska 
budskap som det är. Och just det där, 
gäller det mig?  
Men då vet jag att i mitt inre har jag 
glimtar och minnen av upplevelser 
när livet öppnat sig, när tiden stan-
nat, som jag kan plocka fram. När 
jag känt med sådan kraft att det är på 
riktigt. Att påsken är på riktigt och 
att Jesus död och uppståndelse gäller 
mig.

Det här är på riktigt
Jag ser det framför mig.  En grupp 
människor i blandade åldrar, de knä-
faller framme vid altarringen. De är 
många. De har ögonbindel. De upple-
ver just en påskvandring med alla sin-
nen. De har känt vattnet vid fottvag-
ningen, burit korset, känt spikarna, 
hört fågelsången och doftat på kryd-
dorna kvinnorna har med till Jesus 
grav. Nu är det dags att ta av ögon-
bindlarna och istället tända kristus-
ljusen de har i händerna och skicka 
vidare ljuslågan som berättar att gra-
ven är tom. Jesus har uppstått, han 
som är livets ljus, och vi är en länk i 

den stora ked-
jan av troende 
och lärjungar. 
När ögonbin-
deln tas av 
från konfi r-
mandpappan 
så ser jag tåren 
som letar sig 
ner för kin-
den… Det här 
är på riktigt. 
Det här hand-
lar om livet… 
Ibland kom-
mer den där 
på skg l äd j en 
och insikten 
ganska låg-
mält, kanske 
med en tår, 
men så inner-
ligt och fyller 
kroppen med 
glädje. Den tåren påminde mig om 
det jag egentligen vet, att det här är 
på riktigt och gäller mig. Det gäller 
oss alla. 
Jag tänker att vi människor är ganska 
lika. Vi har liknande frågor och upp-
levelser och alla får vi glimtarna som 
ger påminnelse om vad som är på rik-
tigt och livsviktigt. Det gäller bara att 
ta vara på dem, att se dem. Vem vet, 
kanske skulle vi dela dem lite mer och 
hjälpa varandra att se dem. 

Påskens glädje gäller oss alla
En annan stark upplevelse jag bär 
med mig är från en påsknattsmässa 
då jag var tonåring. Upplevelsen av 
att gå från mörker till ljus var så stark 
och att vara Emmausvandrare som 
söker sin väg och där och då få bära 
fram nattvardskärlen, det var stort 
för mig och gav en glimt av något 
mer. 

Jag fi nner sådan tröst i Emmausbe-
rättelsen när lärjungarna är på väg 
till Emmaus och får följe av Jesus. De 
ser inte och inser inte att det är Han, 
deras mästare och vän, fast de levt så 

nära honom.  Men Han hjälper dem 
att se och upptäcka där på vand-
ringen och han ger en glimt av något 
mer när han går där alldeles bredvid. 
Guds kärlek är så stor. Han känner 
sina lärjungar som Han levt med. 
Han känner oss som Han lever med. 
Även om vi ibland inte inser och ser, 
vet Han vad vi behöver och ser med 
tålamod och kärlek på oss. Så att alla, 
också jag, får känna att påskens gläd-
je gäller oss alla. I livet, genom döden. 
På riktigt!!! Så kan vi se varandra och 
sjunga som i psalmen 154

Tankar 
inför påsk

Dina ögon är fyllda av glädje.

Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?

De har sett hur vårt liv fi ck en mening. 

Jesus fyller mörkret med liv och ljus.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Påskens mysterium och stora glädje är svårt 
att greppa, skriver församlingspedagog 
Maria Håkansson. Läs hennes tankar inför 
kristendomens största högtid.
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Nyfi ken
på...

Hans omtanke gör livet lättare
och gladare för andra människor
Förra året fi ck Göran Malmgren utmärkelsen Årets Medmänniska, som Lions i Mullsjö
delade ut för första gången. Ingen kunde ha gjort sig bättre förtjänt av den uppmärk-
samheten än Göran. I 19 år har han varit engagerad i kyrkans Väntjänst och vänligt
och ödmjukt förgyllt tillvaron för andra människor. Deras tacksamhet är hans belöning!

I 19 år har Göran Malmgren en-
gagerat sig i Väntjänsten i Mull-
sjö och ställt sig till förfogande 

för sina medmänniskor. Förra året 
premierades hans insatser av Lions i 
Mullsjö och han fi ck motta deras ny-
instiftade utmärkelse Årets Medmän-
niska. Mottot är att mottagaren ska 
ha varit sina medmänniskor behjälp-
lig på ett osjälviskt och uppoffrande 
sätt.
Själv tycker han nog inte att han är 
särskilt uppoffrande.
- Jag vill ge andra min omtanke, sä-
ger Göran. Jag har alltid varit frisk, 
tar inga mediciner och gillar att röra 
på mig. Då vill jag ge tillbaka till dem 
som inte lever under samma goda 
omständigheter som jag själv.
Utmärkelsen Årets Medmänniska 
2018 är han hedrad och tacksam för.
- Jag trodde aldrig att jag skulle få en 
så fi n utmärkelse, säger han på sitt 
ödmjuka sätt.

Stipendiet består av en Lionsstatyett 
med inskription, ett diplom och en 
penningsumma som Göran själv får 
disponera och en summa på 5.000 
kronor som han fått välja vilket Li-
onsprojekt pengarna ska gå till.
- Det var väldigt svårt att välja ut ett 
projekt, säger Göran. Det fi nns så 
många behövande i världen men jag 
valde att ge pengarna till utsatta fl ick-
or i Nepal för att de ska få skolutbild-
ning och i framtiden kunna försörja 
sig själva.

Promenerar runt sjön
Varje torsdag kommer han till Mar-
garetas Park som en extra resurs för 
de som bor där. Det förgyller tillvaron 
när han hjälper till med sådant som 
de inte längre klarar av själva och 
personalen inte alltid hinner med. 
Göran har blivit något av en kändis 
i Mullsjö när han promenerar runt 
sjön tillsammans med en boende från 
”Parken” i rullstol.

- De är värda en omtanke, de som bor 
på Margaretas Park, säger han. Det 
är absolut ingen belastning det jag 
gör, tvärt om så känns det bara bra! 
Så får han också många tacksamma 
ord från dem han hjälper.
- De orden går rakt in i hjärtat, sä-
ger han. Det är ord som jag kan leva 
länge på. Ett vänligt ord kan göra un-
der!
Då kommer han att tänka på psalmen 
98 och citerar:
”Ett vänligt ord kan göra under, 
det läker hjärtats djupa sår,
det är ett ljus i mörka stunder
en hand som torkar ögats tår.
Ett vänligt ord är änglabud
en hälsning ifrån Herren Gud”
Göran funderar vidare över det här 
med vänlighet och hur mycket det be-
tyder för oss.
- Mullsjöborna är trevliga och vänli-
ga, slår han fast. Det fi nns inga otrev-
liga människor här! Själv säger jag 
alltid hej när jag möter människor ute 

ÅRETS MEDMÄNNISKA 2018GöranGöran
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ÅRETS MEDMÄNNISKA 2018

på mina promenader. Det kan man 
kosta på sig!

Mormors visdomsord
Göran är dock inte infödd mullsjöbo. 
Han är född och uppvuxen i Väring 
utanför Skövde och fl yttade till Mull-
sjö för 38 år sedan i samband med att 
han gifte sig. Numera lever han en-
sam men har fl era barn och barnbarn.
När han var ett och ett halvt år fl ytta-
de han till sina morföräldrar där han 
växte upp. Som ung hjälpte han trak-

tens bönder i deras dagsverke med att 
sätta potatis och hässja hö bland an-
nat.
Sedan blev han springpojke, som det 
hette på den tiden, hos Konsum och 
körde ut varor med paketcykel innan 
han kom till Volvo där han stannade 
i hela 44 år.

Kanske var det mormors ord, som 
sådde fröet till Görans omtanke om 
andra människor.
- Man ska bry sig om andra männ-

iskor och vilja dem väl, minns han att 
mormor lärde honom.

Mormor och morfar lämnade också 
andra spår hos Göran. Idag är han 
kyrkvärd och säger att han fostrades 
sedan barndomen att tycka om och 
uppskatta kyrkan.
-Morfar respekterade vilodagen så 
som man ska göra, minns Göran. 
Han utförde aldrig ett av alla sina gö-
romål på en söndag.
Det är inte enbart mullsjöborna som 
fått ta del av hans omtanke om andra. 
Under många år reste han regelbun-
det till Stockholm för att träffa och 
umgås med sin rullstolsburna moster. 
Då ringde han runt till kaféerna för 
att kolla vilka som var tillgängliga för 
deras besök. 
- Jag vet ingen som bryr sig så mycket 
som du, sa Görans moster till honom!

Hängiven innebandysupporter
Mullsjö innebandylags största sup-
porter heter Göran Malmgren! Det 
har han varit sedan 20 år tillbaka 
när de spelade i ”gärdsgårdsserien” 
i Gunnarsbohallen. Han har sett alla 
hemmamatcher och även en hel del 
matcher på bortaplan.
- Jag lider när de förlorar, förklarar 
han. Då vill jag inte prata med någon 
på fl era dagar. Jag bryr mig så fruk-
tansvärt mycket! Men det är väl be-
vis på att jag har ett bra hjärta att jag 
överlever matcherna funderar han.
Som hängiven supporter är han upp-
skattad av spelarna i MAIS. När han 
fyllde år och befann sig på deras bort-
amatch i Linköping blev han uppvak-
tad på planen och fi ck en tavla med 
alla spelares autografer.

Göran Malmgren är en hängiven supporter till Mullsjös innebandylag. När han fyllde år 
uppvaktades han på planen av spelarna, som uppskattar hans helhjärtade engagemang.

En MAIS-supporter som 
ger allt behöver koppla av 
med kaffe och wienerbröd

i pausen i en match. 
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Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Väntjänsten är en av Mullsjö-Sandhems församlings många verksamheter.

Den är till för människor som vill dela med sig av vänskap, gemenskap och sällskap. 
Det finns många i vår närhet som känner sig ensamma, som längtar efter gemenskap,
få någon att prata med, ta en promenad tillsammans med eller få lite praktiskt hjälp av.
Väntjänstens uppgift är att sammanföra de här människorna!

Är du intresserad av att delta i Väntjänstens uppdrag eller vill du ha hjälp av Väntjänsten, hör 
av dig till komminister Emma Thorén, tel 0392-13005, emma.thoren@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkan i utlandet
skapar trygghet för
svenskar i hela världen
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, erbjuder en öppen 
dörr till gemenskap och andakt. Många generationers 
turister, au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk och 
utlandssvenskar har mött oss utomlands. Vi finns till 
för alla!

• Svenska kyrkan i utlandet finns idag på 40 platser och fi-
rar gudstjänster på ytterligare ca 100 platser runtom i värl-
den. Där arbetar ca 100 anställda, allt från utsända präster, 
diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger till lo-
kalt anställda.

• Svenska kyrkan i utlandet engagerar tusentals frivilliga ut-
omlands och ombud i Sverige.

• Över 650 000 svenskar bor och arbetar utomlands. Näs-
tan 7 miljoner svenskar reser utomlands varje år. Vår upp-
gift är att finnas där svensken finns. 

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

• Utöver vigslar, konfirmationer, dop, begravningar, guds-
tjänster och andakter genomförs sjukbesök, hembesök, 
barn- och ungdomsverksamhet och fängelsebesök.

• Svenska kyrkan i utlandet har personal som är särskilt ut-
bildad i krishantering.

• Svenska kyrkan i utlandets verksamhet finansieras 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.

Swish: 90 160 31 • PG: 90 16 03-1 • BG: 901-6031

Gick till Skövde
Och på tal om ett bra och starkt hjär-
ta berättar Göran att han aldrig varit 
hos en läkare.
- Jag har alltid varit frisk, berät-
tar han men å andra sidan vågar jag 
inte gå och ta prover för då kanske 
de hittar en massa fel på mig, säger 
han med lite skratt i rösten. Men det 
verkar som jag har goda anlag, flera 
av mina släktingar har blivit upp mot 
100 år!
Hur gör man då för att hålla sig så 
frisk och alert som Göran är?
- Jag lagar all mat själv, säger han. 
Jag äter vanlig husmanskost, allsidigt 

utan att undvika något. Det är roligt 
att laga mat men någon gång i måna-
den kostar jag på mig att gå ut och 
äta på något av våra matställen.
En faktor som säkert spelar roll för 
Görans välbefinnande är att det är en 
man, som rör på sig. Han cyklar och 
han går. 
- Jag har alltid tyckt om att gå i rask 
takt, säger han.
Och på tal om att röra på sig avslö-
jar han plötsligt att han gått mellan 
Mullsjö och Skövde! Det är drygt 6 
mil får vi veta.
-Min bästa tid är 7 timmar och 36 
minuter, berättar han. 

Matsäck med på färden då? Nej lite 
vatten var allt.
- Det var ett dumt infall, säger han 
idag om sina långpromenader men 
ett äventyr som jag gjorde fem, sex 
gånger.
Numera håller han sig dock till pro-
menaderna runt Mullsjön med en 
tacksam och lycklig människa från 
Margaretas Park.
- Så länge jag själv är frisk, kommer 
jag att hålla på med det, säger Göran 
med övertygelse.

Text: Inger Ridström, foto: Helvi Dahlén
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Var med i kampen för människors rätt 
att få resa sig starkare ur en katastrof.

Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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Vilken konfatyp är du?
Namn: Ellinore Törnblom
Därför anmälde jag mig: För att jag tänkte att det 
skulle bli kul och för att jag är lite troende.
Trodde innan om konfan: Jag tänkte att man lär 
sig mer om Gud, men också att man gör utflykter, 
saker!
Så blev konfan: Ungefär som jag trodde fast ännu 
bättre!
Det bästa med konfan: Typ gänget som vi är och att 
vi gör många roliga saker.
Som konfatyp är jag: Försöker vara positiv, glad 
och utåtriktad. Jag är nog ganska snäll.
Övriga intressen: Hästar, jag rider varje vecka! 

Namn: Theo Lövstål
Därför anmälde jag mig: För att det verkade kul 
och jag får vara med mina kompisar. Åka på resor 
och läger.
Trodde innan om konfan: Att det skulle bli roligt, 
jag har bara hört gott om det!
Så blev konfan: Bra. Vi gör allt möjligt på träffarna: 
fikar, leker och lär oss saker.
Det bästa med konfan: Att det är så varierat, inte 
samma sak hela tiden.
Som konfatyp är jag: Glad och snäll.
Övriga intressen: Spelar innebandy, datorn och vara 
med kompisar. 

Namn: Robin Håkansson Brunell
Därför anmälde jag mig: Det verkade spännande att 
lära känna nya kompisar som jag inte umgås med 
så ofta. 
Trodde innan om konfan: Jag trodde att man bara 
skulle sitta och lyssna, men så är det inte alls. 
Så blev konfan: Vi gör roligare saker än jag förvän-
tade mig!
Det bästa med konfan: Det roligaste hittills var 
utflykten till badhuset i Västerås.
Som konfatyp är jag: Den som försöker göra så att 
andra mår bra. Jag vill vara snäll.
Övriga intressen: Spelar innebandy i Mullsjö AIS 
och på somrarna är jag på Öland.

Namn: Liam Vidbäck
Därför anmälde jag mig: Det verkade roligt att resa 
och åka på läger.
Trodde innan om konfan: Nattvard hade jag hört 
talas om och det har vi lärt oss om. Sedan hade jag 
hört att man åker på resor och läger. 
Så blev konfan: Det är kul. Gudstjänsterna var trå-
kiga i början, men det har blivit bättre nu.
Det bästa med konfan: Lägret på Flämslätt. Det 
var kul att ha hela gympahallen för oss själva – vi 
körde basket och fotboll.
Som konfatyp är jag: Glad kille som gillar att um-
gås med mina kompisar!
Övriga intressen: Spelar innebandy i MAIS.

Namn: Emma Elvin
Därför anmälde jag mig: Jag visste att jag vill gå på 
konfan och jag valde Svenska kyrkan därför att alla 
kompisar skulle gå här.
Trodde innan om konfan: Min brorsa Kalle och 
även andra kompisar som gått på konfan har be-
rättat om hur det var så jag visste ganska mycket! 
Till exempel att man åker på läger och lär sig om 
Bibeln.
Så blev konfan: Som jag tänkte faktiskt. Kul!
Det bästa med konfan: Jag tycker det bästa är läg-
ren och att man kan träffa kompisar! 
Som konfatyp är jag: Social och glad.
Övriga intressen: Spelar innebandy i MAIS, tränar 
fotboll och går på gym.

Namn: Hampus Götesson
Därför anmälde jag mig: Resorna och pengarna 
som man får vid själva konfirmationen.
Trodde innan om konfan: Att man umgås med 
kompisar, leker och åker på läger.
Så blev konfan: Det blev ungefär som jag trodde.
Det bästa med konfan: Resorna och lägren.
Som konfatyp är jag: Rolig och snäll.
Övriga intressen: Kör Epa. Det är det bästa som 
finns!

Namn: Edith Claesson
Därför anmälde jag mig: För att min brorsa och 
många andra som har gått på konfa innan har sagt 
att det är kul! Och att man får träffa kompisar och 
får veta och lära sig grejer.
Trodde innan om konfan: Jag tänkte att man lär sig 
om Gud och kristendomen. Att man åker på läger 
och umgås med kompisar. 
Så blev konfan: Det har varit kul. Ibland kan det 
bli långtråkigt när man får sitta och lyssna länge 
när någon pratar. Det är roligt när det händer olika 
saker, att det blir varierat! 
Det bästa med konfan: Träffa kompisar och lära sig 
nya saker. Att åka på läger och utflykter.
Som konfatyp är jag: Glad och positiv.
Övriga intressen: Hänga med kompisar, spela inne-
bandy och fotboll.

Namn: Wilma Rydbeck
Därför anmälde jag mig: Det skulle bli kul att träffa 
kompisar och jag var nyfiken på vad konfa innebär.
Trodde innan om konfan: Jag tänkte att det var mer 
allvarligt, typ att man hade prov och så.
Så blev konfan: Det var mycket roligare än jag 
trodde. Vi pratar ju om allvarliga saker, till exempel 
Bibeln. Samtidigt har vi väldigt kul!
Det bästa med konfan: Gemenskapen. Vi är ett 
”gött” gäng! Det var kul när de tyska konfirman-
derna var med på en konfaträff och vi hade ”lek-
tion” ihop.
Som konfatyp är jag: Positiv, glad och framåt. 
Övriga intressen: Jag spelar innebandy och rider på 
somrarna.

Ellinore Törnblom

Edith Claesson

Emma Elvin

Liam Vidbäck

Robin Håkansson Brunell

Theo Lövstål

Wilma Rydbäck

Hampus Götesson
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Vår medarbetare 

Annemieke Kieffer har avlidit
Återigen har församlingen och vår arbetsgemenskap drab-
bats av sorg. I julnatten avled vår fina kollega Annemieke 
Kieffer och sorgen och saknaden bland oss är stor.

Våren 2017 började Annemieke 
arbeta i Mullsjö-Sandhems 
församling med lokalvård, 

framför allt i Sandhems Församlings-
hem, men också mycket i Kyrkans 
Hus i Mullsjö och Kyrkskolan. 
Lågmäld var hon om sitt eget, men 
utstrålade så mycket av vänlighet och 
omsorg och utförde sina arbetsupp-
gifter på ett generöst sätt, alltså så 
att det blev verkligt fint och noggrant 
gjort. I Mullsjö-Sandhems församling 
är inte arbetslaget särskilt stort vilket 
gör att vi får hjälpas åt med än det 
ena, än det andra. Annemieke gick 
ofta ”den extra milen” när hon såg 
behoven och när möjligheten och or-
ken fanns. 
Hon var mån om församlingslivet, 
och hjärtat klappade starkt för Svens-
ka kyrkan här och gemenskapen i 
Sandhems pingstförsamling. Så kunde 
hon få hjälpa oss att se hur vi hör ihop 
med varandra oavsett vilket samfund 

vi tillhör. En verklig ekumen! Och vi 
vet - hon levde nära Gud och bönens 
liv var något alldeles omistligt. Hon 
bar många i sin bön och det tänker 
jag på med stor tacksamhet.

Så var Annemieke en konstnärssjäl 
och hade förmågan att forma i lera, 
måla, tova, arbeta med glas – under-
bara konstverk som hon inte ropade 
så högt om. En utställning med hen-
nes alster och konsthantverk ordnas 
nu i Kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i 
Mullsjö. 
Våra tankar går till Annemiekes sys-
kon med familjer i Nederländerna.
Vi saknar Annemieke väldigt mycket 
och ber: O Gud, du som är uppstån-
delsen och livet, inneslut Annemieke i 
din frid och låt ditt eviga ljus lysa för 
henne. Amen.

Pontus Johansson, kyrkoherde i 
Mullsjö-Sandhems församling

”Jag vet mig en morgon ljus och skär
med susande gröna lunder.
Då kommer han hit, min Herre kär,
i gryningens svala stunder
och väcker oss upp ur dödens natt
till ljusets och livets under.”
Sv ps 631

Annemieke kunde uttrycka sitt konstnärskap 
både i lera, målning, tovning och arbeten i 
glas. Nu kan vi se hennes konstverk på en 
utställning i Kyrkans Hus i Mullsjö.

Välkommen på
vernissage den 25 mars! 
I samråd med Annemiekes släk-
tingar och vänner beslutades att 
allmänheten skulle få en chans att 
se, och även möjlighet att köpa 
hennes verk. Utställningen pågår 
från den 25 mars till den 18 april 
i Kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i 
Mullsjö. Det kommer att finnas 
ett lägstapris på konstverken, men 
man får gärna lägga en extra slant 
då summan av försäljningen oav-
kortat kommer att gå till ”Open 
doors” som låg Annemieke varmt 
om hjärtat. Det är en partipolitiskt 
obunden, internationell missions-
organisation, som arbetar över 
hela världen för att hjälpa kristna 
som förföljs på grund av sin tro.

Vernissage måndag 25 mars 
kl 18.00-19.30. 
Övriga öppettider 
kl 9.00-12.00 på vardagar.
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Visst är 10 Guds bud aktuella än idag!
Vid husförhören i Bjurbäck i höstas, handlade samtalen om vad de tio budorden kan
betyda för oss idag. Vanligtvis kanske man inte tänker så mycket på dem, men de har 
faktiskt en hel del att säga också till oss nutidsmänniskor. 
Här följer några tankar kring de fem första budorden.
I nästa nummer av KyrkTuppen återkommer vi till de fem nästa.

Du skall inte ha andra
gudar vid sidan av mig. 
Det här är ett bud som ställer frågan 
om vad eller vem vi litar på, djupast 
sett. Vi behöver alla något eller någon 
att sätta vårt hopp till, särskilt när 
tillvaron gungar och de egna kraf-
terna eller förmågorna inte räcker 
till. Enligt kristen tro är det bara den 
levande guden, Skaparen av himmel 
och jord som förmår att bära vårt 
hopp och vår tillit. Allt annat kom-
mer att svika oss en dag.

Du skall inte missbruka
Herrens, din Guds namn, 
ty Herren kommer inte
lämna den ostraffad som 
missbrukar hans namn. 
Det här budordet känns kanske inte 
så sympatiskt. Det verkar som om 
Gud är någon grinig typ som envist 
hävdar copyrighten till sitt namn och 
polisanmäler alla som missbrukar 
det. Men om vi tittar närmare på det 
märker vi att det vill vända vår upp-
märksamhet till vårt språk, till hur vi 
talar och vilka ord vi använder. De 
ord som vi använder är viktiga, de bi-
drar till att skapa vår verklighet. Ta-
lar vi på ett sätt som ”ärar Gud”, som 
bygger upp, hjälper och stärker? Eller 
talar vi på ett sätt som bryter ner och 
sprider missmod?

Tänk på att hålla
sabbatsdagen helig. 
Allt som lever behöver återkomman-
de vila. Det är en grundrytm i till-
varon att växla mellan aktivitet och 
återhämtning. Vi människor behöver 
vår dygnsvila, det är nog var och en 
medveten om, men vi behöver också 
en återkommande veckovila. Om 
man har ett fysiskt krävande arbete 
behöver kroppen få vila. Har man 
ett mentalt krävande arbete behöver 
hjärnan och sinnet få vila. Att arbe-
ta sex dagar och vila den sjunde är 
en välsignad livsrytm som skapar en 

sund balans i livet. 
För judarna är det lördagen som är 
vilodagen, för kristna är det sönda-
gen, men det viktiga är egentligen inte 
vilken veckodag som är vår vilodag. 
Det viktiga är att vi har en vilodag. 
För präster blir det ofta måndagen 
som är vilodag eftersom vi jobbar på 
söndagen. När är din vilodag?

Visa aktning för din far och 
din mor, så att du får leva 
länge i det land som Herren, 
din Gud ger dig. 
Javisst ska vi visa aktning för våra 
föräldrar. Och föräldrar ska visa akt-
ning för sina barn. Men det här budet 
blir särskilt spännande om man vid-
gar det till att inte bara handla om 
våra fysiska föräldrar utan alla som 
på något sätt ger oss liv. De som pro-
ducerar maten som vi äter, kläderna 
som vi har på oss. De som vårdat oss 
då vi varit sjuka. Jordens alla växter, 
de som finns nu och som någonsin 
har funnits. Det är ju på grund av 
dem som vi kan fylla våra lungor med 
syre. Mikroorganismerna i jorden, 
som ser till att jorden är fruktbar och 
bördig och går att odla i. De polline-
rande insekterna och alla andra varel-
ser som genom att vara just det som 
de är bidrar till att ekosystemen fung-
erar. Tas en art bort rubbas balansen. 
Vi får visa aktning för dem alla, för 
allt som lever på 
denna jord, så att 
också vi får leva 
länge på denna pla-
net.

Du skall
inte dräpa.
Det här budet är 
kanske det som det 
finns störst enighet 
kring. I alla kultu-
rer och tider har 
livet ansetts som 
så värdefullt att 

det har funnits förbud mot att döda. 
Kanske verkar det enkelt, stick inte 
kniven i någon, slå inte ihjäl någon, 
gör inget som avslutar en annan män-
niskas liv. Men om vi tänker några 
steg till blir det inte riktigt lika enkelt. 
Vårt flyg eller vår bilresa till exempel 
som inte i sig dödar någon, bidrar 
ändå till koldioxidutsläpp som orsa-
kar klimatförändringar som slår mot 
de allra fattigaste och tar liv. Vårt 
surfande på mobilen är inte i sig en 
dödande handling men i mobilen 
finns det mineraler som bryts av gruv-
arbetare i andra länder som arbetar 
under livsfarliga förhållanden. Listan 
kan göras lång på till synes ofarliga 
handlingar som ändå för med sig livs-
farliga konsekvenser för andra. Som 
tur är kan listan göras lång även på 
saker som vi kan göra för att så långt 
det är möjligt bidra till liv och hälsa 
snarare än död och sjukdom. Ofta 
handlar det om att leva enklare att 
till exempel köpa mindre och att resa 
mindre hjälper mycket. Och vår egen 
livskvalitet behöver inte bli sämre för 
det, i stället för att resa långt kan vi 
utforska närområdet, i stället för att 
köpa kan vi återanvända eller kanske 
låna, dela eller byta. 

Text: Emma Thorén
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Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Liljan Yavuz och Lenni Leth

Bo Gunnar Bertil Karlgren 1937

Sven Östen Ingvar Eliasson 1935

Gerda Ingeborg Gustafsson 1927

Arvid Ingemar Hagård 1925

Annemieke Kieffer 1958

Vi minns våra
AVLIDNA

Subventionerad
familjerådgivning
Mullsjö-Sandhems församling 
erbjuder sina församlingsmedlem-
mar subventionerad rådgivning hos 
Svenska kyrkans familjerådgivning 
i Jönköping. Där kan såväl par som 
familjer och enskilda få kvalificerad 
hjälp till ett pris av 100 kronor/
samtal för enskilda och 200 kronor/
samtal för par och familjer vid 10 
tillfällen och därefter är det utan 
kostnad. Även den som inte är för-
samlingsmedlem är välkommen till 
ett subventionerat pris.
Personalens grundutbildning är 
socionom och präst med vidareut-
bildning. I samtalet kommer du att 
mötas av respekt för ditt eget för-
hållande till tro. 
Familjerådgivningens medarbetare 
har tystnadsplikt och för heller inte 
journal. Du kan vara anonym om 
du vill.
Du når familjerådgivningen så här:
Telefon: 036-30 35 35
Telefontid: måndag-torsdag, 
säkrast kl 11.30 -12
e-post: familjeradgivningen@
svenskakyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1, 
553 21 Jönköping

Zackarias Nils Eric Jahnstedt
Foto Fredrik Gustafsson

Hector Ulf Greger Algotsson
Foto Alice Gustafsson

Vi välkomnar även Hugo Berglund, Milo Richard Andersson
och Elias Odin Urpo Broström Modin.

Tack för kaffet!
Utan de här fem energiska damerna 
hade inte kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i 
Mullsjö kunnat servera så mycket gott 
kaffe med smörgåsar och hembakat 
bröd! De har varit ordinarie i den stora 
styrkan av ideell personal i kaféet och 
efter många års arbete avtackades de 
nu av kyrkoherde Pontus Johansson för 
sina fina insatser. Maija Kisch, Annmar-
gret Dahlander, Inger Bernhardsson, 
Monica Athley och Lotta Engholm fick 
ta emot blommor och presenter och väl-
förtjänta tackord.

Tjejtrio bjöd på 
folkmusik
i Sandhems kyrka
LingonGroova kallar sig en trio unga tje-
jer som träffades när de gick på Lunne-
vads Folkhögskola utanför Vikingstad. I 
vinter har de varit ute på turné och bland 
annat haft en uppskattad konsert i Sandhems kyrka. Med rötterna i Dalarna och 
Västergötland spelar de mestadels nordisk folkmusik och har också inslag av egen-
skriven folkmusik. Trion består av Nora Edlund på fiol, Hilda Kennemark, välkänd 
sandhemsbo på saxofon och Annie Engvall på cello. Förutom sina huvudinstrument 
sjunger de också i flera arrangemang.

Foto: Fredrik Gustafsson

Foto: Helvi Dahlén

Hänt & Hört
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN UTKOMMER DEN 8-9 JUNI

Uppskattat födelsedagskalas
för församlingens seniorer
Församlingens 80- och 85-åringar har som traditionen är, välkom-
nats till Kyrkans Hus i Mullsjö för att firas under en trivsam ef-
termiddag. Det bjöds på läckra snittar, kaffe med goda tårtor, en 
födelsedagsblomma och present. Komminister Emma Thorén var 
värd och Kent-Åke Boqvist och församlingens musiker Gerd Lind-
gren stod för den musikaliska underhållningen.

Hänt & Hört

Foto: Helvi Dahlén
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN UTKOMMER DEN 8-9 JUNI

Kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i Mullsjö är att uppskattat och 
välbesökt kafé som dagligen serverar ett åttiotal nöjda gäster.

Vi är cirka 30 personer som ideellt bakar och/eller hjälper till 
med servering i Kafé Sigfrid mellan klockan 7.30 -12.15. Vi 
skulle vilja bli fl era daglediga som vid behov kan hjälpa oss. 

Givetvis vill vi att du delar kyrkans värderingar. 

Välkommen att bli en av oss!

Kontaktperson:
Sofi e Ljungqvist telefon 072-2019808
sofi e.ljungqvist@svenskakyrkan.se

Kom och jobba med 
oss i Kafé Sigfrid!

Avsked och välkomnande
vid stämningsfull högmässa

Efter 37 år, 23 präster och 15 kantorer har Olle Gustavsson nu lämnat sin 
tjänst som vaktmästare i församlingen och gått i pension. Det blev en stäm-
ningsfull och lite vemodig högmässa i Nykyrka under ledning av kyrko-
herde Pontus Johansson när både Olle och Gunilla Blixt, säsongsanställd 
vaktmästare tackades för sina goda och långa arbetsinsatser i församling-
ens tjänst. 
Men samtidigt kan vi glädja oss åt att få välkomna två nya medarbetare, 
påminde oss kyrkoherden om. Maria Håkansson, församlingspedagog och 
Sofi e Ljungqvist, husmor i Kyrkans Hus i Mullsjö hälsades välkomna till 
sin nya arbetsplats.
Kyrkorådets ordförande Helvi Dahlén överlämnade blommor och presen-
ter och sedan bjöds alla in till samling kring läckra smörgåstårtor och kaffe 
med kakor i Kyrkans Hus. 

Foto: Fredrik Gustafsson
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Resan till Egypten
gav Johanna inblick i en annan värld
Församlingspedagog Johanna Bard är certifi erad ”Bibeläventyrare” vilket innebär att hon 
träffar kommunens skolbarn för att berätta om Bibeln. Som ett led i uppdraget erbjuds 
hon fortbildningar och en sådan innebar en resa till Egypten. Det blev en en resa med 
många starka upplevelser och möten, som hon delar med sig av här.

Som församlingspedagog har 
jag förmånen att få jobba med 
många olika uppgifter och träffa 

många människor i olika skeden i li-
vet. En av mina uppgifter är att varje 
år komma till Gunnarsboskolan i 
Mullsjö och Sandhems skola och be-
rätta om vad som står i Bibeln. Inte 
vad jag tror att den innebär för mig 
och andra, inte hur jag tolkar Bibeln, 
inte om jag tror att den är sann. Nej 
– jag berättar det som står i den, det 
fi nns nämligen tydliga lagkrav på att 
barnen ska kunna centrala berättelser 
ut Bibeln. 
Svenska bibelsällskapet tillhandahål-
ler en utbildning till ”Bibeläventy-
rare” som är en pedagogisk metod. 
Med den utbildningen kan jag möta 
skolans krav på opartiskhet och bli 
en resurs i klassrummet. Som ”Bibelä-
ventyrare” blir jag certifi erad och får 
varje år förnya min licens. Jag erbjuds 
även fortbildningar och en resa till 
Egypten i höstas var en sådan. Vi som 
ingick i sällskapet fi ck under fl era da-

gar träffa representanter för det Egyp-
tiska bibelsällskapet. De berättade 
och visade hur de arbetar med bibel-
spridning och bibelläsning i Egypten. 
En av dagarna fi ck vi själva medverka 
på en familjedag, som de anordnade 
för att uppmuntra bibelläsning. 

Lever på att sortera sopor
En strålande höstmorgon i Kairo 
ringer receptionen (kl. 05.40!!) för 
väckning. Strax efter är vi på väg mot 
sopstaden och Lovecenter, en skola 
och träningscenter för funktionsned-
satta barn som koptiska kyrkan dri-
ver. Det är en alldeles oerhörd upp-
levelse att första dagen på resan åka 
rakt in i en obeskrivlig fattigdom och 
misär. I sopstaden bor de allra fat-
tigaste familjerna och lever på att, 
i sina hem, sortera Egyptens sopor. 
Soporna kommer från alla håll, oupp-
hörligen fyller det på. Kanske även 
från andra delar av mellersta östern. 
Mitt i denna del av Kairo har kop-
tiska kyrkan startat en skola för att 

hjälpa de mest utsatta till ett dräg-
ligare liv, och i vissa fall även till en 
möjlighet att kunna försörja sig själva 
och sin familj. Det var starkt att möta 
barnen och deras lärare och höra 
rektorn berätta om framgångar och 
motgångar i arbetet. Vi besökte de-
ras kyrka och hörde berättelsen om 
hur en grupp kristna med Guds hjälp 
lyckats förfl ytta berg. Det kändes som 
en fi n bild av det som kyrkan försöker 
göra i dag på samma plats. Vi vet att 
Gud kan göra under än i dag och nu 
hade jag fått träffa de som är villiga 
att vara hans tjänare.

Egyptiska museet en höjdpunkt
Under dagarna som går blir det 
många spännande besök i kyrkor, 
i kloster, på utbildnings- och retre-
atcentrat Anofora, vi kommer till 
pyramiderna och rider på kameler i 
öknen. Min nästa höjdpunkt på re-
san är Egyptiska museet. För mig 
som arbetar med att berätta Bibelns 
berättelser för barn är det en alldeles 

Certifi erade ”Bibeläventyraren” 
Johanna Bard på fortbildnings-
resa i Egypten.

När man är i Egyptens öken måste 
man naturligtvis få rida på kamel 
även om schemat är trångt!
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hårresande upplevelse att stå bredvid 
mumien av den Farao som var Moses 
egyptiska adoptivmamma. Och sedan 
hans ”morfar”, tänk att stå och se det 
3000 år gamla skinnklädda skelettet, 
ögonfransar och tänder. Han som fi ck 
se sitt land och sitt folk drabbas av 
plågor som gräshoppor, bölder, mör-
ker, Nilens vatten förvandlat till blod. 
Han som, när hans förstfödde dog, 
släppte Israels folk fria från slaveriet. 
Tyvärr var det fotoförbud i den avdel-
ningen – annars hade ni fått se en bild 
av honom!

Text och foto: Johanna Bard

Ett tips till både liten och stor

Ladda ner och testa
appen ”Kyrkan”! 
”Kyrkan” är Svenska kyrkans app för barn i förskole-
åldern. I den kan du besöka en kyrka för att bland
annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och
måla ett kyrkfönster. 
Genom interaktiva lek- och spelmoment får barn i förskoleåldern möjlighet 
att upptäcka kyrkorummet och lära sig mer om Svenska kyrkans tro och tra-
ditioner. I appen fi nns också tre korta fi lmer. Appen är gratis att ladda ner och 
fi nns där appar fi nns.

Det här kan du göra i appen "Kyrkan":
• Tända ljus i en ljusbärare
• Fylla en dopfunt med vatten
• Spela memory med djuren i Noas ark
• Måla ett kyrkfönster
• Möblera om altartavlan
• Pussla ihop en oblat
• Spela på orgeln
• Titta på fi lm

De tre fi lmerna
I appen fi nns tre korta fi lmer om begravning, dop och vigsel. Filmerna heter 
Farmors begravning i kyrkan, Lillebrors dop i kyrkan och Vigsel i kyrkan. 
I appens inställningar kan du välja vilken eller vilka av fi lmerna som ska visas 
i appen. Du kan också välja att stänga av ljudet.

På www.svenskakyrkan.se kan du läsa mer om appen. 

I Sopstaden, Kairos allra fattigaste 
område, råder en obegriplig misär, 
skriver Johanna i sin berättelse från 
Egyptenresan.

Så här kan man också 
transportera sina kameler!
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Familjemässa
18 april, Skärtorsdagen
Kl 18.00 Nykyrka kyrka
Torbjörn Andersson m fl

Det nya förbundet

Skärtorsdagsmässa
18 april, Skärtorsdagen
Kl 19.00 Sandhems kyrka
Pontus Johansson

Det nya förbundet

Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen
Kl 09.00 Utvängstorps kyrka
"Korsfästelsen"
Solosång Elisabeth Sjödin
Pontus Johansson

Korset

Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen

Kl 12.00 Bjurbäcks kyrka
"Vid korset"

Kyrkokören Nuevo
Pontus Johansson

Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen

Kl 15.00 Sandhems kyrka
"Döden"

Sandhems kyrkokör
Emma Thorén

Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen
Kl 18.00 Nykyrka kyrka
"Vid graven"
Sandhems kyrkokör
Emma Thorén

Korset

VI FIRAR PÅSKEN TILLSAMMANS
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Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen

Kl 12.00 Bjurbäcks kyrka
"Vid korset"

Kyrkokören Nuevo
Pontus Johansson

Korset

Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen

Kl 15.00 Sandhems kyrka
"Döden"

Sandhems kyrkokör
Emma Thorén

Korset

Påsknattsmässa
20 april, Påsknatten
Kl 23.00 Nykyrka kyrka
Torbjörn Andersson

Genom död till liv

Långfredags-
gudstjänst
19 april, Långfredagen
Kl 18.00 Nykyrka kyrka
"Vid graven"
Sandhems kyrkokör
Emma Thorén

Påskdagsmässa
21 april, Påskdagen
Kl 11.00 Sandhems kyrka
Emma Thorén, Pontus Johansson 
Gospel
Kyrkkaffe med tårta i
församlingshemmet efteråt.
Kyrkbuss från Mullsjö.

Kristus är uppstånden!

Mässa
22 april, Annandag Påsk
Kl 16.00 Utvängstorps kyrka
Sång Therese Eden Andersson
Piano Elisabeth Sjödin
Torbjörn Andersson 

Möte med den uppståndne

VI FIRAR PÅSKEN TILLSAMMANS
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Tre spännande böcker
till inspiration och glädje!
Så här i fastan kan det vara lämpligt med lite fördjupning i bokväg. 
Komminister Emma Thorén tipsar här om tre spännande böcker. Läs och inspireras av 
hur du kan hitta vägen till ett lyckligare liv, om andlig fördjupning och om människor som 
totalt förändrat sina liv.

Munken inom dig
På 500-talet skrev Benedikt av Nur-
sia en klosterregel för sina munkar i 
klostret Monte Cassino i Italien. Dess 
betydelse kan knappast överskattas 
då den så småningom kom att på-
verka inte bara de enskilda klostren 
utan också kyrkan och samhället i 
stort. I den här boken lyfter diakonen 
Annika Spalde fram några ”verktyg” 
från denna tradition som kan vara 
en hjälp för den enskilde kristne i sin 
vardag. Några exempel: Att öva på 
att lyssna till sitt inre, till andra, och 
till naturen. Att söka enkelhet och 
praktisera vördnad för allt skapat. 
Att ta sin längtan efter ett helhjärtat 
liv på allvar. ”Munken inom dig” är 
en lättläst och inspirerande bok för 
alla som är intresserade av andlig 
fördjupning.

Lyckan kommer
”Denna bok är skriven för människ-
or som söker lyckan, med andra ord 
alla.” Så inleder Abbot Christopher
Jamison sitt utforskande av lyckan. 
Han undersöker både antika och 
moderna föreställningar om lycka 
och visar samtidigt på en väg som 
kan leda till ett lyckligare liv. Han tar 
avstamp i den benediktinska kloster-
tradition som han själv är en del av 
men diskuterar även fi losofi , psyko-
logi och trender i samhället. Om du 
söker lyckan är boken ”Lyckan kom-
mer” verkligen något för dig!

Omställningsrörelsen
Det är lätt att känna sig deprimerad 
när man hör eller läser om tillståndet 
för vår planet. Men det går att göra 
något, allt är inte kört – ännu. I bo-
ken ”Omställningsrörelsen, globala 
utmaningar, lokala lösningar” får du 
ta del av berättelser om människor 
som valt att förändra sina liv radi-
kalt för sin egen och naturens skull. 
Med utgångspunkt i platsen som de 
bor på och glädjen i att göra något 
meningsfullt testar de att göra saker 
bortom den fossila ekonomin. De 
visar att det går, de visar också att 
det kan vara både roligt och lustfyllt 
att ändra sitt liv så att det blir mer 
ekologiskt hållbart.

Lyckan kommer

Munken inom dig
Omställningsrörelsen

Nyheter i Fairtradebutiken!
Nu fi nns det mer ”nyttigt” godis i butiken i Kyrkans Hus i Mullsjö och i Sandhems Församlingshem. 

Divine goes organic!

Fruktbars
Ananas eller mango

10:-
Chokladkakor
Mörk ekologisk choklad med 
blåbär och quinoa (85%)
Mörk ekologisk choklad (95%)

30:-

Torkad frukt
Ananas eller mango

25:-

Bok-
tips
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Baka lyxiga påsktårtan 
med smak av mandel!
Fresta familj och vänner med den här lyxiga påsktårtan! Marängbotten med mandelsmak 
täcks med en läcker kräm med rostade mandelspån över. Delikat och riktigt lättbakad, 
bättre kan det inte bli!
Gör så här:
Smörj och bröa en form med
ca 24 cm i diameter. 

Vispa 3 äggvitor till hårt skum, 
blanda ner 1,5 dl mald mandel
och 1 dl socker. 

Bred ut smeten i formen och grädda 
i 175 graders värme i ca 25 minuter. 

Stjälp upp kakan och låt den kallna. 

Blanda 3 äggulor, 3/4 dl socker,
50 gram smör och 2 dl vispgrädde
i en kastrull och låt sjuda till en
tjock kräm under omrörning. 

Låt krämen svalna något och häll den 
sedan över kakan.

Garnera med 50 gram rostade
mandelspån.

Recept och foto: Helvi Dahlén
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Är det någon skillnad på att kalla 
sig kristen eller troende?
Hej Torbjörn,
Jag har hamnat i en diskussion med en god vän om begreppet ”kristen” och 
hoppas att du har kloka synpunkter och kan reda ut det hela åt oss.
Min vän svarar nej på frågan om han är kristen och då tycker jag att han 
betecknar sig som ateist men det vill han inte gå med på. Om man inte är 
kristen så är man för mig motsatsen, alltså ateist. På min fråga till honom 
om han ändå tror på något eller någon högre makt får jag ett positivt svar. 
Ja men då är du ju troende tycker jag och då hamnar vi i en diskussion om 
vad det är att vara kristen alternativt troende. 
Jag såg nyligen en siffra på att 40% av svenskarna har en gudstro och ändå 
har vi så svårt att säga att vi är kristna eller troende. Varför det? Och är det 
någon skillnad på att kalla sig kristen eller troende?

Förbryllad kristen god vän

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!
Vid ett tillfälle kommer lärjungar-
na springande till Jesus och berät-
tar att de sett en man som driver 
ut demoner och hjälper människor 
i Jesu namn, det vill säga - han an-
vände sig av Jesus, trots att han 
inte tillhörde deras gäng!

Och man kan ana en förvän-
tan hos lärjungarna att Jesus ska 
bli jättearg och hitta på något 
hemskt, kanske förvandla honom 
till en groda eller något liknande.
Men istället säger Jesus att de ska 
låta honom hållas, så länge han 
inte är emot oss är han i någon 
mening för oss. 

Berättelsen ifrån Markusevang-
eliet ger en bra idé om hur Jesus 
vill att vi resonerar om varandra i 
de här frågorna. Jesus skulle kan-
ske sagt att, ”folk får väl kalla sig 
vad de vill!”. 

Men vi kan titta på några av de 
ord som ofta kastas runt i debatter 
och som tenderar att betyda väl-
digt olika saker för olika personer.
Först ordet ateist, som helt enkelt 

betyder att man inte tror att det 
fi nns någon Gud. Ibland används 
ordet felaktigt som en motsats till 
att vara religiös. Men religiös är 
ett krångligt ord som vi får åter-
komma till. Ibland tror människor 
att ateist är en motsats till att vara 
kristen. Men jag tänker snarare 
ateismen som en tro som kommer 
ur kristen tro, eller som ett steg 
mot en djupare kristen tro. En är-
lig och sanningssökande ateist är 
ofta spännande att resonera med 
om frågor som har med tro och 
livshållning att göra. 

Kristen, betyder oftast en person 
som vill relatera sitt liv till Jesus 
Kristus, men kan också betyda 
västerländsk i en mer allmän upp-
fattning, som i uttrycket Sverige är 
ett kristet land. Det betyder inte 
att landområdet Sverige är en lär-
junge till Jesus, men det betyder 
att även en buddhist i Sverige lever 
i ett kristet land.
Det fl ummigaste ordet av alla är 
troende, ärligt talat kan det be-
tyda ungefär vad som helst. Jag 
har till exempel mött människor 
som i skarpa ordalag förklarat för 

mig att de inte är religiösa utan 
troende, vilket är en fullständigt 
obegriplig motsägelse i mina öron.

Ordet troende upplever jag oftast 
används för att uttrycka att man 
har en religiös uppfattning som 
inte riktigt stämmer in på någon 
färdig beskrivning, man är inte 
kristen eller muslim utan man har 
sin egen tro, man är troende. Men 
det kan också betyda att man är 
mer kristen än de andra. Jag är 
inte en vanlig kristen utan jag är 
verkligen troende…

Ja och som om det inte skulle vara 
krångligt nog så kommer vi nu till 
ordet…RELIGIÖS!!
Wow! Inget ord är så svårfångat 
som detta. En del menar att religi-
ösa är de som tror på en Gud men 
då får man problem med många 
österländska religiösa samman-
hang. Inom buddhismen till exem-
pel fi nns många som inte tror på 
någon Gud, men att de inte skulle 
vara religiösa blir bara obegripligt. 

Andra menar att religiösa är de 
som tillhör en religion. Men reli-
giös har människan varit långt, 
långt innan religionerna fanns, 
saken är den att spår av religiösa 
beteenden hittar man redan innan 
vi ens blev homo sapiens. En del 
forskare menar också att vissa 
djur som elefanter, apor och var-
gar kan uppvisa religiösa beteen-
den. Om ordet religiös ska ha en 
funktion så är det lättare att vända 
på det.

Håller du med om att vissa saker 
är rätt att göra medan andra är 
fel? Det är till exempel rätt att dela 
med sig, men fel att slå ner moster 
Olga för att ta hennes pengar. Då 
delar vi en religiös föreställning 
om ägande.
Har du någon gång funderat på 
vad som händer med moster Olga 
när hon dör? I det här samman-
hanget spelar det ingen roll om du 
tänker att hon blir en brännässla, 
kommer till himmelen eller bara 
ruttnar bort. Att du funderat på 
frågan gör dig till en religiös var-
else.

Fråga prästen
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Text och foto: Inger Ridström

I radio Sigfrid får du både
underhållning och information
Radio Sigfrid är Mullsjö-Sandhems församlings närradio där du 
kan lyssna till andakter och gudstjänster och få höra människor 
berätta om sina spännande upplevelser.
Du kan själv vara med och påverka innehållet! Programvärden 
Sune Svensson tar gärna emot förslag på program.

Redan 1988 startade den ideella närradioföreningen i Mullsjö där Mullsjö-
Sandhems församling ingår. Två år senare, 1990 började den nu smått 
legendariska Sune Svensson som sändningsansvarig och programledare för 
församlingens närradio som går under namnet Radio Sigfrid. Numera sän-
der man två program i veckan. Dessutom erbjuds en andakt och informa-
tion om vad som händer i församlingen den kommande veckan. En gång i 
månaden sänds också söndagens gudstjänst.
Programutbudet är brett och blandat.
- Innehållet i radioprogrammet ska spegla hela samhället, säger Sune med 
bestämd röst.
Han har arbetat som församlingsassistent, som det hette en gång och vill 
också att Radio Sigfrid ska förmedla och berätta om allt det fi na och bra 
som kyrkan står för.

Spännande gäster
Sunes ambition är att fi nna människor som varit med om intressanta upp-
levelser. Han nämner Rolf Enander, som nyligen berättat om vägen till 
Santiago de Compostela, 500 mils pilgrimsvandring som exempel på en 
spännande gäst. Eller Lennart Nordqvist som berättat om Lewi Pethrus el-
ler Johnny Hagberg ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap och teologie 
hedersdoktor vid Göteborgs universitet. Men han har också nyligen träffat 
aktionsgruppen Rädda Vättern som arbetar mot att försvarsmakten använ-
der Vättern som skjutfält.
Sune har även kommenterat kommunfullmäktiges sammanträden för närra-
diolyssnarna och han har haft en jubileumssändning från Margaretas Park 
med Skivor till kaffet och han har haft naturprogram med Naturskyddsför-
eningens Brita Broberg.
Som sagt, programutbudet är stort och variationsrikt.
- Man får väldigt gärna ta kontakt med mig, säger Sune och tipsa mig om 
intressanta människor och företeelser! Jag tar tacksamt emot programför-
slag.
E-post: sune.svensson@svenskakyrkan.se eller telefon 0392-130 12

Radio Sigfrid sänder på 95,6 MHZ på måndagar mellan klockan
10.00-11.30 med repris samma kväll mellan klockan 17.30-19.00 och
på lördagen mellan klockan 13.00-14.30.

Samma med frågan om Guds exis-
tens, det är inte svaret, utan frågan 
som gör dig religiös.

Framför allt när vi kommer till frågor 
om mening, så styr vår religion. Var-
för tänker vi att livet blir meningsful-
lare om någon har mycket pengar, är 
vacker och framgångsrik, än om man 
ligger i en sjuksäng och aldrig ens lär 
sig prata. Vad bestämmer att något 
blir meningsfullt?

Så vitt vi kan förstå har människan 
alltid gett uttryck för religiösa före-
ställningar, vi är helt enkelt sociolo-
giskt och evolutionärt en religiös var-
else. Det betyder konkret att ateisten 
och den kristne har mer gemensamt 
än vad som skiljer dem åt. 
Men det betyder framför allt, att vi 
alla har ett ansvar att refl ektera över 
våra religiösa föreställningar, det är 
ingen hemlighet att religion kan miss-
brukas och förvanskas på en massa 
olika sätt. 

Men kanske är det inte i första hand 
de som kallar sig kristna i vårt land 
eller ateisterna eller muslimerna som 
är problemet. Men att vi lever i ett 
land där många tror att pengar, sex 
och makt gör oss lyckliga och fyller 
vårt liv med mening. Vi lever i en kul-
tur som hellre river fram de sista av 
jordens resurser för att skapa en ny 
telefon eller en lite bättre dator, än att 
stanna upp inför livets förunderlighet. 

Och vad är det som gör att vi 2019 
fortfarande accepterar att människor 
går under i ett allt hetsigare samhälls-
klimat?
De fi nns dolda religiösa uppfattningar 
som styr våra liv och vår planet mot 
katastrofer. Låt oss därför stanna 
upp och i första hand inte leta efter 
skillnaderna i orden utan gemensamt 
söka oss fram till de livshållningar 
som skapar liv och frihet, hopp och 
framtid. I ett sådant samtal kan det 
bli tydligt att ateismen och kristendo-
men har samma rötter. Och att våra 
religiösa värderingar kan bli den sta-
diga grund som vår värld behöver för 
att sträcka sig mot en bättre framtid.

Med hälsning från
Torbjörn Andersson
en kristen, troende och ibland
lite religiös präst

Många spännande människor har 
presenterats av Sune Svensson i 

församlingens radio Sigfrid.
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Hus som funnits...
och miljöer som försvunnit
Det är många och blandade tankar och känslor när 
man tittar på gamla foton över tider som försvunnit. 
Mullsjö växer och utvecklas, en del hus och miljöer 
försvinner medan annat byggs om för att anpassas 
till nutid och just nu kanske vi upplever att mycket 
byggs nytt. Då uppskattar vi ännu mera att gammalt 
finns dokumenterat i form av bilder att minnas till! 

Birgitta Gunnarsson som är initiativtagare till 
den populära Facebookgruppen Mullsjö förr 
gör under vinjetten MullsjöMinnen, ett urval 
av bilder och tidningsklipp från sajten speciellt 
för Kyrktuppens läsare. 

Bilderna på detta uppslag är publicerade i 
gruppen Mullsjö Förr av Per Axell, Uno Axell, 
Barbro Gustavsson, Håkan Wickert, Bengt J-
son Ljung, Pickos arkiv och Göran Hagman.

MULLSJÖMINNEN

Strandvägen med godsmagasinet, 
längre bort skymtar järnvägshotellet.

Järnvägshotellet i sin glans dagar inn-
an pizzerians och pubens tid. Byggna-
den ödelades i en tragisk brand.

Parkudden, ägare var Elin Filipsson 
som hade cafe och bageri där. Huset 
låg bredvid Björksäter. Brändes ner 
av kommunen efter utdömt vite p g a 
vanvård.

Petersons livs, på trappan Maja Pe-
terson. Huset finns kvar vid infarten 
till f d Mullsjö Bygg. 

Brandstationen låg på vägen mot 
Fisket. Mejeriet i Sandhem.

Träullsfabriken i Sandhem.
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Ekbacken var ett av Mullsjös många 
fina pensionat. Rivet efter vanvård 
och förfall. Nu blir det förhoppnings-
vis nya hus här med sjöutsikt.

Infarten till Mullsjö söder ifrån mot viadukten. 

Pressbyrån, en viktig samlings-och träffpunkt vid järnvägsstationen. 

Lundströms blomsteraffär.

Postens kontor på Strandvägen. Åke 
Axell har hämtat sin post. 

En promenad genom skogen till ”sto-
ra enen” var ett känt mål för många 
Mullsjöbor. 

Frivilliggården, hemvärnet ägde 
byggnaderna och hade militäröv-
ningar där. Biografen Stjärnan fanns 
där en tid. I dag finns MSOK på 
området.

En sommarbild från självplockning 
på Söderbergs jordgubbsodling i Bö-
nared. 
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Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl      bild 1: Fresk från klostret Visoki Decani i Kosovo, bild 2: Noël Coypel










 











































      










1. När firas det att Jesus dog?     

2. När firas uppståndelsen?






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

Vinnare av Barnkrysset nr 5/2018 är:  
Rut Lind, Lunnekullen, Habo Petrus Sköldeberg, Björkängsvägen 35, Mullsjö 
Greta Gard, Källstigen 5, Mullsjö Max & Tim Sjöholm, Skyttevägen 12A, Habo

Joline Dahlén, Blåklintsgatan 10, Habo

BARNKRYSSET
KAN MAN 
TILL GUD
ÄR TOM-

TENS LUVA

BEUNDRAD 
PERSON
VATTEN-

DRAG

HÖJD
INTE 

GAMMAL
KORT 

UPPEHÅLL
GOTLAND      
& ÖLAND

ORKAR

KOMMER 
FÖRE V

RLJUD   
FRÅN   
LAMM

LITEN 
HÅRD 

SVULLNAD

L EJ E S U S FLINA

ANNAT 
ORD FÖR 

TVÅ T U D R A G
R I A LÖVTRÄD SKÄNKA

Ö G A
M A

N Y
Korsords-

makare: Lars-
Göran Ståhl ©

BORSTA 
BORT 
SKRÄP S O P A

O L
GÖR               
VÄRK O N T Å S

BO FÖR 
RÄVAR

SMEKA K E L A I D

N
J U L G R Ö T

G R A
B

 HAR 
NAMNS-
DAG 29 
MARS

J U L
EB Ä

Grattis!
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Påskpyssel
Gör dina egna fi na påskägg!

Tänk va' kul med lite påskpyssel! Du behöver 
virkgarn eller annan tråd i bomull, ballonger 
och fl ytande lim eller tapetklister till de här 
trådäggen. Kanske har du materialet hemma, 
då är det bara att köra igång och börja pyssla.

Så här gör du:

1. Blanda ut limmet i en skål med lite vatten så att det 
blir rinnigare.

2. Blås upp ballonger till den storlek du vill ha på äggen.

3. Linda upp ungefär så mycket tråd som du tror att du
behöver till en ballong. Det kan vara smart att klippa tråden
i fl era bitar så är det inte lika stor risk för trassel!

4. Blöt ner tråden ordentligt med limmet och massera in det i 
tråden. Akta så att tråden inte trasslar sig! Krama ur så att det 
inte droppar.

5. Vira den kletiga tråden runt ballongen i ett mönster som du 
tycker blir fi nt, tänk på att hålla tråden ganska spänd.

6. När du virat lagom mycket tråd runt ballongen ska den 
torka. Det bästa är om du kan hänga upp ballongerna, du 
kan till exempel använda en pinne att knyta fast dem vid. Låt 
trådäggen hänga på tork tills de är helt torra och stela, det tar 
ungefär ett dygn.

7. När äggen har torkat helt, ta en nål och stick hål på
ballongen.

När ballongen krympt ihop kan du bara plocka ut den ur
ägget.

Så där, trådägget är färdigt! Om du vill hänga det i påskriset 
är det bara att sätta i en tråd och hänga upp det. 

Ägget är en symbol för liv och får påminna oss om hur Jesus 
uppstod ur graven och livet segrar över döden!

Rebecka och Samuel
övar sig på att avstå
från det de gillar

”Nu när sportlovet är över kan våren komma.” Så 
säger alltid Samuels mamma – det tycker INTE vi! 
Vi älskar snön och isen och snögubbar och snöbol-
lar och att dricka varm choklad ute så man nästan 
bränner sig på tungan. Och att komma in, alldeles 
röd om kinderna och iskall om tårna och så gör det 
skitont tills man är varm igen. Allt det där älskar vi. 
Vi hoppas att det ska vara kallt och snö nästan till 
skolan slutar. MEEEN vet ni vad vi har hört? Att 
det fi nns något som heter ”klimatförändringar”. VI 
VET! Supersvårt ord. Men egentligen betyder det – 
säger de i skolan – att vädret kan ändra sig. Så att 
det blir helt fel med allt! För varmt på vintern och 
för mycket vatten på en del ställen så att det blir 
översvämningar, och för lite vatten på andra stäl-
len så att allt torkar. Vet du varför? För att vi slösar 
med miljön!!

I kyrkan pratar de om fastetider nu. Det handlar om 
en massa svårt som vi inte fattar något om. Men vi 
har tänkt så här smart: Att fasta ska till exempel 
vara att ge upp något, att sluta med något som man 
egentligen vill hålla på med. Som att äta bacon. Så 
fram till påsk har vi bestämt oss för att inte äta ba-
con och inte chips och inte godis. Då kan vi vara 
miljösmarta OCH öva oss på att avstå, det tror vi 
att vi kan behöva inför framtiden. Har du lust att 
hänga på?

Berättat för Johanna Bard

Text: Maria Håkansson

- värsta bästa habibi
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

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 3 maj. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka det till 
Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr 5/2018 är:
Kerstin Lidhamn, Mullsjö, Leif Genberg, Mullsjö, Kaj Johansson, Tidaholm,

Ingrid Wallin, Mullsjö och Dagny Sandahl, Mullsjö
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DET HÄR HÄNDER I DIN
FÖRSAMLING I VÅR!

Vi får liksom de första lärjungarna och Emmausvandrarna 
gå tillsammans och samtala om påskens händelser, livet och 
döden och allt däremellan.

Vi samlas vid Sandhems kyrka måndagen den 22 april,
annandag påsk, kl 12.00 och går sedan till Utvängstorps 
kyrka där vi deltar i mässan kl 16.00.
Vandringen är ca 1 mil. 

Ta med egen lunch och fi ka, vi kommer att ha lunchrast och 
fi kapaus längs vägen.

Anmälan behövs inte men vet du i förväg att du vill vara med 
så får du gärna höra av dig till Emma på:
emma.thoren@svenskakyrkan.se

Följ med på Emmausvandring 
annandag påsk 22 april

Himmel och pannkaka
Välkommen till vår nya vardagsgudstjänst i Kyrkans Hus
i Mullsjö kl 17.00-19.00. Vi är tillsammans - barn och 
vuxna i en eller fl era aktiviteter som kl 18.00 avslutas med 
en gudstjänst i 30 minuter. Eft eråt äter vi pannkakor tillsam-
mans.

Har man möjlighet att komma hela familjen är det roligt,
annars kommer de som kan.

Vi ses sista torsdagen i månaden: 31/1, 28/2 & 28/3

Även i år kommer det att bli
pilgrimsvandringar av olika längd. 
Hör av dig till Emma om du är
intresserad av att få mer
information!
emma.thoren@svenskakyrkan.se

Pilgrimsvandra till glädje för både kropp och själ!
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ÖPPEN GEMENSKAP VÅREN 2019

Robert Burns
Nina Åkerblom Nielsen, sång och piano
Greger Siljebo, fi ol och mandola. Se nästa sida.

Kyrkans Hus i Mullsjö
28 mars kl 14.30

Evangelium – ett befriande
budskap?
Församlingens populäre präst
Torbjörn Andersson ger oss en
sammanfattning av sin tid i
Mullsjö-Sandhems församling.

Sandhems Församlingshem
4 april kl 14.30

Blomstrande vårinspiration
Floristen Nanny Tiberg från Fröken Frö 
i Habo ger oss inspiration inför påsken. 
Blomlotteri
Kaff e med dopp.
Välkommen!

Kyrkans Hus i Mullsjö
11 april kl 14.30

Skärtorsdagsmässa
Kyrkbuss från byn kl 18.
Från kl 18.15 serveras korv, kaff e och kaka vid/i kyrkan. 
Däreft er fi rar vi skärtorsdagsmässa tillsammans. 

Sandhems kyrka
18 april kl 18.00

Kyrkans Hus i Mullsjö
25 april kl 14.30

Vårkonsert
Åke Perssons Sångare

Vårutfl ykt
2 maj kl 13.00

För dig som är dagledig…
Vårutfl ykt till bokcaféet i Od

När? Torsdag den 2 maj

Hur? Buss avgår från Kyrkans Hus i Mullsjö kl 13.00
 och från aff ären i Sandhem kl 13.20

Vad? Framme ca kl 14.30 där vi inleder med en andakt  

 i Ods kyrka. Däreft er går vi över till bokcaféet där
 vi blir serverade vårt eft ermiddagsfi ka.
 Hemfärd ca kl 16.00.

Kostnad? 50:- (betalas på bussen)

Anmälan? Senast torsdag 11 april till Maria Karlsson,
 tel. 0392-13006 eller e-post:
 maria.karlsson@svenskakyrkan.se

Fjällvandring för kropp och själ
Naturfotografen Johan Schmitz kommer och visar sina
fantastiska bilder.

Sandhems församlingshem
21 mars kl 14.30

Kaffe med dopp
serveras alltid vid våra träffar,

kostnad 25:- Välkommen!
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ÖPPEN GEMENSKAP VÅREN 2019
Välkommen på premiär med

skotska tongångar!
I mars får vi vara med om en spännande premiär när 
Nina Åkerblom Nielsen besöker Öppen gemenskap och 
bjuder på musik från sin alldeles nyproducerade skiva 
Some Solitary Wander. Det är dikter av den skotska 
poeten Robert Burns som Nina har tonsatt. Hon berät-
tar själv så här om sin stora kärlek till Robert Burns och 
Skottland.

Redan i tonåren fastnade jag för den skotska folkmusiken, 
lyssnade mycket på olika skotska artister och kände en 
längtan efter att någon gång få göra något skotskt. Jag 
reste till Skottland och blev förälskad i landet. Där besök-
te jag bland annat den kända festivalen Edinburgh Fringe, 
och fick på en konsert lyssna till en sångerska som sjöng 
en tonsättning av Robert Burns dikt Rigs O´Barley. Den 
sången har följt med mig och det var nog där idén föddes 
att göra en hel skiva med tonsatta Burns-dikter. 
Poeten Robert Burns (1759-96) är mest känd här för att 
ha inspirerat Evert Taube att skriva ”Min älskling du är 
som en ros,” ”My luvs like a red red rose”. Den dikten 
har jag nu tonsatt på nytt. Burns har lite samma roll som 
Bellman har här, som nationalskald, men är ännu mer 
uppburen och hyllad. Det finns till exempel Burns night 
då man firar hans födelsedag och äter den skotska natio-
nalrätten haggis. 
Burns dikter är fantastiska på det sätt att de liksom ”ton-
sätter sig själva”, det är den känslan jag letar efter när 
jag vill tonsätta någon annans texter. Han skriver mycket 
om sin kärlek till naturen och till det motsatta könet, på 
många sätt var han en man av sin tid, men han var även 
före sin tid i ämnen som rör jämlikhet och faktiskt även 
feminism. Hans dikt ”A man's a man for a'that” behand-
lar just det, och den framförs vid invigningen av det skot-
ska parlamentet. 

Påmindes om den skotska naturen
När jag flyttade ut på landet mellan Jönköping och Ban-
keryd påmindes jag om den skotska naturen. Nu är ju 
naturen mycket mer dramatisk i högländerna, men det 
finns faktiskt paralleller. När dimman sveper ner från höj-
derna ovanför vårt hus, då blir det den där obeskrivliga 
magin som jag upplevde i Skottland! Med den här naturen 
utanför knuten hittade jag äntligen den inspiration jag 
behövde och som jag saknat under många års tid. 

Ensamhet
Skivans titel är ”Some solitary wander,” vilket är en rad 
ur ”Song composed in August”, den sång som jag upple-
ver är skivans ”hitlåt”. I den låten handlar det om att ta 
en promenad i sin ensamhet för att njuta av naturen, men 
rent symboliskt för mig handlar det även om den ensam-
het det innebär att vara skapande konstnär, hur man 

går in i sig själv och oftast inte kan dela de känslor som 
uppstår med andra, därför att ingen annan kan förstå vad 
man går igenom i sin kreativa process. Det är också en-
samt rent socialt att vara utövande konstnär, en självvald 
ensamhet men ändå.

Gjorde verklighet av idéerna
Skivan är helt egenproducerad, min man har spelat in 
och skött det tekniska, fotona till omslaget är tagna i al-
lén här utanför huset. Några vackra sommardagar förra 
året samlade jag några vänner och musikkollegor i vårt 
1700-talshus och tillsammans gjorde vi verklighet av lå-
tidéerna som ofta kommit till mig på nätterna eller under 
promenader till och från min sons förskola med min lilla 
dotter i vagnen. Det mesta av mitt komponerande sker i 
huvudet, och är redan klappat och klart när jag sedan går 
till pianot och skriver ner det jag har hört i mitt huvud. 
Eller så sätter jag mig vid pianot och skriver en låt på en 
kvart, jag upplever det som att de allra bästa låtarna är de 
som går snabbast att skriva.  
Musiken är starkt inspirerad av den skotska folkmusiken 
men bär även drag av svensk vistradition.

Nina
Nina har beskrivits som ”tjejen som gör allt”, mul-
tiartist med mera. Under senare år har hon dock 
koncentrerat sig mest på barocksång och folk/världs-
musik. 
Nina skriver även musik för kör men hon har också 
komponerat teatermusik.
Nina har gjort turnéer i Sydamerika och på Balkan 
och konserter i Spanien, Österrike, Litauen och 
Kroatien och förstås framträtt i Sverige med diverse 
ensembler och olika konsertprogram bland annat 
som solist vid invigningen av kulturhuset Spira i Jön-
köping, turné med Jönköpings Sinfonietta, sopran i 
Vokalkvartetten Vox och midsommarkonserter i Se-
glora kyrka på Skansen. 

                         - en musiker med
många strängar på sin lyra
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MARS

17 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, kören Soulteens, Pontus Johansson

2:a söndagen i fastan: Den kämpande tron

24 11.00 Nykyrka kyrka 
Familjemässa, barnkören Soulchildren, Emma Thorén

18.00 Bjurbäcks kyrka 
Mariamusik, Gerd Lindgren, Emma Thorén

Jungfru Marie bebådelsedag: Guds mäktiga verk

31 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, kyrkokören Nuevo, Torbjörn Andersson

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Sandhems kyrkokör, 
Torbjörn Andersson

Midfastosöndagen: Livets bröd

APRIL

07 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, besök av Gideoniterna, Emma Thorén

16.00 Utvängstorps kyrka 
Söndagsmässa, Emma Thorén

5:e söndagen i fastan: Försonaren

14 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson  
Fredrik Hempel trumpet och Elisabeth Sjödin piano

Palmsöndagen: Vägen till korset

15 18.00 Bjurbäcks kyrka 
Passionsandakt, Pontus Johansson

Stilla veckan

16 18.00 Nykyrka kyrka 
Passionsandakt, Emma Thorén

17 18.00 Sandhems kyrka 
Passionsandakt, Pontus Johansson

18 18.00 Nykyrka kyrka 
Familjemässa, Torbjörn Andersson m fl.

19.00 Sandhems kyrka 
Skärtorsdagsmässa, Pontus Johansson

Skärtorsdagen: Det nya förbundet

19 09.00 Utvängstorps kyrka 
Långfredagsgudstjänst ”Korsfästelsen”, 
solosång Elisabeth Sjödin, Pontus Johansson

12.00 Bjurbäcks kyrka 
Långfredagsgudstjänst ”Vid korset”, 
kyrkokören Nuevo, Pontus Johansson

15.00 Sandhems kyrka 
Långfredagsgudstjänst ”Döden”, 
Sandhems kyrkokör, Emma Thorén

18.00 Nykyrka kyrka 
Långfredagsgudstjänst: ”Vid graven”, 
Sandhems kyrkokör, Emma Thorén

Långfredagen: Korset

20 23.00 Nykyrka kyrka 
Påsknattsmässa, Torbjörn Andersson

Påsknatten: Genom död till liv

21 11.00 Sandhems kyrka 
Påskdagsmässa, Emma Thorén, Pontus Johansson.  
Gospel. Kyrkkaffe med tårta i församlingshemmet 
efteråt. Kyrkbuss från Mullsjö.

Påskdagen: Kristus är uppstånden!

22 16.00 Utvängstorps kyrka 
Mässa, Torbjörn Andersson 
Therese Eden Andersson sång, Elisabeth Sjödin piano

Annandag påsk: Möte med den uppståndne

28 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson. Barnkören Happy.

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson. 
Marcus Ohretall trumpet, Elisabeth Sjödin piano.

2:a söndagen i påsktiden: Påskens vittnen

MAJ

05 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Emma Thorén

16.00 Utvängstorps kyrka 
Söndagsmässa, Emma Thorén

3:e söndagen i påsktiden: Den gode herden

12 11.00 Sandhems kyrka 
Tillsammansgudstjänst, Torbjörn Andersson. 
Barngruppernas avslutning med vårfest med bl a 
barnkören Happy.

4:e söndagen i påsktiden: Vägen till livet

18 11.00 Nykyrka kyrka 
Konfirmationsmässa, Torbjörn Andersson m fl

19 11.00 Nykyrka kyrka 
Konfirmationsmässa, Torbjörn Andersson, Maria 
Karlsson m fl

16.00 Bjurbäcks kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson

5:e söndagen i påsktiden: Att växa i tro

26 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, solosång Elisabeth Sjödin, Emma Thorén

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Sandhems kyrkokör, Emma Thorén

Bönsöndagen: Bönen

30 08.00 Utvängstorps kyrka 
Gökotta, Pontus Johansson

Kristi himmelsfärds dag: Herre över allting

JUNI

02 10.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Torbjörn Andersson

16.00 Sandhems kyrka 
Gospelgudstjänst, Torbjörn Andersson

Söndagen före pingst: Hjälparen kommer

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!
Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan och i predikoturerna i JP och FT.

Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför kalendern på
www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem
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SWISHA DIN KOLLEKT TILL:
123 272 22 39

09 10.00 Nykyrka kyrka
Högmässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka
Söndagsmässa, Pontus Johansson

Pingstdagen: Den heliga Anden

10 18.00 Bjurbäcks kyrka
Mässa, Torbjörn Andersson

Annandag pingst: Andens vind över världen

VARJE VECKA
KYRKANS HUS,  MULLSJÖ

Kafé Sigrid
Måndag-fredag kl 9.00-12.00

Öppen gemenskap 
Torsdagar (ojämna veckor) kl 14.30-16.00
Kontaktperson: Maria Karlsson

Öppet hus
Barn 0-5 år tillsamman med vuxen 
Tisdagar och torsdagar kl 9.30-12.00
Kontaktperson: Johanna Bard
Miniorerna – för dig i 0:an, 1:an, 2:an eller 3:an
Torsdagar kl 17.00-18.00
Kontaktperson: Johanna Bard
Efter plugget – för dig i 4:an och 5:an
Tisdagar kl 15.00-16.30
Kontaktperson: Maria Håkansson
XL- för dig i 6:an och 7:an 
Måndagar kl 15.30 -17.00
Kontaktperson: Maria Håkansson

Konfi rmander
Onsdagar kl 16-18.30
Kontaktperson: Maria Karlsson

Kyrkans Tre Ess
Fredagar (oft ast ojämna veckor) kl 15.00-16.30
Kontaktperson: Maria Håkansson

Ungdomsgrupp
Onsdagar alt. lördag/söndag.
Kontakta Malin Falk för närmare info

Körer
Barnkören Happy för barn 5-8 år
Tisdagar kl 16.15-17.00
Kontaktperson: Elisabeth Sjödin
Barnkören Soulchildren för dig i 3:an, 4:an eller 5:an
Onsdagar kl 16.00-17.00
Kontaktperson: Gerd Lindgren
Kören Soulteens - för dig i 5:an och uppåt
Torsdagar kl 15.30-16.30
Kontaktperson: Gerd Lindgren
Kyrkokören Nuevo 
Tisdagar kl 18.00-19.30
Kontaktperson: Elisabeth Sjödin

Barngudstjänst i kapellet
Tisdagar kl 9.00-9.20

Lunchbön i kapellet
Måndag-fredag kl 11.45-12.00

Morgonmässa i kapellet
Onsdagar kl 9.00

Kvällsmässa 
Onsdagar kl 18.00

VARJE VECKA
SANDHEMS FÖRSAMLINGSHEM
UV-scouter- för dig i 3:an och uppåt
Tisdagar kl 18.00-19.30
Kontaktperson: Ann Sääv

Sandhems kyrkokör
Onsdagar kl 19.15-20.45
Kontaktperson: Elisabeth Sjödin

Gospelkör
Torsdagar kl 18.30-20.00
Kontaktperson: Gerd Lindgren

Öppen gemenskap 
Torsdagar (jämna veckor) kl 14.30-16.00
Kontaktperson: Maria Karlsson

DESSUTOM...
Björkgården 
Andakt: 21 mars, 28 mars, 18 april (skärtorsdagsmässa), 
25 april, 16 maj och 23 maj.

Margaretas park 
Andakt: 6 april, 4 maj och 1 juni.

Kyrkans Hus i Mullsjö
Lunchbön varje vardag kl 11.45
Mässa onsdagar kl 9.00

KyrkTuppen kommer ut fyra gånger till i år, nämligen 8-9 juni,  24-25 
augusti, 26-27 oktober och 14-15 december.

Samtliga hushåll i kommunen ska få tidningen i sin brevlåda. Vi är 
dock medvetna om att det inte alltid fungerar tillfredsställande med 

distributionen. Om du saknar din tidning, ring svensk Direktreklam på 
tel. 036-18 76 10 eller e-post sdr611@sdr.se

Tidningen fi nns också att hämta i kyrkorna och i Kyrkans Hus i Mullsjö.

KyrkTuppen kommer ut fyra gånger till i år, nämligen 8-9 juni,  24-25 

För mer
information och

anmälan, se
hemsidan.

För mer
information och

anmälan, se
hemsidan.
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MED JESSICA DAHLÉN

Tänkt & Tyckt
Att vara målmedveten 
precis på bristningsgränsen
Det är söndag och dags för veckans långpass. 30 km 
löpning i isande vind & blött underlag väntar. När jag 
står där i dörren fi nns det alltid två val, gå tillbaka in till 
sängen, eller snöra på mig skorna och ge mig ut. Det 
första alternativet knackar alltid lite på axeln, speciellt 
vintertid. Men det andra alternativet är alltid det som 
vinner. 

Jag har frågat mig själv många gång-
er varför jag gör det här, varför hela 
tiden jaga fl er kilometrar, snabbare 
tider, fl er lopp. Varför nöjer jag mig 
inte med en runda på 5 km några 
gånger i veckan? Men känslan efter 
ett hårt träningspass, ett nytt person-
ligt rekord eller ett genomfört lopp är 
så obeskrivligt härlig att det alltid är 
värt allt jobb som ligger bakom. Att 
bevisa för mig själv att målet jag har 
satt och strävat efter kan uppnås är 
en sådan kick. Och det är just den 
där speciella känslan som gör att jag 
gång på gång sätter upp nya mål. 

Att ställas inför olika val och sätta 
nya mål är inte bara relaterat till trä-
ning. Det är något de fl esta utsätts för 
dagligen både på jobbet och hemma. 
Med ett krävande jobb och ett liv 
som småbarnsförälder handlar det 
ofta om att försöka prioritera rätt. 

Dygnets 24 timmar fylls lätt och 
det fi nns ett ständigt dåligt samvete 
för det som inte hinns med eller för 
dem jag inte hinner träffa lika ofta 
som jag önskar. Men varför gör det 
här dåliga samvetet sig ständigt på-
mint? Jag vet innerst inne att det jag 
har hunnit med den här dagen eller 
den här veckan är mer än tillräck-

ligt. Det är ok att lägga sig på soffan 
en stund och bara ta det lugnt, men 
ändå är det så svårt för det fi nns alltid 
något att ta tag i. Begreppet ”good is 
enough” är något jag ofta säger till 
andra, men har oerhört svårt att leva 
efter själv. Vi är alla olika och vi pus-
har oss själva olika hårt. Men jag tror 
att en orsak till högt uppsatta mål är 
att kraven från omvärlden hela tiden 
ökar. Vi matas ständigt med bilder på 
perfekt inredda och nystädade hem 
och vältränade kroppar i senaste mo-
det. Kommentarer från vänner och 
kollegor om hur många aktiviteter 
deras barn går på, hur många de um-
gås med och att maten står nylagad 
på bordet varje kväll. Det är lätt att 
ryckas med vare sig man vill eller inte.

Jag försöker fortfarande lära mig och 
vill lära mina döttrar att det är bara 
jag själv och ingen annan som kan 

välja att bortse från allt detta och 
leva på det sätt som är bäst för just 
mig. Men det är svårt och det hand-
lar hela tiden om att lära sig att vara 
nöjd med det man har presterat och 
det man har. Att vara målmedveten 
och ha många järn i elden är oftast 
något positivt, men det är en fi n gräns 
mellan att må bra och att helt tappa 
fotfästet och känna att allt rasar. 

Kanske är det så att när du står där 
och tampas med två val så är det inte 
det som kommer kännas bäst efteråt 
som är det rätta utan det som känns 
bäst där och då. Att lyssna på sin 
kropp och sig själv och låta det styra 
mitt val är något jag hoppas kan bli 
en bra tanke för fl er att bära med sig. 

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

Programinnehållet annonseras i radiomullsjo.se

DET HÄR ÄR...
Namn: Jessica Dahlén.

Ålder: 38 år.
Bor: Nybyggd villa i Habo.

Familj: Min man Mikael och våra 

döttrar Joline, 9 år och Stella, 5 år.

Yrke: Marknadskommunikatör med 

ansvar för sociala medier på Länsför-

säkringar Jönköping.

Intressen: Löpning, styrketräning, 

inredning och att umgås med familj 

och vänner.


