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”Tidevarv komma, tidevarv försvinna, släkten följa 
släktens gång, aldrig förstummas tonen från himlen i sjä-
lens glada pilgrimssång”. Första Advent är i antågande: 
Hurra, ett nytt kyrkoår! Herren kommer oss till mötes. 
Ett Nådens År är fi rningsämnet för just Första Advent, 
ett nytt år och nya möjligheter för Gud att visa oss att 
ljuset har kommit till oss, för vår skull. Ljuset skiner 
över oss, och Gud själv går oss till mötes, för att vi inte 
ska irra bort oss totalt i en snårig värld och en splittrad 
verklighet.

q'HW�ILQQV�PLWW�L�VNRJHQ�HQ�RY¾QWDG�JO¾QWD�VRP�
EDUD�NDQ�KLWWDV�DY�GHQ�VRP�J¿WW�YLOVHq�
7RPDV�7UDQVWUÐPPHU

Ja! Äntligen! Jag jublar och många med mig. Nobel-
dagen 2011 får poeten Tomas Tranströmer äntligen ta 
emot Nobelpriset i Litteratur. Svenska akademiens moti-
vering är så talande: ”för att han i förtätade, genomlysta 
bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”. Äntligen gör 
De Aderton skäl för sitt varumärke ”Snille & Smak”.

Tomas Tranströmer kan med sina genomlysta bilder 
nästan fånga fågeln i fl ykten. I alla fall kan han kongeni-
aliskt beskriva ”den i fl ykten fl yende infångade och ving-
brutna fågeln” som i samma nanosekund ej längre är en 
fl yende fågel, utan en snärjd, snöpt och stukad…  Detta 
är så typiskt för, och just precis en Tranströmer. Det blir 
en hälsning från honom till dig och mig, i gränslandet 
mellan det gamla och det nya kyrkoåret. Ni vet nog lika 
väl som jag att det aldrig riktigt fungerar att fi ra vare sig 
Nytt Kyrkoår eller Nytt År utan att också gå igenom det 
gamla, det som har varit.

Domssöndagen är sista utposten, men inte slutet. Då 
fi rar vi  Kristi återkomst, början på något helt nytt. Det 
handlar om Befriaren, Upprättaren och Försonaren som 

-XONDPSDQMHQ�

7U\JJD�P¾Q�VNDSDU�WU\JJKHW

För soldaten är våld ett jobb, för gatubarnet en överlev-
nadsstrategi. I hemmet är våld ett maktmedel. 

Varje man och kvinna har rätt att leva liv i trygghet. 
Ofta bidrar föreställningar om hur en ”riktig” man ska 
vara till otrygghet. Ett exempel är när män förväntas 
vara starka, dominanta och inte visa rädsla eller under-
lägsenhet. Det leder till att män i högre grad än andra 
både utövar och drabbas av våld.

Våldet drabbar Guds avbild - män, kvinnor och barn 
vars mänskliga värde och rätt borde ses som heligt för 
oss alla.

Men en annan väg är möjlig. En tryggare och fredligare 
tillvaro, bättre möjligheter för unga män att försörja sig 
och skapa sig en god framtid och en mer mångfasette-
rad syn på vad det är att vara man, kan ge fl er möjlighe-
ten att vägra gå våldets väg.

,QJHQ�P¾QQLVND�IÐGV�WLOO�IÐUÐYDUH�
9¾UOGHQ�ÐYHU�ILQQV�P¾Q�VRP�PHU�HOOHU�PLQGUH�RIULYLOOLJW�GUDV�LQ�L�HWW�OLY�NDQWDW�DY�Y¿OG��
'HW�KDQGODU�RP�NULJ��Y¿OG�L�VDPK¾OOHW�RFK�S¿�JDWDQ��RFK�LQRP�GHQ�HJQD�IDPLOMHQ��

En viktig del av kyrkans arbete i världen är att stärka 
individen genom att återuppväcka människors initiativ-
förmåga, att återställa hoppet om möjlighet till utbild-
ning, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro.

”
En annan viktig del är fokus på genus och maskuli-

nitet. Om man inte arbetar med männens egen masku-
linitet och genusroller så blir det svårt att arbeta med 
jämställdhetsfrågor. 

Trygga män väljer inte våldets väg. Trygga män som 
vet vem de är ger i förlängningen trygga familjer och 
trygga samhällen. 

0DJGDOHQD�:HUQHIHOGW

7U\JJD�P¾Q�Y¾OMHU�LQWH�
Y¿OGHWV�Y¾J�
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Ge en julgåva!
SMS:a ”Hopp” till 72950

och bidra med 50 kr 

-XONDPSDQMHQ�q�1X�W¾QGDV�WXVHQ�MXOHOMXVq�
S¿J¿U�PHOODQ�)ÐUVWD�DGYHQW�RFK�
7UHWWRQGH�GDJ�MXO

•   I årets julkampanj är fokus på männens behov   
     av trygghet i en otrygg värld

•   Målet är att samla in 40 miljoner kronor         
     (2010/2011 samlades det in 36 mkr)

•   På www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete   
     hittar du mer info om kampanjen och webbshopen            
     där du kan köpa symboliska julklappar

•   Du kan sms:a HOPP till 72 950 och bidra med   
     50 kronor

*RWW�1\WW�.\UNR¿U���

Denna ikon är från Kairo. Den är koptisk, från den 
egyptiska kyrkan. Koptiska kyrkan är en av de 
äldsta kyrkorna i världen. 

De räknar bildens händelse, den nyfödde 
gudasonens fl ykt år 1, som en startpunkt för sin 
kyrka. Koptiska kyrkan grundas på idén: ”Vi 
fi ck ta hand om Jesus som fl yktingbarn”.

Det är viktigt att ibland byta perspektiv. 
Då kan ett problem få en lösning. Det som vi i 

västvärlden kallar ”fl ykten till Egypten” blir för kop-
terna en fantastisk möjlighet ”vi fi ck ta hand 
om dem”. 

Överallt på jorden är den kristna försam-
lingen en omsorgens plats där människor kan 
fi nna frid och fred. Vi möter Jesus i den som 
behöver vår omsorg. Låt oss aldrig tveka att 
öppna församlingen för den behövande. Det 
kan vara Jesus själv.

2P�ELOGHQ�S¿�IUDPVLGDQ�
q-HVXVIDPLOMHQ�NRP�KLW�VRP�IO\NWLQJDU��RFK�YL�ILFN�WD�KDQG�RP�GHP�q

-XONDPSDQMHQ����������
9¾ONRPPHQ�WLOO�Y¿UD�N\UNRU�S¿�
)ÐUVWD�$GYHQW��GHQ����QRYHPEHU

%UDQGVWRUSV�N\UND�NO������
Kyrkokören. Fredrik Hempel, trumpet. 
Kyrkkaffe i församlingshemmet

6�W�-RKDQQHV�N\UND�NO������

Söndagsskola och kyrkkaffe

+DER�N\UND�NO�������
Kyrkokören, Habo Musikkår 
Kyrkkaffe i Sockenstugan

*XVWDY�$GROIV�N\UND�NO�������
Kyrkokören, Maria Karlsson, sång. Fredrik Hempel, 
trumpet. Kyrkkaffe i församlingshemmet

inte bara går oss till mötes utan vandrar bredvid oss. 
Han kommer tillbaka gång på gång, alltid för att ”loopa 
in sig” i våra liv som Den Herdarnas Herde han är, den 
trognaste tjänaren av alla. Kan du som jag se bilden, hur 
vallhunden gör en kringgående rörelse med jämna, och 
ojämna, mellanrum. Just när vi själva är oförmögna till 
att vare sig se, förstå eller känna… Då kommer Kris-
tus till oss, för vår skull, till vår hjälp. Han fryser och 
hungrar. Han är utblottad, lemlästad och sargad. Allt för 
att på alla sätt visa oss att han delar våra livsvillkor. Nu, 
just nu, och var vi än befi nner oss, nu och alltid. Han 
delar – för att hela! 

Varför ska vi göra något så tråkigt som att genomlida en 
dag som bara genom namnet antyder skuld, skam, synd, 
bot och straff. Det är väl mycket 
bättre att hoppa på tåget när det 
börjar ljusna, när det är roligt, 
häftigt och skoj. När solen och 
ljusen skiner och det glimmar och 
gnistrar.

Men, jag undrar: är det inte 
så att ljuset lyser extra mycket i 
mörkret för både dig och mig. När 
vi tillsammans vandrar igenom det 
mörka, och till och med går vilse. 
Det är då, mitt i det mörkaste, som vi får vara med om 
den himlastormande och hissnande glädjen som är vår 
innersta längtans glädje. Då sker undret, ljuset lyser i 
mörkret. Oanat, oförblommerat, oförvanskat, för dig 
och mig. 

$QQD�/HQD�7ÐUQEORP

Kristus, vi tackar dig för din outsägligt rika gåva.
Du blev ett svar på vår bön, ett bröd för vår hunger.

Hjälp oss nu att vara ditt svar till dem,
som saknar vad vi äger i överfl öd.

Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,

tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Amen.

� Q W O L J H Q �
�QWOLJHQ�NDQ�YL�V¿�K¾U�L�JU¾QVODQGHWV�
WLGHYDUY�ÐQVND�YDUDQGUD�*RWW�6OXW�S¿�
GHWWD�N\UNR¿U��RFK�K¾OVD�YDUDQGUD�*RWW�
1\WW�.\UNR¿U�

 (Olov Hartman)
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Många hade kommit tidigt för att få se hästarna anlän-
da till kyrkan. Här fanns både fjordhästar och nord-
svenskar, enbet och parhästar. Första ekipaget bestod av 
fyra hästar i bredd, ett par nordsvenska ston med var 
sitt föl vid sidan. 

I kyrkan var det drygt 200 personer på gudstjänsten. 
Anna Lena Törnblom predikade och även i år gästades 
gudstjänsten av den manliga kören under ledning av 
Christina Otterdahl och Maria Lugn med sin fiol. Det 
var trångt och varmt så kyrkstöten kom till använd-

Jag hade lämnat skolan en vecka innan sommarlovet 
skulle börja och skulle komma hem en månad efter att 
skolan startat igen i augusti. Det var mitt, som pappa 
noggrant påpekade, sista sommarlov. För sommarlov 
har man inte längre efter att man slutat skolan. Då har 
man semester och det är bara fyra veckor om året, res-
ten av ditt liv. (Alltid lika peppande att höra detta.) 

Jag hade denna, sista, sommaren sökt jobb som 
ridandeguide på ett stort turridningsstall på Island. Mitt 
första jobb som inte bestod av att städa skitiga lokaler 
och snoriga dagisgolv. Men kanske framförallt var detta 
mitt första utomlandsjobb. 

$OOW�EOLU�LQWH�VRP�PDQ�W¾QNW�VLJ
18 år och med väldigt blå ögon stod jag med händerna 
öppna och med ett leende nästan lika brett som vår kära 
Daniel Westlings. Det var en stor tid och jag stod högst 
upp på kullen och åt alla håll var det nedförsbacke. Det 
var bara för mig att börja rulla nerför. 

Men saker och ting blir inte som man tänkt sig. Jag 
välkomnades med att få käka middag ute i restaurang-
förrådet, på golvet. Sängen jag blev tilldelad var den 
säng som varit/var katternas lilla mysrike. Alltså, det var 
mer katthår än madrass i sängen. Mina väldigt känsliga 
tårkanaler fylldes och jag ville bara hem. Ingen fanns 
där att hjälpa mig, prata med mig eller för den delen, 
dammsuga åt mig. (inte för att det sistnämnda hade så 
stor betydelse i sammanhanget). Men det vackra i detta 
var att alla mina år som hopplös städare gav utdelning. 

Då jag tittat mig omkring om ändå inte mamma var 
där för att bädda min säng. Så tog jag fram mina egna 
verktyg och sen började saker ordna till sig och falla på 
plats. Så småningom blev världen fantastisk igen. Veck-
orna gick och jag red bruna hästar, svarta hästar, vackra 
hästar och varje gång det dök upp något otrevligt så tog 
jag fram min verktygslåda och rotade fram något att 
måla en väg över det med.

*O¾GMHQ��VNU¾FNHQ�RFK�PRGHW
Saker blir sällan som man tänkt sig, men det kan bli 
bra ändå, på ett sätt man inte tänkt sig. Man kan inte 
misslyckas med något, det tar sig bara en annan väg än 
man planerat. Det har nu gått fyra år sedan jag kom 
hem från Island och jag har hunnit med ytterligare två 
länder; Sydafrika och nyligen kom jag hem från Norge. 

Det är inte som att jobba hemma, det är glädjen i att 
klara sig själv, vara på egen hand. Det är skräcken i att 
vara helt ensam och utelämnad åt andra. Men även mo-
det att vara ensam men våga tro att du inte är det. 

8WPDQD�VLJ�VM¾OY
Man lär sig att anpassa sig snabbt till olika miljöer och 
förutsättningar. Du lär dig om kulturer, människor och 
dig själv. De två månaderna jag hade i Sydafrika upp-
levde jag som två år inuti. Men det ligger inget tufft i 
att jobba utomlands. Det är inte bara glada barnada-
gar, som man ser på foton på facebook. Men att jobba 
utomlands är att utmana dig själv. En ultimat utmaning 
där du inte kan plocka godiset ur kakorna (för vem gil-
lar egentligen russin?). En utmaning där vad som helst 
är möjligt och kan hända.

7DQ\D�3HUVVRQ

$ W W � M R E E D � X W R P O D Q G V
0¿QGDJHQ�GHQ����MXQL������WURGGH�MDJ�DWW�
MDJ�ODQGDW�S¿�P¿QHQ��0HQ�GHW�YDUD�EDUD�
,VODQG�MDJ�NRPPLW�WLOO��

7DQ\D�3HUVVRQ�IU¿Q�0XQNDVNRJ��Q\OLJHQ�I¾UGLJXWELOGDG�IM¾OOHGDUH�
HIWHU�WY¿�¿U�S¿�+¿OODQGV�IRONKÐJVNROD�

$ O O P R J H V Ð Q G D J � � � � �
7URWV�DWW�Y¾GUHW�LQWH�YDU�GHW�E¾VWD�YDU�
¿UHWV�$OOPRJHVÐQGDJ�YLG�+DER�N\UND�Y¾O�
EHVÐNW��'HW�NRP�Q¾UPDUH�����SHUVRQHU��
HWW�WLRWDO�K¾VWDU�RFK�HWW�IOHUWDO�NQDOODU��
2FK�PDQ�NDQ�NRQVWDWHUD�DWW�VRSSDQ�Y¾UP�
GH�EUD�GHQQD�UHJQLJD�VHSWHPEHUVÐQGDJ��

ning för att väcka trötta 
kyrkobesökare.

När gudstjänsten var 
slut och kyrkdörrarna 
öppnades så hade det 
slutat att regna. Ute på 
kyrkbacken blev det liv 
och rörelse. Besökarna 
sökte sig till marknaden 
med närproducerat, där 
man både kunde handla 
och också träffa gamla 
bekanta. 
Allt eftersom droppade 
folk av och det blev åter 
tyst och stilla på kyrk-
backen.   
    

1\ W W � E HJU DYQ L QJVRPEXG

Göran Axelsson har från och med den nya mandatpe-
riodens början av länsstyrelsen utsetts till nytt begrav-
ningsombud i Habo.

9DG�JÐU�HWW�EHJUDYQLQJVRPEXG"
Enligt begravningslagen skall det hos varje begrav-
ningsombudsman (Svenska kyrkan) finnas ett begrav-
ningsombud som ska granska hur församlingen sköter 
begravningsverksamheten, med särskild hänsyn till de 
personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
Uppgiften innebär bl.a. att följa budgetprocessen och 

yttra sig över förslag till begravningsavgift för dem som 
inte tillhör Svenska 
Kyrkan.

Göran Axelsson 
har sin hemvist i 
Smyrnaförsamling-
en i Habo och har 
tidigare varit pas-
tor inom Evangelis-
ka Frikyrkan. Han 
är numera bosatt i 
nedre Fiskebäck i 
Habo sedan 2 år tillbaka.

)U¿Q�RFK�PHG�MDQXDUL������KDU�+DER�NRP�
PXQ�Q\WW�EHJUDYQLQJVRPEXG�

'HW�IDQQV�P¿QJD�YDURU�DWW�Y¾OMD�EODQG�VRP�2VWNDND��V\OW�RFK�
¾JJ��0HQ�GHW�IDQQV�RFNV¿�NDUDPHOOHU��ILVN��NÐWW��SRWDWLV��PRUÐW�
WHU��KRQXQJ��VYDPS�RFK�EUÐG�

)ULGD�*UDQOÐI�YDQQ�E¾VWD�NO¾GVHO��
+RQ�KDGH�KDQGV\WW�VLQ�GU¾NW�VSH�
FLHOOW�IÐU�GHWWD�WLOOI¾OOH�

(WW�H[WUDSULV�GHODGHV�XW�WLOO�IDPLOMHQ�'RPPDUWLQH��(OVD��6DUD�RFK�
7RQ\�

Nu tändas 
tusen juleljus

FO
TO

: M
ag

nu
s A

ro
ns

on
/IK

ON

Ge en julgåva!
SMS:a ”Hopp” till 72950

och bidra med 50 kr 

$JQHWD�*XVWDYVVRQ

*ÐUDQ�$[HOVVRQ



6 7

.\UNRJ¿UGVEDONDU�IDQQV�UHGDQ�S¿������WDOHW�UXQW�IOHUD�N\UNRJ¿UGDU�L�6YHULJH�
7LPUDGH�N\UNRJ¿UGVEDONDU�DQVHV�KD�PHGHOWLGD�UÐWWHU��q.\UNRJ¿UGVLQK¾JQDG�VNDOO�PDQ�
VNLIWD�PHOODQ�J¿UGDUQD��/LND�P\FNHW�KDU�HQ�J¿UG�DWW�J¾UGD�VRP�HQ�DQQDQq��6¿�YDU�GHW�
¾YHQ�L�%UDQGVWRUS��PHWHU�DY�EDONHQ�VNXOOH�VNÐWDV�HIWHU�VWRUOHN�S¿�KHPPDQ�
'HQ�VNXOOH�DYJU¾QVD�N\UNRJ¿UGHQ�RFK�GHOV�K¿OOD�ERVNDS�R�YLOGD�GMXU�ERUWD�IU¿Q�JUDYDUQD��

%\JJQDGVY¿UG �DY � EDONHQ � L � %U DQGVWRUS

Brandstorpsbornas envishet räddade balken kvar när 
alla andra tog bort sina, på grund av virkesbrist, och 
stenmurar sattes upp.  Från sockenstämmoprotokol-
len från 1700-talet är balkens reparationer en ständigt 
återkommande punkt på ärendelistan. (Hämtat från 
landsarkivet). 

När kyrkogården ånyo stod för en utvidgning 1939, 
uppmärksammades balkarna av Riksantikvarieäm-
betet, som med hänvisning till deras redan då unika 
status, yrkade på deras bevarande.

6WDUW�XQGHU�KÐVWHQ�����
Den unika balken runt kyrkogården har sedan förra 
året reparerats av Tomas och Oskar Ingebrigtsen.

Det stora arbetet påbörjades hösten 2010, kylan och 
snön förra året fördröjde arbetet, som nu efter mycket 
specialarbete står färdigt. Det är svårt att bila timmer-
stockarna när det blir kallt (Bila =hugga med yxa).
Under vårvintern när snön var borta och det blev plus-
grader fortsatte det stora arbetet. Då upptäcktes att de 
understa stockarna låg under jord och de fick bytas ut. 
Man fick stena under så att luften kommer åt. Långt 
under jorden låg de gamla stenarna som återanvändes.

Man behövde inte byta ut allt timmer, utan en halvsul-
ning av stocken gjordes. Vid halvsulning klyver man 

stocken och tar bort den murkna delen som ersätts 
med en ny. Även bårhusets timmer och syll har repare-
rats.
På balken har takläkten bytts ut och det gamla teglet 
tvättats och även det återanvändes. Ca 5600 tegelpan-
nor finns på balken. 

*DPOD�VWRFNDU
Många av timmerknutarna byttes ut. Det som går spa-
ras och endast en ny trägrind sattes upp. Järngrindarna 
som idag finns på östra sidan kommer från det tidigare 
gamla järnstaketet från norra delen.

Ett intressant beslut är att vid nordvästra hörnet skall 
prover göras på stockarna för att se när de fälldes. 
Man kan enligt tekniken borra ett hål i stockens mitt 
och provar årsringarna, på det sättet kan man se när 
stocken fälldes. 

Kyrkogården gick förr söderut ner till bårhuset.
På 1940 talet togs balken bort från södra sidan och 
ersatte järnstaketet på norra sidan, då byggdes den så 
kallade nya kyrkogården ut åt söder.

Allt timmer är monterat med dymlingar, träplugg 
som slås in. Inte en enda spik har använts i timret, utan 
dymlingar är använda rakt igenom.

Denna balk är unik, den enda i dagens Sverige som är 
helt intakt och bevarad i detta skick. Balken är målad i 
ljusröd falurödfärg

7RPDV�,QJHEULJWVHQ�YLG�EDONHQ�L�%UDQGVWRUS

(WW�JRWW�DUEHW
Kostnaden för renoveringen är 1.1 miljon var av 90% 
bekostas genom kyrkoantikvarisk ersättning.  Varje 
krona som satsats på detta byggnadsvårdminne är väl 
spenderade pengar.

”Jag tycker arbetet har fungerat jättebra med alla 
parter. Entreprenören IT Byggtjänst har gjort ett fan-
tastiskt arbete.” säger Kenth Henriksson, kyrkogårds- 
och fastighetsnämndens ordförande i pastoratet.

Tomas säger att det har varit roligt att få utföra detta 
intressanta arbete. Och lämnar nu över ett mycket fint 
arv till Brandstorpsborna.

Tack Tomas och Oskar för gott arbete!

$QLWD�%HUJPDQ

6( �)5$0�7�
Det är en härlig höstdag när jag skriver detta. Minus 
en grad och en klarblå himmel. Träden står där i sina 
fina höstfärger. Jag har köpt lite blomsterlökar för att 
plantera i dag. 

Nog är det underligt att gräva ner dem just nu när 
marken börjar bli kall och snart blir det tjäle. Men jag 
vet att när våren kommer då kommer också de här 
lökarna att blomma. Jag har något att se fram emot. 
Precis som barnen ofta väntar med spänning på saker 
som ska hända, ser framåt, hoppas. Så bör också vi 
vuxna göra för att må bra. 

Jag träffade en god vän som gav mig en tankeställare. 
”Nu har du levat 80 procent av ditt liv, nu har du bara 
20 kvar i bästa fall 30.” (Jag är 71 år) Ja, han hade 
rätt. Jag vill inte säga att jag blev nedstämd. Istället vill 
jag se framåt, möta nya utmaningar, göra och se saker 
som är ogjorda. Ingenting är omöjligt för en pensionär. 

Nu tänker jag på honom som fått beskedet från läka-
ren. I bästa fall har du två månader kvar att leva. Han 
berättade för sina anhöriga att hans önskan var nu att 
få komma till fjällen och se det landskapet en gång till. 
”Men det förstår du väl att det är omöjligt med ditt 
hälsotillstånd att göra en sådan resa”, fick han till svar. 
”Tänk om du skulle dö där uppe”. Han berättade om 
sin önskan för sin läkare. Av honom fick han svaret. 
”Det är klart att du ska göra, jag följer gärna med dig”. 

Det blev hans 
sista underbara resa, 
som han fick tänka 
på under sina sista 
veckor här på jorden. 
I vilken situation i 
livet du befinner dig; 
Se alltid framåt, var 
inte rädd att möta nya 
utmaningar!

.MHOO�(ULFVVRQ
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+DER�IÐUVDPOLQJ
Simon Axel Loke Johansson
Nils Simon Adam Dahlström
Hugo Conny Erik Bälter Sandberg
Alma Märta Dongxia Rudström
Viggo Gunnar Levi  Sturedahl
Tuva-Li Gun Enqvist
Alfred Wilhelm Viking Jansson
Clara Rut Elisabeth Sten Granath
Maja Eva Marianne Krantz
Tobias Mikael Andreas Deipenbrock
Robin Daniel Hansen
Elias Ascar Gustaf Jerkros
Alice Victoria Beckman

Vera Emma Eriksson
Liam Pär Antti Appelqvist
Molly Linnea Birgitta Petersson
Elliot William Jonathan Croner
Ines Anna Maria Feldt
Stella Ronja Christina Nöjd

Lion Anders Björn Stein
Simon John Granath
Emil Olof Magnus Juvén

*XVWDY�$GROIV�IÐUVDPOLQJ
Tuva Penny Stina Ardholt
Ulrika Maria Lina Mehnert
Mats Georges Ginet
Ville Nils Vincent Ahlström
Anton Tobias Karlsson
Lovis Ellinor Johansson

%UDQGVWRUSV�IÐUVDPOLQJ
Stina Viktoria Edvinson

'ÐSWD�L�Y¿UD�IÐUVDPOLQJDU

Jo det är faktiskt så enkelt som det 
låter, Schyst handel.  Det är inget 
biståndsprogram, utan det handlar 
enkelt förklarat om att främja en 
rättvis handel med producenter av 
diverse produkter. Dessa producenter 
förbinder sig att uppfylla vissa kri-
terier för att skydda arbetarna och 

deras familjer. I gengäld får de ett minimipris för sina 
produkter som är högre än kostnaden för att produce-
ra. Så även om världsmarknadspriset på kaffe sjunker, 
så får kaffeodlaren ett pris för sin skörd som kan ge 
trygghet åt arbetarna på plantagen. 

I och med att en del av betalningen för produk-
terna är i form av en premie som skall investeras i 
lokalsamhället, så ställer Fairtrade krav på odlarna att 
arbetarna demokratiskt skall få besluta vad pengarna 
skall användas till. Detta kan vara en ny brunn, eller 
en skolsal, eller kanske en sjukstuga. Huvudsaken är 
att det är ett gemensamt beslut. Detta är ett viktigt steg 
mot en öppnare inställning till demokratin och allas 
rätt till rösträtt.

.\UND�IÐU�)DLUWUDGH
Den 11 november blev Habo församling en ”Kyrka för 
Fairtrade” diplomerad församling. I mässan i St Johan-
nes lämnade Carolina Sundh över ett diplom som visar 
att vi uppfyller kriterierna för att bli en diplomerad 
församling.
Församlingen har nu åtagit sig att i allt större utsträck-
ning använda sig av Fairtrademärkta produkter. En del 

(Q �N \UN D � IÐU �)D LUWUDGH
i diplomeringen är också att sprida kunskap om Fair-
trade och om rättvis och solidarisk handel. 
Förhoppningen är att kyrkan kan vara en förebild.

9¾UOGHQV�VWÐUVWD�)DLUWUDGHILND
Som en del i årets upplaga av Fairtrade Challenge, 
deltog Habo församling i världens största fairtradefi ka 
onsdagen den 19 oktober.

Under hela dagen fi kades det i församlingshem-
met. Dels alla grupper som hade verksamhet under 
dagen, men det var också öppet för allmänheten att 
besöka kaffesalen i S:t Johannes och avsmaka kanel-
bulle och kladdkaka bakade på Fairtrademärkt socker 
och kakao. Kaffet och Theét var naturligtvis också 
Fairtrademärkt. 

Under dagen fi kade inte mindre än 242 personer 
i S:t Johannes. Detta rapporterades sedan in till Fair-
trade som sammanställer resultatet för hela sverige. En 
lyckad dag, som dessutom inbringade ca 2000 kronor 
till svältens offer på Afrikas horn.

I hela Sverige fi kade nästan 400.000 personer. Det 
är nytt Svenskt rekord. Tyskland innehar världsrekor-
det på 450.000 deltagare. 

.DOOH�/LQGTYLVW��0DULH�'URXJJH�RFK�-RKQ�.LOHIRUV�PHG�
q.\UND�IÐU�)DLUWUDGHq�GLSORPHW

)DLUWUDGH�¾U�QRJ�QXPHU�HWW�EHJUHSS�VRP�
DOOW�IOHU�N¾QQHU�LJHQ��0DQ�VHU�GHW�PHU�RFK�
PHU�L�VLQ�PDWDII¾U�RFK�DOOW�RIWDUH�EH�
UÐUV�¾PQHW�L�PHGLD��0HQ�YDG�¾U�)DLUWUDGH�
HJHQWOLJHQ"�

När gravrätten har gått ut för en gravplats har grav-
rättsinnehavaren rätt att förlänga gravrätten till en 
mindre kostnad som täcker administrationen. I många 
fall fi nns det inte någon anhörig kvar, eller man väljer 
att gravstenen och gravplatsen skall tillfalla kyrko-
gårdsförvaltningen.  Då plockas gravstenen bort, och 
det har vi nu gjort med många gravstenar på våra kyr-
kogårdar i Habo pastorat. Vissa gravstenar får stå kvar 
då de bedöms att ha ett kulturhistoriskt värde.

När gravstenarna är bortplockade, får de stå ett år 
utan att det görs något med dem och efter denna tid, 

,QIRUPDWLRQ�IU¿Q�.\UNRJ¿UGDUQD
tas ett beslut på vilka stenar som kan tänkas att åter-
användas och vilka som ska föras bort för deponering. 
Så man har ett år på sig att ångra sig om man vill ha 
tillbaka gravstenen.

För mer information eller frågor 
hör gärna av er till:

Miliana Andersson, 0706-242089
förman på kyrkogårdarna

Pia Ericsson, 036-49610
kyrkokamrer

Henrik Lindeskog är präst och 
har skrivit boken Lönnfacket. När 
Henrik var liten bodde han i präst-
gården vid Habo kyrka och nu när 
han är vuxen har han skrivit en 
spännande bok som utspelar sig i 
en röd träkyrka med svart, tjärat 
tak som är full av målningar och 
dit det kommer massa turistbussar 
varje sommar. Vi lät Oliver Eider-
hed 10 år läsa boken och göra en 
recension.

Boken handlar om en 
12-årig pojke som heter 
Jonte. Han bor bredvid 
en kyrka. Ett som-
marlov får han ett jobb 
på kyrkan. Då får han 
höra att det sägs att det 
fi nns ett hemligt lönn-
fack i kyrkan. Jonte 
bestämmer sig för att 
hitta lönnfacket. Jonte frågar sin 
kompis Sara om hon vill hjälpa till. 
I de gamla målningarna i kyrkan 

%RNUHFHQVLRQ�

/ Ð Q Q I D F N H W
fi nns det ledtrådar, nu 
gäller det för Jonte 
och Sara att lösa 
ledtrådarna för att få 
reda på om det fi nns 
ett lönnfack eller inte.

Jag tycker boken 
var bra. Den var 
spännande och det 
var lätt att hänga med 
i handlingen. Den var 
lättläst.

2OLYHU�(LGHUKHG

Denna bok och många andra fi nns 
att låna i biblioteket i S:t Johannes

.ÐUGDJ
Habo kyrkokör fi ck vara med om 
en inspirerande dag i S:t Johannes, 
där Mats Backlund, lärare på Hjo 
folkhögskola, undervisade i röst-
vård och sångteknik.

7DFNV¾JHOVHIHVWHQ
Som traditionen här i Brandstorp 
bjuder på tacksägelsedagen, fi rade 
vi gudstjänst i kyrkan tillsammans 
med kören och vår kyrkoherde 
Lasse Haglund. Kyrkan var pyn-
tad med vackra blommor, frukter 
och grönsaker i höstens färger. Vi 
fi ck tacka för en god skörd och 
lovsjunga Herren för vad vi fi ck 
uppleva denna söndag.

Efter gudstjänsten fortsatte 
fi randet i församlingshemmet där 
gemenskapsgruppen inbjöd till 
kaffeborden och ett dignade bröd-

bord med fl era skördealster till 
försäljning.

Under Stigs Mellbergs klubbslag 
och lotteriförsäljning inbringades 
en god gåva till det internationella 
arbetet och kyrkans prydning som 
gruppen åtagit.

Vi underhölls med cafémusik av 
vår kantor Jonas Bårvall med klari-
nett och Lasse Haglund vid pianot.

Tack, allesammans som bidrog 
till det goda resultatet.

*HPHQVNDSVJUXSSHQ��
$QLWD�%HUJPDQ
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+DER�N\UND
�������NO��������-XOEÑQ
�������NO����� -XORWWD
�������NO������ *XGVWM¿QVW
����� NO������ 0¿VVD
���� NO����� 0¿VVD

6�W�-RKDQQHV�N\UND
������ NO����� 6DPOLQJ�YLG�NUXEEDQ
� NO��������0LGQDWWVP¿VVD
������ NO����� -XOHQV�VÀQJHU

0HG�UHVHUYDWLRQ�IÑU�¿QGULQJDU��
)ÑU�DNWXHOOW�SURJUDP�VH��
GDJVSUHVV��DIILVFKHU�RFK�KHPVLGD

°SSHW�+XV�L�*XVWDY�$GROI
7RUVGDJ����QRYHPEHU�NO�������
0DULD�$QGHUVVRQ��VÀQJ�RFK�PXVLN
*HPHQVNDS�NULQJ�NDIIHERUGHQ
7RUVGDJ����IHEUXDUL�NO�������
9¿ONRPPHQ�WLOO�IÑUVDPOLQJVKHPPHW�L�
*XVWDY�$GROI��IÑU�JHPHQVNDS��NDIIH�
RFK�VPÑUJÀV�

°SSHW�+XV�L�%UDQGVWRUS
2QVGDJ����QRYHPEHU�NO�������
q9L�W¿QGHU�HWW�OMXV�L�DGYHQWq�PHG�
.MHOO�(ULFVVRQ�RFK�)UHGULN�&DUOVVRQ
2QVGDJ����MDQXDUL�NO�������
.XUW�RFK�FR��7LGDKROP��VÀQJ�RFK�PXVLN
2QVGDJ����IHEUXDUL�NO�������
6O¿WWPLVVLRQHQ�HQ�KM¿OSDQGH�KDQG�
,QJULG�RFK�3HU�6WULG�EHU¿WWDU�RFK�YLVDU�
ELOGHU�RP�VLWW�KM¿OSDUEHWH�L�5XP¿QLHQ��

$QQHOL�±GYDOO�VMXQJHU�PHG�RFK�IÑU�RVV�

$GYHQWVIHVW�L�6RFNHQVWXJDQ
7LVGDJ���GHFHPEHU�NO�������
)ÑU�DOOD�VRP�¿U����ÀU�HOOHU�¿OGUH��
6¿UVNLOG�LQEMXGDQ�NRPPHU�

q9DU�LQWH�U¾GG�Y¿JD�GDUUDq
*XGVWM¾QVW�PHG�V¿QJ��PXVLN�RFK�
P¿OQLQJ�L�*XVWDY�$GROIV�N\UND
6ÐQGDJ����MDQXDUL�NO�������
6WHIDQ�*XVWDYVVRQ��VÀQJ�� VD�:DOOHQJUHQ��
FHOOR��0DULD�/XJQ��SLDQR��ILRO��GLNWO¿VQLQJ��
0LMD�3DOP�PÀODU�XQGHU�WLGHQ

*HPHQVNDS�L�MXOHWLG�L
6�W�-RKDQQHV�N\UND
7RUVGDJ����GHFHPEHU�NO������
9¿ONRPPHQ�WLOO�HQ�HIWHUPLGGDJ�PHG�
JHPHQVNDS�RFK�JO¿GMH�L�MXOHQV�WLG�
-XOWDOOULN�PHG�MXOHQV�O¿FNHUKHWHU��NDIIH�
RFK�WÀUWD�VHUYHUDV�WLOO�HQ�NRVWQDG�DY�
���NURQRU�
$QP¿ODQ�VHQDVW�GHQ����GHFHPEHU�
WLOO�H[S������������HOOHU�WLOO�GLDNRQ�
6XVDQQH�6YDQEHUJ������������

-XOPXVLN�L�+DER�N\UND
/ÐUGDJ����GHFHPEHU�NO�������
+DER�N\UNRNÑU��VROLVW�3HWHU�+MDOPDUV�
VRQ�RFK�LQVWUXPHQWDOLVWHU��

$IWHU�:RUN�L�6RFNHQVWXJDQ
)UHGDJ����QRYHPEHU�NO�������
$GYHQWVP\V�PHG�JOÑJJ��
$OOPRJHNÑUHQ�PHGYHUNDU��
VDPW�����MDQXDUL�����IHEUXDUL�RFK�
���PDUV�NO�������������
.RP��7U¿IIDV��.Y¿OOVPDW�WLOO�VM¿OYNRVW�
QDGVSULV��)LOPYLVQLQJ�IÑU�EDUQHQ�
)ÑU�PHU�LQIRUPDWLRQ�ULQJ��
0LOLDQD�$QGHUVVRQ������������

-XOPXVLN��RFK�MXOJUÐW
L�%UDQGVWRUSV�N\UND
)UHGDJ����MDQXDUL�NO�������
.\UNRNÑUHQ�PHGYHUNDU��(IWHU�
JXGVWM¿QVWHQ�¿U�GHW�JUÑWIHVW�L�IÑU�
VDPOLQJVKHPPHW�

. R Q I L U P D Q G H U � � � � �
'HQ���RFK���VHSWHPEHU�YDU�GHW�NRQILUPDWLRQ�L�+DER�N\UND�RFK�L�*XVWDY�$GROIV�N\UND�

%LOGHQ�WLOO�Y¾QVWHU�
±YUH�UDGHQ��.LP�6DQGVWHGW��6RILH�-RE\��$OLFH�$QJVKHG��
)UHGULND�/LQQHUER��/LQD�1\EHUJ
6LWWDQGH��(OOD�1LOVVRQ��(OOHQ�)UDQNQHU��0DUWLQ�$KOTYLVW��
-RVHILQ�*LOOHN��(PLO�$QGHUVVRQ

%LOGHQ�RYDQIÐU��
±YUH�UDGHQ��5HEHFND�)UDQ]ÄQ��0DWKLOGD�%HUWLOV��
-XOLD�:HWWHUKHLP��(PPD�+HQULNVVRQ��$PDQGD�)UDQ]ÄQ
6LWWDQGH��0DMD�$QHKDJHQ��6RILH�+HGLQ��6WHIIHQ�5LHVHQEHUJ��
-RQDV�&DUOVVRQ��'DQLHO�6YDF

%LOGHQ�RYDQIÐU�
±YHUVWD�UDGHQ��%HUQKDUG�%MÑUQHOO��(ULN�&DUOÄQ
0HOOHUVWD�UDGHQ��-RQDV�%ÀYDOO��)UHG�%MÑUQHOO��(PHOLH�(PLOVVRQ��
9LFWRULD�'DYLGVVRQ
1HGUH�UDGHQ��7RPDV�.DUOVVRQ��/LQD�(PLOVVRQ��&DMVD�,VDFVVRQ��
.ULVWLQ�5XQGJUHQ

%LOGHQ�RYDQIÐU��
±YHUVWD�UDGHQ��6LPRQ�+RQNDOD��'DYLG�6MÑOLQ��0DWKLDV�%ORP�
TYLVW��3KLOLS�$QGHUVVRQ��(YHOLQD�6YDQVVRQ��-DNRE�/MXQJTYLVW��
)DELDQ�6ÑQQHUP\U��0DWKLDV�(LGHUKHG
6LWWDQGH��5HEHFFD�-DQVVRQ��)ULGD�%HUJVWHQ��0DUWLQ�$KOTYLVW��
(PHOLH�3HWHU]RQ��)DQQ\�+ROPÄU��2VFDU�/LOMHJUDQ

%LOGHQ�WLOO�Y¾QVWHU�
±YHUVWD�UDGHQ��0DWKLDV�(LGHUKHG��$QWRQ�6QDUEHUJ��(OLQ�
%M¿UNVWDP��$GDP�'DKOVWUÑP��6LPRQ�1¿V��3DWULFLD�+HOOTYLVW��
/LQQ�%MÑUNOLQG
6LWWDQGH��,GD�/DUVVRQ��$QQD�$QGHUVVRQ��$QQD�/HQD�7ÑUQ�
EORP��(ULFD�+ÀNDQVVRQ��+DQQD�6NÑOG

' H W WD � K ¾ Q G H U � K R V � R V V �

-XO�RFK�Q\¿U�L�Y¿UD�N\UNRU

/XFLD
6�W�-RKDQQHV�N\UND
6ÐQGDJ����GHFHPEHU�NO������
0¿VVD�PHG�VÑQGDJVVNROD��8QGHU�
N\UNNDIIHW�OXVVDU�VÑQGDJVVNRODQ�WLOO�
VDPPDQV�PHG�0DUDFDV�

%UDQGVWRUSV�N\UND
6ÐQGDJ����GHFHPEHU�NO�������
*XVWDY�$GROIV�RFK�%UDQGVWRUSV�EDUQ�
NÑU�PHGYHUNDU��(IWHUÀW�EOLU�GHW�MXOIHVW�
L�%UDQGVWRUSV�IÑUVDPOLQJVKHP

+DER�N\UND
6ÐQGDJ����GHFHPEHU�NO�������
8QJGRPVNÑUHQ�RFK�EDUQNÑUHU�P�IO��
PHGYHUNDU�

*XVWDY�$GROIV�N\UND�
2QVGDJ����GHFHPEHU�NO�������
*XVWDY�$GROIV�RFK�%UDQGVWRUSV�EDUQ�
NÑU�PHGYHUNDU

)LVNHE¾FNV�NDSHOO
�������NO����� -XOEÑQ

%UDQGVWRUSV�N\UND
������ NO��������-XOEÑQ
�������NO���� -XORWWD
������ NO��������1\ÀUVYDND
���� NO����� -XOPXVLN

*XVWDY�$GROIV�N\UND
������ NO��������0LGQDWWVJXGVWM¿QVW
�������NO����� 1\ÀUVEÑQ

°SSQD�IÐUVNRODQ
L�6�W�-RKDQQHV
±SSQD�IÑUVNRODQ�WU¿IIDV�VLVWD�

JÀQJHQ�IÑU�WHUPLQHQ�GHQ���GHFHPEHU�
RFK�EÑUMDU�LJHQ�GHQ����MDQXDUL�����

6\IÐUHQLQJVDXNWLRQ�
L�6RFNHQVWXJDQ
)UHGDJ���GHFHPEHU�NO�������
/XFLDWÀJ��DXNWLRQ��ORWWHULHU�RFK�
VHUYHULQJ��$XNWLRQVXWURSDUH�¿U�6WLJ�
0HOOEHUJ��*ÀYRU�PRWWDJHV�WDFNVDPW�

-XOIHVW�
L�6�W�-RKDQQHV�N\UND
6ÐQGDJ����GHFHPEHU�NO�������
7HUPLQVDYVOXWQLQJ�IÑU�DOOD�EDUQ�RFK�
XQJGRPVJUXSSHU�L�+DER�IÑUVDPOLQJ�
9L�VWDUWDU�L�N\UNDQ��)LND�VHUYHUDV�VDPW�

GDQV�NULQJ�JUDQHQ��2FK�VÀ�KRS�
SDV�YL�SÀ�DWW�IÀ�EHVÑN�DY�7RPWHQ�

6RSSOXQFK�L�6�W�-RKDQQHV
7LVGDJ����QRYHPEHU�����MDQXDUL��
���IHEUXDUL���NO�������������
9L�EÑUMDU�PHG�PLGGDJVEÑQ��6HGDQ�
VHUYHUDV�VRSSD��EUÑG��NDIIH�RFK�NDND�
IÑU����NU�SHUVRQ�

°SSHW�+XV�L�6�W�-RKDQQHV
7RUVGDJDU�NO�������
6LVWD�JÀQJHQ�IÑU�WHUPLQHQ�¿U���GHF�
HPEHU��9¿ONRPPHQ�WLOOEDND����MDQXDUL�
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.\UNRNDPUHU
3LD�(ULFVVRQ� ���������
(NRQRPLDVVLVWHQW
5RVH�0DULH�-RKDQVVRQ�����������
,QIRUPDWLRQ
0RQLFD�)XOODQD�.LOHIRUV����������
*XLGH�+DER�N\UND
'DQLHO�&DUOVVRQ� ������������
)ÐUPDQ��N\UNRJ¿UGDU
0LOLDQD�$QGHUVVRQ� �����������
.\UNYDNWP¾VWDUH
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$QGHUV�5XEHUJ� �����������
(PLO�0DJQXVVRQ� �����������
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���%UDQGVWRUS�
-HQQLH�)RUVEHUJ� �����������

$QVYDULJ�XWJLYDUH��
/DVVH�+DJOXQG
5HGDNWLRQ��

$JQHWD�*XVWDYVVRQ��0¿UWD�%RGLQ��
$QLWD�%HUJPDQ��0DU\�.DUOVVRQ

0DWKLDV�(LGHUKHG��/DVVH�+DJOXQG��
0RQLFD�)XOODQD�.LOHIRUV�

/D\�RXW��0RQLFD�)XOODQD�.LOHIRUV
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0DWKLDV�(LGHUKHG

.\UNREODGHW

Y L Q W H U N U \ V V

9LQQDUH�KÑVWNU\VVHW�
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