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Din lokala  t idning

Välkommen att fira påsken tillsammans!
Mässor och gudstjänster för både små och stora

Fastan före festen
- läs och lär om kyrkoåret

Glad påsk önskar

Fastan

Möt församlingens
nya komminister 

Emma Thorén
Biskop Bonnier 

besöker oss i vår!
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Herde-krönikan

Vad lätt gjort det är 
att livet bara rullar på 
utan att jag tänker när-
mare på vad det inne-
håller. Möjligtvis kän-
ner du igen dig(?) Och 
att det rullar på inne-
bär inte att livet skulle 
vara okomplicerat. Här 
fi nns vanor och bete-
endemönster, krav från 
andra och från mig 
själv, mer eller min-
dre trassliga relationer, 
stress och vanligt lugnt 
vardagslunk.

Jag är så glad och tacksam över kyrkoåret. Med detta 
nummer börjar vi en serie som vi kallar ”Lär känna kyr-
kan” och det kommer att vara just Kyrkoåret som vi får 
upptäcka lite mer av under 2018. Vad är det egentligen? 
Och varför är kyrkoherden så glad och tacksam över det? 
Jo, tänk att mitt liv och ditt liv får höra ihop med kyrkans 
liv och liksom får spegla sig i det. Det där kanske lät fl um-
migt, MEN olika tider under kyrkans år, som börjar med 
första söndagen i advent och slutar med domsöndagen, har 
olika färger, olika klanger och toner och olika teman på bi-
beltexterna. Plötsligt kan vi få upptäcka – näe – det rullar 
inte bara på – genom att leva sig in i och leva med – får livet 
andra och djupare nyanser, som att kyrkans år färgar av sig 
på mina dagar.

Nu är vi till exempel mitt i fastan. Många kristna läng-
tar efter den, som är en förberedelsetid inför påsk. Det är 
mer avskalat under den här tiden, tonerna lite mer däm-
pade. Kyrkan har aldrig haft strikta och exakta regler för 

ATT SPEGLA MITT LIV 
I NÅGOT SOM ÄR STÖRRE 

hur man ska leva i fas-
tan. Däremot fi nns det 
råd. Det viktigaste är 
själva andemeningen 
i alltihop. Egentligen 
är fastetiden en gåva: 
en möjlighet att låta 
livet få vara enklare. 
En möjlighet att avstå 
något som kanske tog 
för stor plats. Som-
liga avstår sötsaker 
och kaffe eller kött till 
exempel. Andra vilar 
från facebook eller 
TV. 

Du kan ju fundera själv – har du något som du kunde avstå 
från under den här lilla tiden. Tänk nu också på detta: att 
avstå från något som ändå betyder något för dig innebär 
samtidigt att du avstår TILL och kan få göra upptäckter 
på andra håll i ditt liv. Att upptäcka ”den första kärleken” 
som aposteln Johannes skriver om, en förnyad inre längtan 
efter Gud till exempel. Det där avskalade livet, då vi med 
Jesus vänder stegen mot Jerusalem och Golgata, det ger en 
fi n resonansbotten, när vi tar i från tårna i mässan i påsk-

natten eller på påskdagen och 
sjunger påskens lovsånger. Och 
snart är vi där!

Varma hälsningar i fastan till 
dig från 

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

BEGRAVNINGSOMBUD
Ingemar Eriksson, telefon 0392-210 39.
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Tankar inför 

Botens och fastans tid
Fastan är inget tvång, det är en möjlighet och ett erbjudande att under en tid söka 
bot för det som begränsar ditt liv, skriver komminister Emma Thorén. Det finns inga 
bestämda regler utan var och anpassar fastan till sig själv för att nå målet att bli en 
helare människa.

Just nu är vi inne i den 
stora fastan. De 40 da-
garna innan påskdagen 

då stora delar av världens 
kristenhet fastar för att för-
bereda sig för den stora påsk-
festen och fi randet av Kristi 
uppståndelse från döden. För 
många kanske det här kom-
mer som en nyhet men fastan 
i Svenska kyrkan har inga be-
stämda regler och är därmed 
inte lika tydlig som den är 
hos till exempel de ortodoxa 
kyrkorna. Att det inte fi nns 
några bestämda regler som 
säger hur man ska fasta el-
ler ens att man ska fasta kan 
skapa förvirring. Vad handlar 
det då om egentligen?

En helare människa
För att komma till kärnan på 
den frågan, så skulle jag vilja 
ta hjälp av det gamla ordet 
”bot”. Bot är ett ord med 
många betydelser idag. Det 
kan handla om dataprogram, det kan 
handla om att få en P-bot, alltså bö-
ter, någon kanske tänker på medeltida 
föreställningar om botgöring, då man 
gisslade sig och plågade sig som ett 
sätt att gottgöra för sina synder. Men 
det fi nns (minst) en betydelse till. Den 
som jag tänker på är den som hör 
ihop med att bota, hela, bli läkt. Om 
vi har ett kroppsligt problem och sö-
ker hjälp för det får vi förhoppnings-
vis ett botemedel. En medicin eller en 
operation eller något annat. Boten 
som ska göra oss friska kan ibland 
vara en prövning för oss, men oftast 
accepterar vi den ändå, och tänker att 
vi genom den ska få bättre hälsa och 
välbefi nnande. På samma sätt kan 
man tänka om fastetiden. Dess primä-
ra fokus är inte som de fl esta kanske 
tror, att avstå från mat eller dryck. 

Att avstå från en viss typ av mat eller 
dryck kan för några vara en viktig del 
av fastetiden, men det är inte målet 
i sig. Målet är att bli en helare män-
niska. 

Anpassa fastan
Det innebär att fastan måste anpas-
sas till vad det är som just jag behöver 
för att nå ökad helhet. Ungefär som 
en medicin måste anpassas till just 
den person och åkomma som den ska 
bota. Frågor som man kan ställa till 
sig själv för att fi nna sin ”bot”, sitt 
sätt att fasta kan vara:

Finns det något område i mitt liv där 
jag upplever en brist?

Finns det något som hindrar mig att 
vara kärleksfull mot andra?

Finns det obalans någonstans i mitt 
liv?

Fastan inget tvång
Beroende på vad svaren blir 
på de här frågorna kan man 
utforma ett eget ”fastepro-
gram”. Ett åtagande som 
man gör under tiden fram till 
påskdagen. 

För någon som upplever 
obalans i sitt förhållande till 
mat, så kan det mycket väl 
vara en god idé att låta fastan 
handla om just mat. Vad vi 
väljer att äta påverkar dess-
utom resten av planeten i hög 
grad, och är därför ett gott 
val att fokusera sin fasta på 
om man känner att man vill 
leva mer kärleksfullt. Att en-
bart äta ekologiskt eller när-
producerat eller vegetariskt 
är några exempel på en sådan 
fasta.

För någon som känner en 
brist på tid kan det kanske 
vara en god idé att under fas-
tan refl ektera över vad man 
verkligen vill med de 24 tim-

mar som vi får varje dygn och sen 
välja bort det som hamnar nederst på 
prioriteringslistan.

För någon som har dåligt självför-
troende kan det vara en god idé att 
bestämma sig för att säga goda och 
vänliga saker till sig själv varje dag.

För någon som har väldigt svårt för 
en specifi k person kan ett fasteåtagan-
de vara att tänka (eller kanske till och 
med säga) något vänligt om (till) den 
personen varje dag.

Kanske låter det jobbigt. Kanske 
vill du helst leva på som vanligt och 
strunta i fastetiden. Det är helt okej. 
Fastan är inte ett tvång, den är en 
möjlighet och ett erbjudande. Ett er-
bjudande att under en begränsad pe-
riod söka bot för det som begränsar 
ditt liv.

FO
TO

: H
EL

V
I D

A
H

LÉ
N

- Det fi nns inga bestämda regler för hur 
vi fi rar fastan, skriver komminister Emma 
Thorén. Var och en anpassar fastan till sig 
själv.
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Nyfiken på

Församlingens nya kom-
minister Emma Thorén 
började redan i mycket 

unga år att söka sin Gud.
- Jag var bara 13 år när jag 

ville ta reda på om Gud fi nns 
eller inte, berättar Emma. Jag 
läste i bibelläsningsplaner 
och hamnade i Paulus brev 
och de är inte lätta att förstå.

Emma är född 1983 strax 
utanför utanför Västervik 
och fi ck ingen traditionell 
kristen uppfostran, berättar 
hon även om det fanns fri-
kyrkoband på pappa sida.

Emma konfi rmerades men 
betraktade sig ändå inte som 
kristen. Men hon återkom-
mer till att hon måste ta reda 
på om det fi nns en Gud och 
läste därför envist Bibeln 
varje dag. Hon läste allt om 
kristen tro på biblioteket.

- Inget ungdomsarbete pre-
cis, säger hon själv.

- Jag fann en närvaro och 
saknade bibelstunderna om 
jag inte ägnade mig åt dem, 
förklarar Emma. Jag var ensam i min 
tro bland mina jämnåriga kamrater. 
Men jag accepterades av dem. Om 
inte annat hade vi hästintresset ge-
mensamt!

- Att kalla mig kristen var en pro-
cess, förklarar Emma. Under konfi r-
mationstiden lärde jag känna kyrkan. 
Jag kände mig hemma där och kunde 
acceptera att jag är kristen!

Vandring för klimat och miljö
Vid 17 års ålder reste hon till Taizé, 
kommuniteten i Frankrike. Hit åter-
vände hon fl era gånger.

- Det blev mitt andliga hem, förkla-
rar Emma.

Hon gick Svenska kyrkans grund-
kurs i Vadstena.

- Första steget att bli något, säger 
hon själv. Jag var ganska säker på att 

jag ville bli präst även om 
livet som nunna också lock-
ade.

Emma läste till präst i Upp-
sala och prästvigdes 2009 i 
Linköping av Martin Lind 
och började sedan arbeta 
som komminister i olika för-
samlingar i Linköpings stift.

Emma fi ck kontakt med Pil-
grimscentrum i Vadstena och 
förklarar att det tilltalade 
henne.

- Jag sökte det andliga i 
vandringen, säger hon.

År 2015 var hon projektle-
dare för en eko-vandring för 
klimat och miljö från Uppsa-
la till Lund, en 100 mil lång 
och krokig vandring genom 
Sverige.

- Att pilgrimsvandra är att 
söka efter det heliga, säger 
Emma. Gud, andlighet, när-
varo eller vad än individen 
väljer att kalla det. Centralt 
för pilgrimsvandringen är 
den gemensamma resan mot 
medvetande, antingen sig det 

sker i tystnad eller inte.
– Ekologi och andlighet har ett na-

turligt samband, många religioner 
talar om att människan ska ta an-
svar för skapelsen, vår planet, menar 
Emma.

Levde klosterliv i England
Andlig vägledning är ett annat områ-
de som ligger Emma varmt om hjär-

Präst eller nunna?  Ända sedan tidiga tonåren har Emma sökt sin Gud men det var 
inte självklart vilken yrkesbana hon skulle välja. Idag är hon nytillträdd komminister i 
församlingen och ser fram mot att få arbeta med bland annat andlig vägledning men 
också pilgrimsvandringar som ligger henne varmt om hjärtat.

En naturmänniska som värnar
om både människa och miljö
Text: Inger Ridström  Foto: Helvi Dahlén

Emma är en glad och positiv människa som funnit sig väl 
tillrätta på sin nya arbetsplats i Mullsjö.

Emma Thorén, ny komminister
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tat. Under åren 2013-2014 vidareut-
bildade hon sig i ämnet i Kanada.

- Andlig vägledning, säger Emma är 
att det måste fi nnas en längtan hos 
människan och som präst möta henne 
där hon är. Det måste fi nnas ett inre 
driv.

- Det gav mig mera redskap att 
vandra med människor, som söker 
Gud, förklarar hon.

År 2016 stängde jag dörrar, som 
hon uttrycker det och åkte till Eng-
land för att leva som ”alongsider” i 
ett anglikanskt kloster. Det innebär 
att man lever klosterliv så nära som 
det går utan att själv vara nunna.

- Men Svenska kyrkan är mitt and-
liga hem, förtydligar hon idag.

Nu har hon visioner om att försöka 
bygga upp en kommunitet här hem-
ma i Sverige. 

- En kommunitet, förklarar Emma, 
är mera fritt än ett klosterliv men 
mera strukturerat än ett kollektiv. 
Man måste inte nödvändigtvis bo till-
sammans men man har en gemensam 
livsregel, äter och ber tillsammans. 
Kommuniteten är tänkt att vända sig 
till människor, som behöver stöd i sitt 
liv som kristen. De som har tagit någ-
ra steg på vägen och vill komma vi-
dare. Ett forum där man delar sin tro.

Emma har kontakt med några som 
delar hennes vision. 

- En gård på landet, säger hon där 
jag ser för mig några fastboende, som 
välkomnar gäster, som vill dra sig un-
dan några dagar för retreat med bön 
och måltidsgemenskap. Inriktningen 
ska vara gästfrihet, omsorg om ska-
pelsen, bön och tystnad.

Inriktningen på tjänsten lockade
Sedan februari är nu Emma kommi-
nister i Mullsjö-Sandhems församling. 

Vad var det då som lockade hit hen-
ne? 

- Inriktningen på tjänsten var pre-
cis det jag sökte, säger hon. Jag får 
arbeta med andlig vägledning, mera 
vuxenverksamhet och jag får jobba 
vidare med diakonin. 

Säkert kommer också pilgrimsvand-
ringar att fi nnas på hennes agenda.

Vara öppen för vad som är viktigt 
för kyrkan att göra, funderar hon 
vidare, vad längtar människor efter. 
Samverkan med andra aktörer är hen-
ne inte främmande heller.

För egen del ser hon också fördelen 
med att få bo nära skogen.

- Jag är uppvuxen så, säger hon, att 
vandra ger mig kraft och energi.

Det är också hennes fritidsintressen.
- Ut och röra på mig, cykla, vandra, 

rida, säger hon.
Hon är fortfarande ny i Mullsjö men 

tycker ändå att det känns väldigt bra. 
Trevliga och öppna människor och en 
god stämning tycker hon sig känna.

- Och så är det så rent, säger hon. 
Inget skräp på gator och torg!

Söka trons källor
Svenska kyrkan är inne i en spän-
nande fas, tycker Emma. Det händer 
mycket och tron blir allt viktigare. 

- Idag har vi inga förutfattade me-
ningar utan är öppna att söka trons 
källor, funderar hon. Vi är inte hin-
drade av gamla tiders föreställningar. 
Gud drar i oss alla. Det fi nns en oro i 
oss innan vi hittat hem till Gud.

Från Vadstena till Mullsjö för Emma 
Thorén. En naturmänniska som gär-
na vill bo nära skogen. - Att vandra 
i skogen ger kraft och energi, säger 
hon.

Kyrkans Hus i Mullsjö är numera 
Emmas arbetsplats efter att ha bott i 
både Kanada och England.
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Eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

SMS:a LIV 
tilL 72 905 

och ge 100 kr

När det fruktansvärda inträffar. 
När katastrofen är ett faktum.
Ge människor kraft att bli 
starkare tillsammans!
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Du är inte ensam när du ber
Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som 

helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en 
kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. 

En gång fi ck jag rådet: ”Kasta bort en halvtimme med Jesus”. Jag förstod vad 
min vän menade: låt den tiden vara bara er tid. Ungefär som Emil i Lönneberga 
och drängen Alfred när de var på väg till badsjön: 

- Du och jag, Alfred!
- Ja…du och jag Emil!
Bön har med gemenskap att göra och det kan vara gott att veta att man är fl er 

som ber. Och ibland kan det vara gott att vila i en bön som någon annan formu-
lerat. Jag hoppas att du har glädje av den här bönen som är just för fastan. 

Pontus Johansson Kyrkoherde

Jag tackar dig Gud som också i år ger mig denna fastetid som gåva. 
Hjälp mig att ta vara på dessa dagar. 
Låt mig ta emot din helige Ande och låt honom verka i mig 
och rena mitt hjärta och kärlek.
Låt mig leva och mättas av varje ord som utgår ur din mun.
Låt mig sträva efter kärleken, inte bara i det stora och synliga, 
utan främst i vardagens enkla uppgifter.
Lär mig Gud att avstå överfl ödet 
för att hjälpa dem som saknar det nödvändigaste.
Gud var med oss alla.
I Jesu namn. 
Amen.

Nu är vi mitt inne i den tid på kyrkoåret som benämns fastan. Men vad tänker du på 
när du hör ordet fastan? Kyrktuppens medarbetare Hanna Nilsson gick ut och 
frågade fem församlingsbor. 

Vill du veta mera om fastetiden kan du läsa Herdekrönikan på sidan 2 eller Tankar 
inför på sidan 3.

Filippa Markström, 11 år
-Inte äta, att vara hungrig. 
Jag tänker att det är en 
tradition.

Gabriella Lernberg, 46 år
-Inga godsaker…

Johan Wickert, 36 år
-Semlor!

Bengt Ottosson, 74 år
-Fastlagsbulle.

Vad tänker du på när du hör 
ordet fastan?

Alexander Nilsson, 16 år
-Jag tänker att det är en kort 
period som man inte äter 
eller äter mindre. Något man 
gör mer i andra religioner till 
exempel hos muslimer.

Bengt Ottosson, 74 år
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Bok
tips
Anna Gavalda: 
Tillsammans är man mindre ensam
Boken utspelar sig i 
Paris under loppet 
av ett år. Anna Ga-
valda berättar om 
konfl ikter, ömhet, 
vänskap, utbrott 
och försoning. Fyra 
personer som inte 
har någonting ge-
mensamt från bör-
jan, men som alla har stora hjärtan. 

Vilka möjligheter har man i livet? 
Vilka orsaker gör att man inte orkar 
utveckla sina talanger? Hur är det 
att vara gammal? Hur är det att vara 
ung? Vad kommer man ihåg från sin 
barndom?

Författaren ställer dessa frågor ge-
nom personligheterna som hon skild-
rar i boken. 

Boken har fi lmats och getts ut som 
en läsarfavorit i Älskade böcker, 
framröstad av läsarna.

”En lustfylld bok. Det skimrar om 
detaljerna.” (Göteborgs Posten).

Boken fi nns att köpa i bland annat 
Kyrkans Hus i Mullsjö.

Åsa Moberg: ”Livet”
Jag hade förmå-
nen att lyssna 
på Åsa Moberg 
på Smålands 
Litteraturfesti-
val tidigare i år.

Hon berättar 
på ett fascine-
rande och öppenhjärtigt sätt om åren 
på Aftonbladet, om kärleken och po-
litiken och om 1968. 

Våren 1968 är Åsa Moberg tjugo 
år gammal. Hon bor ihop med den 
sexton år äldre fotografen Tor-Ivan 
Odulf i ett litet hus utan rinnande vat-
ten i Vita bergen i Stockholm. Gym-

nasiet har hon hoppat av. Livet kan 
inte börja fort nog. Hennes debutar-
tikel publiceras i Aftonbladet i mars 
1968. Hon ger röst åt en ny genera-
tion, ung kvinna som hon är bland 
äldre manliga journalister. På Afton-
bladets kulturredaktion känner hon 
sig motarbetad och kritiserad.  Hon 
har från början en närvarande och 
nyfi ken blick på samhället och kultu-
ren. 

Åsa Moberg är journalist, översätta-
re och författare till ett fl ertal böcker. 
På 1990-talet var hon med och över-
satte Simon de Beauvoirs ”Det andra 
könet”.

Hon är en välkänd debattör i frågor 
om miljö och psykisk ohälsa.

”Livet” är ett praktexempel på en 
outbildad men priviligierad männis-
kas livshistoria. En klok och intelli-
gent kvinnas berättelse om vad som 
krävs för att nå framgång.

Patricia Tudor- Sandahl: 
Vägar till levande livet
Patricia Tudor- 
Sandahl är för-
fattare, psykolog 
och psykotera-
peut. Hon fl ytta-
de från England 
till Sverige tju-
gotre år gammal 
1964. Hon har 
gett ut 18 böck-
er. Även medverkat i Sveriges Radio 
som värd för Sommar och Vinter i P1 
och Tankar för dagen.

Genom budskapet i boken vill hon 
uppmana oss att leva mer närvarande 
i våra liv. ”Jag vill gärna tro att alla 
människor har en uppgift i livet som 
ger mening och innehåll.”

Hon får oss som läsare att känna 
igen oss och bli lite klokare på oss 
själva och andra. Författaren upple-

ver att åldrandet ger frihet. Man tar 
inte längre sig själv på så stort allvar. 
Det är fritt att leva ut, det fi nns inte så 
många måsten.

Genom tankar kring de sju döds-
synderna vill hon att vi skapar mot-
krafter som leder oss till att bli mer 
mogna och hela människor. Bli de 
människor vi innerst inne längtar att 
bli.

”Vi har inget skydd mot kärleken, 
inget skydd mot livet, inget skydd 
mot döden, inget skydd. Så skyddslö-
sa är vi. Det ligger nästan något stor-
slaget i det.” Eeva Kilpi  (Finländsk 
författare).

Boken fi nns att köpa bland annat i 
Kyrkans Hus i Mullsjö.

Märta Tikkanen: Emma och Uno
Trettio år efter 
Märta Tikkanens 
berömda ”Århund-
radets kärleks-
saga” skriver hon 
en ny fascinerande 
och gripande kär-
lekssaga. Om sina 
morföräldrar.

Emma är sjutton 
och Uno tjugosex när de träffas. Ett 
år senare är de gifta. Sedan får de ett 
barn varje år, alla med olika födelse-
orter i Sverige och i Finland. När det 
sjätte barnet föds är Emma tjugofem 
och de bor inte längre tillsammans.

Uno grundar folkhögskolor både i 
Finland och i Sverige. Han föreläser 
och är sällan hemma.

Märta Tikkanen väver in samhälls-
historia, Finlands ödesdagar, två 
världskrig, ett inbördeskrig och en 
bitterljuv kärlekssaga i boken. Jag 
har följt hennes författarskap sedan 
1970-talet. Hennes sätt att uttrycka 
sig fascinerar mig!

Fyra kvinnligare författare som berättar 
om livet var och en på sitt sätt. Läsvärda
och inspirerande böcker, tipsar Maija Kisch. 
Maija har arbetat som textillärare i kom-
munen. Numera ägnar hon mycket tid åt att läsa och skriver 
också gärna själv.

Fyra kvinnliga författare 
berättar läsvärd livshistoria

Åsa Moberg: ”Livet”
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Emma-Britta Cannerstad hade 
arbetat några år som danslä-
rare på Dansstudion i Karlstad 

när lilla Saga kom in i danssalen. 
Saga rörde sig starkt och hade otro-
ligt mycket känsla i sättet hon rörde 
sig på, tyckte Emma-Britta.

Saga berättade efter en tid att 
hon vid 4 års ålder haft 
leukemi. Dansen blev 
för henne ett sätt att 
läka både inuti och 
fysiskt. Hennes 
sätt att berätta och 
sätta ord på sina 
svåra upplevelser 
skapade en öppen-
het och en gemen-
skap där de andra 
barnen i dansgruppen 
ställde frågor och kun-
de koppla Sagas berättelse 
till sina egna upplevelser när 
någon i deras närhet blivit drabbad 
av sjukdom eller gått bort i cancer.

Projekt för barncancerfonden
Sagas mammas Anna Rosell kontak-
tade Emma-Britta och tillsammans 
bestämde de sig för att starta ett 
projekt där de genom dansen skulle 
få möjlighet att samla in pengar till 
barncancerfonden. Pengarna skulle 
oavkortat gå till barncancerfonden; 
ett bidrag till att föra forskningen 
framåt så att fl er barn får uppleva li-
vet. 

2015 startade Emma-Britta, Sagas 
mamma Anna och Emma-Brittas två 

dansgrupper projektet "Dance of 
hope" där Emma-Britta tillsammans 
med sina dansgrupper fått möjlighet 
att medverka vid olika dans- och mu-
sikevenemang runt om i Karlstad och 
de kunde därmed starta en insamling. 

De fi ck bland annat medverka 
på barncancergalan i 

Karlstad. Dansen 
som de framfört 

vid de olika 
evenemangen 
i Karlstad är 
baserad på 
barncancer-
fondens TV-
reklam med 
de fyra blå 

stolarna, där 
Saga dansar 

solo i stora delar 
av dansen. Dansen 

fi nns även på youtube 
under " Dance against child-

hoodcancer"

Gala i Sandhems kyrka
Emma-Britta har vuxit upp i Habo 
och gick i skolan där innan hon 2009 
fl yttade till Karlstad för att utbilda sig 
till förskollärare. 2012 började hon 
arbeta på Dansstudion i Karlstad där 
hon undervisade barn, ungdomar och 
vuxna i olika stilar. Hon har startat 
fl era projekt och glädjen att få skapa 
med kroppen som redskap har alltid 
varit en stor inspiration och drivkraft 
hos mig, berättar Emma-Britta. 

Efter åtta år i Karlstad återvände 

hon förra året till sina hemtrakter och 
håller nu på att bygga hus i Mullsjö 
tillsammans med sin man. 

- När jag nu har lämnat Värmland 
ville jag att projektet för barncancer-
fonden skulle få fortleva för sin otro-
ligt viktiga sak, säger Emma-Britta. 
Jag hade hört mycket gott om en kör-
ledare som heter Gerd, kontaktade 
henne och berättade om projektet. 
Hon tackade ja! 

Lördagen den 26 maj bjuder vi in till 
en gala till förmån för barncancerfon-
den. Vi kommer att sätta upp två kon-
serter i Sandhems kyrka och bland 
annat Sandhems gospelkör, barnkör, 
musiker och dansare från Karlstad 
kommer att medverka. Jag kommer 
även att medverka som solist. 

Vi hoppas på en fantastik, hoppfull 
eftermiddag och kväll där vi samlar 
in pengar till ett mycket viktigt ända-
mål. Kom och lyssna på sång musik 
och dans med hedersgästen Saga Ro-
sell, avslutar Emma-Britta.

Tillsammans för hoppet! 

Boka redan nu in lördagen den 26 maj för en fantastisk 
upplevelse med sång, musik och inte minst dans! 
Danslärare Emma-Britta var med och startade ett 
dansprojekt till förmån för barncancerfonden sedan hon 
fått en liten elev som drabbats av leukemi. 
Nu får vi ta del av en galakväll där pengarna går till 
forskning så att flera barn får uppleva livet.

Kom och upplev 
en galakväll till förmån
för barncancerfonden!

Saga berättade efter en tid att 
hon vid 4 års ålder haft 
leukemi. Dansen blev 
för henne ett sätt att 
läka både inuti och 

skap där de andra 
barnen i dansgruppen 
ställde frågor och kun-
de koppla Sagas berättelse 
till sina egna upplevelser när 

på barncancergalan i 
Karlstad. Dansen 

som de framfört 
vid de olika 

evenemangen 
i Karlstad är 

de fyra blå 
stolarna, där 

Saga dansar 
solo i stora delar 

av dansen. Dansen 
fi nns även på youtube 

Danslärare Emma-Britta Cannerstad 
tog kontakt med församlingens kan-
tor Gerd Lindgren vilket resulterade 
i att vi nu får uppleva en fantastisk 
dans- och sångföreställning till för-
mån för barncancerfonden.
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Det är den 15-17 maj som Åke 
Bonnier kommer på besök. 
Det blir några intensiva dagar 

där en rad olika aktiviteter står på 
programmet.

– Biskopen vill möta de som är en-
gagerade i kyrkans arbete, men också 
träffa företrädare för församlingens 
samarbetspartners till exempel kom-
munen och andra samfund, berättar 
Martin Wikman som är biskopsad-
junkt vid stiftskansliet i Skara. 

En viktig punkt är att samtala kring 
den verksamhet som församlingen vill 
satsa lite extra på. 

- Det skiljer sig från plats till plats 
eftersom förutsättningarna ser väl-
digt olika ut, säger Martin Wikman. 
En del av stiftets församlingar verkar 
i stora städer, andra på landsbygden. 
Därför är det viktigt att församlingen 
själv pekar ut vad man vill satsa på. 

Fullmatat program
Biskopens besök sträcker sig över pe-
rioden tisdagen den 15 till och med 
torsdagen den 17 maj.  Söndagen den 
27 maj blir det visitationshögmässa i 
Nykyrka kyrka.

Under tisdag, onsdag och torsdag 

ska biskopen hinna med att träffa 
både förtroendevalda, ideella medar-
betare och anställda i församlingen. 
Dessutom blir det besök i olika verk-
samheter både i och utanför kyrkan.

– Församlingen väljer själv var man 
vill förlägga de här besöken, säger 
Martin Wikman.

Det blir också en offentlig samling 
på kvällstid kring ett aktuellt ämne.

Besöket avslutas sedan på söndagen 
med en stor festmässa för hela för-
samlingen. Den följs av lunch, och 
efter den sammanfattar biskopen sina 
intryck från besöket i ett tal.

Under en vecka i maj kommer biskop Åke Bonnier att besöka Mullsjö-Sandhems  
församling. Tanken med besöket är att biskopen ska få en djupare inblick i  
församlingens arbete men också att man tillsammans ska samtala om hur  
arbetet kan utvecklas.

Biskopen kommer 
till Mullsjö-Sandhems 
församling!
Text: Sven-Erik Falk

Ett längre besök av biskopen 
brukar kallas visitation. Det 
är en syssla som biskopar 

haft ända sedan kyrkan grunda-

des och under århundradenas lopp 
har den haft olika karaktär. Många 
gånger har det funnits en betoning 
på inspektion men numera läggs 

tonvikten snarare på inspiration.
– I Skara stift arbetar vi sedan 

en tid med det som kallas "Vägen 
vidare". Det är ett program för 

- Numera är biskopsvisitationen snarare ett inspirationsbesök än en inspektion, 
berättar biskopsadjunkt Martin Wikman. Besöket ingår i Vägen vidare, ett  
program för kontakterna mellan Skara stift och församlingarna. 

Väl förberett biskopsbesök
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kontakterna mellan stift och för-
samlingar. Där ingår visitationerna 
som en del, berättar biskopsadjunkt 
Martin Wikman.

Vägen vidare löper i perioder om 
tolv år. En gång under den här pe-
rioden är det biskopsvisitation och 
övriga år sker kontakterna i andra 
former. Tanken är att stiftet och 
församlingarna tillsammans arbetar 
med utvecklingen av verksamheten.

Förberedelser och uppföljning
När biskopen kommer på visita-
tion är besöket väl förberett. Under 

lång tid i förväg har stiftskansliets 
medarbetare haft kontakter med 
församlingen. En mängd material 
har samlats in för att få en bild av 
situationen.

Sådant som gudstjänstliv, diakoni 
och ungdomsarbete fi nns naturligt-
vis med i det som gås igenom. Men 
även andra delar av verksamheten 
belyses. Exempelvis har en fastig-
hetsingenjör och stiftets antikvarie 
gått igenom kyrkorna och även en 
del andra byggnader. Ekonomin 
har också granskats liksom de pla-
ner och program, som måste fi nnas 

i alla organisationer för exempelvis 
beredskap eller arbetsmiljö.

Efter visitationen sker en uppfölj-
ning, som kan se ut på olika sätt. 
Församlingens medarbetare kan 
exempelvis få möjlighet till fort-
bildning men uppföljningen kan 
också bestå av att man ser över 
rutiner och arbetsformer. I det här 
utvecklingsarbetet deltar ofta stifts-
kansliets medarbetare vilket ligger i 
linje med målsättningen att kyrkans 
arbete är något, som görs tillsam-
mans. 

Ett mera detaljerat program för biskopsbesöket kommer att finnas på församlingens 
hemsida www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem så snart det är färdigt.
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Biskop Åke Bonnier kommer till Mullsjö-Sandhems 
församling i mitten på maj. Besöket avslutas med en 
stor festmässa för hela församlingen.
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Lär känna kyrkan

Före kyrkans viktigaste högtid
behöver vi fastan
Text: Pontus Johansson

Kyrkans år skiljer sig från det vanliga kalenderåret. Kyrkoåret startar i advent, i 
väntan på Jesu födelse. Viktigaste helgen är påsken, då Jesus dog och uppstod. 
Året slutar med domsöndagen då temat är försoning. Alla kyrkoårets högtider 
har sitt ursprung i Bibeln och är de som styr våra största årsfester i almanackan. 

Kyrkoåret och fastan
SMS, kik, Messenger och en massa 
andra kanaler…och för den som är 
lite mer traditionellt lagd, e-post. 
Många av oss har blivit vana vid att 
ha kontakten via skärmen. Men det 
kan bli problem med nyanserna. Vi 
ser inte varandras ansiktsuttryck, inte 
kroppsspråk och vi hör inte tonläget 
i rösten och ibland blir det därför 
missförstånd. Poängen jag 
vill lyfta fram är att det fi nns 
språk och uttryck på många 
plan som vi måste få använda 
oss av. Så är det också i kyr-
kan. Det kan inte bara vara 
ord och stannar inte bara vid 
korta meddelanden fram och 
tillbaka. 

I serien ”Lär känna kyrkan” 
kommer vi att försöka knäcka 
en del koder och upptäcka 
språk som vi kanske inte hade 
tänkt så mycket på tidigare. 
Hoppas att det kan bli några 
aha-upplevelser när vi nu ger oss i 
kast med temat KYRKOÅRET och i 
det här numret, fastans tid.

Kyrkoåret
Första advent är kyrkans nyårsdag 
som inleder året; orgelbrus, trumpet 
och härlig körsång brukar det vara 
då. Klang och jubel när vi också lyss-
nat till evangeliet om när Jesus rider 
in på åsnan i Jerusalem. Det är en 
festdag med en proklamation; Yes!! 

Ett nytt år tillsammans som kyrka, ett 
nytt år tillsammans med Jesus! 

Kyrkoåret är tänkt att fungera lite 
så, Jesus liv vävs ihop med våra liv, så 
att de skiftningar som fi nns i evang-
eliet om Jesus märks under kyrkans 
år. Här fi nns den svåraste och mest 
smärtsamma dagen som långfredagen 
men så många andra dagar av fest 
och glädje, och en hel del däremellan. 

Och varje tid under kyrkoåret har 
sitt särskilda språk som talar med så 
mycket mer än ord.

Fastan 
Det fi nns två fasteperioder under året. 
Bägge fastetiderna ligger före var sin 
stor Kristusfest. Vi har advent som är 
en fastetid före jul och så den tid som 
vi är inne i nu, den stora fastan som 
är 40 dagar innan påsk. Den börjar 
med askonsdagens mässa, där prästen 

tecknar ett kors av aska på våra pan-
nor, men när ljuset tänds i påsknatten 
och påskropet hörs, KRISTUS ÄR 
UPPSTÅNDEN! JA – HAN ÄR SAN-
NERLIGEN UPPSTÅNDEN! Då vet 
vi, nu är det inte tid för fasta längre. 
Fastan får bytas till festen!

I kyrkorummet
I kyrkans rum märker vi att det är fas-
tetid, till exempel genom att altarets 
framsida är klätt i violett tyg. Även 
prästens skrud har den violetta fär-
gen. Vi märker också att musiken går 
lite mer i moll och bibelläsningarna i 
gudstjänsten handlar mer om vaksam-
het, kamp och om Jesus som försona-
re. Fastan vill vara en förberedelsetid 

för oss inför påskfi randet. 
Det är som att kyrkan går 
med Jesus på vandringen 
till Jerusalem och den där 
påsken som skulle för-
ändra allt.

Det där med bikten
Här är en särskild möjlig-
het att få göra upp med 
sådant som inte gör mitt 
liv vackrare utan snarare 
fulare. Den violetta fär-
gen i kyrkan är nämligen 
botens färg. Även om det 

inte är så långa köer till prästerna för 
att bikta sig, så är ändå det här en tid 
då många kristna väljer att just gå till 
bikt. ”Kom, låt oss gå tillrätta med 
varandra” säger Gud genom sin pro-
fet Jesaja, ”om era synder än är blod-
röda ska de bli snövita…” Gud vill få 
ta hand om hela vår varelse. Men just 
ytan är inte det som är högst priorite-
rat. Det är vårt hjärta, vårt inre som 
han behöver få beröra med sin kärlek. 

Jag kan säga av egen erfarenhet att 

Fastan
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det är få saker som det är så stor skill-
nad mellan, som stegen till prästen 
som ska ta emot min bikt och stegen 
från biktsamtalet. Så lätt det plötsligt 
var att andas och faktiskt en ny och 
djupare kärlek inuti till Gud, till fa-
miljen, till vännerna och till min för-
samling. Som läkedom genom hela 
mig. Jag skulle vilja uppmuntra dig 
till den möjligheten. Det ligger i präs-
tens uppdrag att ta emot bikt som all-
tid sker under absolut tystnadsplikt.

Att avstå från…
Kanske vi tänker på att man avstår 
något särskilt när det är fasta. Och 
visst – det stämmer ju. Men vi har 
inga särskilda regler för det. Kyrkan 
har aldrig varit särskilt strikt här. Råd 
har funnits och fi nns, men det hand-
lar framförallt om andemeningen. 
Att välja att avstå från sötsaker eller 
alkohol, kött eller facebook, kaffe el-
ler TV-tittande, pizza eller…ja det är 
frihetens lag. Poängerna är fl era. Jag 
avstår från något för att upptäcka en 
större frihet. Kanske har jag snärjt 
in mig i så mycket konsumtion och 
ägande att det fi nns beroendemönster 
som mår gott av att få brytas. 

…och avstå till
Men det handlar också om att avstå 
till annat. All tid som jag tillbringar 
i TV-soffan kanske kan användas på 
ett lite annorlunda sätt så att livet blir 
mer delande. Ringa det där samtalet 
till min vän som skulle bli glad av det 
eller hjälpa grannen med veckohand-
lingen, nu när hennes höft är så dålig. 
Kanske ny tid för min egen relation 
till Gud. Men det är ALLTID i fri-
het. Att avstå något är en sak mellan 
dig och Gud. Ingen ska alltså ge nå-
gon annan dåligt samvete för att man 
inte gör på samma sätt. Vi vinner inte 
några extrapoäng i himlen när vi av-
står – men fastan är en möjlighet att 
upptäcka att vi äger något mycket 
mer värdefullt än aldrig så många 
pizzor eller kaffekoppar. Den lite mer 
avskalade tillvaron under fastan kan 
göra oss mer uppmärksamma och ly-
hörda för Guds tilltal. Tänk om det 
blir din nyupptäckt i din lyhördhet,

en förnyad visshet om hur högt du 
är älskad av Gud. En längtan efter 
nya möjligheter tillsammans med ho-
nom och tillsammans i kyrkan. Det är 
nog ingen slump att fastan och pås-
ken ligger just den tid på året då det 
är vår. Hoppets tid!

Kyrkvillans förskola
söker vikarier!
Vill du vikariera hos oss, en välfungerande 
förskola med kristen profil som drivs av 
Svenska kyrkan i Mullsjö? 

Kyrkvillans förskola har funnits sedan 2003 och har genom 
åren fått ett mycket gott rykte. Förskolan består av två av-
delningar med sammanlagt 40 barn. Du kommer att arbeta 
tillsammans med vana, engagerade och erfarna kollegor i lju-
sa, fina och väl underhållna lokaler. Vi serverar mat som i möj-
ligaste mån är ekologisk, lagad av vår husmor.

Vem är du?
Ditt förhållningssätt utgår från förskolans läroplan, skollagen 
och den värdegrund som Svenska kyrkans verksamhet vilar 
på. Du är lojal mot barn, kollegor och ledning, du är entusias-
merande och nytänkande. Du är nyfiken och tar tillvara barns 
tankar och funderingar, du finns tillgänglig för alla barn och 
ser lösningar där andra ser hinder. Vi söker dig som är positiv, 
flexibel och ansvarstagande.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att tillsammans med vana och 
erfarna kollegor erbjuda en trygg, säker, rolig och utvecklande 
förskola för våra barn på Kyrkvillan. Det innebär aktiv utevis-
telse flera gånger varje dag oavsett väderlek, pedagogiska 
måltider och praktisk omsorg om alla barns behov. 

Anställningsvillkor
Kortare (några timmar) eller längre vikariat vid fast anställd 
personals frånvaro.
Ingen arbetslivserfarenhet krävs.

Kontaktperson
Förskolechef Johanna Bard 
Mobilnummer: 070-564 28 17, telefonnummer: 0392-130 34 
johanna.bard@svenskakyrkan.se
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Hur gör jag för att bli medlem 
i Svenska kyrkan?

Du är varmt välkommen som 
medlem i ett stort och unikt 
sammanhang! Vårt stift, Skara 

stift, är Sveriges äldsta organisation 
som är i funktion. Livskraftigt! För 
några år sedan firade vi 1000-årsjubi-
leum. Minst så länge har människor 
här fått höra om Jesus, blivit döpta, 
lärt sig att be, firat gudstjänst, brot-
tats i tro och tvivel och tjänat Gud 
på en massa olika sätt – och du får 
berika denna gemenskap med den 
du är. Vi är de vi är med våra begåv-
ningar och begränsningar, brister och 
egenskaper, och här vill Jesus vara i 
centrum. 

Gör så här:
1)  Hör av dig till din församling. Bor 

du i Mullsjö kommun och är skri-
ven här – ja, då kommer Mullsjö-
Sandhems församling att bli din 
församling. På vår pastorsexpedi-
tion finns Ann Sääv och du når 
henne på telefon 0392-12200 eller 
via mail: mullsjo-sandhemsfor-
samling@svenskakyrkan.se. Hon 
ordnar så att du får en INTRÄ-
DESBLANKETT. Du kan också 
ta ut blanketten från vår hemsida: 
svenskakyrkan.se/mullsjosand-
hem/bli-medlem

2)  Fyll i och skriv under blanket-
ten.  Där finns några frågor som 
du besvarar med kryss. Som i alla 
kyrkor är det dopet som är med-
lemsgrundande i Svenska kyrkan. 
(Svenska kyrkan erkänner dop 
som genomförts i andra kyrkor. 
Huvudsaken är att det skett i Fa-
derns och Sonens och den helige 
Andes namn och att det har varit 
i vatten.) Är du inte döpt får du, 
kanske tillsammans med andra 
som också vill döpas, träffa nå-
gon av prästerna och lära känna 
grunderna i Svenska kyrkans tro 
och liv. Du kan ändå vara medlem 
i Svenska kyrkan i väntan på ditt 
dop. 

3)  Lämna in inträdesblanketten. 
Kom gärna förbi och lämna den 
direkt på pastorsexpeditionen i 
Kyrkans Hus, öppettider finns på 
sidan 2 eller hemsidan eller posta 
den: Mullsjö-Sandhems försam-
ling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö

4)  Du kommer att få en bekräftelse 
per post från kyrkoherden att du 
är upptagen som medlem i Svens-
ka kyrkan och Mullsjö-Sandhems 
församling.  Tillsammans med det 
får du också ett välkomstbrev.

Kanske har du grunnat på det – hur går det till egentligen?
Jag får frågan ibland och då blir jag ju väldigt glad!

Söndagsöppet sedan 2000 år tillbaka ...

Kyrkoherde Pontus Johansson får till 
sin glädje ibland frågan om hur man 
blir medlem i Svenska kyrkan.

Tag kontakt med Ann Sääv på expe-
ditionen så hjälper hon till med den 
blankett som behövs.

14 KYRKTUPPEN 1-2018



swisha 
valfritt belopp 

till 9001223

I årets fastekampanj  är Svenska kyrkans internationella insatser fokuserade på vad det psykosociala arbe-
tet betyder för människor som drabbats av katastrof eller konflikt och tvingats till flykt. 
De vill visa vad det är som gör att människor kan gå från att överleva till att leva. Från att få tillgång till det basala, som 
mat och vatten, till att få kraft till att komma tillbaka till ett normalt liv. 
När människors egna resurser och egen kapacitet är i centrum kan drabbade människor orka vara aktiva i sina egna liv. 
Läs mer på: https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/insatser-vid-katastrofer

Hawa har startat egen verksamhet
i flyktinglägret!
Text: Anna Jonasson   Foto: Magnus Aronson

Hawa har ställt ut symaskinen utanför sitt hem. Då blir det lättare att ta upp 
beställningar på skoluniformer. Pengarna hon får in är ett välkommet tillskott till 
familjen med sex barn. 

Hawa är 26 år och har 
gått skräddarutbild-
ningen som Svenska 

kyrkan stöder genom LWF 
(Lutherska Världsförbundet). 
Hon bor i flyktinglägret Batil 
i en hydda bestående av lera 
och trä som familjen byggt själ-
va. Hon har bott i Batil sedan 
några år tillbaka, då hon flydde 
ifrån Blue Nile i Sudan. 

När Sydsudan bildades 2011 
var det flera gränsområden vars 
linjer inte fastställdes. I dessa 
områden, bland dem Blue Nile, upp-
stod strider som tvingade människor 
att fly. På grund av gerillaverksamhe-
ten tillåter Sudan inte heller humani-
tär hjälp till dessa områden.

Sex barn att försörja
Hawa blev gift som 15-åring. Idag 
har hon sex barn att försörja, den 
yngsta bara fem månader gammal. 
Innan hon gick skräddarutbildningen 
var hon som de flesta andra i lägret, 
beroende av FN:s matransoner. Fa-
miljen är fortfarande beroende av 
dessa, men idag ger pengarna hon 
tjänar på att sy och sälja kläder ett 
välkommet tillskott. För de pengarna 
kan hon köpa det hon behöver som 
inte ingår i matransonerna. Familjen 
klarar sig bättre eftersom hon också 
slipper byta ransonerna mot annat 
vilket annars är vanligt.

– Genom projektet har jag lärt mig 
läsa, räkna, sy och nu har jag en li-

ten verksamhet som stärker familjens 
ekonomi, säger hon.

Eftertraktad utbildning
Hawa hade tur som fick gå utbild-
ningen. Den är hett eftertraktad i 
lägret. Ett byråd bestående av religi-
ösa ledare och andra samhällsaktörer, 
bestämmer vilka som får gå utbild-
ningen. Deras beslut är baserade på 
vilka som har störst behov. Nu be-
driver Hawa en egen verksamhet där 
hon syr skoluniformer som hon säljer. 
Projektet tillhandahåller symaskinen, 
som hon delar med tre andra kvinnor, 
och förser också kvinnorna med allt 
material de behöver. 

Skoluniformerna säljer hon för 100 
sudanesiska pund (cirka 8 kr) per 

plagg. Hon syr också kläder till 
sig själv, sin familj och släkting-
ar. Symaskinen har hon ställt på 
ett bord utanför sitt hus, så att 
hon ska synas.

– Då kan folk beställa av mig 
när de går förbi, säger Hawa.

Lär sig läsa och skriva
Alla som går skräddarutbild-
ningen får först gå en kurs där 
de lär sig att läsa och räkna så 
att de kan mäta upp tyg till ex-
empel. Dessutom behöver de 

kunna läsa och skriva för att senare 
sköta en verksamhet. Viljan att lära 
sig att läsa är så stor bland de vuxna 
i lägret att kursen ofta har dubbelt så 
många deltagare som de är som ska 
gå skräddarutbildningen. Stoltheten 
som kvinnorna känner när de kan 
skriva sitt namn istället för att sätta 
ett tumavtryck är enorm.

– Många vuxna har helt enkelt ald-
rig fått tillgång till någon sorts utbild-
ning över huvud taget. Därför är det 
här värt mycket. De får dessutom lära 
sig lite engelska på dessa kurser, vilket 
är väldigt populärt, säger Else Berg-
lund, ansvarig för Svenska kyrkans 
flyktinginsatser i östra Afrika.
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Vi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammans
Långfredags

gudstjänst

Fre 30 mars kl 11
Gruppen Nostres

Nykyrka kyrka Mullsjö

Familjemässa 
Skärtorsdag 29 mars kl 18 
Nykyrka kyrka Mullsjö

Familjemässa 
Skärtorsdag 29 mars 
Nykyrka kyrka Mullsjö

Ät mitt bröd 
drick mitt vin

Skärtorsdaqgsmässa

Skärtorsdagsmässa 
Torsdag 29 mars kl 19
Sandhems kyrka

Vi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammans
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Vi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammans
Långfredags

gudstjänst

Fre 30 mars kl 11
Gruppen Nostres

Nykyrka kyrka MullsjöNykyrka kyrka Mullsjö

Sön 1 april  kl 11
Sandhems kyrka

Nykyrka Kyrkokör
Trumpet Markus Orefall

Påsknattsmässa
Påsknattsmässa

31 mars kl 23
Therese & Ronja A.Edén

Nykyrka kyrka Mullsjö

Uppståndelsen

Vi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammansVi firar påsken tillsammans

KYRKTUPPEN 1-2018 17



Hänt & Hört

NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 9-10 JUNI

Vi välkomnar våra
NYDÖPTA

Linnéa Lena Yvonne Bolin 

Milton David Burensjö 

Charlotte Linnea Margon Hellsing 

Minna Anna Leena Malmgren 

Stina Elma Petersson 

Pernilla Ellen Stein 

Olle Per Tage Stenwall 

Gabriella Lisa Angelica Gustafsson 

Vi gratulerar våra  
    NYGIFTA

Johanna Kjellberg och  
Jonathan Rikardsson 

Nellie Andregård och  
Simon Svensson 

Yezmilia Sadowska och  
Paulo Henrik Berglund Fredholm

Vi minns våra
AVLIDNA
Britt Inger Carola Johansson f 1935 

Ingrid Linnéa Margareta Holmberg 
f 1916 

Arne Åke Erik Filipsson f 1931 

Rut Rigmor Kristina Sollenby  
f 1935 

Inger Elsa Margareta Fogelberg  
f 1949 

Stig Göran Helge Jonsson f 1954 

Ulla Erika Jellheden f 1921 

Dagmar Vendela Linnea Bredberg 
f 1925 

Kurt Assar Gillek f 1937 

Eva Gunilla Ek f 1945 

Frank Georg Eriksson f 1943 

Roland Paul Henrik Paulsson f 1943 

Gösta Arne Alvar Alvarsson f 1924 

Levi Gustaf Sigfrid Gransing f 1925 

Johanna Kristina Fransson f 1993 

Karin Inger Helena Andersson  
f 1949 

Eva Kristina Ingeborg Lidzén 
Wiesinger f 1953 

Under stor uppslutning firades fest-
gudstjänst i Sandhems kyrka den 4:e 
februari. 

Komminister Ingemar Persson av-
tackades och församlingens nya 
komminister Emma Thorén hälsades 
välkommen till sin tjänst i Mullsjö-
Sandhems församling.

Peter Norbert Band och Sandhems 
Gospel medverkade med sång och 
musik.

Efter gudstjänsten serverades kyrk-
kaffe/the med semlor!

Festgudstjänst i Sandhem
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NÄSTA NUMMER AV KYRKTUPPEN    UTKOMMER DEN 9-10 JUNI

En Gnista kan få något att brinna. Så 
är tanken då Svenska Kyrkans Unga 
i Skara stift anordnar lägret Gnis-
tan, där fem ungdomar från Mullsjö-
Sandhems församling deltog i år. 

På workshops får lägerdeltagarna 
prova olika områden, som förhopp-
ningsvis kan leda till fortsättning ute i 
församlingarna. Områden som berör-
des var bland annat HBTQ, diakoni, 
friluftsliv och drama.

-Bästa workshopen var Kristen 
idrottskontakt, KRIK, berättar Alex-

ander Nilsson när Kyrktuppen frågar. 
Vi fick spela innebandy, prova tram-
polin och andra fysiska aktiviteter. 
På passet om Friluftsliv fick vi prova 
olika tekniker för att göra upp eld, 
bra att kunna om man ska anordna 
läger utomhus. Vi hade kul och träf-
fade nya människor. 

Kompisen Melvin Klasson instäm-
mer. 

- Att lära känna andra var verkligen 
bland det bästa. 

Båda killarna är rörande överens om 

att maten på Flämslätt var riktigt god 
men den vegetariska dagen var kan-
ske lite onödig säger de och skrattar.  

Ronja Edén har varit på flera läger, 
som anordnats av Svenska Kyrkans 
Unga på Flämslätt genom åren. 

- Gnistan 2018 var mycket trevligt 
och lärorikt, säger Ronja. Något jag 
varmt kan rekommendera till andra. 

Söndagen avslutades med ett för-
djupningspass med biskop Åke Bon-
nier följt av sändningsmässa. 

Text och foto: Hanna Nilsson

Mullsjöungdomar på vinterlägret Gnistan

Från vänster på stora bilden:  
Clara Irvefors, Alexander Nilsson, 
Ronja Edén, biskop Åke Bonnier, Melvin 
Klasson och Alfred Kimer.

Svenska Kyrkans Unga (SKUM) har haft årsmöte och valt en ny 
styrelse för Mullsjö-Sandhems lokalavdelning 2018. 
Den avgående styrelsen tackades för ett väl genomfört arbete un-
der året som varit. Det har bland annat inneburit en stor arbets-
insats med att få kyrkskolan iordningställd till en ungdomsvänlig 
miljö. 

På bilden från vänster: Julia Bergman, Felix Öst-
lund, Alexander Nilsson, Melvin Klasson, Viktor 
Schalin, Alfred Kimer.

Liggande Ronja Edén, som omvaldes till ordfö-
rande. Främre raden Caroline Schalin.

Clara Irvefors och Hanna Höglund saknas på 
bilden. 

Ny styrelse för SKUM
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Hänt & Hört

Stämningen var på topp när ett 70-tal 
ideella medarbetare bjöds på lunch 
och underhållning en vinterlördag! 
Det här var ett sätt att tacka för vik-
tiga arbetsinsatser som gjorts under 
året som varit. Kyrkoherde Pontus Jo-

hansson framhöll i sitt tal hur mycket 
deras insatser betyder för församling-
ens olika verksamheter. 
God och uppskattad mat följdes av 
musikunderhållning under ledning av 
Gerd Lindgren, som fick alla i publi-

ken att stämma in i allsång. Gästerna 
kunde också glädjas åt celebert besök 
av saxofonisten Peter Norbert och 
Maria Karlsson, församlingens egen 
stjärna, som sjöng sig rakt in i våra 
hjärtan. 

Vinterfest för ideella medarbetare
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Det här behövs:
115 gr smör, rums-
tempererat 
4 dl socker
2 ägg
2 tsk vaniljsocker
4 dl mjölk
2 tsk bakpulver
1 kryddmått salt
7 dl vetemjöl

Vit chokladsmör-
kräm:
225 gr smör, rums-
tempererat 
6 dl fl orsocker
170 gr vit choklad
3 msk mjölk
1 dl valfria nötter att 
strö över

Gör så här:
Sätt ugnen på 175 
grader.
Vispa smör och sock-
er fl uffi gt.
Tillsätt ägg och vanilj-
socker och fortsätt att 
vispa. Tillsätt mjölk 
under vispningen.
Tillsätt sedan ve-
temjöl, bakpulver och salt och 
blanda väl.
Häll smeten i en långpanna med 
bakplåtspapper.
Grädda ca 40 minuter mitt i ug-
nen.
Smält vit choklad till smörkrämen.

Vispa smör och fl orsocker fl uffi gt. 
Häll i den smälta chokladen och 
fortsätt att vispa ett par minuter 
till.
Bred krämen på kakan och strö 
över nötterna och skär kakan i 
lagom stora bitar.

En mjuk luftig kakbotten får en läcker smörkräm med 
vit choklad och nötter över sig. Helvis mjuka kaka är 
härligt god och inte så svår att baka. 
Vill du ”provsmaka” den så finns den att köpa som 
Veckans Kaka i kafé Sigfrid i Kyrkans Hus i Mullsjö 
veckan som kommer.

Fira 
våren med
Veckans Kaka!
Recept och foto: Helvi Dahlén

VeckansKaka
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Trettondag juls gudstjänst i Nykyrka 
kyrka i Mullsjö blev därför något ut-
över det vanliga. Med stor entusiasm 

och värme framförde gruppen sina idolers 
låtar väl invävda i trettondagens budskap. 
På trettondag jul berättas om de vise män-
nen från österlandet, som söker den nyföd-
de kungen, de följder stjärnan och finner 
den nyfödde Jesus. Hur kan vi omsätta det 
i våra liv på 2000-talet, vad är det som ditt 
hjärta följer?

Med låtar som Vikingarnas eller rättare 
sagt Svens ”Blue Hawaii”, Lasse-Stefans 
eller Carl-Johans ”Leva tills jag dör” fick 
gudstjänstfirarna tillfälle att fundera över 
frågor som - hur lever jag mitt liv, var fin-
ner jag mitt ”Blue hawaii”? I den gamla 
testamentliga läsningen på trettondag jul 
berättas om kameler och gåvor från Saba, 
den texten följdes av Charlotte Perellis eller 
Erikas låt ”Tusen och en natt”. Carola eller 
Kajsa som vi här väljer att säga sjöng om 
”Främling” men vid Jesu krubba är ingen 
främling, alla är välkomna. Anja och Adam 
”körade” till de båda sistnämnda låtarna. 
Kärleken till sin nästa kan visas på många 
sätt, kanske genom en ros, Jenny och Mar-
ja framförde ”The Rose”. Gudstjänsten av-
slutades abrupt då Daniel i sann Stefan och 
Christer-anda lurade med prästen Torbjörn 
Andersson in i sakristian för att pröva dy-
namit. Det blev en oförglömlig smäll!

Hänt & Hört

Kan man blanda dansband, schlager och show med Bibelns budskap? Svaret på  
frågan är ja, om Kyrkans Tre Ess som i Spela Sjunga Showa, får hålla i rodret.  
Idén föddes då gruppens egen Erika Samuelsson kom med förslaget att de skulle  
göra som i TV-programmet ”Sikta mot stjärnorna”.   

Sikta mot stjärnan! 

Trettondagens budskap framfört 
med värme, glädje och humor
Text och foto: Hanna Nilsson

Jenny Rowland, en av medlemmarna i Kyrkans Tre Ess tycker mycket 
om att skriva dikter. Här är en av hennes många!

Harmoni
T ex i S:t Chamonix
Skidåkning i världsklass
Alla "roddare" drar tunga lass
Bakom de som siktar mot stjärnglans och ära
Och glädje åt nära och kära
Fjärran i vår tv och radio, dator och övriga skärmar
Dock nära kommer kamerorna – ansikte - ben och tröjärmar
Som levande reklamblad de snabbt nerför var backe far
Men om vi värmen i hjärtat vi spar
När skärmen slocknat för natt
Och somnat har var människa, var hund & katt
Vi kan sikta våra okända, egna stjärnor i skyn
Medan vi stillsamt hemma ögnar hämtpizzmenyn! 

Kyrkans Tre Ess ses i Kyrkans 
Hus i Mullsjö på fredagar 
klockan 15-16.30 ojämna 
veckor. Alla är välkomna dit!
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Vill du arbeta på
våra kyrkogårdar 
i sommar?
Sökes: Säsongsarbetare till kyrko- 
gårdarna i Mullsjö-Sandhems  
församling under tiden 2/5-31/8 
2018 (ev förlängning). Körkort. 
Helst egen bil samt viss maskinvana 
fordras. Vi söker även skolungdom 
15-17 år. Vi erbjuder tre veckor 
perioden 18/6-31/7.  
Lön enligt avtal. Svar önskas  
senast 28 mars via mail till: 
olof.gustavsson@svenskakyrkan.se 
(Mullsjö) eller  
ove.algotsson@svenskakyrkan.se 
(Sandhem)

I nr 4-2017 av Kyrktuppen fanns en 
artikel om den nyrenoverade Sager-
ska gravplatsen norr om Nykyrka 
kyrka i Mullsjö. Där nämndes att re-
noveringen skett i samarbete mellan 
greve Adam Moltke, Mats Ahlberg 
Ryfors övre och Kyrkogårdsförvalt-
ningen. I detta samarbete har också 
Vera Sagers stiftelse ingått, vilket inte 
framkom av artikeln. 

Gravrenovering  
i samarbete med
Vera Sagers  
stiftelse
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Så här kommer du i kontakt
med församlingens personal

Präster

PONTUS JOHANSSON
kyrkoherde

Tel: 0392-100 01
Mobil: 070-353 64 67
pontus.johansson@svenskakyrkan.se

TORBJÖRN ANDERSSON
Komminister

Tel: 0392-130 04
torbjorn.a.andersson@svenskayrkan.se

EMMA THORÉN
komminister

Tel: 0392-130 05
emma.thoren@svenskakyrkan.se

Församlingspedagoger

JOHANNA BARD
och förskolechef för Kyrkvillan

Tel: 0392-130 34 
Mobil: 070-564 28 17
johanna.bard@svenskakyrkan.se

HANNA NILSSON
Mobil: 070-346 85 56
hanna.nilsson2@svenskakyrkan.se

MARIA KARLSSON
Föräldraledig 

Tel: 0392-130 06
Mobil: 076-018 32 90
maria.karlsson@svenskakyrkan.se

MALIN FALK 
Tel: 0392-130 07
Mobil: 073-081 30 07
malin.falk@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition

ANN SÄÄV
Assistent, och scoutansvarig

Tel: 0392-122 00
ann.saav@svenskakyrkan.se

Kantorer

DMYTRO BONDARENKO
Tel: 0392-130 16
Mobil: 072-707 99 16
dmytro.bondarenko@svenskakyrkan.se

GERD LINDGREN
Tel: 0392-130 36
Mobil: 070-244 40 13
gerd.lindgren@svenskakyrkan.se

Radio Sigfrid

SUNE SVENSSON
Tel: 0392-130 12
Mobil: 072-707 96 21
sune.svensson@svenskakyrkan.se

Vaktmästeri

OVE ALGOTSSON
Sandhems och Utvängstorps kyrkor 
och kyrkogårdar

Tel: 0515-76 05 08 
Mobil: 073-067 10 26
ove.algotsson@svenskakyrkan.se

BIRGIT ANDERSSON
Kyrkans Hus och kyrkskolan

Tel: 0392-130 37 
Mobil: 073-067 11 09
birgit.andersson@svenskakyrkan.se

OLOF GUSTAVSSON
Nykyrka och Bjurbäcks kyrkor och 
kyrkogårdar

Tel: 0392-312 07
Mobil: 070-368 84 18
olof.gustavsson@svenskakyrkan.se

FREDRIK RYDHOLM
Nykyrka och Bjurbäcks kyrkor 
och kyrkogårdar

Tel: 0392-130 57 
Mobil: 073-067 10 08
fredrik.rydholm@svenskakyrkan.se

ALICE GUSTAFSSON
Mobil: 072-155 00 04
alice_-gustavsson@hotmail.com
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Vad säger kyrkan 
om dödshjälp?

Fråga prästen

Hej Torbjörn,
Jag läser gärna dina svar på frågor som du får och tycker att du svarar både 
klokt och intressant. Nu går jag och grunnar på frågan om dödshjälp och 
vill så gärna ha dina – och Svenska kyrkans – tankar om detta svåra ämne. 
Då och då blir det ju diskussioner om ämnet och senast i höstas vill jag min-
nas. Enligt någon undersökning skulle sex av tio svenskar vara för dödshjälp 
men jag undrar om det verkligen är så om man själv eller en nära anhörig 
ställs inför fakta. Jag arbetar inom sjukvården och möter ständigt både liv 
och död så det är kanske ganska naturligt att jag funderar över frågan. Jag 
vet att kyrkan tidigare har varit stark motståndare till dödshjälp men har 
inställningen förändrats? Eftersom jag ”tror” på kyrkan och kyrkans vär-
deringar skulle det betyda mycket för mig att få höra din och kyrkans åsikt!

Fundersam sjuksyster

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!
Precis som du nämner har kyrkan 
varit stark motståndare till döds-
hjälp eller eutanasi som det också 
kallas. Så vitt jag vet har inte heller 
kyrkan offi ciellt sagt något annat 
på senare tid. Men kyrkan består 
av många personer och det kan 
ibland vara lite otydligt vem som 
har rätt att yttra sig för kyrkans 
räkning i den här sortens frågor. 
Det svar jag ger här är således min 
egen syn på saken, men det torde i 
stora drag sammanfalla med kyr-
kans samlade syn på det hela.

Innan jag ger mina tankar vill 
jag först betona att i takt med att 
medicin och vetenskap gör nya 
landvinningar så blir också gråzo-
nen större i alla frågor som rör liv 
och död och våra etiska och mora-
liska val runt dessa. 

Grundhållningen är dock ganska 
enkel, vårt samhälle och våra ge-
mensamma mål måste alltid vara 
inriktade på att bejaka livet och 
hjälpa människor till goda liv så 
långt det överhuvudtaget är möj-
ligt. 

Jag citerar sällan Bibeln när jag 
svarar här i Kyrktuppen men kan-
ske är en vers från Femte Mosebo-
ken på sin plats den här gången, 
kapitel 30 vers 19:

” Jag tar idag himmel och jord 
till vittnen på att jag har ställt dig 
inför liv och död, välsignelse och 
förbannelse. Du skall välja livet 
så att du och dina efterkommande 
får leva”

För så är det, vi har alltid som 
människor stått inför valet om liv 
eller död. Vi tänker lätt att vår tid 
och våra val är unika. Men i grun-
den har det nog alltid varit be-
svärligt att vara människa i vissa 
lägen.

Därför kan det vara en hjälp att 
ibland luta sig mot det andra sagt 
och gjort när det hettar till. 

Jag tror att de fl esta människor, 
inklusive jag själv, som mött de 
där sjukdomarna som bara sluttar 
utför och som dag för dag, stjäl 
allt vad liv och värdighet heter 
från den som drabbats, ibland har 
tänkt, ”vore det inte bättre att per-
sonen fi ck dö snabbt, istället för 
det här utdragna döendet”. 

Men i grunden tror jag det hand-
lar om vår egen oförmåga att möta 
och handskas med det svaga och 
sjuka och att vi tror att livsmening 
hänger samman med lycka och 
framgång. Historien och Bibeln är 
full av motsatsen, erfarenheten att 
också i det svartaste mörker kan 

livsmening skapas är central för 
mänsklighetens historia. I kyrkans 
centrum fi nns berättelsen om Jesu 
lidande och död, som är historiens 
viktigaste vittnesmål om att det 
som verkade totalt misslyckat och 
meningslöst kan bära något viktigt 
och livsavgörande med sig.

Som du märker, så väcker den 
här frågan hos mig, mina djupaste 
värderingar och min djupaste tro. 

Därför vill jag också ge lite andra 
argument. Förutom de skäl som 
ibland framförs att man måste 
kunna lita på att vården, vill att 
jag ska få leva och att sjukvårds-
personalen inte ska behöva ge sin 
in i något sluttande plan, så kan 
jag se en stor fara i att samhället 
börjar värdera liv. Ofta säger vi att 
”detta är inte något värdigt liv” 
men vem kan bestämma sådant? 
Inte heller argumentet att vi ska 
kunna vara fria att välja själva, 
håller i mina ögon, då jag många 
gånger samtalat med människor 
som övervägt att ta sitt liv och då 
fått höra att deras liv är bara till 
besvär för andra och för mig, fast 
jag som sitter bredvid vet att det 
inte stämmer med hur vi runt om-
kring uppfattar situationen.

Därför anser jag också att utreda 
frågan om dödshjälp, som en del 
politiker vill, i en tid då den psy-
kiska ohälsan ökar bland unga, 
och många äldre känner sig som 
restprodukter i samhället, inte 
bara är extremt dålig tajming, 
utan också synnerligen olämpligt. 

Så hur gör vi då, när någon ändå 
vill avsluta sitt liv av den ena eller 
andra orsaken? Jag tänker att det 
är viktigt att skilja på det som är 
individens beslut och det som är 
vårt gemensamma ansvar. Att en 
människa ibland väljer att avsluta 
sitt liv är ett nederlag för oss alla, 
men den egnes beslut. Men som 
kollektiv måste vi tillsammans an-
vända alla till buds stående medel 
för att göra varje dag av liv till nå-
got fi nt och till något heligt, ja till 
och med den dagen, då du eller jag 
drar vårt sista andetag, får vi hjäl-
pas åt att göra den till något fi nt. 

Torbjörn Andersson
Komminister

Fråga prästen
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Det här händer i din församling i vår!

Öppen Gemenskap 
Våren 2018
Sandhems Församlingshem: 
torsdagar, jämna veckor kl 14.30-16.

Mullsjö, Kyrkans Hus:
torsdagar, ojämna veckor kl 14.30-16.

15 mars kl 14.30 i Kyrkans Hus, Mullsjö

Daniel Dahlqvist
”Blommor 
bredvid rälsen”
Kombinationen av speciellt utvalda sånger och Daniels 
jordnära funderingar och kåserier som knyter ihop var-
dagens små trivialiteter med livets stora frågor är tänkt 
att ge lyssnaren möjlighet att stanna upp en stund och 
refl ektera över livet. Förhoppningen är att denna stund 
ska få vara några blommor vid rälsen som förgyller en 
liten bit av lyssnarens väg mot sin slutstation.

22 mars kl 14:30 i Sandhems församlingshem

Lisa Öhgren
Lycklig& tacksam
Lisa är lycklig & tacksam, 
””ja-sägare” som litar på att 
Gud har en plan. Delar med 
sig i ord och ton om när man 
låter livet komma mellan och 
det inte blir som man tänkt sig 
men det blir bra på ett oväntat 
sätt. 

29 mars kl 14.30 i Kyrkans Hus, Mullsjö

Santiago 
de Com-
postela
Bo och Maria Bernhardsson 
berättar om sin pilgrimsvand-
ring till Santiago de Compos-
tela i Spanien.

26 KYRKTUPPEN 1-2018



Det här händer i din församling i vår!
5 april kl 14.30 i Sandhems Församlingshem

12 april kl 14.30 i Kyrkans Hus, Mullsjö

Oskar Kjällgren
Oskar Kjällgren är trubadu-
ren som spelar på (nästan) 
alla tillställningar som tän-
kas kan. Dagis, bröllop, ka-
las, fi rmafester, förenings-
fester, kyrkor, seniorträffar, 
Schäfer-SM! mm. Känslan 
att läsa av publiken och 
veta vilken sorts musik som 
går hem är något som ofta 
nämns som Oskars styrka. 
Oskar kommer att framföra 
allt mellan Cornelis och 
Taube, blandat med Skaraborgska sånger och kanske en 
och annan historia! Välkommen, gammal som ung!

19 april kl 14.30 i Sandhems Församlingshem

 När livet inte blir 
som man tänkt sig
”När livet inte blir som 
man tänkt sig” eller om 
jakten på lyckan, berättar 
Johanna Bard.
Jag minns hur vi satt i vår 
mörkgråa soffa, vi grät 
och vi berättade för bar-
nen. ”Pappa har en sjuk-
dom som man kan dö av. 
Den heter cancer. Men lä-
karna som ska ta hand om 
pappa är bäst i världen. 
De ska ge honom gift som ska kriga mot sjukdomen. 
Vi ska be till Jesus att pappa ska bli frisk.”
För vem blev livet som man tänkt sig? Vem går genom 
livet otörnad, utan sorger och besvikelser? Bara för att 
vi inte vet allt, för att inte allt syns utanpå? Detta ska 
inte bli en lektion i positivt tänkande, inte alls! 
Jag tror också att nyckeln till dörren lycka heter Nöjd. 
Och Tacksam.

26 april kl 14.30 i Kyrkans Hus, Mullsjö

Från Smålands 
Allehanda till 
Kyrktuppen

  
Inger Ridström delar med 
sig av sina minnen från ett 
långt liv som journalist. 
Det som började med en 
volontärtjänstgöring på en 
lokaltidning i Jönköping 
blev så småningom en 
plats som chefredaktör på 
en av landets största må-
nadsmagasin. Ett arbete 
som för övrigt belönades 
med Stora Journalistpri-
set.
Idag ägnar hon sig åt att 
göra församlingens tidning 
Kyrktuppen till en läsvärd 
och intressant tidning!

3 maj kl 14.30 i Sandhems församlingshem

Vårkonsert

Maria Karlsson, sång
Anna Jorendal, fl öjt
Eva Melin, piano
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Det här händer i din församling i vår!

Mariamusik Mariamusik Mariamusik Mariamusik Mariamusik Mariamusik 
i Bjurbäcks kyrka i Bjurbäcks kyrka i Bjurbäcks kyrka i Bjurbäcks kyrka i Bjurbäcks kyrka i Bjurbäcks kyrka 

Välkommen på Välkommen på Välkommen på Välkommen på Välkommen på Välkommen på 
stickkafé stickkafé stickkafé stickkafé stickkafé stickkafé 

Välkommen Välkommen Välkommen 
till syföreningen till syföreningen till syföreningen 
i Bjurbäck! i Bjurbäck! i Bjurbäck! 

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

BARNCANCERGALABARNCANCERGALABARNCANCERGALA

26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 26 maj 15.30 & 18 
Sandhems kyrkaSandhems kyrkaSandhems kyrkaSandhems kyrkaSandhems kyrkaSandhems kyrka

”Dance of  hope” med:                                ”Dance of  hope” med:                                ”Dance of  hope” med:                                
Emma-Britta  CannerstadEmma-Britta  CannerstadEmma-Britta  Cannerstad
Dansare från KarlstadDansare från KarlstadDansare från Karlstad
MusikerMusikerMusiker
Mullsjö Soulchildren & Soulteens  & Sandhem Gospel Mullsjö Soulchildren & Soulteens  & Sandhem Gospel Mullsjö Soulchildren & Soulteens  & Sandhem Gospel 
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Gudstjänsterna annonseras även på hemsidan. Ibland kan ändringar behöva göras, följ därför 
kalendern på www.svenskakyrkan.se/mullsjosandhem

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

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Mullsjö-Sandhems församling!

BJÖRKGÅRDEN
Andakt kl 10.30
15 mars, 22 mars, 29 mars kl 15.30, 19 april, 
26 april, 17 maj kl 10, 24 maj och 31 maj

MARGARETAS PARK
Andakt lördagar kl 15
31 mars, 7 april 5 maj (kör) och 2 juni (mässa)

KYRKANS HUS I MULLSJÖ
·  Morgonandakt – måndagar – torsdagar kl 8.45
·  Mässa fredagar kl 8.30 

fr o m den 12 januari 2018

MAJ
6 maj – Bönsöndagen
Kl 11 Sandhems kyrka: 
Tillsammansgudstjänst
10 maj – Kristi himmelsfärds 
dag
Kl 8 S:t Sigfrids källa, Utvängs-
torp: Gökotta
13 maj – Söndagen före pingst
Kl 11 Nykyrka kyrka: Guds-
tjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Mässa
20 maj – Pingstdagen
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
21 maj – Annandag pingst
Kl 18.30 Bjurbäcks kyrka: Gudstjänst
27 maj – Heliga trefaldighets dag
Kl 11 Nykyrka kyrka: Visitationshögmässa
Kl 13 Kyrklunch i Kyrkans Hus i Mullsjö
Kl 14 Visitationsmässa i Kyrkans Hus i Mullsjö

JUNI
2 juni (lördag)
Kl 11 Nykyrka kyrka: Konfi rmationsmässa
3 juni – Första söndagen efter trefaldighet
Kl 11 Nykyrka kyrka: Konfi rmationsmässa
Kl  16 Sandhems kyrka: Mässa
10 juni – Andra söndagen efter trefaldighet
Kl 10 Sandhems kyrka: Mässa
Kl 15 Gudstjänst vid Hembygdsgården i Mullsjö 

Dessutom...

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

Programinnehållet annonseras i 
radiomullsjo.se

SWISHA DIN KOLLEKT TILL: 123 272 22 39

MARS
11 mars – Tredje söndagen i fastan
11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 Sandhems kyrka: Mässa
18 mars – Jungfru Marie bebådelsedag
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 18 Bjurbäcks kyrka: Mariamusik, se också sidan 28
25 mars - Palmsöndagen
Kl 11 Sandhems kyrka: Gudstjänst
Kl 16 Nykyrka kyrka: Mässa
29 mars – Skärtorsdagen
Kl 18 Nykyrka kyrka: Familjemässa, se också sidan 
16-17.
Kl 19 Sandhems kyrka: Skärtorsdagsmässa
30 mars- Långfredagen
Kl 9 Sandhems kyrka: Långfredagsgudstjänst 
Därefter vandring för den som vill vidare till Vistorps 
kyrka och enkel lunch, se också sidan 16-17.
Kl 11 Nykyrka kyrka: Långfredagsgudstjänst, se också 
sidan 16-17. 
Kl 15 Utvängstorps kyrka: Långfredagsgudstjänst, 
se också sidan 16-17. 
Kl 18 Bjurbäcks kyrka: Långfredagsgudstjänst, 
se också sidan 16-17. 
31 mars – Påsknatten
Kl 23 Nykyrka kyrka: Påsknattsmässa, se också sidan 
16-17.

APRIL
1 april – Påskdagen
Kl 11 Sandhems kyrka: Påskdagsmässa, se också 
sidan 16-17
2 april – Annandag påsk
Kl 11 Utvängstorps kyrka: Emmausmässa, se också 
sidan 16-17.
8 april – Andra söndagen i påsktiden
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Mässa
15 april – Tredje söndagen i påsktiden
Kl 11 Nykyrka kyrka: Mässa
Kl 16 Bjurbäcks kyrka: Mässa
22 april – Fjärde söndagen i påsktiden
Kl 11 Sandhems kyrka: Scoutgudstjänst
Kl 16 Nykyrka kyrka: Mässa
29 april – Femte söndagen i påsktiden
Kl 11 Nykyrka kyrka: Gudstjänst
Kl 16 Sandhems kyrka: Mässa
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

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

Vi vill ha din lösning senast den 7 maj. Märk kuvertet ”Barnkrysset” och skicka det 
till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Barnkrysset nr. 5/2017 är:  
Lukas och Linux Grahn Sandvägen 29 Sandhem, Lian Arvidsson Barrgatan 39 
Mullsjö, Ester och Ruth Ström Kyrkvägen 13 Mullsjö, Lennart Heits Hökgatan 4 D 
Mullsjö, Dinah Seitl Nykyrkevägen 41 Mullsjö.

GRATTIS!

BARNKRYSSET

MAMMA 
SNOR MSTORA 

UGGLOR
VANLIGA 
FÅGLAR

ELAK
MÅNAD OCH PLANET

TILL JESUS
SNOR

SKA MAN             
I EKAN

FINNS PÅ 
CYKELHJUL

DE LÄGGER 
ÄGG

Gårdsvägen 3 
828 31  EDSBYN

PLA-
CERADE

FRUSET 
VATTEN

J U L T O
R

M T A
M

R
D U V O R N OA

L A A D R E S S
CERADE VATTEN

IDROTTS-
KLUBB

ÅTTA                   
PLUS TRE

KOMMER 
EFTER Q

RINNER                           
PÅ LJUS

LÖVTRÄD
TRÄD EL-
LER LÅDA

MIRAKEL
KNIVENS 

VASSA DEL
GAV ADAM 
EN FRUKT

FÖRSTA 
OCH SISTA 

BOK-
STAVEN

L A A D R E S S
G R I S I K KALL 

TÄRNING

STORT 
VARUHUS                     
I STOCK-

HOLM

R S T E A R I N
A Ö A L A S K

VASSA DEL EN FRUKT

VATTEN-
VÄXT

INTE IN

KOMMER 
EFTER A

A Ö A L A S K
U N D E R V E R K STJÄLA

A L G BRUTEN A V U T
D R A G A B B A

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

SVENSK 
POPGRUPP 
SOM VANN 
ESC 1974ESC 1974

KOMMER 
FÖRE O

POJKE MED 
NAMNSDA

G 9 
JANUARI

INITIALER 
FÖR RUT 
PERSSON

SNURRIG TUFFA GNÄLLDE

BART 
SIMPSONS 

LILLA-
SYSTER

INTE NER

ALLDELES 
TOKIG

LÖVTRÄD

KUL

JANUARI
PERSSON

SYSTER

DEM LÄNGTAR MAN 
EFTER I ÖKNAR

SMÄLL

VÄLJA

BOR PÅ 
BRÅKMA-

KARGATAN

ORM I 
DJUNGEL-

BOKEN

FÖLETS 
MAMMA

KOMMER 
EFTER 
VINTER

BESTÅR             
AV TVÅ 

PERSONER

UNDER-
HÅLLA

BUSKE 

BLIR KÖTT-
BULLAR
KOMMER 
FÖRE S

BUSKE 
SOM HAR 

BARR

STOR 
SKOGS-
FÅGEL

BYGGDE            
EN ARK

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©
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Namn: ...............................................................................................................................................................................

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

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

Vi vill ha din lösning senast den 7 maj. Märk kuvertet ”Tuppenkrysset” och skicka 
det till Mullsjö-Sandhems församling, Kyrkvägen 9, 565 31 Mullsjö.

Vinnare av Tuppenkrysset nr. 5/2017 är: 
Elisabeth Gustavsson Sjöbol Aspelund 1 Mullsjö, Fredrika Furehill Mauritz väg 35 
Mullsjö, Nils Hellström Ryfors 100 Mullsjö, Ann-Gret Johansson Lönnvägen 18 
Sandhem, Kerstin Lidhamn Trastgatan 27 Mullsjö.

GRATTIS!

STÄLLA 
UPP & TUR
PROJEK-

TILER

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl © 1 R I DEM 
FINNS 

OFTA HÖ

FATTADE 
ELLER 
TJUGA

HJÄLPER 
TILL MED 

AND-
NINGEN

MOT ELLER 
SATTE                  
I SIG

Sången Staffan var en stalledräng 
sjungs ofta vid Lucia-firandet men PROJEK-

TILER

STAD I 
ISRAEL
ANSÅGS 

FÖRTJÄNT

2 A P E L G R Å
N A S A R E

U N N A D E S SEGT   
VIRKE

Ståhl © 1 R OFTA HÖ TJUGA
NINGEN

I SIG sjungs ofta vid Lucia-firandet men 
Staffansdagen firas senare. 1.Vilken 
dag då? 2.Vilken färg har fålen som 
Staffan "rider själv uppå" enligt 
visan? 3.Hos vem var han 
stalledräng enligt legenden?                                                     
(foto: Tor Svensson)

T

INTE NERE
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RIKTNING

EN SORTS 
LIKÖR

KÄNNA PÅ 
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R
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A
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I T U

LIKNAR 
VASS A G A A

J A N S S O
G R Å

S
N C

K U N G H

LITEN BESTÅNDSDEL 
ELLER FINKA

DU OCH 
JAG ELLER 
SEX I ROM

V IE R

GEMENSAM 
ELLER 

KLUVEN

O D E

PERSON 
MED EGEN 
FRESTELSE

KÄNNE-
DOMEN

INGA-
LUNDA

SNILLE

SLICKAT              
I SIG
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NÅGOT SOM 
FÅR BÄR
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KÄNSLIG
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ÅSIKT

PUTA HÄLLA
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OCH KNUT
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E R
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E
T F U L L

KOMMER EFTER SOL

TÄTORT 
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OCH 

VARBERG E T T
G E N

LS K E N N S EEA

O D E

PUTA HÄLLA
OCH KNUT

VERK VERKA BRUTEN
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ARSENIK

E
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A
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GÖR MAN 
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FÖRBI
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MAN MED 

JÄMNA 
INTERVALL
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KRAFTLÖS
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DEN 
SPELAREN 
HAR EN     

FRI ROLL

STEK 

KÄNNA         
PÅ SIG

KARAKTÄR 
HOS 

ARTIST

NATRIUM

GÖR VISSA 
PÅ SJÖN

PERSON-
VAGN

MED UR-
SPRUNG I

KRYDDA ÄRTVÄXT

STEK 
ELLER EN 
SJÖMIL 

PER TIMME

PLANET ELLER 
ROMERSK GUD

TAL
FÅR                      

VISSA SE 
DÖDEN I

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

KUNGLIG 
OMGIV-

NING & PÅ 
TAPIRFOT

SKIVA
DEMON I 
GOETHES 

FAUST

RIGGAR 
BÅT ELLER 
ANGRIPER 
SPELARE

Då kom Jesus och stod mitt 
ibland dem och sade till dem:

RIKTNING
FÅGEL & 

KAN GE 
TVÅ ÅRS 

FÄNGELSE

DE UTFÖRS 
AV LÄKARE 

ELLER 
MILITÄRER

FEM I ROM
BEKVÄMA 

LÄN-
STOLAR

VÄCKER 
AVSMAK

FLYTER RIKTNING
FÅGEL & 
ROADE

NÄMNA BENAS

RIKTNING FÖSA LÖVTRÄD
HALT EL-
LER ROAT
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BRUKAR EJ 
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LÄCKER

FATTIGT
KOMMER 
FÖRE SOL

GREKISK 
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FLYTER 
WISLA 
GENOM

RÖDA 
KORSET
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AB STORSTOCKHOLMS 

LOKALTRAFIK

LÄCKER

RADON

LIKNAR 
VASS @
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NIK m m

KÄRL EL-
LER LIKA

ÖRING

FIK

SPANSKT 
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ROP

BRÖD-
KRYDDA

KROPPS-
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ÄR KAST-
RERAD

DÄR TALAS 
BITA               

DÄR TALAS 
KYMRISKA

BITA               
ELLER                      
SNO

BEGÄR
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MED BOSSE I ”PINNAHEMMET” CARLSON  

Som född och uppvuxen på 
vischan, närmare bestämt i Pin-
nahemmet sju kilometer norr 

om Mullsjö, är det tre företeelser som 
först dyker upp i tanken när det gäller 
påskfi randet: Påskelden, äggätandet 
och långfredagen. 

Fredagen gjorde verkligen skäl för 
namnet. Då skulle lugnet råda, inga 
högljudda och stimmiga lekar var till-
låtet, de fi ck vänta till nästa dag. Fre-
dagen var l-å-n-g.

Påskdagen var matbordet dukat 
med en jättekarott fylld med kokta 
ägg, ibland hade vi målat dem med 
vattenfärger. Då fi ck man äta så 
många ägg man någonsin orkade. En 
redig, vuxen karl skulle äta en kull, 
alltså tolv ägg. Det förekom.

Rejäl påskeld
Påskelden på påskafton var den stora 
begivenheten för oss unga.

På den tiden fanns det gott om en-
buskar, till och med så att betesmar-
kerna ville växa igen om man inte 
höll efter de vassa buskarna. Under 
vintern hjälptes vi åt, mina tre bröder 
och jag, att hugga och dra ihop till en 
rejäl påskeld. Enbuskar var extra bra 
för ändamålet, de brann bra, spraka-
de så himla gott och gnistregnet var 
imponerande.

Påsken när jag var ung

När de äldsta i syskonskaran kom-
mit upp en bit i tonåren kom fyrver-
keripjäser in i bilden. Det var jät-
tehäftigt med smällare och kanske 
rent av någon raket. De röda10-öres 
kanonskotten var öronbedövande, för 
att inte tala om ”hoppetossorna”, en 
pjäs som under en serie explosioner 
hoppade runt, nästan lite otäckt.

Misslyckad uppskjutning
Det hände att vi tände vår påskeld re-
dan i skymningen. Tanken var då att 
vi, när vår eld hade falnat, kunde gå 
upp till Hallabergen och se ut över 
falbygden där mängder av påskeldar 
brann. Vid ett sådant tillfälle i början 
på 50-talet, bröderna Carlson var då 
i 15-20 -årsåldern, hade vi bestämt 
oss för att visa ”falbönnera” att vi 
sannerligen hade fyrverkerier även i 
”skogsböjda”. 

Vi hade köpt den största raketen 
som Lindströms Eftr hade, och tänkte 
avfyra den från det luftbevaknings-
torn som fortfarande stod intakt från 
krigsåren. Högst upp på tornet var 
en helt inbyggd plattform med lucka 
i golvet och öppningsbara fönster. Vi 
riggade upp en fl aska utanför ett av 
fönstren, fl askan skulle fungera som 
avskjutningsramp och ge raketen rätt 
vinkel ut mot yttre rymden. Spän-

ningen var på topp när tändstickan 
satte fyr på stubintråden och raketen 
startade med ett våldsamt fräsande. 
Men... våra fjuniga ungdomshakor 
halkade säkert ner en bra bit mot 
bröstet när vår 15-kronorsraket, un-
der ett hiskeligt oväsen, gjorde en tvär 
gir snett ner mot marken när fl askan 
inte styrde längre. I skogen nedanför 
tornet valsade den sedan runt likt en 
ilsken, eldsprutande drake och fyr-
verkeriet avslutades med en våldsam 
knall. Vad hade hänt, hur kunde detta 
ske?  Brydda och lite skamsna kom vi 
fram till att vi valt en för liten fl aska 
som avfyringsramp åt den långa, 
tunga och dyra raketen.

Dämpad stämning
Stämningen var dämpad under pro-
menaden hem i mörkret. ”Falbönne-
ra” fi ck fortsätta att leva i okunskap 
om vilka pyrotekniska resurser vi i 
”skogsböjda” förfogade över. Något 
ljushuvud i brödraskaran summerade 
kvällens misslyckade uppskjutning: 
”Dä va iallefall tur att dä ä foktit vär, 
annars kunne dä ju tat ell i skogen!” 

Hoppas att du får en glad och stäm-
ningsfull påsk, med eller utan eld och 
raketer!

Så här i påsktider går tankarna gärna tillbaka till hur vi firade påsk i ungdomen, 
skriver Bo Carlson. Då märker vi att det skiljer en hel del på vad som var viktigt då 
och nu. Det är förstås på det viset med mycket av det som sker omkring oss idag, i 
alla fall för oss som kom till världen på 30-talet.

Bosse i ”Pinnahemmet” Carlson längst till höger 
tillsammans med sina bröder Pontus till vänster 
och Kalle.


