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Svensk Direktreklam tel 036-18 76 10 eller e-post: sdr611@sdr.se
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Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.

Besök oss gärna på Facebook: www.facebook.com/mullsjosandhemsforsamling

Amy Deasismont sjunger i en av sina låtar: ”What's in It 
for Me”? Där handlar det om att man inte tänker låta sig 
utnyttjas i en relation och frågan kan vara i högsta grad 
berättigad att ställa och faktiskt kräva en förändring. 

I vår tid, som har konsumtion nästan om en dygd samtidigt 
som vi brottas med dåligt samvete för hur det har lett till 
en febrig jord, så är den där frågan helt naturlig och vanlig. 
Vad kan jag tjäna på det här, vad får jag ut av detta? 

Nu är det fasta. Den här tiden fram till påsk skulle kunna 
vara till hjälp att ställa mycket bättre frågor än så. Möj-
ligt faktiskt att Gud skulle kunna hjälpa oss att ställa in 
skärpan och hjälpa oss med fokus. Ett litet bibelord som 
seglar förbi i mitt huvud nu är ”Det är saligare att ge än att 
få” (Apg 20:35). Paulus hänvisar till ett Jesusord här, men 
det finns faktiskt inte i evangelierna. Ändå inte mindre sant 
för det. Att avstå från något innebär inte att livet skulle 
vara mindre rikt. Att avstå från något till förmån för någon 
annan blir istället någonting mycket stort. Inte för att jag 
borde, inte för att jag måste, utan för att jag vill. Det är en 
glädje för mig att göra det här för dig. 

Det här året har jag glädjen att få ha konfirmander tillsam-
mans med församlingspedagog Maria Karlsson. Det är 33 
härliga tonåringar som brukar träffas måndagseftermidda-
gar. Vi har samtalat lite grann med dem om detta att göra 
det oväntat goda. Till exempel att tömma diskmaskinen, 
inte efter tjat från föräldrarna, utan bara att göra det, eller 
göra något annat, vad som helst. Det är att avstå, några 
minuter från datorn kanske, och fylla tiden med något an-
nat som gör gott. 

Jag blir gripen av hur fantastiskt mycket som händer av 
godhet i det fördolda i en församling. Något sker som bara 
några få vet, men som betyder den stora skillnaden för nå-
gon annan. Det är nog så Gud vill hjälpa oss att fokusera, 
bort från vad jag kan få ut in i det minsta lilla, till vad jag 
kan få glädjen att ge eller vara för någon. 

En välsignad tid i fastan och 
god ingång i påskhelgen önskar jag er! 
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se
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Konfirmandarbetet är i full gång, rekordmånga ungdomar träffas och trivs i Kyrkans Hus i 
Mullsjö. Förutom kyrkoherde Pontus Johansson och församlingspedagog Maria Karlsson 
ingår ett antal ”konfaledare” i konfirmandarbetet och för dem har de här budorden ska-
pats. Budord som borde gälla för oss alla, unga som gamla!

Det här är konfaledarnas 
10 viktiga budord

Att vara konfaledare är en viktig upp-
gift! I år har vi cirka tio unga ledare i 
vårt konfirmandarbete. En av konfale-
darnas viktigaste uppgifter är att lyfta 
och stärka deltagarna i konfagruppen. 
Därför brukar ledarna få med sig föl-
jande 10 budord i sin ledarutbildning:

1. Du ska inte ha andra regler än de 
övriga.
Det är en gammal sann princip att 
gruppen lyssnar mer till vad du gör 
än vad du säger. Om du vill att delta-
garna ska vara med på alla aktiviteter 
så var med själv.

2. Du ska inte missbruka ett förtro-
ende.
Det någon sagt till dig i hemlighet ska 
du inte föra vidare.

3. Tänk på måltidssituationen så att 
ingen sitter ensam.
Ingen är så utsatt som den som måste 
äta ensam vid ett bord medan alla 
runt omkring skrattar och har roligt.

4. Hedra de andra ledarna.
Avbryt inte den som förklarar något. 
Kritisera inte en annan ledare inför 
gruppen. Det kan man göra på ledar-
samlingen. Där kan man också slösa 
med berömmet.

5. Du ska inte dräpa någon annans 
entusiasm.
Om du själv inte tycker att fotboll är 
roligt, behöver du inte säga det högt. 
Den som är peppad visar det, den som 
inte är det är tyst.

6. Du ska inte kränka någon annan.
Inte ens på skoj. Bus och skoj är ro-
liga lekar, men det ska aldrig vara kul 
på någon annans bekostnad.

7. Du ska inte stjäla gruppens tid.
Visa respekt genom att komma förbe-
redd på utsatt tid.

8. Du ska inte ljuga om det du inte 
kan eller tror.
Ledaren behöver inte kunna och veta 
allt.

9. Du ska inte skapa begär hos grup-
pen genom att förbjuda sådant som 
ingen annars skulle haft en tanke på 
att göra.
Ha inte regler för reglernas skull.

10. Du ska inte ha begärelse till vad 
andra ledare kan eller vad andra 
grupper lyckas med.
Du är bra precis som du är – det är ju 
ändå Gud som har skapat dig!

Text och foto: Maria Karlsson

Ellinore Törnblom och Wilma Rydbeck är två av årets konfaledare, som är med i det viktiga och 
också roliga konfirmandarbetet.
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Nyfi ken
på...

Han är en av våra mest omtyckta radiopratare och mycket uppskattad författare och 
krönikör. Dessutom har han fått kungamedalj för sina förtjänstfulla insatser som kommu-
nikatör i existentiella frågor. 
Tomas Sjödin har drabbats av den största sorg vi kanske kan uppleva men han är den som 
får andra människor att känna tröst, hopp och se möjligheter.
Nu kan du läsa ett urval av hans tankeväckande krönikor här i Kyrktuppen! 
Tomas Sjödin och hans familj har 
drabbats av den största tragedi som 
föräldrar kan råka ut för. De har 
blivit av med två av sina söner med 
bara några års mellanrum. Och ändå 
– eller kanske är det tack vare det, 
som Tomas har blivit den som ger 
så många människor hopp och ljus i 
mörkret. 
Av hans tre söner föddes två av dem, 
Karl-Petter och Ludvig med obotliga 
hjärnsjukdomar. Pojkarna vårdades 
hemma under fl era år men dog 2002 
respektive 2007 när de var i tonåren.  
Tomas är pingstpastor, krönikör och 
författare och idag är han ledare för 
Smyrnakyrkans sociala arbete i cen-
trala Göteborg. När familjen drab-
bades av det ofattbara att tvingas se 
två av sina barn dö betydde kyrkan 
mycket har han berättat. Där fanns 
människor som brydde sig om hur de 
hade det och de fi ck hjälp att hoppas. 
Idag hjälper Tomas och hans fru Lot-
ta, med rötterna i Mullsjö för övrigt, 
när de har möjlighet, andra föräldrar 
som är i behov av stöd när livet kri-
sar.  
- Det står så klart att det inte är orden 
som är vårt bidrag. Det är platsen. 
Kvadratmetrarna i vårt kök, ångan 
från kaffemaskinen och trasmattan 
under oss, förklarar han. Det vi har 
att ge är att vi fortfarande är vid liv 
och med det berätta att livet kan bli 
bra igen, också efter förluster som 
man trodde skulle ta glädjen ur livet 
för gott.

Kamp som kan ge kraft 
Tomas Sjödin föddes 1959 i Kramfors 
i Ångermanland och växte upp under 
ganska enkla förhållanden, har han 
berättat. Där fi ck man ärva sin cykel 
och spara till sina leksaker.
Numera bor han och familjen sedan 
många år i Säve i Göteborg och för-
utom sitt arbete i Smyrnakyrkan äg-
nar han sin tid åt att skriva och fö-
reläsa. Han är också känd från olika 
ekumeniska sammanhang där han 
varit med som föreläsare och inspira-
tör. Tillsammans med biskop emeritus 
Martin Lönnebo har han medverkat 
i tv-gudstjänster och boken ”Väder, 
Vind och Livets allvar”, som toppade 
boklistorna när den kom ut på hösten 
2005. 
    
 Det har också blivit tre böcker om 
familjen och deras situation. Där 
skriver Tomas om meningen med li-
vet – är det meningen att allt ska en 
mening eller är meningen med livet 
att det inte fi nns någon mening? Jag 
tror att själva livet är meningen sva-
rar han själv. Det gäller att ta det man 
fi ck och inte förneka det som är svårt.
Men han vill inte att böckerna ska få 
folk att gå och tycka synd om honom 
och hans familj. 
- Det handlar om att vår kamp kan-
ske kan ge andra extra kraft i deras 
vardagsproblem, säger han.

Att vila är att släppa taget
Boken ”Det händer när du vilar” som 
kom ut 2013 skrev Tomas för männ-
iskor som har mycket omkring sig 

och som uppskattar en bok om vårt 
behov av stillhet, men också om hur 
mycket vi behöver umgänge, måltider 
och fest, förklarar han. 
- I vårt samhälle där allting går for-
tare och fortare har vilan gått från att 
vara det första, det som ger kraft till 
arbete och ansvar, till att hamna sist, 
säger han. Vilan har blivit en kom-
pensation, en snabbladdning, istället 
för att vara en del av själva livet. 
Själv springer han Göteborgsvarvet, 
gärna och långsamt och en dag i veck-

 - Man måste bara gå in i mörkret 
och lita på att det ljusnar

TOMAS SJÖDIN:

- Att tala uppriktigt om livet och att alltid för-
söka tillföra en gnutta hopp, är mitt motto  för 
allt jag skriver, säger Tomas Sjödin. Nu fi nns 
hans krönikor att läsa här i Kyrktuppen.
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an vilar han från dator, telefon och 
pengar!

”Vilan är inte den sista sucken av ut-
mattning, men en öppning för nya be-
gynnelser. I kärleken, i arbetet, i ska-
parprocesserna, i formandet av den 
människa jag vill bli och kanske inte 
ens vet att jag vill bli.” 
(Citat ur boken ”Det händer när du 
vilar”)

Tystnaden nytt resmål
2018 var Tomas Sjödin för sjätte 
gången värd i radioprogrammet Vin-
ter i P1 och då tog han med lyssnarna 
på en ovanligt tyst och ödslig men 
oändligt vacker resa genom USA:s 
minst befolkade delstat, Wyoming. 
Mil efter mil, ensam i bil med samma 
enahanda betesmarker – och en inre 
resa där han återupptäcker tystnaden 
och vad den kan göra med oss.
Just nu arbetar han med en bok om 
tystnad. 
- Kan tystnaden vara en förutsättning 
för visdom, frågar han.
- Tro mig, tystnaden är vårt komman-
de favoritresmål, vårt nästa Thailand! 
spår Tomas.  Jag tror på fullt allvar 
att den självvalda tystnaden kan vara 
räddningen för våra liv och för fram-
tid. Det är en storvulen utsaga, men 
jag tänker så därför att så mycket för-
stånd, klokskap och mod föds ur still-
heten och så mycket av vår tids van-
sinne föds ur surr och jäkt och brist 
på verkligt lyssnande.

Uppskattade krönikor
Förutom böcker har Tomas också 
skrivit ett stort antal uppmärksam-
made och omtyckta krönikor. Den 
första skrev han redan för 25 år se-
dan och upptäckte att det var en form 
som passade honom utmärkt
Sedan mer än tjugo år tillbaka är han 
krönikör i Göteborgs-Posten och hans 
krönikor är ytterst uppskattade och 
delas friskt på nätet, krönikan ”Rör 
vid oss så länge vi lever” delades 150 
000 gånger! Hans texter väcker tan-
kar och manar till reflektion. 

”Lita på att det ljusnar” med texter 
från Göteborgs-Posten är Tomas tred-
je krönikebok. Boken kom ut förra 
året och Tomas har tillägnat den sin 
mamma, som dog i mars i fjol, djupt 
saknad av Tomas. De hade en tät 
kontakt och pratades vid varje dag 
har han berättat. 

I inledningen till sin senaste bok skri-
ver han om de tre storheterna som 
finns närvarande – ljuset, hoppet, 
möjligheten. Inte alltid nämnda vid 
namn men närvarande.
- Jag har ett måtto för allt jag skriver, 
fortsätter han, att tala uppriktigt om 
livet och att alltid försöka tillföra en 
gnutta hopp. Aldrig det ena utan det 
andra.

Tomas tycker att det är en utmaning 
att skriva för en vid och mångskiftan-
de läsekrets. 
- Man vet aldrig var den landar, man 
vet inte hur läsarens liv ser ut när 
texten blir läst. Just där utmanas jag 
som mest, där finner jag mitt uppdrag 
särskilt viktigt – att mötas i tillvarons 
mörker och om det går, sätta ord på 
det svåra och tillsammans lita på att 
det ljusnar. Jag tänker ibland att det 
är hoppet som är min uppdragsgivare 
och ljuset den jag står ansvarig inför.

Läs Tomas krönikor i Kyrktuppen
I Kyrktuppen kommer vi under det 
här året att kunna läsa ett urval av 
Tomas krönikor ur boken ”Lita på att 
det ljusnar”. Han uttrycker sin glädje 
över att vi vill publicera hans texter, 
inte minst därför att Mullsjö ligger 
honom varmt om hjärtat, och önskar 
oss allt gott!
 “Den handlar om att gå in i mörk-
ret och lita på att det ljusnar. Rundar 
man mörkret så finns det kvar, också 
efter de längsta kringrörelserna. Blun-
dar man så tycks det mörkret djupare 
när man öppnar ögonen igen. Man 
måste gå in i mörkret och lita på att 
det ljusnar. Det klarar väldigt få av 
oss på egen hand. Och vi behöver inte 

klara det heller. Vi kan göra det ihop, 
vi kan bli varandras ljus, varandras 
hopp. För påfallande ofta är hoppet 
förankrat utanför oss själva. Det tar 
gestalt i närvaron av någon som just 
nu står lite stadigare på jorden och 
låter mig dela platsen temporärt. Så-
dant är hoppet, som en plats att stå 
på när allt annat har blåst bort. Här 
kan vi utan stora åthävor bli varan-
dra till stor hjälp. Egentligen bara ge-
nom att dela med oss av den plats där 
vi står.”
(Citat ur boken ”Lita på att det ljus-
nar”)

Omtyckt radiopratare med kunga-
medalj
Förutom att vara en mycket uppskat-
tad författare har Tomas gjort sig 
känd som minst lika uppskattad som-
marpratare och vintervärd i radiopro-
grammen med samma namn. Han har 
varit sommarpratare 2004 och 2006 
vintervärd 2011, 2013, 2014, 2016 
och 2017. Tre gånger är det radio-
lyssnarna som har röstat fram honom 
som vintervärd!
Hans Vinter- och Sommarprat ligger i 
topp på lyssnarfrekvens, berättar pro-
gramredaktören. 
Julen 2013 gästade han SVT:s jul-
värd Petra Mede och våren 2013 var 
med med i Anja Kontors TV-program 
”När livet vänder”.
Den 16 juni 2015 tilldelades han ”för 
förtjänstfulla insatser som kommu-
nikatör i existentiella ämnen” H.M. 
Konungens medalj i 8:e storleken i 
högblått band.

Text: Inger Ridström

Kanske är det hans egna svåra upplevelser, som gjort Tomas Sjödin till en av våra mest uppskattade 
författare, krönikörer och radiopratare. Han har till och med fått kungamedalj för sina insatser att 
förmedla tröst och hopp!

Foto: Maria Lindeskär
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Här kan du läsa utdrag från Bibelns berättelse om vad som 
hände den där påsken i Jerusalem, år 33 eller däromkring. 
Från palmsöndagen till annandag påsk. I år är det evangelis-
ten Matteus vi får lyssna till. Annandagens evangelium är 
från Johannesevangeliet. 

Dagarna som ställde allt upp-och-ner
så att det blev som det skulle…

Palmsöndagen
Stilla veckan inleds med Palmsönda-
gen. Det är som ett segertåg när Jesus 
rider upp mot Jerusalem på en åsna 
och människorna där sjunger jubel-
sånger och viftar med palmblad. Så 
stora förhoppningar och så mycket 
glädje. Jesus har redan berättat för 
sina lärjungar att han nu är på väg 
mot sin död …

När de närmade sig Jerusalem och 
kom till Betfage vid Olivberget skick-
ade Jesus i väg två lärjungar och sade 
till dem: ”Gå bort till byn där fram-
me, så hittar ni genast ett åsnesto som 
står bundet med ett föl bredvid sig. Ta 
dem och led hit dem. Om någon sä-
ger något skall ni svara: Herren behö-
ver dem, men han skall strax skicka 
tillbaka dem.” Detta hände för att 
det som sagts genom profeten skulle 
uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din 
konung kommer till dig, ödmjuk och 
ridande på en åsna och på ett föl, ett 
lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort 
och gjorde så som Jesus hade sagt åt 
dem. De hämtade åsnan och fölet och 
lade sina mantlar på dem, och han 
satt upp. Många i folkmassan bredde 
ut sina mantlar på vägen, andra skar 
kvistar från träden och strödde dem 
på vägen. Och folket, både de som 
gick före och de som följde efter, ro-
pade: ”Hosianna Davids son! Väl-
signad är han som kommer i Her-
rens namn. Hosianna i höjden!” När 
han drog in i Jerusalem blev det stor 
uppståndelse i hela staden, och man 
frågade: ”Vem är han?” Och folket 
svarade: ”Det är profeten Jesus från 
Nasaret i Galileen.”

Skärtorsdag
På skärtorsdagens kväll samlar Je-
sus sina lärjungar och delar måltid 
med dem. Han instiftar nattvarden 

då. Trots att han vet att hotet kryper 
närmare säger han till lärjungarna att 
han längtat mycket att få dela målti-
den med dem. Det är stora kontraster 
den här dagen: gemenskap och fest, 
allvar och förräderi… 

Påskmåltiden förbereds 
(Matt 26:17-19)
Första dagen av det osyrade brödets 
högtid kom lärjungarna fram till Jesus 
och frågade: ”Var vill du att vi skall 
ordna för påskmåltiden åt dig?” Han 
svarade: ”Gå in till staden och hälsa 
den och den att er mästare säger: Min 
stund är nära. Jag vill hålla påskmål-
tid hos dig med mina lärjungar.” Lär-
jungarna gjorde som Jesus hade sagt, 
och de ordnade för påskmåltiden.

Jesus utpekar förrädaren 
(Matt 26:20-25)
På kvällen lade han sig till bords 
med de tolv. Medan de åt sade han: 
”Sannerligen, en av er skall förråda 
mig.” De blev mycket bedrövade 
och började fråga honom, en efter 
en: ”Det är väl inte jag, herre?” Han 
svarade: ”Den som doppade handen 
i skålen tillsammans med mig, han 
skall förråda mig. Människosonen går 
bort, som det står skrivet om honom, 
men ve den människa genom vilken 
Människosonen blir förrådd! Det 
hade varit bäst för den människan 
om hon aldrig hade blivit född.” Ju-
das, som skulle förråda honom, sade: 
”Det är väl inte jag, rabbi?” Jesus 
svarade: ”Du har själv sagt det.”

Den sista måltiden 
(Matt 26-30) 
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och ef-
ter att ha läst tackbönen bröt han det, 
gav åt sina lärjungar och sade: ”Tag 
och ät, detta är min kropp.” Och han 
tog en bägare, och efter att ha tackat 

Gud gav han den åt dem och sade: 
”Drick av den alla. Detta är mitt 
blod, förbundsblodet som blir utgju-
tet för många till syndernas förlåtel-
se. Jag säger er: nu kommer jag inte 
att dricka av det som vinstocken ger 
förrän den dag då jag dricker det nya 
vinet med er i min faders rike.” När 
de hade sjungit lovsången gick de ut 
till Olivberget. 

Översteprästerna kom med vakt-
styrkan och tog Jesus tillfånga. Hos 
översteprästen blir han förhörd, och 
mycket tidigt nästa dag ställs han in-
för romarnas högste man i provinsen, 
Pontius Pilatus. Pilatus kunde inte 
finna att Jesus var skyldig till något 
som förtjänade döden, men pressades 
att utdöma dödsstraff genom korsfäs-
telse…

Långfredagen 
Många, många kristna bär ett kors-
smycke runt halsen. Kyrkan har kor-
set som den viktigaste symbolen. Var-
för? På korset dog Jesus varje männis-
kas död, tog alla världens synder och 
djävulskap på sig. Man kan tänka att 
det är anstötligt och hemskt. Men det 
kommer ur hans kärlek. Så älskade 
Gud världen…
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Korsfästelsen 
(Matt 27:32-44) 
På vägen ut träffade de på en man 
från Kyrene vid namn Simon, och 
honom tvingade de att bära hans 
kors. När de kom till ett ställe som 
kallas Golgota, vilket betyder Skal-
len, gav de honom vin att dricka, 
blandat med galla. Han smakade 
på det men ville inte dricka. När de 
hade korsfäst honom delade de upp 
hans kläder genom att kasta lott om 
dem, och sedan slog de sig ner där 
och vaktade honom. Ovanför hans 
huvud hade de satt upp anklagelsen 
mot honom som löd: Detta är Jesus, 
judarnas konung.
Samtidigt med honom korsfästes två 
rövare, den ene till höger och den an-
dre till vänster om honom. De som 
gick förbi smädade honom och ska-
kade på huvudet och sade: ”Du som 
river ner templet och bygger upp det 
igen på tre dagar – hjälp dig själv nu, 
om du är Guds son, och stig ner från 
korset.” Översteprästerna, de skrift-
lärda och de äldste gjorde också narr 
av honom och sade: ”Andra har han 
hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. 
Han är Israels kung, nu får han sti-
ga ner från korset, så skall vi tro på 
honom. Han har satt sin lit till Gud. 
Nu får Gud rädda honom, om han 
bryr sig om honom. Han har ju sagt 
att han är Guds son.” På samma sätt 
blev han skymfad av rövarna som var 
korsfästa tillsammans med honom.

Jesu död (27:45-56) 
Vid sjätte timmen föll ett mörker över 
hela jorden, och det varade till nionde 
timmen. Vid nionde timmen ropade 
Jesus med hög röst: ”Eli, Eli, lema sa-
bachtani?” (vilket betyder: Min Gud, 
min Gud, varför har du övergivit 
mig?). Några som stod där hörde det 
och sade: ”Han ropar på Elia.” En 
av dem sprang genast bort och tog en 
svamp, fyllde den med surt vin och 
satte den på en käpp för att ge honom 
att dricka. Då sade de andra: ”Låt oss 
se om Elia kommer och hjälper ho-
nom.” Men Jesus ropade än en gång 
med hög röst och gav upp andan.

Då brast förhänget i templet i två 
delar, uppifrån och ända ner, jorden 
skakade och klipporna rämnade, och 
gravarna öppnade sig. Många krop-
par av avlidna heliga uppväcktes, och 
efter hans uppståndelse lämnade de 
sina gravar och gick in i den heliga 

staden och kunde ses av många. När 
officeren och de som bevakade Jesus 
tillsammans med honom såg jord-
bävningen och det andra som hände, 
greps de av stark fruktan och sade: 
”Den mannen måste ha varit Guds 
son.”

Där var också många kvinnor som 
stod längre bort och såg på. De hade 
följt med Jesus från Galileen för att 
tjäna honom, och bland dem var Ma-
ria från Magdala och Maria som var 
Jakobs och Josefs mor och modern 
till Sebedaios söner.

Påskdagen
När fåglarna börjar kvittra tidigt på 
morgonen den här dagen är hela ska-
pelsen helt ovetandes, aningslös inför 
att något omvälvande har hänt. Gud 
har gjort underverk i natten. Jesus 
som alldeles säkert var alldeles död är 
inte längre kvar i gravgrottan och det 
är två kvinnor som Matteus berättar 
om, Maria och Maria, som blir de 
första vittnena till det här. Men vem 
vågar tro att det är sant? Det dröjer 
något innan jublet brakar lös…

Kvinnorna vid graven 
(Matt:28:1-10)
Efter sabbaten, i gryningen den första 
veckodagen, kom Maria från Magda-
la och den andra Maria för att se på 
graven. Då blev det ett kraftigt jord-
skalv, ty Herrens ängel steg ner från 
himlen och kom och rullade undan 
stenen och satte sig på den. Hans ut-
seende var som blixten och hans klä-
der vita som snö. Vakterna skakade 
av skräck för honom och blev lig-
gande som döda. Men ängeln sade till 
kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet 
att ni söker efter Jesus, som blev kors-
fäst. Han är inte här, han har upp-
stått, så som han sade. Kom och se 
var han låg. Skynda er sedan till hans 

lärjungar och säg till dem: ’Han har 
uppstått från de döda, och nu går han 
före er till Galileen. Där skall ni få se 
honom.’ Nu har jag sagt er detta.” De 
lämnade genast graven, och fyllda av 
bävan och glädje sprang de för att be-
rätta det för hans lärjungar. Då kom 
Jesus emot dem och hälsade dem, och 
de gick fram, grep om hans fötter och 
hyllade honom. Men Jesus sade till 
dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt 
mina bröder att bege sig till Galileen. 
Där skall de få se mig.”

Annandag påsk
Det skulle väl vara svårt att verkligen 
tro för vem som helst. Lärjungarna 
får sitt möte med Jesus och det blir så 
vid några tillfällen. Men så försvinner 
han från deras åsyn. Vad han gör är 
att han övar dem för hans nya nära 
närvaro i deras liv. Så att de får göra 
erfarenheten: han är här, han är med 
oss, han är med mig. Det är den he-
lige Ande som verkar Jesus närvaro i 
deras liv och i våra liv.

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

Text: Pontus Johansson

Foto: Elisabeth Falk Nilsson
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En av de allra viktigaste uppgifterna för en kyrkvärd idag är att hälsa besökarna välkomna 
till kyrkan! Det är kanske också den uppgift som församlingens kyrkvärdar uppskattar 
allra mest – att få kontakt med människor och få dem att känna sig sedda.

Välkommen att bli kyrkvärd
- ett uppdrag med gamla anor

Att vara kyrkvärd är ett gammalt fint 
uppdrag med anor ända tillbaka till 
1100-talet även om uppgifterna har 
ändrats.
En av de allra viktigaste uppgifterna 
för en kyrkvärd idag, är att hälsa 
besökarna välkomna och att dela ut 
psalmboken eller i förekommande fall 
en agenda.
När vi har pratat med några av för-
samlingens kyrkvärdar säger de också 
att de upplever den uppgiften som 
kanske den allra mest glädjande. Att 
få kontakt med människor, visa dem 
att de uppmärksammas och är väl-
komna till kyrkan.
Kyrkvärden kan när det behövs hjäl-
pa prästen med klädseln. Tillsammans 
med prästen går kyrkvärden igenom 
dagens texter. Kyrkvärden läser också 

två texter, den gammaltestamentliga 
och epistelläsningen medan evangeliet 
oftast läses av prästen. Kyrkvärden 
läser däremot förbönen och kan även 
skriva en egen om man inte föredrar 
att använda sig av förbönsboken.
Om det handlar om en mässa iord-
ningsställer kyrkvärden för nattvar-
den, om det inte gjorts av vaktmäs-
tarna. Kyrkvärden är med och hjälper 
prästen vid utdelandet av nattvarden 
och ingår också i processionen, som 
är vid en mässa. Efter nattvarden in-
går det också i kyrkvärdens uppgifter 
att ställa i ordning.
I kyrkvärdens uppgifter ingår att ta 
upp kollekt, räkna kollekten och skri-
va in resultatet i kollektboken.
Om det är barndop i gudstjänsten 
läser kyrkvärden evangeliet om Jesus 

och barnen såvida inte föräldrarna 
själva gör det. Kyrkvärden välkomnar 
också barnet till församlingen och de-
lar ut dopljuset.
Församlingens kyrkvärdar arbetar ef-
ter ett uppgjort schema och uppdra-
get blir vanligtvis en gång per månad. 
Om vi går tillbaka i tiden var klädseln 
för en kyrkvärd ytterst strikt men 
idag är det fri klädsel.
Är du intresserad av uppdraget som 
kyrkvärd i någon av församlingens 
fyra kyrkor, tag då kontakt med kom-
minister Emma Thorén på telefon 
0392-130 05. Oftast blir en kyrkvärd 
knuten till en specifik kyrka i försam-
lingen. Kravet för att bli kyrkvärd är 
att man är döpt och medlem i Svens-
ka kyrkan och har fyllt 16 år.

Därför är jag kyrkvärd!
Stefan Svensson, kyrkvärd i Utvängstorps kyrka:
- Inte så formellt som man kan föreställa sig
- Det var Elisabeth Falk Nilsson, förra kyrkoherden, som frågade 
mig om jag ville bli kyrkvärd, svarar Stefan Svensson på frågan 
varför han är kyrkvärd.
Det hade inte varit någon kyrkvärd från socknen på många år, så 
hon tyckte att det var dags.
- Jag funderade inte så länge på Elisabeths fråga, säger Stefan, men 
jag är inte en sådan människa som brukar göra det.
Det är sju eller åtta år sedan han fick frågan och idag kan han säga 
att det är ett intressant uppdrag, som är trevligt både under och 
efter gudstjänsten.
- Det är inte alls så stelt och formellt som man skulle kunna före-
ställa sig, säger han. Det är en öppen och ganska familjär stämning 
där man pratar både med vaktmästare och präster. Man blir accep-
terad även om man skulle göra ett formellt fel!
Det bästa med uppdraget är kontakten med besökarna, tycker Ste-
fan och när det kommer mycket folk blir han glad. Andra gläd-
jeämnen är när predikan har ett budskap som engagerar, när en 
”vanlig” händelse kan vävas ihop till ett viktigt budskap.

8 KYRKTUPPEN 1-2020



Karin Hurtig, kyrkvärd i Bjurbäcks kyrka:
- Jag värnar om kyrkan, den måste få finnas kvar!
Karin flyttade från Mullsjö till Bjurbäck för 20 år sedan och har 
alltid gått till kyrkan, berättar hon. För cirka 15 år sedan ställde 
hon upp i kyrkovalet på en förfrågan och har sedan suttit i både 
kyrkoråd och fullmäktige i flera mandatperioder. Då blev det också 
naturligt att engagera sig i församlingslivet och sedan har det rullat 
på förklarar hon.
Karin är kyrkvärd en gång i månaden utom under vinterhalvåret då 
Bjurbäcks kyrka är stängd. 
- Jag värnar om kyrkan, säger Karin bestämt. Jag vill hålla den vid 
liv, det är ett uppdrag jag har, som vi alla har. Det är viktigt att kyr-
kan får finnas kvar! Landsbygden ska leva och då behövs kyrkan.
Karin tycker att det är roligt när kyrkan används i många samman-
hang, både barndop och vigslar. 
Hon berättar med glädje om när det kom 125 människor på julnat-
ten eller på Luciamorgon när det kommer barnfamiljer.
Det roligaste med uppdraget som kyrkvärd?
- Det är mycket trevligt att få hälsa människor välkommen till kyr-
kan, säger Karin.

Eivor Fox, Sandhems kyrka
- Det var en ära att bli tillfrågad om att bli kyrkvärd
År 1994 återvände Eivor till Sverige och hembyn Sandhem från Syd-
afrika där hon hade arbetat för Kyrkornas världsråd för att bevaka 
valet. 
Men innan dess hade hon arbetat för katolska kyrkan på ett sjukhus 
i Mocambique under ett långt inbördeskrig. Det var ett påfrestande 
arbete.
- Jag gick i mässa på kvällen för att överleva, beskriver Eivor situatio-
nen.
- Hemma i Sandhem igen återupptäckte jag min barndoms kyrka, för-
klarar Eivor.
Jag hade en längtan efter att återknyta kontakten med kyrkan och 
Sandhem.
Det var en ära och en förmån att bli tillfrågad om att bli kyrkvärd. 
Det bästa med att vara kyrkvärd är att få hälsa människor välkomna 
till kyrkan tycker Eivor, kontakten med människor.
Numera finns Eivor på reservlistan efter alla aktiva år som kyrkvärd 
men hon minns vilken stor upplevelse det var första gången hon fick 
vara med att dela ut nattvarden.
Ett fint minne är också då hon fick läsa texter.
- Men det finns inget som går upp mot att få vara kyrkvärd på mid-
sommardagen, säger hon. Det är stort när kyrkan fylls av människor 
och musik!

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...
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Sandhems Församlingshem 19/3 kl 14.30
Mullsjöbandet bjuder på både ”rythm och blues 
på svenska samt sparsmakade akustiska
Dylantolkningar”.  Per Wickert, Magnus Rydh, 
Bo Alex Pettersson & Tommy Johansson.
Välkommen!

Kyrkans Hus Mullsjö 26/3 kl 14.30
Sabina Henriksson, riksspelman och vissånger-
ska berättar om sina gammaldags instrument: 
fi ol, durspel, nyckelharpa, säckpipa, gitarr och 
olika fl öjter med mera. Med 
mycket humor och stor spel-
glädje får publiken ta del av olika 
klanger och goa låtar varvat 
med visor till gitarrackompanje-
mang i ett svängigt och
omväxlande program.

Torsdag 2/4
Buss avgår från Kyrkans hus i Mullsjö 13.30 
och från aff ären i Sandhem 13.45. Framme ca 
14.30 där vi inleder kaff e och varm ostkaka 
med grädde o sylt. Däreft er fi nns tid att handla 
ost och titta på vårliga ting. Hemfärd ca 16.00.
Kostnad 100:- (betalas på bussen). Anmälan till 
Ann Sääv, tel 0392-122 00. Expeditionstider 
må, ti, to, fre kl. 10-12 + måndag-fredag kl. 
13-15) eller e-post till: eleonore.svensäter@
svenskakyrkan.se

Kyrkans Hus Mullsjö 9/4 kl 14.30
Erik Erichsen arbetade 
i många år som kirurg/
ortoped i båda Sverige 
och tredje världen, främst 
Etiopien. Blev känd för 
allmänheten genom doku-
mentären “Rebellkirurgen” 
som handlar om hans liv 
som kirurg på landsbygden i 
Etiopien.

Sandhems Kyrka 16/4 kl. 14.30
Musiken drar åt jazz och visa när Marcus 
Nordin och Linda Sandström framför egna 
tonsättningar med texter av bla Karin Boye och 
Atle Burman.

FRÅN SÄCKPIPA TILL DRAGSPEL

ÖPPEN GEMENSKAP VÅR 2020

GUBBASKRAMMEL

VÅRUTFLYKT TILL OSTERIAN REBELLKIRURGEN

DEN NYA DAGEN GRYR

VÅRFEST
Kyrkans Hus Mullsjö

23/4 kl. 14.30

Kyrkans Hus i Mullsjö: torsdagar, ojämna veckor kl 14.30-16
Sandhems Församlingshem: torsdagar, jämna veckor kl 14.30-16

Kaff e med dopp serveras alltid vid våra träff ar, kostnad 25:- 
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I fastan satsar vi lite extra på frågan om hur man lever som 
kristen och hur man kan fi nna fördjupning i sin tro.
Därför har vi fyra kvällar med föredrag och samtal om det
som brukar kallas för kyrkans fyra ben:
Bönen, Bibeln, (Brödra)gemenskapen och Bordet.
Man skulle också kunna säga, bönen, bibeln, gemenskapen
och nattvarden.

Vi ses i Kyrkans Hus i Mullsjö kl 18.30 följande datum:
11 mars: Tema ”bönen” med komminister Emma Thorén
18 mars: Tema ”ordet” med teol. stud. Helge Antonsson
25 mars: Tema ”gemenskapen” med komminister Emma Thorén
1 april: Tema ”nattvarden” med kyrkoherde Pontus Johansson
Ingen anmälan krävs, alla är välkomna!

Temakväll om lovsång
I kyrkans år är påsken den största glädjehögtiden av alla.
Den 15 april kl 18.30 i Sandhems kyrka passar vi på att ha
en temakväll om lovsång med kantorerna Elisabeth Sjödin Matl 
och Gerd Lindgren. Ingen anmälan behövs, alla är välkomna!

Välkommen på 
temakvällar om 
kyrkans fyra ben!

På Kristi himmelfärds dag den 
21 maj blir det gökotta vid S: 
Sigfrids källa vid Utvängstorp. 
Klockan 8 bjuder komminister 
Emma Thorén in till ottan vid 
källan som fått namn efter den 
engelska missionären Sigfrid 
på 1000-talet. Enligt legenden 
stötte han med sin vandrings-
stav och där sprang det fram 
en källa. 
Riksspelman Hans Kennemark
från Sandhem är solist.

Foto: Tina Axelsson

Gerd Lindgren Elisabeth Sjödin Matl

Pontus Johansson Emma Thorén

Fira våren med 
gökotta vid S:t 
Sigfrids källa

Rogberga-Öggestorps kyrkokör
sjunger på högmässa i Nykyrka
Rogberga-Öggestorps kyrkokör startade redan 1928 och 
har under åren haft olika namn och också ett antal duktiga 
ledare. Sedan några år tillbaka är Anna-Lena Gustafsson
ledare. Hon är Mullsjöbo och var under många år kantor i 
Mullsjö-Sandhems församling. 

Kören består av 15-20 aktiva körsångare (på bilden syns 
hälften av dem) och sjunger under kyrkans stora högtider 
och gudstjänster men också i andra sammanhang. I Ten-
hult är det ett rikt ekumeniskt samarbete så en del guds-
tjänster och körframträdanden görs tillsammans med de 
olika kyrkorna.

Nu ser kyrkokören 
ser fram emot att 
få besöka Nykyrka 
kyrka i Mullsjö och 
förgylla gudstjänsten 
den 3 maj med sång!
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Musikalen Petrus framförs av barn- och ungdomskörerna Soulchildren och Soulteens 
söndagen den 22 mars klockan 16 i Sandhems kyrka.
Musikalen Petrus innehåller sånger med text av prästen Bo Senter och musik av 
Tomas Hagenfors. Vi får möta Petrus då han vandrar tillsammans med Jesus. Vi får 
ta del av hans ögonvittnesskildringar av bland annat kallelsen, brödundret och när 
Lasaros väcks till liv. Vi möter också Petrus i förnekelsen och i hans förtvivlan efteråt, 
men även när kvinnorna berättar om att Jesus har uppstått igen. Petrus får till sist sin 
upprättelse och nya kallelse, och musikalen slutar med sången Gå ut i hela världen.

Barn- och ungdomskörerna bjuder på uppskattad musikal

Bjurbäcks kyrka 21/3 kl 18.00
Trio MEA bjuder 
på MARIAMUSIK. 
Eva Mellin, 
Anna Jorendal, 
Maria Karlsson.

MUSIK I VÅRKVÄLL

Sandhems kyrka 25/4 kl 18.00
Urban Gärdborn, flygel 
och Anders Sjökvist, 
cello.

MUSIK I VÅRKVÄLL

Sandhems kyrka 31/5 kl 16.00
”A tribute to Andre’ Crouch och Kirk Franklin” 
Sandhem Gospel med solister och band.
Gäst AnnaKarin Ranelf 

VÅRKONSERT

Missionskyrkan 30/4 kl 19.00
Kl 19 konsert i Missionskyrkan
Kl 20 fika vid MSOK-stugan, Missionskyrkans 
scouter grillar korv.
Kl 21 Elden tänds. Sång av 
”Valborgskören”. 
Vårtal av Katarina Karlsson, 
kommunfullmäktiges 
ordförande.

VALBORGSFIRANDE

17-åriga Michel Ohretall från Sandhem går andra året på en estet/musik - linje på Ållebergs-
gymnasiet i Falköping. Han har spelat klarinett i nästan nio år och hans mål i livet är att bli 
utbildad klassisk musiker inom klarinett. Hans planer är att söka till kungliga musikhögsko-
lan i Stockholm nästa år. 
Förutom klarinett som är hans huvudinstrument, spelar han också piano och saxofon.
- Jag gillar nästan all sorts musik men jag spelar mest klassisk musik och jazz, säger den 
genommusikaliska ynglingen.
Kom och lyssna på honom på annandag påsk klockan 11 i Utvängstorps kyrka då han spe-
lar klarinett vid högmässan.

17-årig klarinettist solist vid 
högmässa i Utvängstorp
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På vårdagjämningen den 20 mars är du välkommen 
på en labyrintvandring. Vi ses på Sandhems kyrkogård 
klockan 18 och vandrar sedan i tystnad i labyrinten. 
Vandringen inleds och avslutas med andakt och tar cirka 
1 timme. Ta på dig varma kläder och sköna skor! Ingen 
anmälan behövs.

Långfredagsvandring den 10 april börjar klockan 9 i 
Sandhems kyrka och går 8 km till Vistorp. På vägen tar 
vi täta pauser för att refl ektera över Jesu sista dag i livet. 

När vi kommit fram bjuds vi på en lättare lunch och 
deltar sedan i gudstjänsten som börjar kockan 13. Däref-
ter ordnas skjuts tillbaka till Sandhem. Ta med dig egen 
dryck och fi ka för vandringen. Anmäl dig till emma.tho-
ren@svenskakyrkan.se senast onsdag den 8 april.

Den 29 maj blir det en kortare, barnvagnsvänlig pil-
grimsvandring med utgångspunkt i Sandhem. Mer info 
om den kommer senare på hemsidan.

Följ med på pilgrimsvandring i vår!

Efter många års arbete kan vi nu inviga den nya pilgrims-
leden, Norra Sigfridsleden! Det sker den 10 maj vid Fiske-
bäcks kapell där det fi ras pilgrimsmässa klockan 11. Till 
mässan kan man pilgrimsvandra från Habo kyrka tillsam-
mans med bland annat biskop Åke Bonnier. Man kan också 
pilgrimsvandra från Bankeryds kyrka tillsammans med 
bland annat biskop Fredrik Modéus. Båda vandringarna 
börjar klockan 8.30 och är ca 6 km långa.
Du som vill vara med på någon av pilgrimsvandringarna 
klär dig efter väder, har på sköna skor och tar med dig det 
som du vill fi ka under vägen. Du som enbart vill vara med på pilgrimsmässan behöver 
också kläder efter väder eftersom den är utomhus. Efter mässan serveras en enklare 
lunch.

Välkommen att vara med
och inviga nya pilgrimsleden!
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För att försöka beskriva vad en pilgrimsvandring kan vara används oft a sju nyckelord: 
Andlighet, Tystnad, Långsamhet, Bekymmerslöshet, Enkelhet, Delande och Frihet. 
Komminister Emma Thorén är den som leder Mullsjö-Sandhems församlings pilgrimsvand-
ringar. Här gör hon ett försök att tolka dem på ett ”grönt” sätt.
Andlighet
”Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig 
på berget inför Herren. Herren skall 
gå fram där.” En stark storm som 
klöv berg och krossade klippor gick 
framför Herren. Men Herren var inte 
i stormen. Efter stormen kom ett jord-
skalv. Men Herren var inte i skalvet. 
Efter jordskalvet kom eld. Men Her-
ren var inte i elden. Efter elden kom 
ett stilla sus. När Elia hörde det göm-
de han ansiktet i manteln och gick ut 
och ställde sig vid ingången till grot-
tan. Då ljöd en röst som sa: ”Varför 
är du här Elia?” (1 Kung. 19: 11–13)
Andlighet är ett ord som ofta får 
människor att se lite förvirrade ut. 
Det kan nämligen tolkas på många 
sätt och betyda olika saker i olika 
sammanhang. Ett sätt att beskriva 
kristen andlighet, är att andlighet hör 
ihop med den helige Ande, alltså Gud. 
Att vara andlig är att försöka vara ly-
hörd för den helige Andes vägledning 
och att sträva efter att följa den. 
När profeten Elia enligt 1 Kungabo-
ken fi ck möta Gud på berget Horeb 
så var det varken i storm, jordskalv 
eller eld utan i ett stilla sus som han 
kände igen Guds röst. Detta ”stilla 
sus” kan vara svårt att uppfatta när 
vi i våra vardagsliv är upptagna med 
många olika saker. Under en pilgrims-
vandring när allt annat än det mest 
väsentliga tas bort kan det vara lätt-
are att erfara Guds närvaro och väg-
ledning. Även naturen kan hjälpa oss 
med detta. Enligt kristen tro är det 
Gud som skapar och uppehåller allt 
levande. Inte bara människan utan 
hela universum med dess olika delar. 
Därför kan vi genom att vara upp-
märksamma på naturen som vi vistas 
i ana något av Skaparen och Skapa-
rens vilja.
Vad säger landskapet som vi går ige-
nom, om Gud? Vad säger Gud till oss 
genom träd, fåglar, insekter, stenar 
och blommor? 

Tystnad
”Hör, du som har öron att höra 
med.” (Mark. 4:23)
Vad är egentligen tystnad? Finns det 
någon plats på vår jord som är verk-
ligt tyst? Oftast är det ju något som 
låter. Vinden i träden, fåglar, bilar, 
prassel från kläder när man går.  Liv 
låter och så länge som det fi nns liv 
fi nns det ljud.  Därför är det inte ljud-
löshet som söks på pilgrimens vand-
ring utan en medveten och planerad 
frånvaro av kommunikation. Det kan 
vara vissa tider under dagen då vi inte 
samtalar eller håller på med telefonen 
utan bara är…
Visst kan det vara jobbigt till en bör-
jan. När vi tar bort kommunikatio-
nen så tar vi bort många av de intryck 
som hjärnan är van vid att få. Det 
kan först skapa förvirring och olust-
känslor. Det kan kännas långtråkigt. 
Men om man håller ut en stund så 
kan man fi nna att det uppstår en inre 
stillhet som gradvis djupnar ju oftare 
man väljer tystnaden. I denna still-
het kan tankar klarna och det som är 
verkligt viktigt upptäckas.
Kan du fi nna tid och rum för plane-
rad tystnad i ditt liv?

Långsamhet
”Allt har sin tid” (Pred. 3:1)
Under industri och tekniksamhällets 
framväxt har vi kunnat göra saker 
snabbare och snabbare. Det som förr 
krävde många människors arbete un-
der lång tid kan nu göras av en ma-
skin i rekordfart. Det fi nns självklart 
många fördelar med detta. Men para-
doxen är att det ibland kan vara mer 
livgivande både för oss själva och för 
vår värld att inte utnyttja alla dessa 
fantastiska maskiner. Gå i trappan is-
tället för att ta hissen som exempel. 
Det ger vår kropp välbehövlig rörelse 
som ger oss bättre hälsa samtidigt 
som det sparar el.  Gå eller cykla is-
tället för att ta bilen är samma sak. 
Det är nyttigare både för oss själva 
och naturen men…. det tar mer tid. 

Frågan är vad vi vill göra med vår tid. 
Trots alla förbättringar och effektivi-
seringar som tekniken gett oss är det 
många som känner sig stressade. Att 
dygnet skulle ha fl er timmar är det 
många som önskar. Men dygnet har 
nu 24 timmar, det går inte att ändra 
och för varje minut som går har vi en 
minut mindre att leva. Så vad vill vi 
göra med vår tid? Skynda att göra sa-
ker och ting så snabbt som möjligt? 
Hinna med så mycket som möjligt? 
Eller kanske ta det lite lugnare och 
hjälpa både vår egen kropp och plane-
ten? Eller kanske se oss omkring, häl-
sa på dem vi möter, unna oss att njuta 
av de stunder av glädje och skönhet 
som varje dag vill ge oss? Nyckelor-
det långsamhet vill uppmuntra oss till 
att söka livet och glädjen i det ögon-
blick som ges oss just nu, inte sedan. 
Vad kan du göra för att ge både dig 
själv och resten av skapelsen ett fris-
kare liv? Kan långsamhet på något 
sätt vara en hjälp?

Bekymmerslöshet
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängs-
las inte, jag är din Gud. Jag ger dig 
styrka och hjälper dig, stöder och räd-
dar dig med min hand.” (Jes. 41:10)
En pilgrim är en person som vågar 
lämna sina bekvämlighetszoner och 
ge sig ut på vandring i okänd terräng. 
Det gör att pilgrimen ofta hamnar 
i situationer som hon eller han själv 
inte rår över. Valet är då att antingen 
ligga sömnlös och tänka på allt som 
kan gå fel eller att överlåta oron och 
de reella bekymren i Guds händer. 
Det är inte samma sak som att säga, 
oroa dig inte det går nog bra. Det är 
snarare att ta sin oro på allvar och att 
tala om den med den som håller våra 
liv i sin hand. När det gäller världens 
situation med klimatkris, plastfyllda 
hav, ofruktbara jordar och snabbt 
försvinnande biologisk mångfald, får 
vi göra samma sak. Tala med Gud 
om vår oro och ärligt fråga vad vi 
kan göra åt situationen och sedan… 

De sju gröna pilgrimsorden
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lyssna efter svar. Vi får alltid svar när 
vi talar med Gud, även om vi inte all-
tid uppfattar dem. Pilgrimens bekym-
merslöshet innebär inte att inte ta an-
svar, det vore att synda på nåden. Det 
är att trots alla problem och katastro-
fer som hotar, lita på att allt inte är 
kört och framför allt lita på att Gud 
är med oss och hjälper oss. 
Vilka bekymmer behöver du överläm-
na i Guds hand?

Enkelhet
”Samla inte skatter här på jorden, 
där mal och mask förstör och tjuvar 
bryter sig in och stjäl. Samla skatter 
i himlen, där varken mal eller mask 
förstör och inga tjuvar bryter sig 
in och stjäl. Ty där din skatt är, där 
kommer också ditt hjärta att vara.” 
(Matt. 6: 19-21)
När ryggsäcken ska packas inför en 
vandring kan det vara svårt att välja 
vad som ska med. Man kan oftast 
inte få med sig allt som man önskar. 
Det kan orsaka stor vånda. Men när 
man sedan vandrat ett tag inser man 
ofta att man inte behöver så mycket 
och våndan vid packningen kan rent 
av kännas löjeväckande. Genom så-
dana erfarenheter kan man få hjälp 
att fi nna en inre enkelhet som bygger 
på tillit.  Inte tillit till min utomor-
dentligt förnuftiga packning utan till 
Gud. 
Världen behöver mer av både enkel-
het och tillit. Vi vet att den kvantitet 
av konsumtion som den rika delen av 
världen står för inte är hållbar i ett 
längre perspektiv, det skulle i så fall 
kräva fl era jordklot. Men inte heller 
ur ett andligt perspektiv är den stora 
konsumtionen särskilt hållbar. Ju mer 

saker vi omger oss med, desto mer 
kommer vårt fokus att ligga på sa-
kerna istället för på de grundläggande 
relationerna, till Gud, våra medmän-
niskor, skapelsen och oss själva. En 
enkel livsstil är därför högt värderad 
i många andliga traditioner som en 
hjälp till att komma ihåg vad som är 
viktigast i livet.
Kan du minska din konsumtion på 
något sätt? Äga saker gemensamt 
med andra? Låna, reparera, återan-
vända? 

Delande
”Och han har yppat sin viljas hemlig-
het för oss, det beslut om Kristus som 
han hade fattat från början och som 
skulle genomföras när tiden var inne: 
att sammanfatta allting i Kristus, allt 
i himlen och på jorden.” (Ef. 1: 9-10) 
Ibland är saker är så självklara att det 
kan tyckas att de inte behöver för-
klaras, men i alla fall: vi har bara ett 
jordklot. Och detta delar vi, du och 
jag med ca 7,5 miljarder andra männ-
iskor.  Vi delar det också med ca 8 
miljoner andra arter av djur och väx-
ter. Det betyder att vi är skapade till 
gemenskap. Med varandra och resten 
av skapelsen. Vi är också beroende 
av varandra för att kunna leva. Vi 
behöver hjälpas åt. På en längre pil-
grimsvandring kan detta ömsesidiga 
beroende bli tydligt. Någon är stark 
i kroppen och kan bära tyngre pack-
ning. Någon är bra på att läsa kartan. 
Någon är bra på att plåstra om såriga 
fötter. Någon kan sjunga eller berätta 
roliga historier som lättar upp stäm-
ningen och gör det lättare att gå. Ju 
längre man går tillsammans desto na-
turligare blir det att tänka ”vi” sna-

rare än ”jag” Det är också vanligt i 
pilgrimssammanhang att dela tankar 
och känslor med varandra på ett dju-
pare plan vilket brukar upplevas som 
mycket värdefullt. 
I vardagen kan det vara svårare att 
fi nna gemenskaper där detta är na-
turligt. Men även i vår vardag kan vi 
leva mer gemenskapsinriktat. Vi kan 
prioritera tid med andra, vi kan prio-
ritera djupa samtal där vi får prata 
om det som är verkligt viktigt. Vi kan 
fundera på om vi kan göra något för 
att hjälpa andra eller skapelsen. Vi 
kan själva be om hjälp när vi behöver 
den. 
Kanske känns det omöjligt. Kanske 
känns det som att det inte fi nns någon 
i närheten som vill prata om djupa 
saker, kanske känns det som att man 
inte har något att erbjuda andra. Men 
de allra fl esta har något som är viktigt 
för dem att prata om, de allra fl esta 
vill vara till stöd och hjälp för andra, 
och alla kan på något sätt hjälpa an-
dra. Kan man inte göra något annat 
så kan man alltid be, och det är inte 
den minsta hjälpen. 

Frihet
”Ni är ju kallade till frihet bröder. Låt 
bara inte den friheten ge köttet något 
tillfälle, utan tjäna varandra i kär-
lek.” (Gal. 5:13)
På livets pilgrimsresa kan vi ibland 
fi nna att vi har varit eller är ofria. 
Att vi är fångade i tankesätt, beteen-
demönster eller annat som binder oss 
och hindrar oss på olika sätt. När vi 
pilgrimsvandrar tillsammans med an-
dra eller ensamma får vi möta de här 
begränsande delarna av oss själva ge-
nom att vi tvingas släppa på kontrol-
len. Att ge sig ut på pilgrimsvandring 
är att ge sig ut i det okända, att göra 
sig sårbar, att lämna säkerheten bak-
om sig.  Något så enkelt som att inte 
få samma frukost som man är van 
vid, eller att tvingas vänta på en med-
vandrare, kan vara små saker som 
rubbar ens balans och självbild. När 
det händer har vi hittat våra gränser, 
vår ofrihet. Det är där vid gränserna 
som vi har vår största möjlighet till 
växt. Växt i kärlek, växt i tro, växt 
i hopp, växt i frid och växt i frihet. 
När vi har funnit vår ofrihet så kan vi 
lämna den i Guds händer och be om 
hjälp och befrielse.
Vad binder dig? I vilket område av 
ditt liv behöver du mer inre frihet?
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Nu fi nns berättelsen om Mullsjös alla pensionat bevarad i bokform. Eft er ett idogt arbete 
kunde Ulf Petersson presentera sin bok inför en fullsatt aula på folkhögskolan i januari. 
Historien börjar med att järnvägen anlades vid mitten av 1800-talet och för oss fram till 
byggandet av stora vackra hus som tog emot gäster som ville njuta av naturen.

Egentligen vet han inte själv var-
för boken ”Hälsningar för Mullsjö, 
Från järnvägssamhälle till välkänd 
pensionatsort”, kom till. Ulf Peters-
son berättar i förordet till sin bok att 
han efter att ha forskat och gjort en 
bok om Bankeryds stationssamhälle, 
kände det naturligt att gå vidare med 
berättelsen om hur Mullsjö blev en 
pensionatsort.
Å andra sidan har han berättat att 
han alltid varit fascinerad av den lilla 
badstugan vid strandkanten nedanför 
sin arbetsplats på Mullsjö Folkhög-
skola. Historien om stugan ledde i sin 
tur till pensionaten. Och vi fi ck den 
intressanta historien om Mullsjös alla 
pensionat nedtecknad!
Ulf Petersson har i snart 40 år rest 
med tåg mellan sin hemort Bankeryd 
och arbetsplatsen i Mullsjö och har 
upplevt både likheter och skillnader 
mellan stationssamhällena. Att han 
har sina rötter i kommunen påverka-
de kanske också intresset för Mullsjös 
historia…

Tidig järnväg till Mullsjö
Hur det än började – vi har fått en 
otroligt underhållande och ambitiöst 
gjord bok där berättelsen börjar om 
hur järnvägen mellan Falköping och 
Nässjö anlades vid mitten av 1800-ta-
let och då drogs förbi Mullsjön. Där 
var nämligen en lämplig plats att fylla 
på det nödvändiga vattnet i ånglo-
ken. Det byggdes vattentorn och en 
järnvägsstation trots att nästan ingen 
bodde på platsen. Men det var också 
vid sjön och stationen som bostads-
orten Mullsjö så småningom växte 
fram. Och det var bland annat tack 
vare järnvägen som Mullsjö blev den 
stora pensionatsorten.

År 1870 ändrades för övrigt namnet 
på orten till Mullsjö. Järnvägen kom 
alltså tidigt till Mullsjö och gynnade 
naturligtvis både traktens verksamhe-
ter och befolkning. 
På den tiden hade varje ort sin egen 
lokaltid, som utgick från ortens 
breddgrad! Mullsjö var då 8 minu-
ter före Göteborg där tidsskillnaden 
till Stockholm var 24 minuter. Det 
var dock nödvändigt för järnvägen 

med en enhetlig tid för hela landet, 
så 1864 infördes göteborgstiden som 
järnvägstid. Alla järnvägsklockor fi ck 
då en extra minutvisare där den ena 
visade lokal tid och den andra den ge-
mensamma järnvägstiden. Från 1879 
fi ck hela Sverige en gemensam tid, 
”svensk borgerlig tid”. Sverige var för 
övrigt först i världen med att införa 
den reformen får vi veta!

  Järnvägen och naturen gjorde Mullsjö
till den stora pensionatsorten

Bok-
tipset HÄLSNINGAR FRÅN MULLSJÖ

AV ULF PETERSSON

Nu fi nns Mullsjös alla gamla pensionat bevarade i bokform. Ulf Pettersson, lärare på folkhögskolan 
har gjort ett idogt arbete som har resulterat i boken Hälsningar från Mullsjö, från järnvägssamhälle 
till välkänd pensionatsort.
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Fritidsboende från början
När järnvägen nu fanns började det 
byggas villor på sluttningarna ner mot 
sjön. Det var stora hus, nästan alla av 
trä, de låg glest med stora trädgårdar 
med fruktträd och grönsaksland. Hu-
sen fick gärna namn inspirerade av 
naturen. Byggmaterialet kom oftast 
med järnvägen. 
De som byggde husen var i en del 
fall lantbrukare som med ålderns rätt 
sålt sina gårdar, andra var förmögna 
stadsbor och pensionärer, som an-
vände sina hus som fritidsboenden. 
Anledningen till att man byggde så 
stora hus var dels att det ofta var 
stora hushåll där hembiträden ingick 
men också att uthyrning var en del av 
finansieringen. Genom att ha en hy-
resgäst kunde huset också vara bebott 
under vinterhalvåret.
Strax före sekelskiftet 1900 var Mull-
sjös attraktionskraft hög och allt fler 
av de sommarboende bosatte sig per-
manent i sina villor. Många var pen-
sionärer och många hade en hög in-
komst vilket gjorde att Mullsjö hade 
landets lägsta kommunalskatt!
Samhället besöktes av flera promi-
nenta gäster, även flera kungligheter 
hittade hit. 

Kommunikation och natur
Pensionatsepoken sägs börja 1902 
med Grimstorp i Sandhem och fort-
satte 1909 med Mullsjös första pensi-

onat Solelid, som sedan kom att ingå i 
folkhögskolans verksamhet.

Det var Mullsjös goda kommunika-
tioner med omvärlden och den vackra 
och orörda naturen på sluttningarna 
ner mot sjön som lockade gästerna. 
Nu härjade också tuberkulosen och 
många storstadsbor var rädda för att 
bli sjuka men trodde att hög luft, inte 
minst tallbarsluft, god mat och långa 
promenader i naturen kunde göra att 
de slapp bli sjuka. 
Ulf Petersson får ofta frågan om hur 
många pensionat det har det funnits 
i Mullsjö men säger att ingen kanske 
egentligen kan svara säkert. I hans 
bok får vi i alla fall stifta bekantskap 
med trettioen stycken! Det är fasci-
nerande och spännande läsning och 
imponerande med alla uppgifter, be-
rättelser från de som minns och inte 
minst foton som han har fått fram.
Allt fanns eller finns dock inte beva-
rat på bild och då kan vi studera Erik 
Linds underhållande teckningar fulla 
med spännande detaljer.
Idag finns tyvärr inte så många av de 
gamla byggnaderna kvar men med 
Ulf Peterssons bok kan vi minnas och 
glädjas över att en svunnen epok i 
Mullsjös historia finns bevarad.

Den första upplagan av 
boken är redan slutsåld! 
Ulf Petersson uppger dock att han 
har planer på att så småningom 
låta trycka en andra upplaga. Den 
kan eventuellt innehålla en del 
tillägg eftersom han ständigt får 
ny information i ämnet. För den 
som inte hunnit köpa boken finns 
den dock att låna på biblioteken i 
Mullsjö och Sandhem!

Text: Inger Ridström

Allt finns inte på bild men Erik Lind har bidra-
git med teckningar med spännande detaljer.

Utsikt från Pensionat Ekbacken Pensionat Bjökhaga Bellro vilohem

Hablahesters Gårdspensionat Solelids Pensionat
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VI FIRAR PÅSKEN TILLSAMMANS
Det  nya  förbundet

Familjemässa
9 april, Skärtorsdagen
Kl 18.00 Nykyrka kyrka
Emma Thorén m fl

Det  nya  förbundet

Skärtorsdagsmässa
9 april, Skärtorsdagen
Kl 19.00 Sandhems kyrka
Pontus Johansson
Solist Elisabeth Sjödin Matl, sång

Korse t

Långfredagsgudstjänst
10 april, Långfredagen
Kl 11.00 Nykyrka kyrka 
Kören Nuevo 
Pontus Johansson

Korse t

Musikgudstjänst
10 april, Långfredagen
Kl 18.00 Sandhems kyrka
”Vid graven” 
Sandhems kyrkokör 
Pontus Johansson
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Genom död t i l l  l iv

Påsknattsmässa
11 april, Påsknatten

Kl 23.00 Bjurbäcks kyrka 
Solist Eveline Ingelsson, sång

Emma Thorén 

Kris tus  är  upps tånden!

Påskdagsmässa
12 april, Påskdagen

Kl 11.00 Nykyrka kyrka 
Solist Eveline Ingelsson, sång

Hasse Bertlin, trumpet
Pontus Johansson 

Möte  med den  upps tåndne

Högmässa
13 april, Annandag påsk

Kl 11.00 Utvängstorps kyrka
Solist Michel Ohretall, klarinett 

Emma Thorén

VI FIRAR PÅSKEN TILLSAMMANS
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Att leva i en kommunitet är ett sätt att fördjupa sig i den kristna tron. Det ger också möj-
lighet att leva tillsammans med andra och öva sig i att visa hänsyn och kunna förlåta.
- Man bör uppskatta både gemenskap och ensamhet, säger Emma Thorén och Annika 
Spalde som startat ”Lilla sparvens kommunitet”.

”Lilla sparvens kommunitet”:

En plats där du i stillhet 
och ro kan växa i din tro

Längtar du efter stillhet och tystnad 
och en gemenskap? Då kan boende i 
kommunitet vara något för dig!

Emma Thorén, komminister i Mull-
sjö-Sandhems församling och diako-
nen och författaren Annika Spalde 
har nu startat en sådan i Mullsjö, som 
de kallar ”Lilla sparvens kommuni-
tet”. 

På frågan vad en kommunitet är för-
klarar de att om vi tänker oss en linje 
med klosterliv i ena änden och kollek-
tivboende i den andra, så finns kom-
muniteten någonstans mitt emellan.
- Den är inte lika strikt i sin uppbygg-
nad som klostret men heller inte lika 
löst sammansatt som kollektivets bo-
ende, säger Emma och Annika.
I kommuniteten handlar det om ge-
menskap och att man fördjupar sig 
i den kristna tron. Det finns struk-
tur och en viljeinriktning, det skapas 
möjlighet till reflexion och tanke. Att 
leva tillsammans med andra ger också 
möjligheter att öva sig i förlåtelse och 
att visa hänsyn till andra människor.
- Man får leva ut det kristna livet, 
säger Emma och Annika med över-
tygelse. I kommuniteten tror man på 
det man gör och strävar mot ett ge-
mensamt mål.
En vision som de har nedtecknad är 
att leva Guds kärlek, vittna om Guds 
kärlek.

Vilka passar då att leva i en kommu-
nitet? 
- Man bör kunna uppskatta både en-
samhet och gemenskap, säger de. I 
kommuniteten samtalar man om det 
som behövs och bönen är en gemen-
sam samlingspunkt. I övrigt tänker 
man sig att kommuniteten ska passa 
som en gemenskap för par lika väl 
som singlar eller celibatärer.

Sök rätt kommunitet
För den som är intresserad av att leva 
i en kommunitet eller att komma dit 
som gäst, handlar det om att söka sig 
till rätt kommunitet. ”Lilla sparvens 
kommunitet” som Emma och Annika 
har startat får en kontemplativ inrikt-
ning vilket innebär tystnad och still-
het och med en ekologisk dimension. 
De vill visa ett sätt att leva ett gott liv 
på. 

- Man kan vara tyst tillsammans med 
andra, säger de.
Viktiga inspirationskällor för dem 
är den helige Benediktus klosterregel 
från 500-talet som handlar om hur 
olika människor kan leva tillsam-
mans.

Några av ledorden är Bendiktinska 
med genomtänkt dygnsrytm och goda 
rutiner, man strävar efter fred i alla 
relationer och övar sig i lyssnande. 
Gästfrihet finns också i ledorden vil-
ket innebär att man välkomnar gäster 
för retreat och andlig vägledning. Den 
kontemplativa inriktningen innebär 
bland annat att var och en uppmunt-
ras till daglig tyst bön och andlig läs-

ning. Det ekologiska ledordet innebär 
att man har omsorg om skapelsen, en 
omsorg som tar sig utryck på både 
små och stora sätt.

Letar efter fastighet
Emma och Annika söker nu en lämp-
lig fastighet, gärna i vår omgivning 
men är öppna för andra delar av lan-
det också för att genomföra sina pla-
ner för ”Lilla sparvens kommunitet”. 
Det är viktigt med tystnad, det ska 
vara naturens ljud och inte civilisatio-
nens som ska höras, är de noga med 
att framhålla. Några hektar mark gör 
också att verksamheten kan utvecklas 
och att de kan odla. Det måste finnas 
möjlighet att kunna ha åtminstone 
sex sovrum. I övrigt är de öppna för 
förslag!

Den som vill läsa mera om Bene-
diktus ledord kan gå in på sidan 
www.benediktsvanner.se som är 
ett nätverk av och för människor 
som vill inspireras av den bene-
diktinska andligheten.

Text: Inger Ridström

Foto: Helvi Dahlén

Diakon och författare Annika Spalde Komminister Emma Thorén
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Är du nyfiken på att leva i stillhet, tystnad och ro? 
Här finns en möjlighet att prova några vårdagar tillsammans med Emma Thorén och
Annika Spalde på Wettershus utanför Gränna. Du får vara med och utforska Benediktus 
klosterregel och dessutom möjlighet att arbeta i retreatträdgården.

Kom och lev tillsammans med Emma och Annika 
på retreatgården Wettershus!

Söder om Gränna ligger retreatgården Wettershus. Där 
har det bedrivits olika former av tysta retreater sedan 
60-talet. 

Den 13-16 maj i år kommer Emma Thorén och Annika 
Spalde att vara kaplaner där för ”Gröna Ängar-dagar”. 
De här dagarna kan beskrivas som en ”halvretreat” där 
man är i tystnad stora delar av dygnet, men där man ock-
så deltar i arbetet i retreatträdgården några timmar per 
dag, och då får man prata. Man får också delta i den dag-
liga rytmen på Wettershus med gemensamma böner och 
måltider. Det här är en mycket bra möjlighet för den som 
vill pröva att avsätta tid för tystnad, delta i regelbunden 
gemensam bön, eller bara få en trädgård att jobba i, el-
ler lära känna Benedikts klosterregel som vi kommer ut-
forska! 

Avgiften är 1950 kr för hela tiden eller 650 kr/dygn. Av-
giften är reducerad för den som bidrar med arbete i träd-
gården. I annat fall är ordinarie pris 1050/dygn. 
Anmälan och betalning sker direkt till Wettershus på
www.wettershus.se

På bönewebben be.svenskakyrkan.se kan du tända ett digitalt ljus, skriva en bön eller 
en tanke, som andra också kan läsa. Du är alltid anonym på bönewebben.
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Wilma Nyberg
Vida Johanna Friborg

Isak Nils Gillek

Vi minns våra
AVLIDNA

Maria Lisbeth Dorothéa Urge f 1919

Ingrid Eva Elisabet Pettersson f 1921

Valve Klasson f 1937

Kurt Olof Bennet Gunnarsson f 1941

Kevin Timmy Granlien f 1998

Björn Ove Dahlgren f 1947

Jan Evert Hytting f 1942

Jeanette Marie Karlsson f 1970

Ella Ingrid Ingeborg Andersson f 1928

Gunborg Elsa Maria Torstensson f 1927

Kennet Egon Georg Fransson f 1942

Evi Maj-Lis Johansson f 1933

Kerstin Elisabet Hansen Espered f 1946

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Josefine Lundqvist och Mathias Edoff
Ann-Charlotte Strömberg och Per 

Walther

Lätt att boka dop!
Välkommen att boka dop för ditt barn – eller dig 
själv! Du vet väl att man kan låta döpa sig även i 
vuxen ålder? 
På församlingsexpeditionen kan du få en liten 
broschyr som berättar om dopet och där kan du 
också boka tid. Dopet sker antingen i söndagens 
gudstjänst eller i nära anslutning till gudstjänsten 
i någon av församlingens fyra fina kyrkor. Det 
finns också möjlighet att ha dop en lördag i mån 
av tid.
Har du inte en egen dopklänning finns det att låna. Vill du ha dopfest men inte hemma 
är du välkommen att låna församlingens samlingslokal i Mullsjö eller Sandhem utan 
kostnad.
För att boka dop, tag kontakt med Mullsjö-Sandhems församlingsexpedition på tele-
fon 0392-122 00 eller e-post: mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se
Öppettider måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 10-12 och 13-15,
onsdagar klockan 13-15.

Björn i Nattvandrarna blev 
Årets Medmänniska 
2019
I förra numret av Kyrktuppen kunde vi berätta 
om Nattvandrarna i Mullsjö och föreningens 
ordförande och drivande kraft, Björn Wagenius. 
Nu kan vi gratulera honom till titeln Årets Med-
människa 2019! Det är Lions i Mullsjö som varje 
år utser en kommuninnevånare som visat särskilt 
stor omsorg om sina medmänniskor. 
Björn kom in i föreningen Nattvandrarna för fyra 
år sedan och är nu deras förgrundsfigur. Speciellt under förra hösten kom deras arbete 
i fokus när det var oroligt och skadegörelse i samhället. Kommunens fältassistenter 
drogs in och mera ansvar och arbete föll på de frivilliga Nattvandrarna.
- Vi nattvandrar för ungdomarnas skull, sa Björn och hans team när vi besökte dem 
före julen. Vi skapar trygghet och kan ge en kram där det behövs.
Björn är en blygsam människa som blev ordentligt överraskad över sin utmärkelse 
men naturligtvis tycker han att det är en heder och mycket roligt! 

Jönköpings kammarkör 
fyllde Nykyrka med 
skönsång
Jönköpings Kammarkör under ledning av Ove Got-
ting gjorde ett uppskattat besök i Mullsjö en regnig 
och blåsig lördagskväll.  ”Musik i vinterkväll” locka-
de en stor publik som snabbt fyllde Nykyrka. På pro-
grammet stod ”God so loved the World” och vi fick ta 
del av en mäktig föreställning som fyllde kyrkan med 
skön sång och musik. 
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UTKOMMER DEN 13-14 JUNI

Guiden som svarar på dina
frågor om begravning
Mullsjö-Sandhems församling har gjort en begravningsguide, 
som fi nns att hämta i kyrkorna, Kyrkans Hus i Mullsjö, Sand-
hems Församlingshem, på församlingsexpeditionen och hos 
vaktmästarna.  

Den 24-sida guiden ger dig lättillgänglig information om det 
mesta som rör begravning, till exempel vad begravningsav-
giften innebär, varför det är viktigt med begravning och vilka 
olika gravskick församlingen kan erbjuda.

Psalm 880 ur Psalmer i 2000-talet.Text: Christina LövestamMusik: Hans Kennemark

BEGRAVNINGSGUIDE

De gravljus som brinnerär spegling av Ljuset,som lyser i död,
så natten blir dag.
Det ljuset är KristusSom möter vid gränsen:Kom var inte rädd,Min vän det är jag.

Subventionerad familjerådgivning
Mullsjö-Sandhems församling erbjuder sina församlingsmedlemmar subven-
tionerad rådgivning hos Svenska kyrkans familjerådgivning i Jönköping. Där 
kan såväl par som familjer och enskilda få kvalifi cerad 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 församlings-
medlem är välkommen till ett subventionerat pris.
Personalens grundutbildning är socionom och präst med vidareutbildning. I 
samtalet kommer du att mötas av respekt för ditt eget förhållande till tro. Fa-
miljerådgivningens 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: mån-tors säkrast kl 11.30 -12
e-post: familjeradgivningen@svenskakyrkanjonkoping.se
Adress: Prästgränd 1, 553 21 Jönköping

Kyrkskjuts Bor du i Mullsjöområdet och vill ha skjuts till kyrkan?
Ring till församlingsexpeditionen, 0392-122 00 före klockan 15 på fredagen så 
hjälper vi dig. Uppge ditt telefonnummer så blir du uppringd och får besked om
när du blir hämtad.

Fem organisationer får pengar
av Sandhems syförening
Sandhems kyrkliga diakonikrets har haft årsmöte.
Sedvanliga val och förhandlingar leddes av ordförande Sune Svensson.
Av auktionens inkomna medel, rekordsumman drygt 33.000 kronor, beslöts 
att skicka pengar till följande organisationer.
Svenska kyrkans internationella arbete, Act
Läkare utan gränser
Barncancerfonden
Open doors
Smile
En mindre summa avsattes för kommande behov under året.
Nästa auktion planeras till den 12 november.
Årsmötet avslutades med kaffe och smörgåstårta.
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Kyrkans Tre Ess gjorde
succé i Nykyrka
Vid gudstjänsten i Nykyrka i början på året, gjorde Kyrkans 
Tre Ess ett framträdande inför en stor förväntansfull. De 
gjorde välförtjänt succé med sitt program ”Sikta mot stjär-
nan” där publiken får vara med och rösta fram sin favorit. 
Kyrkans tre Ess är människor, som har lite andra förutsätt-
ningar. De träffas varannan vecka I Kyrkans Hus i Mullsjö 
för att sjunga, spela och showa och ha roligt tillsammans i 
ett kravlöst sammanhang. Ibland bjuder de på en uppskat-
tad musikföreställning någon av församlingens kyrkor. 

Det är naturligtvis glädjande när många kommer till kyrkorna för att uppleva stora kon-
serter med fantastiska solister! Men det har tyvärr hänt att platserna inte räckt till alla.
I fortsättningen kommer biljetter att delas ut vid de stora evenemangen så att man sä-
kert vet att det finns plats. 
Församlingens kyrkor är öppna för alla och utan att det kostar inträde! 

Festligt och fullsatt när
kyrkan bjuder på konsert

Det ligger en tid bakom oss nu – advent och jul! Men vilka härliga 
minnen därifrån och de musikfestligheter vi fick uppleva då. 
Vi provade att ha både en adventskonsert och en julkonsert och till 
allra största delen egenproducerat med våra egna körer. Så roligt och 
så fantastiskt fint det blev. Och vilka körer vi har!! 
Kyrkorna i både Sandhem och Nykyrka fylldes till brädden av både 
toner, texter och människor. Nyårsbönen som gästades av Olof Ken-
nemark och hans vänner – Trio Törn – med så mycket egenkompo-
nerat material i folkmusikton var också verkligen en upplevelse. 

Trångt och svettigt blev det ibland och så ska det vara tänker jag. 
Tyvärr blev det så att några inte fick plats vid de stora konserterna 
och jag beklagar det verkligen och vill sända er en ursäkt. Inför kom-
mande konserter i juletid kommer vi att dela ut biljetter så att man 
säkert vet att man får plats. Vi vill understryka detta att tillgången till våra vackra kyrkorum ska vara öppen för alla och vara 
fria från inträde. 
Under hela året kommer vi att bjuda in till särskilda musikevenemang. Vi kallar det för Musik i vinterkväll, Musik i vårkväll, 
Musik i sommar- och höstkväll. Nästan alltid är det en lördag klockan 18, alltså vid helgsmål. Nu senast gästades vi av 
Jönköpings kammarkör som delade med sig av ett fantastiskt musikaliskt program. Det som ligger framför är Mariamusik 
i Bjurbäcks kyrka den 21 mars klockan 18 med Maria Karlsson, Eva Medin och Anna Jorendahl. Varmt välkomna att vara 
med i det som ordnas i våra kyrkor!

Pontus Johansson, kyrkoherde
Foto: Fredrik Gustafsson

Foto: Helvi Dahlén
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FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.
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TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

svenskakyrkan.se/act
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Ska jag besöka min gamla mamma 
som jag inte sett sedan tonåren?
Hej Emma
Jag har inte haft kontakt med min mamma sedan tonåren då vi blev osams och 
jag fl yttade hemifrån. Nu är hon gammal och sjuk och har förmodligen inte så 
länge kvar att leva. Min bror som har bättre kontakt med henne än jag själv, vill 
att jag ska åka dit och hälsa på och även hjälpa till med allt praktiskt som hon be-
höver hjälp med. Jag vet inte hur jag ska göra, känner mig oschyst gentemot min 
bror som får bära allt själv, men när jag tänker på att träffa mamma igen känns 
det bara mörkt och jobbigt. Har du något råd om hur jag ska göra?

Hälsningar S

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!
Att inte ha en god relation med sina 
föräldrar är jobbigt oavsett hur gam-
mal man är. Tyvärr är det många som 
har det så även om inte så många pra-
tar om det. Nu vet inte jag vad det var 
som gjorde att du bröt med din mam-
ma som tonåring, men om tanken på 
att träffa henne igen gör att det känns 
”mörkt och jobbigt” så tror jag att 
du skulle må väl av att tala med nå-
gon om dina upplevelser och känslor. 
Kanske en terapeut eller en präst eller 
en diakon. Det är viktigt att du res-
pekterar dig själv och dina känslor 
men det är också viktigt att du får 
hjälp att bearbeta dem. Både för din 
egen och dina anhörigas skull. 

Det som vi ofta längtar efter när ett 
sår har uppstått i en nära relation, det 
är att den andre ska se och förstå hur 

vi själva upplever situationen. Om vi 
själva upplever att den andre behand-
lat oss illa på något sätt vill vi ofta 
att den andre ska förstå det och be 
om förlåtelse. Men det händer tyvärr 
ganska sällan. Ofta blir det istället 
låsta positioner där båda parter har 
sin egen syn på saken och vill att den 
andre ska be om förlåtelse istället för 
tvärtom. Därför kan det vara en hjälp 
att komma vidare om man försöker 
se på det som skedde från den andres 
perspektiv. Det tar inte bort smärtan 
över att det blev som det blev men det 
kan skapa en förståelse som gör det 
möjligt att gå vidare. 

Några tips på vägen mot försoning 
med sina föräldrar:
    • Se dina föräldrar i ett samman-
hang – de är från en annan generation 
med andra könsroller, normer och 

värderingar.
• Analysera på distans – försök se din 
barndom utifrån.
• Våga sörja – både det som var och 
det du aldrig fi ck.
• Acceptera att du kanske aldrig kom-
mer få svar på frågan varför.

(Från boken ”Försonas med din 
barndom… och kanske du med dina 
föräldrar” av Görel Fred och Ulrika 
Hjalmarson Neideman)
Ett annat tips när det gäller din fråga 
om hur du ska förhålla dig till din 
bror och hans önskan om att du ska 
hjälpa till, är följande tankeövning: 
Tänk dig x antal år in i framtiden. Du 
är själv gammal och nära livets slut. 
Du ser tillbaka på ditt liv, hur hade du 
då velat agera i nuvarande situation?

Med hälsning från
Emma Thorén
Komminister

F råga prästen

Kyrkguiden leder dig rätt 
med karta och kalender
Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med 
hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i 
kyrkan och planera gudstjänster och annat som du inte vill 
missa. Appen är gratis och fi nns för både iPhone och Android.

Foto: Per Hård af Segerstad
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...och det är dags att städa upp efter hösten och vinterns 
mörka och blöta framfart. 
Nedblåsta pinnar och grenar ska plockas, grus ska sopas 
upp och gravarna ska bli vårfi na! Åter igen fylls kyrkogår-
darna med färg och liv!

Om gravstenen börjar se grön ut och laven börjar breda ut 
sig, kan det vara svårt att få den riktigt ren. Om du vill få 
hjälp med det, kontakta oss på kyrkogården eller expedi-
tionen. Med vår hetvattentvätt kan vi mot en avgift, tvätta 
stenen. 

Konsten att lyckas med din gravrabatt är att ha bra jord 
och plantera rikligt med blommor så att ogräset inte får 
stor yta att breda ut sig på. Kom ihåg att gödsla och vattna 
dina blommor!

Planterar du i kruka, borra ett hål i botten så att inte blom-
morna drunknar under vårens blöta dagar. 

Det är inte bara vi som njuter av knoppar och nyplanterade 
rabatter, även våra fyrbenta vänner kan lockas att smaka. 
Strö över lite blödmjöl så brukar det hålla oinbjudna gäster 
borta.

Vill du ha fi nt på graven men inte riktigt orkar, bor långt 
borta eller av någon annan anledning inte kan göra det själv 
så erbjuder Mullsjö Sandhems församling skötsel. Kontakta 
expeditionen på telefon 0392-122 00 för att få hjälp med 
just dina önskemål.
Väl mött och hoppas att vi ses ute på 
någon av våra vackra kyrkogårdar!

Från våra vaktmästare...
Nu är våren på ingång!

Har du frågor som gäller våra kyrkogårdar kontaktar du:
Nykyrka kyrkogård: Alice, telefon 070-269 10 99

Sandhem, Bjurbäck och Utvängstorp: Ove, telefon 073-067 10 26

borta.

Vill du ha fi nt på graven men inte riktigt orkar, bor långt 
borta eller av någon annan anledning inte kan göra det själv 
så erbjuder Mullsjö Sandhems församling skötsel. Kontakta 
expeditionen på telefon 0392-122 00 för att få hjälp med 
just dina önskemål.
Väl mött och hoppas att vi ses ute på 
någon av våra vackra kyrkogårdar!

Alice Gustafsson och pixabay
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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 Håkan Wickert, Uno Axell, Anders 
Lindell, Pickos Arkiv, Bengt Ljung, Jonas Heden-
born, Ingemar Hagman och Göran Hagman.

VINTRAR VI MINNS...

Anno 1910. Kvinnan är Alice Wickert.

Stråkenloppet 1988.

Hockey-Bockey- turnering på Majarinken 1965. Majarinken 
låg i skogen mellan Fiskerakan och Torestorpsleden. I dag finns 
inget som minner om denna populära mötesplats. 

T v Osbäckastuva nästa Freedes sen Kulins 
med tillhörande uthus, 1910 i Sandhem.
Allra längst till höger går idag Ängsvägen in.

Falköpingsvägen/Tunnelgatan 2010

Kaspers hus i Sandhem

1966 Posten, Sjöviks på Strandvägen
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Torestorpsbacken med kälkåkande mullsjöbor, troligen 
1910. I bakgrunden den s k Ekelundvillan där John Bauer 
ofta hälsade på sina konstnärsvänner. En liten rolig note-
ring är att det är de vuxna som åker kälke medan barnen 
tittar på! 

1985-86

Bättre sent än aldrig… Vintern 2020 kom i månadsskiftet 
februari/mars!

Snöskottning av Mullsjö brandkår, här är det Olle, Börje och Sigge Björk 
som sliter med att få bort all snö på stiftelsehusets och balkonger tak (Gun-
narsbovägen) 1963. 

Ängsgatan 79-talet 

8 februari 2008
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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
11 maj 2020. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems 
församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr. 5/2019 är:

Emmy Lidhamn, Mullsjö Karl Lidhamn Mullsjö
Levina Hultman, Mullsjö Felicia Karlqvist Okon, Mullsjö
Vincent Stenberg, Jönköping

BARNKRYSSET
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Rebecka och 
Samuel funderar 
vad fastan
betyder
Nu känner jag att det luktar vår och so-
len skiner så härligt! Jag skulle kunna 
sitta här på trappan och bara vara! 
– Samuel, känner du inte likadant?
– Hm, det kan jag tänka, Rebecka, att 
du vill sitta där som tjuren Ferdinand 
och lukta på blommorna, fast lukta på 
våren då, men jag vill ut och leka och 
testa hur fort jag kan cykla. Vet du, jag 
hörde hon prästen Emma som vi bru-
kar träffa ibland, hon sa något om att 
nu är vi mitt inne i…våren trodde jag 
att hon skulle säga, men hon sa fastan. 
Konstigt, tänkte jag, men det stämmer 
kanske för du verkar ha fastnat. Antar 
att det var det hon menade, Rebecka, 
att vi liksom sitter fast ibland, eller?
– Samuel! Fastan kallas veckorna innan 
påsk, en tid att förbereda sig för det sto-
ra vi fi rar under påsken, att Jesus dog 
och uppstod igen för oss alla. Fast vän-
ta, du kanske tänkte rätt ändå. Ibland 
är man liksom fast i hur man tänker 
och gör. Jag kanske ska våga mig på att 
cykla lite lagom fort och känna Guds 
vind mot min kind och känna vårdoften 
på det sättet och se allt det fi na vi fått 
av Gud på ett nytt sätt! Livet, varandra 
och den härliga våren! 
– Tack, Samuel och tjoho nu åker vi! 

Berättat för Maria Håkansson

- värsta bästa habibi

Jag fått hjälp av Wilmer, 5 år och Theodor, 8 år med lite påskinspirerat 
pyssel.  Du behöver pappersark i olika färger, rullar - toa eller hushålls, lim, 
sax, penna och målarfärg om du har. Har du lite pysselmaterial hemma 
fi nns det kanske också några små plastögon men annars går det lika bra att 
måla på fi gurerna. 
Kyckling med handfjädrar
Gör så här: 
1. Rita av din hand på tre papper. Klipp ut dem. 
2. Limma fast dem lite omlott på rullen.
3. Klipp ut små fötter och klipp och vik en näbb. Limma fast på rullen.
4. Måla eller limma på ögon. Klart!
Vill man kan man ju måla rullen. Små och stora händer kan ju vara med 
till fjädrarna. 

Minihönshus till kycklingarna
Vill man så är det bara att fortsätta med samma material och göra små 
minihönshus. Gör så här: 
1. Måla rullarna.
2. Till taket klipper du ut en cirkel i valfritt papper och klipper ett jack rakt 
in till mitten av cirkeln. Vik in ena skarven så att det bildas en topp. Limma 
ihop. Måla ett mönster. Har du en färgglad bullpappersform i skåpet, an-
vänd den istället!
3. Rita fönster och dörr direkt på den målade rullen eller också på små lap-
par som du klipper ut och klistrar på. 
Theodors tips är att klippa upp dörren så att kycklingen, som är gjord av 
piprensare faktiskt kan gå in och använda sitt hus.

Pyssel i påsk!
Så här lätt och roligt är det att 
göra kycklingar och hönshus!

Text och foto: Maria Håkansson
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Päronkaka med kanelsmak eller smördegsrutor 
med frukt som du väljer eft er din egen smak! 
Det blir uppskattade påskkakor till eft ermid-
dagskaff et med familj och vänner. Eller varför 
inte servera dem som dessert med en klick 
vispad grädde eller en sked glass…
Päronkaka
Det här behövs:
1 burk päronhalvor ca 400 gr
2 krm kanel  100 gr rumsvarmt smör
1 dl strösocker   2,5 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver   3 st ägg
2 msk marzanpulver  1,5 dl mjölk 

Gör så här:
Häll av päronhalvorna och dela dem i skivor. Lägg över 
dem i en smord ugnsfast form och strö över kanel. Rör 
samman smör och socker, tillsätt vetemjöl, bakpulver, mar-
zanpulver, ägg och mjölk. Rör till en jämn smet och bred 
över päronen. Grädda i ugnen i 175 grader till smeten har 
stelnat och fått fi n färg, ca 25 minuter. 
Strö över fl orsocker innan servering.

Baka påskkakor med frukt

Smördegsrutor
Det här behövs:
1 rulle färdig smördeg
Blanda 5 msk marzanpulver i 2 dl mjölk till en kräm 
Ägg till pensling  Valfri frukt 

Gör så här:
Dela smördegen till 12 rutor, vik in kanterna och tryck 
till annars släpper kanterna när degen värms i ugnen. 
Lägg en klick med vaniljkräm på varje ruta. Pensla 
med uppvispat ägg runtom. Grädda i 250 graders ugn 
i ca 7 minuter. Dekorera med valfri frukt. 

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 utlands-
svenskar har mött oss utomlands. Vi fi nns till för alla!

• Svenska kyrkan i utlandet fi nns idag på 40 platser och fi rar 
gudstjänster på ytterligare ca 100 platser runtom i världen. Där 
arbetar ca 100 anställda, allt från utsända präster, diakoner, 
kyrkomusiker och församlingspedagoger till lokalt anställda.

• Svenska kyrkan i utlandet engagerar tusentals frivilliga utom-
lands och ombud i Sverige.

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

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

• Utöver vigslar, konfi rmationer, dop, begravningar, gudstjäns-
ter och andakter genomförs sjukbesök, hembesök, barn- och 
ungdomsverksamhet och fängelsebesök.

• Svenska kyrkan i utlandet har personal som är särskilt utbil-
dad 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.

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

Recept och foto: Helvi Dahlén
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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 11 maj 2020. Märk kuvertet
”Tuppenkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.
Vinnare av Tuppenkrysset nr. 5/2019 är:

Fredrik Lindman, Mullsjö  Ing-Britt Filipsson, Mullsjö

Magnus Pettersson, Mullsjö Kaj Johansson, Utvängstorp Rosenlund

Amelie Länsberg Rylander, Sandhem.
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Grattis!

KOM AB-
RAM FRÅN

RIKTNING

KUST-
OMRÅDE

POESI

EPOK

ÄTER JÄRV

IGLOO & 
CALIPPO

KOMMA 
ATT VARA

LÖVTRÄD
AKTUELL 

TIDPUNKT
KAN EKA & 
BLOMMA

MYCKET 
FIN

MOBILI-
SERATS

TRAFIK-
SKYLT
STÄDA 

ELLER MES
AVGIFT & 
ÅRSTÖD

UTSIKTEN

HONA
FRAM-
HÄRDA

PROVA MES

TRÄD PERIFER

TAL JÄNKARE

PUTSA

AVGÅNG

GAMMALT 
MÅTT

HONA

GE EFTER

VIBRERAT
SYSSEL-

SÄTTNING

MALTA
VÄNDER 

BLAD
UTFÖR-

SÄLJNING

CHEF

MOTSTÅND

FÖR-
LÖJLIGA

STOR 
ARENA

GENUIN I SÅ FALL

RYSSJA PÅSTOD

UPP-
TÄCKER

VARA OBE-
SLUTSAM

LEDDES AV 
ARAFAT

REAKTION

HANDLING SPETS

VISA SITT 
MISSNÖJE

ORT              
ELLER ÖL

FRÅN-
SLAGEN

NÄSTA ARGON PÅ STRÅ

SNABB 
VINDSTÖT

ÄR TILL 
NYTTA FÖR 

TOMTEN

AMMAR

BESKREV

FÖRSVARS-
INRIKTADE

UMBÄRLIG UTFÖRDE
DET ÄR EN 
ROS UT-

SPRUNGEN

ENSAM I 
SITT SLAG

STRÖM-
MADE

MUSIK-
STYCKE

ÄNGSLAN

SIGNUM 
FÖR ID-

ROTT, LEK 
& SPEL

HUVUD-
STAD

ÄR FÄRSK 
FÄSTMÖ

VRISTER

KÄKATS

TÄTORT I SKÅNE

UPPLEVDE 
APOST-
LARNA 
FÖRSTA 
PINGST-
DAGEN

KNÄCKTA
GRUNDA-

DE PSYKO-
ANALYSEN

MELLAN 
NORRTÄL-

JE OCH 
GÄVLE

JÄTTAR

SVINDEL

BRÄNNS 

OCKU-
PERADE

ÄLDRE BE-
NÄMNING 

PÅ MUSLIM

FAST 
MATERIAL

RYTMISK 
IN-

DELNING
TA ELLER 
SNURRA

STÅENDE 
FÅGEL-
HUNDAR

DOFT FRÅN 
KASKELOT-
TARMAR

BLEV ASEA 
DEL AV

DANS   
ELLER 
PACKE

KORT 
NUMMER

TILL-
RÄTTA-
VISATS

NÅGOT 
SOM FÅR 

BÄR

ANVÄNDER 
KERA-
MIKER

KÖR I 
STOCK-
HOLM

SNACKAS 
ELLER 
BINDS

KOMMER 
PUNKT-          
LIG I

KAXIG
DRIVA 

OMKRING

STOR FEST 
ELLER GE 

HALS

FÖLJER 
MED 

SKICKADE 
VAROR

BIL ELLER 
MAGASIN

KÖR FÖR 
FORT

MAN ELLER 
KROPPS-

DEL

DJUP 
ÅNGER

VOTERING 
ELLER 

DÄGGDJUR

CHIFFER

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att 
Kristus…(Romarbrevet ) 

Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl, Edsbyn  Bild: Korsfästelsen av Paolo Veronese (1528–1588)

STÅLTRÅDSSTIFT                       
ELLER KLÄNGER

BRUTAL ELLER 
GRÅKALL

TIDPERIOD











 





 























 

 




















 










  












 

 










 






 




 







  






































  

















   


       





   
      












    





  

    



      

 
     







       


   

  


 

      






   

 





     

         

    


       

   








 



     





    


   


        

     



 





  


       

 


      



        

 

       

 

      

      

 

   




































     

  

 Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl 



 

 























Bild: målning av Gerard van Honthor, 1622
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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

MARS

15 11.00 Sandhems kyrka  
Familjemässa Emma Thorén. Dockorna Samuel och 
Rebecka. Sång Lovis (?).

3:e söndagen i fastan: Kampen mot ondskan

21 18.00 Bjurbäcks kyrka  
Mariamusik med Trio MEA: Maria Karlsson, Eva 
Melin, Anna Jorendahl. Pontus Johansson.

Lördag

22 11.00 Nykyrka kyrka  
Högmässa Pontus Johansson. Sandhem Gospel.

16.00 Sandhems kyrka  
Barnmusikalen Petrus. Barn- och ungdomskörerna 
och PAX. Pontus Johansson

Jungfru Marie bebådelsedag: Guds mäktiga verk

29 11.00 Nykyrka kyrka  
Högmässa Emma Thorén. Sandhems kyrkokör.

16.00 Utvängstorps kyrka  
Söndagsmässa Emma Thorén. Kören Nuevo.

5:e söndagen i fastan: Försonaren

APRIL

05 11.00 Sandhems kyrka  
Högmässa, Pontus Johansson. Barnkören Happy.

16.00 Utvängstorps kyrka  
Söndagsmässa, Emma Thorén.

Palmsöndagen: Vägen till korset

25 18.00 Sandhems kyrka 
Musik i vårkväll med Anders Sjöqvist, cello, och 
Urban Gärdborn, piano. Emma Thorén.

Lördag

26 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa Emma Thorén. 
Sandhem Gospel, besök av ”Goda nyheter”.

3:e söndagen i påsktiden: Den gode herden

MAJ

03 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson. Rogbergs-Öggestorps 
kyrkokör under ledning av Anna-Lena Gustafsson.

16.00 Utvängstorps kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson. Barnkören Happy.

4:e söndagen i påsktiden: Vägen till livet

09 18.00 Nykyrka kyrka  
Familjemässa, Emma Thorén m fl.

19.00 Sandhems kyrka   
Skärtorsdagsmässa, Pontus Johansson. 
Solist Elisabeth Sjödin Matl, sång.

Skärtorsdagen: Det nya förbundet

19 11.00 Bjurbäcks kyrka  
Högmässa.

16.00 Sandhems kyrka  
Söndagsmässa.

2:a söndagen i påsktiden: Påskens vittnen

10 16.00 Nykyrka kyrka 
Söndagsmässa. Maria Gustin Bergströms sånger med 
kören Nuevo och Sandhems kyrkokör och solister 
under ledning av Elisabeth Sjödin Matl.

5:e söndagen i påsktiden: Att växa i tro

17 11.00 Sandhems kyrka  
Familjemässa och församlingens vårfest, Pontus Jo-
hansson. Barnkören Happy, Maria Håkansson, Maria 
Karlsson.

Bönsöndagen: Bönen

21 08.00 S:t Sigfrids källa 
(vid infarten till Utvängstorps kyrka) 
Gökotta, Emma Thorén. Solist Hans Kennemark.

Kristi himmelsfärds dag: Herre över allting

24 11.00 Nykyrka kyrka  
Högmässa, Emma Thorén. Solist Mart Hallek, violin.

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Emma Thorén. Solist Mart Hallek, 
violin.

Söndagen före pingst: Hjälparen kommer

30 11.00 Nykyrka kyrka 
Konfirmationsmässa, Maria Karlsson, Gerd Lindgren, 
Pontus Johansson.

14.00 Nykyrka kyrka 
Konfirmationsmässa, Maria Karlsson, Gerd Lindgren, 
Pontus Johansson.

Pingstafton

10 11.00 Nykyrka kyrka  
Långfredagsgudstjänst, Pontus Johansson. 
Kören Nuevo.

18.00 Sandhems kyrka 
Musikgudstjänst: ”Vid graven”, Sandhems kyrkokör. 
Pontus Johansson.

Långfredagen: Korset

11 23.00 Bjurbäcks kyrka  
Påsknattsmässa Emma Thorén. 
Solist Eveline Ingelsson, sång.

Påsknatten: Genom död till liv

12 11.00 Nykyrka kyrka  
Påskdagsmässa Pontus Johansson. 
Solist Eveline Ingelsson, sång. 
Hasse Bertlin, trumpet.

Påskdagen: Kristus är uppstånden!

13 11.00 Utvängstorps kyrka 
Högmässa, Emma Thorén. 
Solist Michel Ohretall, klarinett.

Annandag påsk: Möte med den uppståndne
31 11.00 Nykyrka kyrka 

Högmässa, Pontus Johansson.

18.00Sandhems kyrka  
Vårkonsert med Sandhem gospel. Pontus Johansson.

Pingstdagen: Den heliga Anden
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Kyrktuppen kommer ut den 14-15 mars, 13-14 juni,
22-23 augusti, 24-25 oktober, 12-13 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 den 14-15 mars, 13-14 juni,

JUNI

01 18.00 Bjurbäcks kyrka 
Mässa, Per-Erik Åbom.

Annandag pingst: Andens vind över världen

07 10.00 Sandhems kyrka 
Högmässa, Emma Thorén. Solist Elisabeth Sjödin 
Matl, sång.

15.00 Hembygdsgården i Mullsjö 
Friluftsgudstjänst, Emma Thorén. Solist Elisabeth 
Sjödin Matl, sång.

Heliga trefaldighets dag: Gud - Fader, Son och Ande

14 10.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson.

18.00 Utvängstorps kyrka
Söndagsmässa, Pontus Johansson.

1:a söndagen e Trefaldighet: Vårt dop

VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA
KYRKANS HUS MULLSJÖ

Kafé Sigfrid
Måndag-fredag kl 9-12
Stickkafé
Tisdagar kl 10-12
Soff hörnan i Kafé Sigfrid 
Öppen gemenskap 
Torsdagar (ojämna veckor)
kl 14.30-16 
Öppet hus - barn 0-5 år
tillsammans med vuxen 
Torsdagar kl 9.30-12 
Miniorerna - för dig i 0:an,
1:an, 2:an eller 3:an
Onsdagar kl 17.30-18.30 
Kontakt: Maria Håkansson
Startar vecka 3
Pax 456 - för dig i 4:an,
5:an och 6:an
Lagar mat, leker, pysslar
och knåpar
Onsdagar kl 15.30-17
Konfi rmander
Måndagar kl 15.30 – 17.30 
Kontakt: Maria Karlsson

Kyrkans Tre Ess
Varannan fredag 15-16.30
För datum kontakta
Maria Håkansson 
Barnkören Happy 5-8 år
Tisdagar kl 16.15-17
Kontakt: Elisabeth Sjödin Matl
Barnkören Soulchildren
9-11 år
Onsdagar kl 16-16.45
Kontakt: Gerd Lindgren
Ungdomskören Soulteens
12-16 år
Torsdagar kl 16–17
Kontakt: Gerd Lindgren
Kyrkokören Nuevo
Tisdagar kl 18-19.30
Kontakt: Elisabeth Sjödin Matl
Barngudstjänst i kapellet
Tisdagar kl 9-9.15
Lunchbön i kapellet
Måndag-fredag kl 11.45-12
Morgonmässa i kapellet
Onsdagar kl 9

SANDHEMS
FÖRSAMLINGSHEM

UV-scouter
För dig i 3:an och uppåt
Tisdagar kl 18-19.30
Gruppen kan inte ta emot nya 
medlemmar förrän till hösten.
Är du intresserad tag kontakt 
med Ann Sääv
Öppet hus
Barn 0-5 år tillsammans med 
vuxen
Fredagar kl 9.30–12
Kontakt: Maria Håkansson 
Sandhems kyrkokör
Onsdagar kl 19.15-20.45
Kontakt: Elisabeth Sjödin Matl
Sandhem Gospel
Torsdagar kl 18.30-20.15
Kontakt: Gerd Lindgren
Öppen gemenskap
Torsdagar (jämna veckor) 
14.30-16 
Kontakt: Maria Karlsson
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MED TOMAS SJÖDIN, UR HANS BOK LITA PÅ ATT DET LJUSNAR

Lita på att det ljusnar
Det fi nns en toalett i korridoren på 
jobbet som är en övning i tillit. Den 
fi ck för något år sedan en lättare upp-
fräschning och i samband med det 
också ny belysning. Det är armaturen 
som är utmaningen. Den tänds och 
släcks med någon form av sensor som 
känner av när man kommer in i rum-
met. Det gör den också, men en liten 
stund för sent för att det skall kännas 
bekvämt.

Jag har mitt arbetsrum till så att jag 
ser både dörren och rörelsemönstret 
hos de besökande som behöver an-
vända faciliteterna. De går in, men 
hittar ingen lysknapp på insidan, 
kommer ut, letar efter lysknappen på 
utsidan men hittar den inte där heller. 
Sedan går de – mycket tvekande – in 
igen, stannar i dörröppningen och ser 
ännu mer osäkra ut. Det är i det läget 
jag brukar ropa från mitt rum: Gå in 
bara, det tänds med tiden!

Den upprepade ögonblicksbilden är 
omöjlig att inte utveckla. Situationen 
är alltför bekant för att man skall 
kunna motstå frestelsen att sätta den 
i ett större sammanhang. Den rör alla 

de tillfällen i våra liv då ljuset inte 
tänds i tid, då mörkret är det enda 
man ser. 

Och jag är i gott sällskap just här. To-
mas Tranströmer har samma tanke 
i en av sina mest kända och älskade 
dikter, Schubertiana. Där skriver han 
om att det är så mycket vi måste lita 
på för att kunna leva vår dagliga dag 
utan att sjunka genom jorden. ”Som 
när ljuset slocknar i trappan och han-
den följer – med förtroende – den 
blinda ledstången som hittar i mörk-
ret”.

Alltför ofta tvingas man inse att livs-
vandringen inte består av en rad val 
där man i lugn och ro kan fundera 
över vilken väg som är den rätta och 
bästa. Förr eller senare kommer vi till 
de passager där ljuset av någon anled-
ning släcks och det kommande steget 
är allt annat än givet. Det fi nns ingen 
lysknapp vare sig på insidan eller ut-
sidan.  

Att gå vidare kräver ett mod man inte 
känner sig äga. Den som varit eller är 
här, vet. Men hos Tranströmer fi nns 

inte bara det plötsligt mörklagda 
trapphuset. Där fi nns också den led-
stång som i överförd mening kan vara 
Gud, men också någon av alla oss 
andra. För det är här vi kommer in, 
vi som har varit där och liksom prov-
gått en liknande mörkersträcka. Vi är 
många, och vi är inte några experter 
på mörkerseende. Det enda vi egentli-
gen har att ge är vår erfarenhet. Med 
den kan vi bli varandras ledstänger, 
ett vikarierande hopp för den som 
just då ingen ljusning ser. 

Det är då vi får viska till varandra: Vi 
får lita på att det kommer att ljusna. 
Öva oss i det som är tillvarons läski-
gaste och vackraste palindrom: till-
lit. Likadant om man läser det fram-
länges som baklänges. Eller som jag 
hörde mig själv säga när en nyfunnen 
vän stod i den där dörröppningen på 
jobbet och såg konfunderad ut: Man 
måste bara gå in i mörkret och lita på 
att det ljusnar.

Tänkt & Tyckt

Foto: pixabay


