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D in l o ka l a  t i dn ing

Hamid Zafar
invandrarpojken som blev

en auktoritet inom skolvärlden

God Jul & Got t Nyt t År
önskar

Fira jul i gemenskap!
Kyrkorna välkomnar med guds-

tjänster, andakter, sång och musik

Nattvandrarna
ger ungdomarna 
trygghet och lugn

Julgranens väg till oss
börjar redan i paradiset!
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En radiostation började redan i slutet på november att 
spela julmusik oavbrutet…och ska göra det ända fram till 
jul. Det är lite smått komiskt på ett sätt att ta ut så mycket 
i förskott att när själva högtiden är inne, då har vi lyssnat 
nog. ”Nu är vi mätta på det där” och redan på juldagen 
– som ju ändå är den verkligt stora dagen under julhelgen 
– då är känslan hos oss att julen redan är förbi. Men, snart 
är det november igen då vi får göra det julmysigt på nytt. 

Det ligger någonting fi nt i att vänta och inte ta ut allt i 
förskott. Nu vet alla skolbarn att advent betyder ankomst, 
men förut var det vanligare att man felaktigt svarade 
”väntan” på frågan om vad advent betyder. Kanske var det 
första svaret så eftersom det var så vi uppfattade adventsti-
den. Snart…snart är det jul. Då visste vi att vi behövde en 
förberedelsetid som fi ck vara lite annorlunda. Som en sorts 
fastetid på samma sätt som påskhelgen har sin tid av det 
annorlunda enkla innan jublet brakar lös.

Är det något som vi kan återerövra – tid för det lite enklare 
och tid för väntan? Det ska bli så spännande att se om vi 
har tagit till oss något om det som står som svart på vitt: 
vår överkonsumtion påverkar vårt klimat och det står 
också klart att det verkligen inte håller att fortsätta så. 

Jag har fått ha två begravningar uppe i Norrbotten under 
den här hösten. Våra grabbars gammelmorfar och gammel-
mormor fi ck sluta sina dagar på jorden med 3 månaders 
mellanrum. Det hann bli 72 års äktenskap och vi tänker 
att det är fantastiskt. Jag funderar på hur livet kan få vara 
så enormt rikt och samtidigt mycket enkelt. Runtomkring 
dem har många och så viktiga relationer fått fi nnas, som de 
har vårdat sig om, deras hem var alltid öppet, alltid tid för 
samtal och gemenskap och mycket gärna kaffe med dopp. 
Vi kände till en av deras ”hemligheter”: en trygghet och 
tillit i Gud och tron på Jesus. Det var inte så stora ord om 
det där men det var alldeles tydligt ändå hur det var. Guds 
son föds i tiden och blir en historisk händelse på en verklig 
plats och är alltså inte något på det symboliska planet. Han 

kom för att göra våra liv rika, på ett alldeles annorlunda 
sätt som har med frid och tillit och kärlek att göra. Vi kan 
väl bära det med oss när vi gör våra julklappsinköp, för 
det kommer många av oss ändå att göra. Kanske det kunde 
bli lite mindre, men ändå i en sorts trygg förvissning om att 
det vare sig gör julen eller livet mindre rikt.  

Jag vill önska er alla en fridfull och välsignad jul!
Pontus Johansson
Kyrkoherde i Mullsjö-Sandhems församling
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

Herde-Krönikan
Snart är det jul – igen!

SVENSKA KYRKAN

Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö

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

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

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.

Besök oss gärna på Facebook: www.facebook.com/mullsjosandhemsforsamling
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Konfaläsningen är i full gång!
Lättsamma lekar och allvar
när ungdomarna lär känna Bibeln
Visste du att Bibeln kan engagera ungdomar på det här sättet? 
I ärlighetens namn visar bilderna en tävling där det gäller för de rekord-
många 35 konfi rmanderna att hitta bibelstället först och det slår ALD-
RIG fel, det är så spännande och man vill bara vinna! Vi som ledare, ser 
det som en del av introduktionen i att lära känna Bibeln. Och då får man 
varva det viktiga som faktiskt fi nns att hämta där, med mer lättsamma 
lekar och fakta kring Bibeln!
Kan du slå upp i Bibeln?
Joh. 3:16

Kapitel. De stora siffrorna som inleder nya 
stycken.

Vers. De små siffrorna inne i texten.

Joh. 3:16

Bibelbok (oftast förkortad till tre bokstäver). 
Slå upp innehållsförteckningen så får du veta 
på vilken sida just den här boken börjar.

Text och foto: Maria Karlsson
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Välkommen till
Julkonsert   "A Joyful Christmas"
21 december kl 18 i Nykyrka kyrka
Sandhem Gospel, Soulteens,
Soulchildren med solister och band

Samling vid julkrubban
24 december kl 11 i Sandhems kyrka
Familjejulbön
Solosång Millie

Samling vid julkrubban
24 december kl 11 i Nykyrka kyrka
Familjejulbön, musik,
solosång Elisabeth Sjödin Matl

Julnattsmässa
24 december kl 23 i Bjurbäcks kyrka

Julnattsmässa
24 december kl 23 i Utvängstorp kyrka

Läs mer om alla       aktiviteter på sida 32
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kyrkorna i jul
Julotta
25 december kl 7 i Sandhems kyrka
Sandhems kyrkokör

Julotta
25 december kl 7 i Nykyrka kyrka
Solosång Maja Wikenmark

Högmässa
26 december kl 11 i Nykyrka kyrka
Präst och solist Maria Smeds

Nyårsbön
31 december kl 17 i Sandhems kyrka
Trio Törn med Olof Kennemark violin,
Klara Källström cello, Petrus Dillner
nyckelharpa.

Läs mer om alla       aktiviteter på sida 32
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Trettonhelg med sång, musik och labyrintvandring:

Var med och fira de öster-
ländska stjärntydarna!
Vi är nu inne i årets mörkaste tid, men som det står i psalm 797 ”Vi se 
ju inga stjärnor där intet mörker är.” Och hur fantastiskt är det inte att 
få se en klar stjärnhimmel! 

Under trettonhelgen firar vi att de österländska stjärntydarna som följt 
en stjärna för att hitta Jesusbarnet äntligen kommer fram. I Mullsjö-
Sandhems församling uppmärksammas det på lite olika sätt.

För mer info kontakta emma.thoren@svenskakyrkan.se

Foto: Bildbanken IKON och Fredrik Gustafsson

Trettondedagsafton 5 januari
Kl 11 Nykyrka, gudstjänst med kyrkans Tre Ess 
Kl 16 Labyrinten på Sandhems kyrkogård,
labyrintvandring med eld och marschaller, se info 
nedan! 
Du som vill vara med är varmt välkommen, men 
ta på dig rejält med kläder, det kommer att vara 
kallt. 

Trettondagen 6 januari
Kl 11 Sandhems kyrka
Högmässa med kyrkokören Nuevo

Labyrintvandring
Under en, förhoppningsvis, stjärnklar himmel får vi vandra sakta genom labyrinten i gemenskap men 
tystnad. I mitten brinner en eld som lyser upp mörkret och hjälper oss att finna vägen. Den påminner oss 
om Guds ljus och vägledning. I Nehemja står det: ”Du ledde dem om dagen i en pelare av moln och om 
natten i en pelare av eld, som lyste den väg de skulle gå.” Under vandringen i labyrinten får vi möjlighet 
att be och reflektera över våra egna liv och det som är viktigt för oss. Vandringen inleds och avslutas med 
en gemensam andakt.
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Kyrkoherde Pontus Johanssons
tankar inför det nya året 2020:

Att leva hoppfullt
När jag tänker på Mullsjöbygden, så 
är det ett ord som seglar upp liksom 
över andra ord: hoppfullt! Det finns 
mycket här som är så värdefullt och 
fullt av hopp som vi nog behöver på-
minna varandra om. Det finns en när-
het här som många andra samhällen 
och kommuner säkert kan avundas 
oss. När problem tornar upp sig av 
olika slag är gemenskap och goda re-
lationer så viktiga. Gemenskap finns 
liksom för sin egen skull. Den är lik-
som gott nog. Men ibland – och ofta i 
svåra tider får relationen och gemen-
skapen visa sin ännu större potential. 
Livet kan bli mer delande men det 

innebär inte att det blir fattigare för 
den skull utan snarare tvärtom. Och 
vi märker av ett djupt engagemang 
för ett gott samhälle i allt förenings-
liv, i nattvandrare, i församlingarna, 
i kulturlivet och näringsliv och väg-
bygge och allt vad det kan vara. Här 
finns en kultur av engagemang som vi 
inte ska ta för given men verkligen ta 
hand om.

Tala och tänka tillsammans
Det här med potential är så spännan-
de. Vid höstens husförhör i Bjurbäck 
– traditionen är livskraftig – var det 
just klimatet som var i fokus för våra 

samtal. För mig blir det så tydligt hur 
givande det är när man får tala och 
tänka och fundera tillsammans. En 
aspekt som vi talade om var det här 
med potential. Klimatförändringarna 
som vi står inför, och redan faktiskt 
upplever något av, kan få oss att 
tappa modet. Eller så ger vi rum för 
hopp. Den miljö- och klimatforskning 
som pågår nu är ändå faktiskt bara i 
sin linda. Tekniska framsteg och inn-
ovationer – troligtvis är det så – ”you 
ain't seen nothing yet!”

Grunden för vårt hopp
Hoppfullhet behöver ha sina rötter 
någonstans, och det där är viktigt. 
Vi måste vara rädda om vår egen och 
andras integritet. Och så pass mycket 
förstår vi att klimathot och klimat-
ångest mycket skickligt kommer att 
utnyttjas av dem som vill tillskansa 
sig större makt och inflytande. Då 
måste vi hålla huvudet kallt och hjär-
tat varmt och vara förankrade i det 
som är grunden för vårt hopp. Det 
är inte till vilket pris eller uppoffring 
som helst som till och med något så 
viktigt som klimatkamp är värt kost-
naden. 
För den som har en kristen bekän-
nelse är det givet: det är relationen 
till Jesus och det rike som är hans och 
Guds ord om människans räddning 
som är det viktigaste. Kyrkan kan 
inte låta något annat ta första platsen. 
Och det där kan komma att väcka 
omvärldens indignation: ”har ni inte 
annat, mycket viktigare saker att tän-
ka på?! Kom igen nu och visa att ni 
kan lämna det där bakom er. Var med 
i vår kamp istället!” 

Fria att kämpa
Människans eviga liv och relation 
med Gud får vi aldrig släppa. Vi är 
ändå alldeles fria att kämpa för bättre 
villkor för hela skapelsen, människor-
na, djur och växter, luft, vatten och 
rymd. 
Inför ett nytt år – våga hoppas! 
Inför året som nu ligger framför oss, 
våga hoppas och våga tro! 
För idag och imorgon och året som 
ligger framför: våga leva i kärlek! 

”Min kropp och mitt mod må svika, 
men jag har Gud, han är min klippa 
för evigt!”
Ps 73:26
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Nyfi ken
på...

Från en tidig uppväxt i Afghanistan till en auktoritet inom svenska skolvärlden.
Hamid Zafar har gjort en raketkarriär! Hans insatser för en göteborgsskola med stora 
problem belönades med utmärkelsen Årets Svensk. Sedan årsskiftet är han ansvarig för 
utbildningen av Mullsjö kommuns skolbarn.
På kort tid har Hamid Zafar blivit en 
auktoritet när det handlar om skol-
frågor och han syns och hörs nume-
ra ofta i debatten om landets skolor 
och undervisningen där. Sedan första 
januari i år är han Barn- och Utbild-
ningschef i Mullsjö kommun. 
Hamids karriär inom skolväsendet 
har varit kort och spikrak. Vid en 
ålder av 37 år har han förutom sin 
utbildning hunnit med att vara gym-
nasielärare, utredare och handläggare 
vid Statens skolinspektion och han 
har fångat upp en skola som var i fritt 
fall, som han själv säger om Biskops-
gårdens skola i Göteborg. Han har 
också utsetts till Årets Svensk för sitt 
arbete med skolan i Biskopsgården. 
Blir nästa steg skolminister? Han slår 
inte ifrån sig helt om han skulle bli 
uppringd och tillfrågad om ”sitt livs 
chans”, får vi veta.
Hamid kom till Sverige som 5-åring 
1987 från Afghanistan. Pappa hade 
några år tidigare fl ytt undan den 
ryska ockupationen i hemlandet och 
hade egentligen siktet inställt på USA 
berättar Hamid. Han mellanlandade 
i Sverige på sin resa och upplevde 
att det var ett fi nt land med trevliga 
människor. Resten av familjen vilket 
innebär mamma och sju syskon kom 
därefter till Sverige. Familjen bosatte 
sig i Biskopsgården i Göteborg, i dag 
ett utsatt område med stor gängkrimi-
nalitet. Hamid gick i Sjumilaskolan 
dit han så småningom skulle återvän-
da, nu som rektor.
Alla Hamids sju syskon har i dag 
gjort karriär. Syskonskaran består nu-
mera av systemvetare, ingenjörer av 
olika kategorier, ortopedläkare, stu-

dent i internatio-
nella relationer. 
I m p o n e r a n d e ! 
Hamid förkla-
rar det med att 
pappa talade om 
för sina barn att 
de hade kommit 
till möjligheter-
nas land och då 
var det fel att inte 
ta tillvara på de 
möjligheter som 
fanns. Att Hamid 
skulle ägna sig 
åt skolans värld 
var enligt honom 
själv en självklar-
het! Direkt från 
gymnasiet blev 
det högskolestu-
dier och sedan 
har karriären ta-
git fart.

Vände
utvecklingen
När han efter 15 år kom tillbaka till 
sin gamla skola i Biskopsgården som 
rektor, var det en annan skola än den 
han lämnat som elev. Skolinspektio-
nen krävde skolan på ett stort vitesbe-
lopp om man inte åtgärdade proble-
men. Tillsammans med rektorskolle-
ger och lärare lyckades han vända ut-
vecklingen. Det blev en rad konkreta 
åtgärder med ordnade rutiner, de som 
åstadkom skadegörelse fi ck betala för 
sig och lärarna blev tydliga och kon-
sekventa.
- Det är ofta småsaker men det gör 
jätteskillnad, säger Hamid. Idag utbil-

das lärarna till mentorer och coacher. 
De är inte längre den kunskapskälla 
de en gång varit. Lärarna behöver bli 
stärkta i sitt ledarskap. 
- Allt arbete måste börja i klassrum-
met, slår han fast. Både lärare och 
elever måste uppleva klassrummet 
som en trygg plats att vara på.

Behövs modiga beslut
- Det är vuxenvärlden som brister när 
barnen inte fungerar, säger Hamid. 
Vi som vuxna måste vara tydliga och 
visa att vi har höga förväntningar på 
våra barn. Det ligger ett stort ansvar 
på föräldrarna, ansvar mot barnen att 

- Det är vi vuxna som brister
när barnen inte fungerar

BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF

HAMID ZAFAR

- Vi som vuxna måste vara tydliga och visa att vi har höga förväntningar
på våra barn, säger Hamid Zafar, högst ansvarig för barnens skolgång i
kommunen.
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stötta dem.
Hamid pratar om de låga förvänt-
ningarnas rasism, som skapar en of-
fermentalitet. Vi behöver ha högre 
förväntningar på våra ungdomar an-
nars växer en offerkänsla hos dem.
Hamid berättar om kontakten han 
hade med en pappa vars son behövde 
hjälp med läxläsningen men pappan 
tyckte inte att han hade tillräckligt 
bra kunskaper i svenska språket för 
att hjälpa till. Hamids uppmaning till 
pappan var att han måste visa sin son 
att det här är viktigt och du är vik-
tig. Det är oväsentligt med dina egna 
bristande kunskaper. Det duger inte 
att du uppmanar sonen att göra läxan 
och sedan själv lägga dig i tv-soffan 
med mobilen!

- Skolan är samhället i miniatyr, den 
ska stå stark i alla situationer, säger 
Hamid. 
Därför är han förvånad över att rek-
torerna i vårt land inte hörs mera. 
De har mycket att säga om samhället 
men det verkar som om de inte ska 
sticka ut, inte göra sig obekväma.
- Det har dock blivit bättre, säger han. 
Det så kallade lärarupproret där lan-
dets lärare protesterade mot kraftiga 
nedskärningar och försämrade resur-
ser fick rektorerna att engagera sig. 
- Staten har försvagats, säger Hamid, 
den har fått en diffus roll. Men idag 
behövs modiga beslut och vilja. Det 
har blivit en demontering av aukto-
riteter. Uppfostran har fått en negativ 
klang. Man blandar ihop auktoritet 
och auktoritär! 

Med fötterna i två kulturer
Född i Afghanistan, kom till Sverige 
som 5-årig flykting och idag vid 37 
års ålder en auktoritet inom skolvä-
sendet i Sverige. 
Inte så konstigt tycker Hamid själv. 
- Jag kan betrakta samhället med en 
utomståendes ögon, svarar han på 
funderingen. Jag står stadigt med föt-
terna i båda kulturerna och kan bryta 
normerna.
Som exempel på människors sätt att 
fungera i sitt födelseland och sitt nu-
varande hemland, tar han vad som 
händer när en resenär kliver på bus-
sen där det bara sitter en enda passa-
gerare. I Afghanistan är det självklart 
att sätta sig bredvid den andra män-
niskan och inleda en lättsam konver-
sation. I Sverige skulle detta inte in-
träffa!

Här vill vi inte sticka ut, ”lagom” är 
en del av kulturen.
Själv känner Hamid sig som svensk, 
förklarar han men tar gärna det bästa 
från båda kulturerna. Som muslim 
firar han inte en svensk jul. Svenska 
seder förknippar han gärna med mat 
och berättar att han älskar godis, ju-
lens knäck och lussekatter.

Gynnsam marknadsföring
De senaste årens stora tillströmning 
av flyktingar till Sverige har naturligt-
vis gett tankar och funderingar också 
hos Hamid.
- Det är en gynnsam marknadsföring 
av Sverige, som lockar hit människ-
or, säger han. Sverige framställs som 
ett land dit det är relativt enkelt att 
komma. Det är ett öppet och solida-
riskt land men inget sägs om krav och 
förväntningar. Den vanligaste miss-
uppfattningen bland nyanlända är 
att man inte har klart för sig att so-
cialbidrag är skattemedel, det är inte 
”manna som regnar från himlen”!
- Allt börjar med språket, säger Ha-
mid med övertygelse. 
Själv lärde han sig snabbt svenska i 
pulkabacken i Göteborg!
- SFI, svenska för invandrare, skulle 
skärpas upp, fortsätter han. Det bor-
de vara obligatoriskt och lektionsda-
garna skulle vara längre annars hin-
ner man inte lära sig det man ska.
Han är positiv till det omdiskuterade 
språktestet och är kritisk till dem som 
säger att språkkunskaperna inte är så 
viktiga. De vet inte hur det känns för 

till exempel en somalisk kvinna som 
sitter isolerad hemma och inte kan 
göra sig förstådd på sitt nya hemlands 
språk.
- Människan är ett flockdjur, säger 
Hamid. Titta bara på hur svenskarna 
som emigrerade till USA gjorde. De 
bosatte sig till största delen i samma 
område och så gör dagens invandrare 
också. Konsekvensen blir segregation, 
boendet måste spridas ut över landet.

Vill se resultat!
Sedan årsskiftet är alltså Hamid hög-
sta ansvariga för barnens skolgång 
och utbildning i Mullsjö kommun. Ef-
ter sitt framgångsrika arbete med sko-
lorna i Biskopsgården i Göteborg, är 
det lätt att tro att han blev uppringd 
och tillfrågad om han var villig att ta 
sig an ännu ett utmanande arbete. 
- Nej jag sökte mig hit, säger han. Ef-
ter rektorstjänsten sökte jag ett arbete 
på strategisk nivå och fick göra som 
alla andra, svara på en annons.
En fråga som han har fått många 
gånger under året är hur länge han 
tänker stanna här.
- Så länge det behövs, svarar han på 
frågan. Kommunen är inget själv-
spelande piano, det finns mycket att 
göra. Jag vill vara med att vända på 
budgetunderskottet, det är en morot. 
Jag är tävlingsinriktad och vill inte 
lämna något ofullständigt. Jag vill se 
resultat!

Text: Inger Ridström, foto Helvi Dahlén

Kyrktuppen var intressant läsning och speciellt 
väckte Mullsjöminnen Hamids intresse!

Oväntat och totalt överraskande, sa Hamid när han 
fick utmärkelsen Årets svensk 2018.
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Nu är församlingens 
julgranar på plats!
Det är inte enbart hemma som vi älskar att ha julgran. 
Också i församlingens fyra kyrkor vill vi se den omtyckta 
symbolen för julen. Det är vaktmästarna, som ser till att vi 
får glädjas åt granarna. 

I dag är det Ove Algotsson, Fredrik 
Rydholm och Alice Gustafsson, som 
sköter arbetet med julgranarna. Den 
ståtliga utomhusgranen vid Nykyrka 
kyrka i Mullsjö har skänkts av fa-
miljen på Liabäcks gård under 40 år, 
berättar vaktmästarna. Det är en tra-
dition som har gått i arv från far till 
son. De övriga granarna till försam-
lingens kyrkor är skänkta av Skara 
stift. Arbetet med att ta ned granarna, 
transportera dem, klä dem med ljus 
och inte minst att resa dem, gör alltså 
våra vaktmästare. De är dock noga 
med att framhålla att i Sandhem får 
de stor och god hjälp med arbetet av 
Sune Jansson på Sibbarps gård.
Det har varierat lite under åren mel-
lan att ha granen eller granarna inne 
i kyrkan eller att vi möts av en ståtlig 
gran utomhus. I Bjurbäcks kyrka har 
det även funnits en adventsgran med 
levande ljus, likaså i Utvängstorps 
kyrka. Numera är granarna dekore-

rade med ledslingor men i början på 
-90-talet dekorerades de då två gra-
narna inomhus i Sandhem med svens-
ka flaggor gjorda av papper.

Trevlig tradition
Det är skillnad i storlek på de granar 
vi har i våra hem och kyrkornas! Ut-
omhusgranarna mäter mellan sju och 
elva meter i höjd, innegranarna mel-
lan fyra och fem meter och de två i 
Nykyrkas kor två och en halv meter. 
Det ställer stora krav på vaktmäs-
tarna när de ska resa de här jättegra-
narna och samtidigt klä dem med 
ledslingor. Och visst har det förekom-
mit incidenter avslöjar vaktmästarna! 
Men dess bättre inte av allvarligare 
art. Det har blivit en trevlig tradition 
att när granen är rest, fira med en 
tårta att det har gått bra, ofta deltar 
också pensionerade vaktmästare.
Till första advent är alla julgranar 
både inne och ute tända och får lysa 

till Tjugondag Knut eller Kyndels-
mässodagen.
Är det svårt att välja ut en vacker 
gran till hemmet? Det är faktiskt lika 
knepigt att välja gran till kyrkorna får 
vi veta.
- Det är prestige i granletandet, avslö-
jar Ove. Sedan kommer en besökare 
och ger oss beröm för den fina julgra-
nen medan nästa tycker att vi kunde 
ha hittat något vackrare…
Blir det plastgran i kyrkorna?
- Inte så länge vi är vaktmästare, sva-
rar tre vaktmästare i kör!

Text: Inger Ridström, foto Ove Algotsson
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Julgranen är egentligen
ett träd från paradiset
Ingen jul utan gran! Så är det för många människor. 
Men granens väg till våra vardagsrum är slingrig och 
börjar redan i paradiset. Till oss kom granen i mitten 
på 1700-talet via Tyskland. Mycket av det vi de-
korerar granen med har gamla kristna symboler och 
Martin Luther sägs vara den första som smyckade 
granen med levande ljus.
Sverige lär vara världens julgranstätaste 
land. Vi använder omkring sex miljoner 
granar varje år. Hälften köps och hälf-
ten huggs på egen hand, inte alltid med 
tillstånd från markägaren. 
De här granarna kläs sedan med ljus, 
glitter, kulor och olika figurer. Pyntet är 
förstås till för att vara vackert, men en 
hel del är också kristna symboler.

Kommer från Tyskland
Som så mycket annat när det gäller 
svenska jultraditioner kan vi hitta ur-
sprunget till julgranen i Tyskland för 
ungefär 500 år sedan. Fast vissa histo-
riker vill gå ännu längre tillbaka. I ro-
marriket fanns under antiken en sed att 
markera vintersolståndet genom att ta 
in kvistar från året runt-gröna växter. 
De symboliserade den obrutna livskraf-
ten.
Växterna fanns också med i kyrkornas 
mysteriespel under medeltiden. På jul-
dagen firades Jesu födelse. Men dagen 
innan, det vill säga vår julafton, hand-
lade berättelserna om de första männis-
korna och händelserna i Edens lustgård.
Grönskan fick då symbolisera träden i 
paradiset. Därför började man hänga 
upp röda äpplen i grenarna. De äpple-
na har senare blivit de kulor i glas eller 
plast som vi numera använder.

Luther och granen
Omkring år 1500 började de smyckade 
träden att flytta in i bostadshusen. Först 
hos familjer som hade det gott ställt, 
sedan allt mer allmänt. Det skedde inte 
alltid i takt med naturen och 1554 för-
bjöds därför all granhuggning i staden 
Freiburg med omnejd.
Pyntet utvecklade också. Det berättas 
att Martin Luther var den förste som 
tog in en gran och smyckade den med 
tända ljus. Detta sedan han på julaf-

tonskvällen vandrat genom 
skogen och hittat vägen hem 
genom att följa de glittrande 
stjärnorna som lyste över trä-
den.
Berättelsen har bara ett fel: 
den är inte sann. Troligen 
härstammar den från 1800-talet och 
den tidens romantiska tänkande. Dä-
remot finns det en riktig koppling till 
Luther, eftersom julgranen framför allt 
blev populär i protestantiska hem. Ka-
toliker föredrog att använda julkrubba. 
Denna skillnad levde kvar länge, och 
det var inte förrän 1982 som en gran 
restes på Petersplatsen i Rom. 

Spreds över världen
Till Sverige kom julgranen i mitten av 
1700-talet. Premiären lär ha skett på 
Stora Sundby herrgård i Södermanland. 
Där finns dokument som talar om en 
gran med vaxljus och gotter.
Under 1800-talet spred sig bruket med 
julgran till allt bredare grupper, och 
till allt fler länder. Något som bidrog 
till framgången var en bild på hur det 
engelska kungaparet drottning Victoria 
och prins Albert klädde en gran. Bilden 
spreds både i tidningar och som vykort 
och anses ha varit med och bidragit till 
att julgranen blev populär i USA.
Under 1900-talet har granens segertåg 
fortsatt över världen, och den före-
kommer numera även i länder där man 
egentligen inte firar jul. Och vi svenskar 
med våra stora skogar är troligen det 
mest granälskande folket i världen, 
även om vi nog inte alltid tänker på att 
det är ett paradisträd vi tar in.

1419. Ett julträd smyckat med 
äpplen, nötter, frukter och pep-
parkakor ställs upp i Freiburg, 
Tyskland.
1611. För första gången tänds le-
vande ljus i en gran. Det sker hos 
hertiginnan Dorothea Sibylle von 
Schlesien.
1741. Första dokumenterade jul-
granen i Sverige.
1830. Tyska invandrare inför tra-
ditionen med julgran i Amerika.
1850. De första glaskulorna till 
julgranar tillverkas i Tyskland.
1882. Den elektriska julgransbe-
lysningen presenteras i USA.

Julgranens symboler
Själva granen: Det alltid gröna 
trädet symboliserar evigt liv.
Ljusen: En symbol för Jesus som 
världens ljus.
Kulorna: Påminner om frukten på 
Livets träd i paradiset.
Halmänglar: Syftar på änglarna 
som sjöng för herdarna att Jesus 
var född.
Stjärnan i toppen: En symbol för 
Betlehems stjärna som visade vä-
gen till stallet där Jesus föddes.

Julgranen år för år

Text: Sven-Erik Falk

Foto: Rolf Handke/pixelio.de

och Sven-Erik Falk
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Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN

Höstfint men lite svalt var det när Wilma Nyberg döptes i hemmet den 27 oktober av 
kyrkoherde Pontus Johansson. Föräldrarna heter Lina och Joakim och Alexandra som 
håller Wilma är fadder. Dopvattnet förvarades i termos fram till själva dopet. 

Elis Karl Harry Dahlén döptes i Utvängstorps kyrka den 16 november av kyrkoherde 
Pontus Johansson. Föräldrarna heter Petra och Stefan och bröderna Alfons och Vilgot. 
Faddrar är Therese och Christian.

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 bro-
schyr 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 möj-
lighet 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 kost-
nad.
För att boka dop, tag kontakt med Mullsjö-Sandhems församlingsexpedition på telefon 
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.

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA
Ellen Anna Adele Jalessi

Melvin Mats Lennart Andersson
Alva Maria Axelina Abrahamsson

Emil Dennis Gustavsson
Nimer Joakim Lidbrandt Cruz
Signe Maria Elisabeth Melz

Casper Lukas Johansson Lund
Ella Linnéa Berit Ek Carlsson

My Anita Kristina Håkansson Brunell
Catie Alli Vendela Blixt

Stella Elin Löwing
Svante Hans Tommy Didriksson

Vi minns våra
AVLIDNA

Eva Iris Margareta Bertilsson f 1938
Carl-Göran Eneskjöld f 1944
Yngve Algot Berfeld f 1919
Jan-Olof Håkansson f 1942
Gunnar Evert Agrell f 1935

Kerstin Elisabet Espered f 1946
Lars-Åke Ferm f 1949

Kaj Georg Wernald f 1949

Vi gratulerar våra
NYGIFTA

Regina Kristensson och 
Kestutis Apanavicius
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UTKOMMER DEN 14-15 MARS

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.

Jubileumsband fyllde Nykyrka med glad jazz
Nykyrka fylldes av musikglada 
människor en oktoberkväll när Corgi 
JazzBand bjöd på New Orleansjazz 
av hög klass! Det fi nns en extra kopp-
ling till Mullsjö eftersom församling-
ens egen kantor Elisabeth Sjödin Matl 
spelar piano i bandet!
Hans Frisell startade Corgi JazzBand 
1983 i Jönköping som jubileumsband 
när Jönköpings stad fi rade 700-års-
jubileum och bandet är fortfarande 

"still going strong". New Orleans-
jazz har sitt ursprung i den kyrkliga 
musiken i den Amerikanska södern. 
Bandet består av piano, klarinett/sax, 
trumpet, piano, bas och trummor.
- Vi spelar otroligt mycket, vilket vi 
tycker är kul, säger bandets ledare. 
Vi spelar på många olika estrader allt 
från kyrkor till profana konsertsce-
ner. 

- En annorlunda spelning var förra 
året då vi spelade vid en begravnings-
gudstjänst i Nykyrka i Mullsjö, säger 
Hans Frisell. Släkten hade önskat vår 
stil av musik och det blev uppskattat 
precis som den avlidne mannen från 
Göteborg med rötter i Mullsjö, hade 
önskat. 

Foto: Fredrik Gustafsson

Succé för Öppet hus
som nystartade i Sandhems Församlingshem under 
hösten. Det har blivit mycket uppskattat och lockat 
många. Barn mellan 0 till 5 år tillsammans med vuxen 
är välkomna på fredagar mellan klockan 9.30-12. 
Efter juluppehållet startar Öppet hus igen vecka 3. 
Välkomna önskar Maria och Eleonore!
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Hänt & Hört

En dag i sagans värld
Det for en fullastad buss med förvän-
tansfulla barn och vuxna till Vimmerby 
en dag på höstlovet. Luften var frisk 
och klar och inne på Astrids Lindgrens 
Värld blandades den med doften från 
tända grillar och nyrostade mandlar - 
höstmarknaden var i full gång! 
Vi fick möta Pippi, Emil, Madicken och 
Ronja och gå in i Lottas hus på Bråk-
makargatan för att äta pannkakor och 

smaska på glaserade äpplen. Vilken 
härlig höstlovsdag!

Frågan är...
Tycker Gud om barn som gör hyss, som 
Emil?
Ja, det gör Gud!
Tycker Gud om barn som är egoistiska 
oberäkneliga, som Karlsson på taket? 
Ja, det gör Gud!

Tycker Gud om barn som säger emot 
vuxna och är allmänt ouppfostrade, 
som Pippi?
Ja, det gör Gud!
Tycker Gud om barn som är vilda och 
upproriska, som Ronja?
Ja, det gör Gud!
Gud tycker om alla barn – alltid!

Text och foto: Maria Karlsson
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Kransbindning i Kyrkans Hus
en uppskattad jultradition
Det har blivit något av en tradition att 
tjuvstarta julen i samband med försam-
lingens årliga kransbindning i Kyrkans 
Hus i Mullsjö. I mitten på november var 
det dags igen! Doften av glögg, pepparka-
kor, lussekatter och enris blandades med 
julmusiken som strömmade ut från hög-
talarna. Stämningen var på topp, rummet 
fyllt av förväntansfulla människor och 
visst blev resultatet som vanligt jättefina 
juldekorationer!

Text och foto: Maria Karlsson

Vilken kväll när syföreningsauktionen 
i Sandhem slog nytt rekord!
Vilken kväll det blev!  Mycket folk kom, det var riktigt 
trångt runt lotteriborden när klockan blev 17.30  och vi 
började sälja lotter. 
Klockan 18 stod Sandhem Gospel på scenen och sjöng 
inspirerat under ledning av kantor Gerd Lindgren.
Efter kaffepaus med hembakat bröd var det dags för Sune 
Svensson att svinga klubban. Som vanligt fick han fart på 
buden och snart var alla skänkta saker sålda och alla vin-
ster utdelade. 
Kvällen avslutades med andakt av kyrkoherde Pontus Jo-
hansson.
Dagen efter kunde vi med glädje och tacksamhet räkna 
ihop behållningen till rekordsumman 33.040 kronor. Fan-
tastiskt!  
Årsmötet i februari kommer att besluta om hur pengarna 
ska användas men vanligtvis är det några olika hjälporga-
nisationer som får ta del av pengarna.
Ett stort och varmt tack från oss i Sandhems kyrkliga sy-
förening till alla som bidragit! 

Text: Irene Alfredsson, foto: Helvi Dahlén
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Smygpremiär på nya 
pilgrimsleden
I början på oktober fick vi testa att pilgrimsvandra 
mellan Sandhems och Vistorps kyrkor på den bli-
vande pilgrimsleden, Norra S:t Sigfridsleden. Le-
den kommer att bli totalt 7,5 mil lång och inom 
Jönköpings län ska den sträcka sig från Sofiakyr-
kan i Jönköping till Kyrkeslätt. Invigning i maj 
nästa år. 
Himlen var blå, solen sken och gula löv dansade i 
luften. En fantastisk höstdag!

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 kvalificerad hjälp till ett pris av 100 
kronor/samtal för enskilda och 200 kronor/samtal för par och familjer vid 10 
tillfällen och därefter är det utan kostnad. Även den som inte är 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

Hänt & Hört

Klimatet i centrum
vid höstens hus-
förhör i Bjurbäck
Husförhören i Bjurbäcks socken har tradi-
tionsenligt hållits under hösten. Numera är 
det inte förhör i egentlig mening, utan sam-
tal i ett givet ämne. I år var det klimatet – 
givetvis! – som stod i fokus. Gemenskapen 
med grannarna i roten och samtalen kring 
det välfyllda kaffebordet, ingår och är också 
betydelsefullt vid husförhöret!
Bjurbäcks socken är sedan gammalt uppde-
lat i sex rotar. Traditionen med husförhör 
har levt kvar tror man ända sedan 1600-ta-
let med några års uppehåll på 1920-talet.

Foto: Henrik Adamsson m fl
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Succé när adventskonserten gav oss
stämningsfull julmusik!
Vilken fantastisk inledning på adventstiden – och inte minst det nya kyrkoåret, när det bjöds på adventskonsert i Sandhems 
kyrka den första söndagen i advent.
Kyrkan var fylld till bristningsgränsen med en publik som blev både glada, lyckliga och berörda av den vackra julmusiken.
Sandhems kyrkokör fick publiken i julstämning och till sin hjälp hade de ett antal duktiga solister; Hans Kennemark på fiol, 
Maria Karlsson med sång, Marcus Ohretall på trumpet, Molly Hedström och Sigrid Utbult på tvärflöjt och Gustav Gyllen-
hammar på orgel och piano. Bakom hela arrangemanget och på piano fanns Mullsjö-Sandhems församlings egen musiker 
Elisabeth Sjödin Matl.
Kyrkoherde Pontus Johansson stod för en kort andakt.
Applåderna var både många och långa och tacksamheten stor för en fin decemberkväll!

PS. Församlingen bjuder på mera julmusik! Den 21 december är det julkonsert i Nykyrka klockan 18! Se sidan 4!

Foto: Fredrik Gustafsson
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SKUT-ombudet Nicole Morgny:
Vi gjorde som aposteln Paulus 
- vi valde Grekland!
Mullsjö-Sandhems församlings ombud för Svenska kyrkan i utlandet har varit på en
händelserik resa till Svenska kyrkan i Aten. En liten församling men geografiskt sträcker 
den sig ända ut i den grekiska övärlden. Här berättar hon om en kyrka där mycket är
välbekant hemifrån men också helt andra omständigheter att arbeta under. 

När SKUT-rådet (Svenska kyrkan i 
utlandet) träffades för ett antal må-
nader sedan i Skara enades vi om att 
vår studieresa i år borde gå till SKUT-
kyrkan i Aten. Till stor del berodde 
beslutet på att rådets ordförande Gö-
ran Sagen för många år sedan var sjö-
manspräst i Aten under 13 år. Görans 
berättelser och hans kärlek till tiden 
där påverkade vårt val i stor utsträck-
ning! 
St. Paulusgården heter SKUT-kyrkan i 
Aten och den ligger mitt i det mysiga 
Plaka-området. Det första jag lade 
märke till var flaggorna från olika 
länder som fladdrade i vinden och 
solen som sken välkomnande. Precis 
som det ska vara när man kommer till 
en utlandskyrka!
Vi möttes av kyrkoherde Björn Kling, 
uppvuxen i Skellefteå, som arbetat i 
Aten under några år. Lägenheten var 
inte stor, men gav ett gemytligt in-
tryck, med en separat plats i rummet 
som tjänade som gudstjänstlokal med 
ett vackert altare och vacker utsmyck-
ning. Lite överraskande och som en 
frisk fläkt inledde kyrkoherden vårt 
möte med att spela några psalmer 
på sin gitarr och med fin sång till. Vi 
överlämnade gåvor, oblater och kyrk-
kaffe, från våra församlingar i Skara 
stift för att visa vår tacksamhet för 
att vi fått komma på besök. Som en 
extra överraskning hade Göran Sagen 
med sig nattvardssilver och ljusstakar 
som en gång i tiden funnits i Sjömans-
kyrkan i Alexandria i Egypten som en 
gåva från Uppsala. Gissa om kyrko-
herden med personal blev glada! 

En gång sjömanskyrka
Björn berättade för oss om livet i Aten 
och Svenska kyrkan där. Arbetet i en 
utländsk församling ser ut på samma 
sätt som hemma kunde vi konstatera. 

Kyrkoherde Björn Kling i SKUT-kyrkan i Aten tog emot oss med psalmsång till 
gitarrackompanjang. 

Atens kyrka 
har gått från att 
vara en riktig 
Sjömanskyrka i 
hamnen i Pireus 
till att flytta in 
till Aten och 
vara en kyrka 
för de svenskar 
som bor där 
och de som är 
på besök, även 
om den inte rik-
tigt utmärker sig 
som en turist-
kyrka som i an-
dra utlandsför-
samlingar.
Atens församling är en liten försam-
ling med 350-400 medlemmar inklu-
derat övärlden med bland annat Rho-
dos och Kreta. Där sker gudstjäns-
terna några gånger per år då prästen 
åker ut dit för att fira gudstjänst. 
Medlemmarna betalar numera heller 
inte någon kyrkoavgift. Herdabrevet 
som kyrkoherden skickar ut till dem 
som bor långt bort och behöver and-
lig stöttning har gjort det lättare att 
nå ut till människor. Det har också 
haft en gynnsam inverkan på kyrkans 
medlemsantal! 

Samarbete med andra utlandskyrkor
Björn berättade att man är mycket 
tacksam för det goda samarbetet med 
den Anglikanska kyrkan som man lå-
nar ibland och dit vi tog en gemensam 
promenad. Ett annat väl fungerande 
samarbete är med den Finska kyr-
kan som man även delar lokal med. 
Tyvärr är lokalerna något för trånga 
så man letar nya. Precis när vi var 
där fick Björn ett samtal om en ny 
lokal. Så vi kan bara hoppas! En sak  
som vi alla uppskattade mycket var 

en underbar terrass längst upp i hu-
set med en betagande vy över Akro-
polisklippan och Parthenon-templet. 
Den bästa utsikt man kan tänka sig! 
Runt omkring växte vackra blommor 
och solen värmde oss frusna nordbor 
både till kropp och själ. För att före-
viga ögonblicket passade vi på att ta 
en gruppbild där!
Vi fick också vara med på Kyrkorå-
dets möte där vi hade möjlighet att 
ventilera diverse frågor som byte av 
lokaler, kommande arbete och den 
ständiga frågan om SKUT:s ekonomi. 
SKUT-kyrkan är helt beroende av sina 
julbasarer och gåvor och insamlingar 
från systerkyrkorna i Sverige som 
SKUT-ombuden så ivrigt arbetar för.

Gott samarbete med svenska
ambassaden
På söndagen firade vi gudstjänst men 
inte på förmiddagen som i Sverige 
utan på kvällen klockan 18. Ansvaret 
för den här söndagen hade vi i SKUT-
rådet fått. Men med två präster, Gö-
ran Sagen och Lars Tullberg, i grup-
pen var det inga problem. Vi andra 
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hade alla en uppgift och jag fick läsa 
ur Johannesevangeliet, temat den här 
söndagen var ”Trons Kraft”. Det var 
en högtidlig stund med möjlighet att 
bekanta sig med församlingsborna 
och dagen till ära fick vi för första 
gången i Aten använda det fina natt-
vardssilvret som vi tagit med oss som 
gåva. Till vår glädje märktes att per-
sonalen var väldigt stolta över det och 
även församlingsborna. 
Sista morgonen i Aten började med 
en rask promenad längs de vackra 
gatorna i närheten av Akropolisklip-
pan fram till Svenska Institutet. Det 
startade 1948 och har som uppgift att 
uppmuntra och stödja forskning om 
Greklands antika kultur och skapa 
ett kulturutbyte mellan Sverige och 
Grekland. Institutet är en stiftelse 
som lyder under utbildningsdeparte-
mentet i Sverige med huvudkontor i 

Stockholm. 
Efter en liten paus i härlig skugga på 
en av Atens många fina restauranger, 
var nästa studiebesök på Svenska 
Ambassaden i Aten. Det blev ett 
trevligt och informativt möte där vi 
diskuterade det nära samarbetet mel-
lan Svenska Utlandskyrkan i Aten 
och Ambassaden och vilken fantas-
tisk resurs det är. Vi inser att vi kan 
hjälpa varandra i flera sammanhang, 
till exempel i nödsituationer när båt-
flyktingar kommer över Medelhavet 
eller om det händer människor något 
när de är ute och reser. Precis när vi 
skulle säga hej då fick jag reda på att 
Ambassadrådet dessutom kom från 
Jönköping, världen är verkligen liten 
ibland…

På samma plats som Paulus
Men allt har ett slut och även den 
här trevliga och lärorika veckan. Vi 
avslutade med en gemensam middag 
på en jättemysig restaurang med kyr-
koherde Björn Kling och hans perso-
nal. Våra vägar skildes och jag valde 
att upptäcka Grekland på egen hand 
och ägna mig åt min passion - att 
upptäcka kulturer och fotografera. 

Bland annat gick resan till Filippi dit 
aposteln Paulus kom och grundade 
en kristen koloni. De som läst Bibeln 
ordentligt eller kan historien vet att 
Paulus valde att landstiga i Kavalla i 
norra Grekland år 49/50 e. Kr. Han 
åkte senare till staden Filippi nå-
gon mil från Kavalla och upprättade 
med tiden en av de första kristna för-
samlingarna år 53 e.Kr. Där lät han 
även döpa ”Lydia”, den första kvin-
nan i Europa, till kristendomen. Det 
var oerhört intressant att befinna sig 
på exakt samma plats som aposteln 
Paulus gjort en gång i kristendomens 
start!
Hej! Eller Kallimera! som man säger 
på grekiska.

Text & foto: Nicole Morgny

Svenska kyrkans lokaler i Aten delas med Finska 
kyrkan, som man också har ett gott samarbete med.

Prästen Göran Sagen, som också är SKUT-rå-
dets ordförande i Skara Stift, delar ut nattvarden 
i Svenska kyrkan i Aten vid gudstjänsten som den 
svenska delegationen hade ansvar för.

Vilken utsikt från kyrkans uteplats på taket med Akropolisklippan i bakgrunden. Hela SKUT-rådet 
njuter av den vackra vyn! 

Klippan i bakgrunden är Akropolisklippan varifrån aposteln Paulus predikade för atenarna.

Välkommen på Kafékväll
i Sandhems Församlingshem 

måndagen den 27 januari
klockan 18.30! 

Nicole Morgny berättar och 
visar bilder från sin spännande 
resa till Svenska kyrkan i Aten. 
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När det flesta av oss gått till sängs, finns Nattvandrarna ute i samhället för att ge våra 
ungdomar trygghet. 
- Vi gör det för ungdomarnas bästa, betonar Nattvandrarna och det ger oss så mycket 
tillbaka. I början av verksamheten möttes de ofta av misstro men numera har deras när-
varo en lugnande effekt. 

När vi andra är på väg att avsluta 
dagen och gå till sängs, finns det en 
grupp människor här i samhället som 
gör sig redo för att ge sig ut på våra 
gator och omgivningar.
Nattvandrarna, som de heter har fun-
nits i Mullsjö sedan slutet på 80-talet. 
Det som en gång hette Morsor och 
Farsor på stan blev så småningom 
den ideella föreningen Nattvandrar-
na. Innan de startade var verksam-
heten integrerad i den kommunala 
fritidsgården och sköttes av personal 
därifrån. 
Mullsjös Nattvandrare ingår i en riks-
förening, som är uppdelat i distrikt 
och är en av de starkaste föreningar-
na i omgivningarna. Den enda kom-
munala kopplingen idag är lokalen, 
som de sedan i våras får disponera. 
Tidigare fick man låna en garderob på 
fritidsgården för sin verksamhet. Nu 
finns det tillgång till kök, en samlings-
plats och ett litet ”kontorsrum” som 
också kan ge plats för en akut över-
nattning.
Så småningom ska föreningen också 
få ett mindre kommunalt bidrag. 
Kommunens fältassistenter har ju ny-
ligen dragits in som en besparingsåt-
gärd.
- De hade jättegärna fått finnas kvar, 
säger Björn Wagenius, ordförande i 
föreningen och den som samordnar 
verksamheten. Vi ersätter inte fältas-
sistenterna och har inte alls deras be-
fogenheter.
Nattvandrarna har för övrigt bjudit 
in kommunens politiker till ett studie-
besök men hittills har det varit utan 
framgång.

Generösa sponsorer
Nattvandrarna i Mullsjö består idag 
av en kärna på 12 personer, sedan 
finns det sex personer som deltar lite 

mindre frekvent 
och ytterligare 
sju som ”prov-
vandrar”. För en 
tid sedan gjorde 
föreningen en 
rekryteringsåt-
gärd genom att 
dela ut flygblad 
och responsen 
var god!
Britt Eek är den 
som varit med 
längst tid med 
sina 12 år, Björn 
kom in i fören-
ingen för fyra år 
sedan och har 
sedan dess va-
rit en drivande 
kraft. Peter Nils-
son har länge 
haft ett intresse 
och anslöt sig till 
gruppen i våras.
Varför nattvand-
rar man då? 
- Vi gör det för 
ungdomarna s 
skull, betonar 
alla tre flera 
gånger. Det finns 
ingen politisk 
agenda eller för 
att på något sätt 
avlasta kommunen.
Det är för ungdomarnas bästa!
- Det ger oss så mycket tillbaka, fram-
håller de också. Vi skapar trygghet 
och kan ge en kram där det behövs. 
Det finns dessvärre ungdomar som 
aldrig fått en kram.
- Och så har vi godis med oss också, 
avslöjar de. Trygghet, en kram och 
en kola eller klubba, det kan betyda 
mycket. Godiset som de har med sig 

är sponsorgåvor och gruppen är noga 
med att tala om hur tacksamma de är 
för att så många av kommunens fö-
retag och butiker, så generöst ställer 
upp med gåvor. Även Vårdcentralen 
har bidragit med en akutväska. Tack 
vare generösa sponsorer kunde de i 
höstas bjuda på grillkväll med 110 
hamburgare, kaffe och bullar till alla 
som ville delta. Även privatpersoner 
swishar pengar som ska användas till 
ungdomarnas bästa.

Nattvandrarna ger våra ungdomar 

trygghet, kola och en kram

Björn Wagenius är ordförande i föreningen Nattvandrarna och den som sam-
ordnar verksamheten.
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Lugnande effekt
Den här årstiden, i mörkaste novem-
ber, är det inte mycket ungdomar som 
rör sig ute får vi veta. Vädret är gan-
ska avgörande. Men under sommaren 
kan det röra sig om ett 40-tal ungdo-
mar samlade på ett ställe. Många är 
idag bilburna i sina epatraktorer och 
kan samlas långt utanför själva centr-
um. Nattvandrarna vandrar därför 
heller inte så mycket till fots, nam-
net till trots, kommunen är utbredd 
till ytan så det gäller att kunna ta sig 
fram inom stora områden. 
I föreningens start var det inte helt 
självklart hur de skulle bemötas av 
ungdomarna. Många var livrädda för 
polisen och när Nattvandrarna kom 
trodde många av ungdomarna att det 
var civilpoliser som plötsligt dök upp.
- Numera ser man oss inte längre som 
ett hot, berättar Björn. Nu har vi en 
lugnande effekt. Ungdomarna säger 
att de tänker sig för innan de gör nå-
got som inte borde göras, ni är ju ute. 
Och det är vi! Vi har heller ingen rap-
porterande skyldighet och vi har tyst-
nadsplikt.
Nattvandrarna har lärt känna kom-
munens ungdomar ganska väl och vet 
var de brukar samlas. De har även 
rest till orterna runt om oss, Habo, 
Tidaholm och Falköping bland annat, 
när de vet att kommunenens ungdo-
mar gett sig av dit.
- Det är trevliga barn vi möter, säger 
de. Men det förekommer mycket dro-
ger, ända ner i 12-årsåldern. Skade-
görelsen i samhället som var väldigt 
uppmärksammad tidigare i år har 
dock lugnat ner sig. Det var en peak 
på sommarlovet.
Nattvandrarna har inte rätt att gå in 
på ungdomarnas privata fester men 
det händer att föräldrar som är bort-
resta ringer till dem och ber att de ska 
göra ett besök för att kontrollera att 
allt står rätt till när det är så kallat 
föräldrafritt.

Stolta över sina föräldrar
Det är inte lätt att vara ung idag är 
de överens om. Grupptrycket är stort 
och dessvärre finns det föräldrar som 
inte inser sitt ansvar.
- Det finns till och med föräldrar som 
betalar sina barn för att de ska hålla 
sig borta en kväll, berättar Britt.
Nattvandrarna har ett mycket gott 
samarbete med Securitas berättar de 
och också med de områdespoliser 
som fanns en gång. De har en egen 

”akuttelefon” där alla som behöver 
kan ta kontakt med dem. Telefon-
numret och så gott som daglig rap-
portering om verksamheten finns på 
deras facebooksida.
Hur länge är då Nattvandrarna ute? 
- Så länge folk är ute, svarar de uni-
sont. I midsomras blev klockan fram 
emot fyra på morgonen innan vi kän-
de att vi kunde avsluta arbetspasset.
Som en parentes får vi veta att även 
om de i huvudsak finns till för ungdo-
marna, händer det att de fått hjälpa 
dementa personer, som villat bort sig. 
De tre Nattvandrare som vi träffat 
har alla barn i olika åldrar och då är 
frågan given om hur deras egna barn 
ser på att mamma och pappa deltar i 
det här uppdraget.
Möjligen fanns det lite motstånd i 
början men nu tycker de egna barnen 
att det är häftigt att de är ute. De är 
faktiskt stolta!

Vill du nattvandra?
Vill du också göra en insats för kom-
munens ungdomar och vara med att 
skapa trygghet? Nattvandrarna väl-
komnar flera att delta i verksamhe-
ten! Man ska vara mellan 25 och 65 
år, vara utrustad med ”sunt förnuft” 
och inte ha någon form av missbruk. 
Men du behöver inte ha egna barn 
för att passa in. Engagemanget är inte 

bindande och man nattvandrar aldrig 
ensam utan är minst två stycken. Till 
en början får man ”provvandra” för 
att båda parter ska se att det fungerar 
som man tänkt sig och hoppats. Som 
nattvandrare får du fria arbetskläder 
och är försäkrad. 
Till våren kommer det att erbjudas en 
utbildning då man får lyssna till en 
Nattvandrare som delar med sig av 
erfarenheter och informerar om skyl-
digheter och rättigheter, räddnings-
tjänsten kommer att instruera om 
första hjälpen och polisen informerar 
med inriktning på droger.
Julen firar Nattvandrarna förhopp-
ningsvis som många andra av oss till-
sammans med familj, släkt och vän-
ner. 
- Men skulle vi få reda på att något 
inträffar, då samlar vi ihop oss, säger 
Björn.

Text: Inger Ridström, foto: Helvi Dahlén

Björn Wagenius, Britt Eek och Peter Nilsson är tre av Nattvandrarna i Mullsjö.
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Årets julbrev från biskopen:
Bibeln är viktig också för att 
förstå vår kultur och historia
För sjätte året i rad ger biskop Åke Bonnier ut ett julbrev till församlingarna i Skara stift. 
Den här gången handlar det om Ordet, det vill säga Bibeln.
– Jag hoppas att 2020 ska vara ett år där vi kan samlas kring Bibeln och lyfta fram vad 
den betyder, inte bara för kyrkan utan också för kultur och samhälle, skriver biskopen.

För hans egen del var de första kon-
takterna med bibelläsningen inte så 
upplyftande.
– Att läsa Bibeln var urtråkigt, kon-
staterar han om lektionerna i religi-
onskunskap i sjunde klass. 
Men så hamnade han på konfirma-
tionsläger, och undan för undan växte 
insikten att det inte var så dumt att 
läsa Bibeln. Efter lägret fortsatte han 
därför på egen hand och smygläste 
hemma. Det skedde i en i lite obefo-
gad oro över att hans icketroende för-
äldrar skulle komma på honom.
Sedan dess har Bibeln blivit en följe-
slagare i Åke Bonniers liv, och nume-
ra är han inte bara biskop utan också 
ordförande i Svenska bibelsällskapet.
Biskopen har gjort det till tradition 
att varje år ge ut ett brev till försam-
lingarna. Liksom tidigare finns årets 
brev på tre språk. Utöver svenska är 
det tillgängligt på finska och engelska.
Den som vill läsa hela texten kan 
höra av sig till expeditionen eller 
ladda ner brevet från stiftets hemsida, 
www.skarastift.se. Sök på: Inte bara i 
begynnelsen.

Här följer ett utdrag ur brevet.
Bibeln är viktig, oavsett tro, för att 
förstå vår egen kultur och historia. 
På liknande sätt har det ett värde att 
tillgodogöra sig andra av historiens 
klassiker. 
Bland dessa klassiker har Bibeln en 
särställning. Det finns ingen bok som 
är lika betydelsefull, översatt, stude-
rad i forskningssammanhang och läst 
som Bibeln.
För kyrkan och den enskilda kristne 
är Bibeln mer än bara en viktig del av 
vår kultur. Den är inte bara en bok el-
ler en dokumentsamling utan en värld 
där tron lever och får liv. 

Bibeln och dess berättelser ger ett 
meningssammanhang där våra liv 
får sättas in och den får därmed for-
ma vår tro och vår livshållning. Det 
handlar om mig och mitt förhållande 
till Gud, mig själv, mina medmännis-
kor och skapelsen. 
I vår evangelisk-lutherska tradition 

har Bibeln en stor tyngd. Genom att 
Bibeln är tillgänglig för alla kan både 
du och jag läsa, tolka och förstå Bi-
belns texter och berättelse och däri-
genom kan tron födas och växa. Det 
gör inte att Bibeln kan tolkas hur som 
helst, eller att allt i Bibeln är lika cen-
tralt.

För sjätte året ger biskop Åke Bonnier ut ett brev till församlingarna. Denna gång handlar det om
Ordet. Foto: Carla Karlsson 

Bibeln är en av de mest betydelsefulla böcker som finns. Den hjälper oss att få perspektiv på tillvaron. 
Foto: Sven-Erik Falk
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Lever de som inte döpt sig
i ”mörkrets makt”?
Hej Emma,
Min man och jag har två adopterade fl ickor från Kina. Eftersom vi själva är döp-
ta pratade vi naturligtvis om att låta döpa våra fl ickor i Svenska kyrkan. Men när 
jag läste igenom dopgudstjänsten och kom till den så kallade befrielsebönen blev 
jag både ledsen och upprörd över orden ”befria NN från mörkrets makt”. Skulle 
våra fl ickor alltså ha levt och fortsätta leva i ”mörkrets makt” om vi inte lät döpa 
dem? Kanske tog jag extra illa vid mig av orden därför att fl ickorna kommer från 
misär i ett annat land. 
Nu har vi sagt att de själva får bestämma när de är mogna för det, om de vill låta 
döpa sig eller inte. 
Det är mer än 10 år sedan vi funderade över det här med dop men orden och 
mina känslor fi nns fortfarande starkt kvar i mitt minne

Upprörd mamma

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 och tack för frågan!
Dopet är en mycket viktig del av det 
kristna livet och det rymmer många 
dimensioner. Ju äldre man blir i sitt 
dop, desto fl er styrkor kan man upp-
täcka i det.
I Svenska kyrkan brukar vi lyfta fram 
att dopet är Guds gåva, som vi får ta 
emot redan innan vi förstår vad det 
handlar om, för att sedan växa i det 
och gradvis förstå mer och mer. Det 
är därför som dopklänningen ofta är 
för lång, som en symbol för beho-
vet att växa i tron. Det gäller vuxna 
också, man skulle kunna säga att man 
aldrig växer i den där dopklänningen, 
det fi nns alltid mer att upptäcka.
Det innebär att man kan tänka olika 

saker också om den så kallade befri-
elsebönen. 
Den som du tänker på är förmodligen 
denna:

Gud, du som ensam räddar från allt 
ont,
befria NN från mörkrets makt
skriv hans/hennes namn i Livets bok
och bevara honom/henne i ditt ljus, 
nu och alltid.
Ta emot korsets tecken. 
Jesus Kristus, den korsfäste och upp-
ståndne, 
kallar dig att vara hans lärjunge.

I den nya kyrkohandboken fi nns ett 
alternativ som lyder så här:

Gud, du som helar världens brusten-
het, 
bevara NN i din kärlek, nu och alltid. 
Ta emot korsets tecken. 
Jesus Kristus, den korsfäste och upp-
ståndne, 
kallar dig att vara hans lärjunge.

Även om språket i de här bönerna 
är olika så är tankarna bakom unge-
fär desamma. Det som gömmer sig i 
orden ”mörkrets makt” är allt som 
söndrar, splittrar och bryter ner, både 
i yttre och inre mening. Det fi nns 
inom oss alla och även i vårt samhäl-
le, saker som för oss bort från kärle-
ken, godheten, hoppet och tron. Den 
enda som ytterst sett kan rädda oss 
från det är Gud. Den enda som kan 
hela såren och brustenheten som de 
skapar är Gud. Därför ber vi i sam-
band med dopet att Gud ska rädda 
och befria den som döps från allt ont 
samt bevara honom eller henne i lju-
set och kärleken. 
Livet innebär både ljus och mörker, 
glädje och sorg, medgång och mot-
gång för både döpta och odöpta. Jag 
skulle själv aldrig säga att odöpta le-
ver mer i mörker än döpta eller att 
döpta vandrar mer i ljuset än odöpta. 
Men, dopet spelar ändå roll, och våra 
böner betyder något!

Med hälsning från
Emma Thorén
Komminister

Fråga 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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Konstnären som bevarade   gamla Mullsjö i sina motiv

”Blå huset” och Wickerts hus. 

KH (Karl-Henry) Karlsson var en känd Mullsjöprofil som målade och tecknade olika miljöer i Mullsjö. 1989 var det utställning i Förenings 
och SE-bankens lokaler. 

Centrum med Ljungqvists textil-och skoaffär, Posten och genomgången 
till Wickerts urmakeri och Sjöviks café. 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 Anna Wernald, Adam 
Bergqvist, Birgitta Cronqvist och från Pickos 
arkiv.
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Konstnären som bevarade   gamla Mullsjö i sina motiv
KH, Karl-Henry Karlsson var en välkänd och omtyckt konstnär i Mullsjö. Hans yrke 
var sprutlackerare och konstnärskapet ägnade han sig åt som hobby. Till stor del 
var han självlärd och som infödd mullsjöbo var hans favoritmotiv gamla Mullsjö 
med en speciell känsla för Skomakargården på Järnvägsgatan. Hans målningar i 
akryl och tuschteckningar är mycket uppskattade och finns i många hem. Några av 
hans verk samlades också till vykort.

Karl-Henry Karlsson med sin syster Iris Wernald.

Birgitta Cronqvist har bidragit med detta vykort på Sallys hus och ”blå 
huset” där Landhs och Fredrik Anderssons kemikalieaffär fanns.

1) Ryds kvarn

2) Skomakargården

3) Vattentornet 1985 

4) En påbörjad
teckning

3

1

4

2
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Fem vinnare får välja mellan en barnbok från Bokhyllan eller varor från Sackeusbo-
den i Kyrkans Hus i Mullsjö för max 150 kronor. Vi vill ha din lösning senast den 
31 januari 2020. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems 
församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr. 4/2019 är:

Valter Wickert, Mullsjö Fabian Furehill, Mullsjö

Linnea Blomgren, Ulrika Elsie Junvik, Bjurbäck

Emmy Lidhamn, Mullsjö
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ANDAS                      
VI IN

Korsords-
konstruktör: 
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Ståhl ©

26 KYRKTUPPEN 5-2019



Samuels tankar berättade 
för Maria Håkansson 

Samuel väntar 
och längtar…
Men åh….!!! Hur länge ska man be-
höva vänta egentligen? Rebecka, som 
oftast har mera koll än jag, faktiskt, har 
ju sagt att advent är som en förberedel-
setid för julen. Nu är jag förberedd och 
klar! Nu vill jag att julen ska komma. 
Jag håller med Bosse i Barnen i Buller-
byn, ”nu kan jag inte vänta mer, nu vill 
jag ha mina julklapper”. 

Konstig det där med väntan, ibland 
tycker jag att det går lätt att vänta men 
just nu är det jobbigt. Jag blir nästan 
rastlös.  Och inte ens snön har kommit. 
Den måste jag också vänta på. Jag som 
längtar ut i snön. Jag älskar att göra 
snöänglar. Helst hela vill jag göra snö-
änglar på hela vår tomt, ja på asfalten 
framför garaget också. Och ingen får 
gå eller köra på dem. Tänk då ser det 
ju nästan ut som det kanske gjorde på 
himlen den där första julen när äng-
larna berättade för herdarna att Jesus, 
världens bästa, var född! Det är ju häf-
tigt! 
Men kolla, nu ser det vitt ut ute! Det 
har snöat! Kom nu farmor och hjälp 
mig med snöänglarna. Nu är det bråt-
tom. Vi måste ju bli färdiga innan jul!!

- värsta bästa habibi

Julpyssel

Gör din egen fina dekoration 
eller gå-bort-present!
En glasburk kan fyllas med mycket och här visar vi två varianter, en med 
pepparkakshus och en burk fylld med Miniorernas Marknadskarameller. 
Fint att ha stående hemma som dekoration eller att göra som en gå-bort-
present så här i juletid!

Du behöver:
• En glasburk
• Strösocker i botten att ställa pepparkakorna i 
• Pepparkakor, här har vi använt små minihus men använd de pepparka-
kor som du har hemma till exempel hjärtan, gubbar, stjärnor
• Glasyr 
• Strössel till exempel i form av pärlor om du vill piffa upp pepparkakorna
• Snöre eller band 
• En liten grankvist att dekorera med

Använd fantasin och fyll och dekorera glasburkarna med det som fi nns 
hemma och som du känner för. Kanske vill legogubbarna också vara 
med…

Av Maria Håkansson

Det här behöver du:
6 dl vetemjöl
4 dl fl orsocker
1 dl kakao
2 msk vaniljsocker

Gör så här:
Sikta de torra ingredienserna väl och 
bland dem i en bunke.
Smält samman ingredienserna här 
nedanför i en kastrull på spisen och 
låt det koka någon minut. Det blir 
väldigt varmt så var försiktig! 
1 ¾ dl vatten
125 g kokosfett eller kokosolja som 
ger kokossmak
6 dl strösocker
Häll det sedan över de torra ingredi-
enserna och rör samman fort. Häll/
bred ut smeten i en långpanna. Skär 
upp kakan i bitar när den svalnat. 

Minionernas Marknadskarameller

PS
Man siktar det torra ingredienserna för 
att de ska bli fi nkorniga och luftiga! 
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Julens godaste
saffranskaka
med frosting
Skäm bort dig själv, familjen eller julens gäster med en 
läcker kaka med smak av saffran och kokos. Lättbakad som 
Helvis kakor alltid är och gjord i långpanna räcker den till 
många.

Det här behövs:
6 ägg   6 dl socker 
6 dl vetemjöl  6 tsk bakpulver 
1 msk vaniljsocker 2 kuvert saffran 
3 dl kallt vatten

Gör så här:
Vispa ägg och socker pösigt. Blanda de torra ingredienserna och vänd 
ner dem i smeten, blanda till sist ner saffran och vatten. Bred ut sm-
eten i en pappersklädd långpanna, 30x40 cm och grädda i 175 grader 
i ca 25 minuter.

Glasyr - det här behövs:
200 gr smör  8 dl fl orsocker 
3 tsk vaniljsocker  2 äggulor
1 tsk pressad citron
kokosfl ingor att strö över

Gör så här:
Smält smöret, rör ner de övriga ingredienserna och vispa till en slät 
smet. Låt svalna något och bred glasyren över den avsvalnade kakan. 
Strö till sist över kokosfl ingor. Skär i ca 36 stora bitar innan servering.

Som medlem i Svenska kyrkan
betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. 
Din kyrkoavgift går bland annat till:

• Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas

• Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris

• Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp

• Gemenskapsträffar för äldre och ensamma

• Jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många andra resurser är 
stängda

• Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med

• Gratis eller subventionerad familjerådgivning

• Ett rikt musikliv med körer och musiker

• Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv

• Stöd till de som sörjer

• Stöd till svenskar som befi nner sig utomlands

Recept och foto: Helvi Dahlén
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Julgransplundring
Måndagen den 13
januari klockan 17.30 i 
Kyrkans Hus i Mullsjö.
Korv och bröd, dans 
kring granen och
godispåse till barnen!

DET HÄR HÄNDER I DIN
FÖRSAMLING I VINTER

Musik i vinterkväll
Jönköpings Kammarkör
under ledning av Ove Gotting

Välkommen på
julgemenskap i
Kyrkskolan!
På julafton är det samling vid krubban i Nykyrka kyrka 11.
Därefter är den som vill, välkommen till julgemenskap i
Kyrkskolan med julmat, julmusik och jultomte. 

Anmälan till pastorsexpeditionen senast den 17 december före 
klockan 15. Ange om du har någon specialkost eller är i behov 
av skjuts.

Tel: 0392-122 00 eller e-post
mullsjo-sandhems.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkommen!

Mariamusik
21 mars kl 18 i Bjurbäcks kyrka
Musik Gerd Lindgren och 
solist Maria Karlsson

Julgransplundring
januari klockan 17.30 i 
Kyrkans Hus i Mullsjö.

godispåse till barnen!

22 februari kl 18 i Nykyrka kyrka
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I VINTER
Kyrkans Hus blev 
spa-anläggning!
En eftermiddag i mörkaste november var det spa-tema i PAX-
gruppen. Vi gjorde smoothies, ansiktsmasker av havre, honung 
och yoghurt och ”uppmuntringskuber” en slags papp-tärning 
med olika uppmuntrande ord på sidorna.
Du som går i 4:an och 5:an är välkommen till PAX-gruppen. 
Häng på, det är kul! PAX-gruppen träffas på onsdagar klockan 
15.30-17 i Kyrkans Hus i Mullsjö.

Välkommen på symöten!
Vi träffas och trivs på symöten
i Bjurbäck följande dagar:
14 januari
11 februari
10 mars
14 april
12 maj
Plats: Skolan Bjurbäck kl 14 -16

Vi söker sommarjobbare 
i 3-veckorsperioder till 
kyrkogårdarna.

Är du intresserad, ring 
Ove Algotsson på telefon 
0515-76 05 08 eller
073-067 10 26
e-post: ove.algotsson@
svenskakyrkan.se

Sommarjobba
på Mullsjö-Sandhems församlings kyrkogårdar
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DET HÄR HÄNDER I DIN FÖRSAMLING I VINTER
VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA VARJE VECKA

KYRKANS HUS MULLSJÖ 

Kafé Sigrid
Måndag-fredag kl 9-12
Öppnar torsdagen den 16 januari

Stickcafé 
Tisdagar kl 10-12
Soffhörnan i Kafé Sigfrid 
Startar tisdagen den 21 januari

Öppen gemenskap 
Torsdagar (ojämna veckor) 
kl 14.30-16, start 30 januari 
Kontakt: Maria Karlsson

Öppet hus barn 0-5 år
tillsammans med vuxen 
Torsdagar kl 9.30-12 
Kontakt: Maria Håkansson
Startar vecka 3

Himmel och pannkaka
Onsdag 5/2 och onsdag 4/3
kl 17.30-19.30. Lek och pys-
sel, andakt och måltid för hela 
familjen
Kontakt: Maria Karlsson

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 för dig i 4:an, 5:an och 6:an
lagar mat, leker, pysslar och knå-
par. Onsdagar kl 15.30-17.
Kontakt: Maria Håkansson
Startar vecka 3

Konfirmander
Måndagar kl 15.30 – 17.30 
Kontakt: Maria Karlsson

Kyrkans Tre Ess
Varannan fredag 15-16.30
För datum kontakta Maria Hå-
kansson eller Eleonore Svensäter

Barnkören Happy 5-8 år
Tisdagar kl 16.15-17
Startar den 14 januari 
Kontakt: Elisabeth Sjödin Matl

Barnkören Soulchildren 
9-11 år
Onsdagar kl 16-16.45
Startar den 22 januari 
Kontakt: Gerd Lindgren

Ungdomskören Soulteens
12-16 år
Torsdagar kl 16–17
Startar den 22 januari  
Kontakt: Gerd Lindgren

Kyrkokören Nuevo 
Tisdagar kl 18-19.30
Startar den 14 januari 
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 och 
Eleonore Svensäter
Startar vecka 3

Sandhems kyrkokör
Onsdagar kl 19.15-20.45
Startar den 15 januari 
Kontakt: Elisabeth Sjödin Matl

Sandhem Gospel
Torsdagar kl 18.30-20.15
Startar den 23 januari 
Kontakt: Gerd Lindgren

Öppen gemenskap 
Torsdagar (jämna veckor) 
14.30-16 
Kontakt: Maria Karlsson
Startar 6 februari

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.
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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

DECEMBER

15 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Familjegudstjänst, Pontus Johansson, Kyrkvillans för-
skola medverkar, avtackning av Johanna Bard Axell

3:e söndagen i advent

21 18.00 Nykyrka kyrka 
Julkonsert ”A joyful Christmas” 
Sandhem Gospel, körerna Soulteens och 
Soulchildren med solister och band.

Lördag

22 11.00 Sandhems kyrka 
Högmässa, Emma Thorén 
Kyrkokören Nuevo

4:e söndagen i advent

24 11.00 Sandhems kyrka 
Familjejulbön, Pontus Johansson 
Samling vid julkrubban, sång Millie Andersson

11.00 Nykyrka kyrka 
Familjejulbön, samling vid julkrubban, Emma Thorén 
musik, solosång Elisabeth Sjödin Matl

23.00 Bjurbäcks kyrka  
Julnattsmässa

23.00 Utvängstorps kyrka 
Julnattsmässa, Pontus Johansson

Julafton

25 07.00 Sandhems kyrka 
Julotta, Sandhems kyrkokör

07.00 Nykyrka kyrka 
Julotta, Emma Thorén. Solosång Maja Wiklander.

Juldagen

26 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, präst och solist Maria Smeds 

Annandag jul

29 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa 
Sångsolist Evelin

Söndagen efter jul

31 17.00 Sandhems kyrka 
Nyårsbön, Pontus Johansson 
Musikgruppen Trio Törn

Nyårsafton

JANUARI

01 18.00 Mullsjö Missionskyrka 
Ekumenisk gudstjänst, Tommy Wallin 
Mats Brengesjö tvärflöjt och sopransax,  
Elisabeth Sjödin Matl sång och piano

Nyårsdagen

06 11.00 Sandhems kyrka 
Högmässa Emma Thorén, kyrkokören Nuevo

Trettondedag jul

12 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson 
Solosång Elisabeth Sjödin Matl

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson. Instrumentalmusik.

1:a söndagen efter Trettondedagen

19 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Emma Thorén

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Emma Thorén

2:a söndagen efter Trettondedagen

26 10.30 Pingstkyrkan 
Ekumenisk gudstjänst, Predikant: Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson

3:e söndagen efter Trettondedagen

FEBRUARI

02 11.00 Nykyrka kyrka 
Familjegudstjänst, Emma Thorén. Dockorna Rebecka 
& Samuel, Kyrkvillans förskola, barnkören Happy

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Emma Thorén, kyrkokören Nuevo

Kyndelsmässodagen

04 15.00 Margaretas park  
Gudstjänst

Lördag

05 11.00 Nykyrka kyrka 
Gudstjänst, Emma Thorén,  
Sikta mot stjärnan med Kyrkans Tre Ess

Söndagen efter nyår, Trettondagsafton

09 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa, Pontus Johansson

Septuagesima

16 11.00 Nykyrka kyrka 
Högmässa

16.00 Sandhems kyrka 
Söndagsmässa

Sexagesima

22 18.00 Nykyrka kyrka 
Musik i vinterkväll med Jönköpings kammarkör 
Pontus Johansson

Lördag

23 11.00 Sandhems kyrka 
Högmässa, Pontus Johansson. Sandhems kyrkokör.

Fastlagssöndagen

26 18.00 Nykyrka kyrka 
Askonsdagsmässa

Askonsdagen
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SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 123 272 22 39

MARS

01 11.00 Nykyrka kyrka
Högmässa, Emma Thorén
Barnkören Happy

16.00 Sandhems kyrka
Söndagsmässa, Emma Thorén

Kyrkokören Nuevo

1:a söndagen i fastan

08 11.00 Nykyrka kyrka
Mässa, Pontus Johansson
Kören Laudate från Gånghester besöker oss

2:a söndagen i fastan

15 11.00 Sandhems kyrka
Familjemässa, Emma Thorén
Dockorna Rebecka & Samuel

3:e söndagen i fastan

Kyrktuppen kommer nästa år 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 nästa år ut den 14-15 mars, 13-14 juni,

Svenska kyrkan i utlandet skapar trygghet för svenskar i hela världen

Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, erbjuder en öppen dörr till gemenskap och 
andakt. Många generationers turister, au-pair-ungdomar, back packers, sjöfolk 
och utlandssvenskar har mött oss utomlands. Vi 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 utomlands 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 besökare runt om i världen.

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

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

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

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

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

21 18.00 Bjurbäcks kyrka
Mariamusik, Pontus Johansson, 
musik Gerd Lindgren, Maria Karlsson solist

Lördag

22 11.00 Nykyrka kyrka
Högmässa Pontus Johansson, musik Gerd Lindgren

16.00 Sandhems kyrka
Söndagsmässa Pontus Johansson,
musik Gerd Lindgren

Jungfru Marie bebådelsedag

29 11.00 Nykyrka kyrka
Högmässa Emma Thorén

16.00 Utvängstorps kyrka
Söndagsmässa Emma Thorén

5:e söndagen i fastan
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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 31 januari 2020. Märk kuvertet 
”Tuppenkrysset” och skicka det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 4/2019 är:

Christina Brengesjö, Mullsjö Birgitta Hagebratt Hurtig, Mullsjö

Gun Gustavsson, Mullsjö  Monica Pettersson, Mullsjö, 

Urban Bothzén, Mullsjö
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Bild: målning av Gerard van Honthor, 1622

 Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl 
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T E

BAND OCH 
GREVSKAP

NÖT

O

3 november     Namnsdag för Hubert och Hugo

SINGEL

SNÄLL I 
GÖTEBORGBILMÄRKE 

ELLER 
DJUR

M

STÄMMA

KRAFTIG 
VÄGG
INNE-

HAVARE

DIKT

TILLKÄNNAGETT                             
ELLER SKRIKIT TILL

Ö
E R

R

O

KADAVER

LÖVTRÄD

TA 
FORMELLT

UPPTÄCKATÅGA

VÄXTE IHOP MED NÖ-
DINGE OCH ALAFORS

ALLTJÄMT A G A

KORT EL-
LER PJÄS

KAN SÅS 
ELLER 

SLYNGEL

ANTVARDA

SKÄR

Å I VÄSTERGÖTLAND

ANLÄGGNING PÅ BÅT-
VARV ELLER VERKTYG

RGÅ RUNT & 
SMÅPRATA

TECKEN EL-
LER DAM

I RIKT- 
NING MOT

FLASKA

ORÄKNELIG MÄNGD

FARA PÅ IS ELLER AV-
STÅENDE FRÅN SÖMN

KLANDERVÄRD 
HANDLING

DEN ÄR EN 
DEL AV 
CREDOT

DE ANVÄN-
DER INTE 
HÄLARNA

LÖJLIGA PERSONER 
ELLER LURAR

BARNSLIGHET

FIRAS 5 
FEBRUARI
ETT SLAGS 

KÄRL
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FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV
Miljontals flickor i 

världen lever under 

förtryck och utsätts 

för hot, våld och över-

grepp. Det kan vi 

aldrig acceptera.

foto: jesper w
ahlström

 / ikon

svenskakyrkan.se/act
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MED ALICE GUSTAFSSON

Jul i Alice stall
När granriset ligger som ett täcke på fönsterbrädan, kransen i form 
av ett hästhuvud smyckar dörren och den långa girlangen hänger i 
fi na bågar över boxarna, då vet jag att snart knackar julen på dör-
ren.
Då fylls krubban med extra mycket godsaker och vi ser Alice som 
sitter och lyssnar på oss när vi äter. En djup suck hörs när hon lutar 
huvudet mot väggen och slappnar av. Att det kan vara så rogivande 
att lyssna på oss när vi mumsar? 
Jag undrar vad hon funderar på?
Kanske är hon tacksam för den kärlek vi har spridit under alla även-
tyr och nya möten hon har tagit med mig och mina hästkompisar 
på? 
Som när shetlandsponnyn Storälv gav oändlig kärlek i äldreomsor-
gen i Mullsjö? Tänk att han till och med fi ck komma in i husen, han 
som inte ens är rumsren.
Eller glädjen från barnskratten från turerna vid barnkalasen, eller 
minnet från juldagens morgon när jag drog vagnen genom Mullsjö 
mot julottan. 
Och här kommer katten Mimmi. Hon trippar in i stallet förbi ka-
ninen klättrar upp på boxgallret och kommer in till mig i min box. 
Hon tvekar en stund innan hon hoppar och landar på min breda 
rygg. Lägger sig till rätta, det blir varmt och gott!
Nu är det jul, en tid att umgås.

Alice Gustafsson är en av Mullsjö-Sandhems för-
samlings vaktmästare som arbetar med våra kyrko-

gårdar. Hon är också vaktmästare i Nykyrka. Alice 
började sin yrkesbana med en kuskutbildning för 
brukshäst. Hemma på sin gård har hon, som syns 

här, ett stort antal djur som hon alltid gör julfint åt!  

Tänkt & Tyckt

/Junett, ardenner


