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NÖDINGE. I fredags var 
det dukat till fest.

Mellangårdens för-
skola firade 20-årsju-
bileum.

Besökarna bjöds på 
kaffe, saft och tårta.

I två decennier har Mellan-
gårdens förskola erbjudit 
barnomsorg. 20-årsdagen 
firades som sig bör med 
öppet hus där samtliga, både 
barn och föräldrar, bjöds på 
fika. 

I dag har cirka 95 barn i 
åldern 1-6 år Mellangården 
som hemvist. Förskoleele-
verna är uppdelade på fem 
avdelningar.

– Sedan starten för 20 år 
sedan har barnantalet ökat 
markant och en ny avdel-
ning har tillkommit. Nu är 
emellertid taket nått, säger 
förskolechef Birgitta Kenn-
heden.

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. Varför 
firar vi påsk egentli-
gen?

Barnen som besökte 
Starrkärrs kyrka i fre-
dags vet.

Morgonsamlingen gav 
svar på frågor och fun-
deringar.

Över 100 barn från Starrkärrs 
förskola respektive Ahlafors 
Fria Skola (F-2) fick möjlig-
heten att besöka kyrkan för en 
gemensam påsksamling.

– Vi har utvecklat arrang-
emanget en aning och gjort 
det mer interaktivt och pe-
dagogiskt. Tidigare hade vi 
vårt traditionella påskbord 
framme i kyrkan, men nu får 
barnen uppleva desto mer, 
säger Sabina Nilsson.

– Påsken är så mycket mer 
än bara ägg och kycklingar. Vi 
vill skicka med barnen histo-
rien till varför vi firar påsk.

Barnen från Ahlafors Fria 
Skola var först in i kyrkan och 
med stor nyfikenhet tittade 
de runt i den stora kyrksalen. 
Många fäste blicken på kru-
cifixet, som utgör en central 
roll för själva påsken.

En knapp vecka för tidigt 
fick eleverna fira skärtors-
dag med nattvard. Istället för 
vin serverades saft med till-
hörande bröd. Vandringen 
gick sedan vidare med bland 
annat Jesus död, korsfästelse 
och återuppståndelse.

– Barnen var väl pålästa i 

ämnet och samtidigt väldigt 
intresserade, konstaterade 
Sabina Nilsson.

Återigen var man 
iklädd hemma-
sydd påskharedräkt 

med tillhörande öron och 
luddig svans. Jag var sju 
år och laddad till kanin-
tänderna inför den årliga 
dörrknackningen.  
– GLAD PÅSK!, skrålade 
alla barnen i farstun och 
sträckte fram en skrynk-
lig bit papper. Teckning-
en föreställde gissningsvis 
en kyckling ritad i streck-
gubbsformat. 

Den efterlängtade 
godisskålen hölls motvil-
ligt fram och giriga små 
barnhänder grävde ogene-
rat bland skumtuppar och 
chokladägg. Nästa granne!

Nu står vi inför ännu 
en påsk och världen börjar 
sakta vakna till liv efter 
vintersömnen.  Drömmar 
och förväntningar inför 
sommaren tar form och 
hamnar plötsligt inom 
räckkoll för oss. 

Jag har alltid sett 
påsken som en nystart och 
en tid fylld av längtan. 

Precis som de lystna 
barnen vid godisskålen 
vill jag bara roffa åt mig av 
alla härligheter som den 
här tiden på året bjuder 
på. Nu tänker jag inte i 
första hand på ledighet, 
god mat och färgglada 
vykort i brevlådan utan 
mer på inspiration och nya 
insikter.

Religiös eller inte har 
påsken ett kärleksbudskap 
som är värt att ägna en 
tanke mellan godispapp-
ren.

På religionslektionen 
i skolan tragglade man 
igenom passionsberättel-
sen i bibeln utan att egent-
ligen förstå vad den hand-
lade om. Sedan målade 
hela klassen påskägg och 
sjöng om Gullefjun som 
skulle ge sig ut på prome-
nad. Historien om Jesus 
som dog för människorna 
och besegrade synden 
genom uppståndelsen blev 
hängandes i luften.

Själv 
har jag 
inte, på 
eget 
bevåg, 
satt 
min 
fot i 

kyrkan sedan konfirmatio-
nen och heller inte reflek-
terat särskilt mycket över 
bakgrunden till de högti-
der vi firar. Förmodligen 
är jag inte ensam. Jag blir 
fortfarande lyrisk över ett 
välfyllt påskägg och finner 
nöje i att fästa ståltråds-
försedda fjädrar i ett köpt 
björkris. Men funderingar 
över dubbelmoral och 
brist på relevans kommer 
ikapp mig lite mer för 
varje år. 

Hårdbantningen inför 
beach 2008, 2009 och 
2010 måste läggas på is till 
förmån för chokladfrosseri 
på påskafton. Pollenal-
lergiker nyser oavbrutet 
av alla miniträd som 
pryder var mans köksbord 
medan små häxor ringer 
frenetiskt på dörrklockan. 
Plötsligt har frukostägget 
fått sällskap av äggröra, 
omelett och äggtoddy. 

Visst har alla våra högst 
märkliga traditioner sin 
charm, men är vi med-
vetna om syftet? 

Vi äter kopiösa mäng-
der mat för att fira att 
fastan, som vi inte deltagit 
i, är över. 

Kvasten med färgglada 
fjädrar och hemmagjorda 
piprensarkycklingar ska 
påminna om de palmblad 
som folket strödde fram-
för Jesus när han tågade in 
i Jerusalem. 

Ägget är i sig en symbol 
för fruktsamhet och 
pånyttfödelse som kan 
kopplas till uppståndelsen.

Religiös eller inte så 
kommer man inte ifrån 
det faktum att vi firar 
högtider utan vidare efter-
tanke. Jag lägger ingen 
värdering i det, men tror 
vi skulle berika oss själva 
om vi tog till oss budska-
pet.

Påsken är en tid att 
känna tacksamhet för det 
vi har och uppskatta att 
världen återuppstår efter 
en lång och hård vinter. 

Men för den som även 
vill passa på att tugga 
gratisgodis är påsken 

ett utmärkt tillfälle. 
Villkoret är dessvärre 
kaninöron och luddig 
svans, alternativt blom-
migt huckle och läpp-
stiftsmålade kinder. 

Skulle man sedan 
äntra kyrkbänken 
iklädd hemmasydd 

påskharedräkt skulle 
firandet i alla fall vara 

konsekvent, – reli-
gion i kombination 
med märklig tradi-
tion. 

En förvirrad påskhare 
grunnar i kyrkbänken

JOHANNA
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Pedagogisk påsksamling i Starrkärrs kyrka
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Nattvard med saft och bröd. Spännande tyckte eleverna från 
Ahlafors Fria Skola.

Påsksamlingen i Starrkärrs 
kyrka gav svar på varför vi 
egentligen firar påsk.

Mellangården 20-årsjubilerade

Stämningen var på topp när Mellangårdens förskola firade 20-årsjubileum i fredags.

Trotjänare. Personal som varit med under de 20 år som Mellangårdens förskola funnits.

Linnea, 9 år, har själv gått 
på Mellangårdens förskola. 
Hon tog del av den utställ-
ning som lillayster Nelli och 
övriga förskolebarn iordning-
ställt till jubileumsdagen. 


