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?
När allting förändras
Är du förändringsbenägen? En fråga som många får vid exempelvis en jobbintervju,
och många vill kunna svara ja på detta. Kanske för att man ofta förväntas tycka
om förändring, det blir på något sätt synonymt med utveckling i dessa sammanhang,
och ingen vill väl vara emot utveckling?
När vi står inför en förändring som vi inte kan påverka, då känner vi oss ofta
ganska maktlösa. Under denna pandemi har vi drabbats olika av förändringar, några
av oss har mist familjemedlemmar och vänner, några har förlorat jobbet eller hamnat
i en ekonomiskt svår situation. En del har gått igenom en tuff tid på sjukhus eller
drabbats av ensamhet och känsla av mer utanförskap när vi inte kunnat leva våra liv
som vanligt. Alla har sin historia och alla bär på sina sorger, och jag vill verkligen
ge min sympati till dig som känner dig drabbad, hur detta än visar sig i just din
egen situation.
Så är då all förändring bra? Nej, negativa förändringar som drabbar oss och leder
till lidande och tragedi är förstås inte bra, hur förändringsbenägen man än är! Men,
det som kommer efter en förändring och på det sätt vi lär oss hantera en förändring
kan vara bra, och jag tror det kan komma något bra ur varje förändring. Vi
kommer få lära oss att leva med en ny verklighet, lära oss hantera en situation som
vi inte varit med om innan, och det är du och jag som bestämmer hur det kommer
att bli.

Ord på vägen våren 2021

Så låt oss ta vara på det vi lärt oss av denna svåra tid. Vi har sett att det går att
påverka miljön och minska utsläppen, trots att många hävdat motsatsen. Många
av oss har insett att det går att mötas digitalt som komplement till fysiska möten.
Vi har samtidigt sett hur mycket vi saknar just de fysiska mötena i vår närhet och
värdesätter mänsklig kontakt. Att tvätta händerna regelbundet leder till minskad
smittspridning och sjukdomar, inte bara när det gäller Coronavirus. Vi påminns gång
på gång om att värdesätta det vi har, om tacksamhet över livet och om att fundera
över vad som egentligen är viktigt på riktigt.
Det vi kan vara säkra på är att nästan allt förändras, vissa saker mycket snabbare
och på ett helt annat sätt än vi tidigare trott. Vi lever i den tiden. Men jag vill också
skicka med de välkända orden från 1 Korinthierbrevet som vi alltid hör på bröllop
i kyrkan; ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är
kärleken”. Mitt i de förändringar vi tvingas hantera finns ändå det som består, och
som vi också kan finna en trygghet och tröst i. Och om vi försöker låta kärleken
styra våra val och handlingar så kommer också världen förändras – och alltid till det
bättre.
Johan Broman

kyrkorådets ordförande

man kanske vant sig lite vid några av
de olika förändringar som skett, nu när
det gått drygt ett år. Som till exempel
att titta på evenemang som genomförs
utan publik, vissa på stora
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läktare. Det är en av de
saker som skett under
året som man aldrig
kunnat föreställa
sig innan. Men det
finns en väldigt stor
längtan efter att
kunna träffas som
vanligt igen och göra
saker som man gjort
tidigare. Vi måste bara
fortsätta orka hålla ut lite
till. Det går trots allt mot ljusare
tider.
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ag har aldrig varit särskilt
intresserad av tekniska prylar.
Har inte känt så stort behov av
att ha det senaste. I mitten av
90-talet lär jag ha sagt att
jag aldrig skulle ha behov av en
mobiltelefon. Ett uttalande
som jag fortfarande får
äta upp. Varför skulle
man ha en telefon
med sig jämt när
man har en hemma
och vem behöver
vara nåbar hela tiden?
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tar en selfie.
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Typ... Detta sa jag i
en tid då jag tänkte att
en telefon alltid skulle
vara bara just det, något
man ringer på. Sociala medier var
inte uppfunnet och kameror fanns
fortfarande endast som separata
enheter. Kunde inte drömma om att
smartphones skulle flytta in hos i stort
sett var och varannan ett antal år
senare. Hos mig med, även om jag var
långt ifrån först. Men idag en självklar
grej. Nu har jag fått ta tillbaka mina
tidigare ord och vågar mig nästan till
att säga att man inte klarar sig utan.

Med önskan om en fin påsk och
skön vår!
Jessica Henning

redaktör

Vi i Tranås pastorat är ”i dessa tider”,
tacksamma för all teknik som fungerar.
Att fira gudstjänster digitalt blev det
nya 2020. I det här numret blir det ett
tema om våra omställningar under det
gångna året. Inom vissa områden har

Bild sid 1 Susanna Holmefur-Franzén
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TEMA

Kyrkan på distans
nära dig

Samma budskap
men ny teknik
Sedan april förra året har vi i Svenska kyrkan i Tranås
spelat in andakter och gudstjänster varje vecka
som sänds digitalt på vår hemsida. En ny publiceras
varje söndag. På nätet exploderade det av olika
församlingars sändningar.

Det var till påsk, när Coronapandemin knockade
en hel värld, som beslutet togs att inte fira några
fysiska gudstjänster i Tranås pastorat. Vi ville
ändå fortsätta att vara kyrka, fick snabbt tänka
om och med dagens teknik hitta andra lösningar.
Vi bestämde oss för att förinspela en gudstjänst
varje vecka inför söndagen, då en präst, musiker
och några kollegor som sjöng med i psalmsången
filmades.
Inspelning pågår…
Filmutrustningen var till en början av det enklare
slaget och bestod av en mobiltelefon, ett stativ och
en liten mikrofon. Det var helt nytt för många av
oss, både att stå framför och bakom kameran (ja
mobilen i det här fallet) och lite pirrigt. Vi får väl
hänga i med det här ett tag, kanske ända fram till
sommaren, tänkte vi när vi började. Med facit i
hand blev det lite längre än så.
Inspelningarna sker oftast på onsdagar, och
platserna har varierat. Vi har varit i alla våra
kyrkor och även utanför. När vitsippsbackarna stod
i full blom var vi uppe vid hembygdsparken, en
gång på utsiktsplatsen vid Säbysjön och en riktigt
het och vacker sommardag satt vi vid vattenbrynet
vid sjön Sommens strand.
Öppna upp med försiktighet
I somras kunde vi öppna upp för fysiska
gudstjänster med försiktighet genom att fira
friluftsgudstjänster utomhus. Det hade vid den tiden
funnits en längtan hos många att få träffas och
fira tillsammans. Utomhus fanns gott om plats och
trängsel kunde undvikas. Besökarna kunde sitta
med avstånd och maxantalet var 50 personer.

Tina Fridare predikar inför
tomma bänkrader men en
närvarande webkamera.
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Under denna tid kändes det som att
man fick hämta andan lite och att det
var på väg åt rätt håll, att bli som vanligt
igen. Vi kombinerade friluftsgudstjänsterna
under sommarmånaderna med våra
webbsändningar. När sommaren var slut
och det var dags att förflytta sig inomhus,
kunde vi efter ett långt uppehåll återigen fira
gudstjänster inne i kyrkorna. Skyltar sattes
upp om att hålla avstånd och besökare fick
sitta på varannan bänkrad. Vi mätte hur
många man kunde sitta på respektive bänk
för att kunna hålla mellanrum. Hoppet
väcktes att läget skulle stabilisera sig.

Det känns fint att vara en närvarande kyrka
och vara aktiva på hemsidan när vi inte
kan mötas fysiskt. Att sprida lite glädje i en
isolerad tid.
flexibilitet
Det är flera i personalstyrkan i pastoratet
som har fått andra arbetsuppgifter under
pandemin, i och med att det mesta av
den vanliga verksamheten satts på paus.
Flexibilitet har varit ledordet.
- Det är roligt att få arbeta på ett annat
sätt med sina arbetskamrater och använda
sin kreativitet på ett nytt vis, säger Annelie
Kaljonare, församlingspedagog och verksam
i barn-, ungdoms- och konfirmandarbetet.
- Vi har nästan mer att göra nu än innan i
och med att vi får tänka i nya banor, ändra
och ställa om i våra verksamheter efter
restriktionerna.

Ändrat läge igen
Men en bit in på hösten ökade spridningen
av Coronaviruset igen och vi fick åter stänga
helt för fysiska gudstjänster. Vi hade hoppats
och planerat för att få fira advent och jul
i våra kyrkor, men så blev det inte. Istället
fick vi tänka om. Igen. Advent och jul är
den mest välbesökta tiden i kyrkan och
vi insåg att det här året skulle den stora
högtiden få firas digitalt. Så istället för att
fasa ut inspelningarna, ökade vi på. Den
tekniska utrustningen uppgraderades och vi
satte ihop ett filmteam för att filma, redigera
och publicera. Teamet består av Mattias
Enell, kantor, Jessica Henning, informatör,
Mattias Eriksson, församlingsherde, Annelie
Kaljonare, församlingspedagog, Susanne
Jackson, präst och Rebecca Pedersen,
administratör.

Gudstjänster, musik och sång
på webben.
I nuläget planerar vi att fortsätta med
att vara kyrka digitalt. Att vi har kunnat
ställa om känns meningsfullt och vi hoppas
och tror att det vi gör i dessa tider är
uppskattat. Sedan årsskiftet producerar
vi även musikgudstjänster som visas på
lördagarna. Barnledarna på Öppet hus har
spelat in sångstunder som barn och föräldrar
kan titta och följa med i på hemsidan, och
arbetslaget som jobbar med konfirmander
har undervisning digitalt som kallas ”studio
konfirmand”. I skrivande stund planerar vi
även andra digitala aktiviteter, som vi hoppas
har sjösatts när du läser denna Kyrktupp.

många kan titta
- Det här ingick inte i prästutbildningen,
säger Susanne Jackson med ett leende när
hon sitter vid rodret bakom skärmar och
mixerbordet under en inspelningsdag i Tranås
kyrka. Susanne är delaktig både framför
kameran och i inspelningsteamet. - Jag tycker
att det har funkat bra med inspelningarna
även om jag saknar församlingen! Att stå
framför en kamera blir inte riktigt samma
sak. Men det är roligt att många som aldrig
har möjlighet att komma till kyrkan kan titta
på våra inspelningar.

Håll ögonen och öronen öppna för vad
som händer på vår hemsida. Där ses vi!
www.svenskakyrkan.se/tranas

Mattias Eriksson, präst,
sköter tekniken.
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Jessica Henning text och bild

Sprider glädje
I december var det full fart i ”filmstudion”
- Mariakapellet i Tranås församlingshem.
Under några veckor var det nästan
fulltecknat med inspelningar av gudstjänster,
adventsmusik, julspel, adventskalender osv.
Till julkonserten med tvillingarna Sonny och
Tobias Enell anlitades en extern producent,
men i övrigt har vi producerat allt själva. Vi
har fått lära oss ny teknik och tagit hjälp
av varandra, och det har fungerat jättebra.

TEMA

Kyrkan på
distans
nära dig

Har du sett ett prickigt

hjärta med text?

Vi i barnverksamheten har gjort alla möjliga olika saker under året som
gått. Bland annat har vi skrivit brev till barnen i våra grupper, ibland med
uppdrag som till exempel att dela ut hjärtan med text.

Gick du

runt sjön
Illern i höstas?

Då kanske du såg
bokstavsjakter eller bildgåtor?

Det här har vi också gjort

Andra aktiviteter har varit ljusjakt i stan och
sinnesupplevelser i våra kyrkor, för små och stora. I somras
träffade vi ungdomar och barn i skateparken och i Hätte.

Veckans

höjdpunkt

Det finns inspelade Öppet hus sångstunder på
hemsidan. För något barn blev vi då ”kända från TV”.
Barnverksamhetens Öppet hus flyttade i våras ut till
Östanåparken. I höstas höll vi till på gräsmattan vid
Tranås församlingshem och nu delar vi ut aktivitetspåsar
varje fredagsförmiddag, för alla barnfamiljer som önskar.
Det är veckans höjdpunkt, enligt flera föräldrar.
Välkomna!
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Välkomna
till en påskupplevelse för
små och stora i Tranås kyrka.
Kyrkan är öppen vardagar dagtid
samt långfredagen, påskdagen och alla söndagar kl. 11.00-14.00.
Tack för allt gensvar vi fått från alla goa barn och familjer, glada tillrop,
roliga bilder och uppmuntran. Det ger oss energi.
Vi är ett glatt gäng som har många idéer. Har du några idéer/önskemål
om vad vi kan göra? Hör av dig.
Vi önskar att budskapet på hjärtat ska nå många, varje människa
är unik och älskad av Gud.
En hälsning till dig som läser detta.

E-post:

barnverksamheten@
svenskakyrkantranas.se
Telefon: 0140-674 10,
0140-674 22, 0140-674 37

Kontakta
gärna
oss!

Susanna Holmefur-Franzén, pedagog
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Tema

Kyrkan på
distans
nära dig

Diakonin har
flyttat utomhus

Diakon Maria Fröjd och församlingspedagog Irma Hermansson.

Coronapandemin har under det gångna
året medfört att få tänka om och tänka nytt.
När all verksamhet sattes på paus, och café
Lyktan stängdes blev den nya situationen en
utmaning.
- Vi är tacksamma för att diakonimottagning
kunde fortsätta, men utomhus istället,
berättar Maria Fröjd, diakon. Den som
behöver hjälp med mat får på måndagar
komma och hämta en matkasse och bjuds
på kaffe med dopp. Matkassarna är ett
samarbete med en av Tranås matkedjor och
benämns VIS (Välgörenhet Istället för Svinn).
– Vi får komma till butiken och hämta
livsmedel som är bortplockade från hyllorna,

säger Irma Hermansson, församlingspedagog
och assistent inom diakonal verksamhet.
Ett samarbete med Tranås kommun med
matinköp till 70-plussare och personer i
riskgrupper genomfördes i april-november.
Varje torsdag samlades flera i arbetslaget för
matinköp. – Efter handlingen kontaktade vi
mottagarna och levererade kassarna utanför
deras dörrar. Det var verkligen uppskattat och
en viktig funktion, säger Maria.
I det diakonala arbetet är många ideella
medarbetare engagerade. Vi har hållit
kontakten genom att ringa för att kolla läget
och skicka vykort.
8

En personalkör åkte vid Valborg på turné
och sjöng vårsånger utanför vårdhemmen i
Tranås. I somras genomfördes en liknande
sångturné tillsammans med ideella
medarbetare och vi bjöd på jordgubbstårtor.
I höstas genomfördes prat- och
pilgrimspromenader samt kyrklunch ute med
begränsat antal. Coronaanpassade caféer med
föranmälan arrangerades och Leva-vidare
grupper träffades, innan de nya skärpta
restriktionerna trädde i kraft.

Uppvaktningar

Som en uppmuntran delade vi till jul, fastan
och påsk ut en gåva i form av påsar med lite
av varje i.
- Man kan boka enskilda samtal som vi
numera genomför på telefon, endast vid ett
fåtal tillfällen har vi träffats fysiskt men med
avstånd, berättar Irma. Många kanske skulle
vilja prata med någon men tycker det är ett
stort steg att ringa oss inom kyrkan. Men
man kan slå en signal till oss och samtala
om allt möjligt, det behöver inte vara något
särskilt.
Har ni upplevt att ni får fler samtal från
folk som känner sig oroliga i dessa tider?
- Visst märker man av en trötthet att läget
är som det är och saknaden av anhöriga. Vi
försöker peppa och stötta. Ring varandra för
att hålla kontakten, ett samtal kan betyda
så mycket! IT och digitaliseringen är bra
för många, men kan också ha inneburit en
svårighet för de som kanske inte har tillgång
till rätt teknik.
Vad tar vi med oss för erfarenheter från
den här annorlunda tiden?
- Att genomföra saker på annat vis än det
vanliga kan också vara rätt. Viss verksamhet
funkar jättebra utomhus. Det är också
viktigt för många att känna sig delaktiga i
ett sammanhang, fysiska möten saknas av
många. En del som vi träffar säger ”tack för
att ni finns” och det är väl ett tecken på att
det vi gör uppskattas, avslutar Maria och
Irma.
Kontak t:
Maria Fröjd 0140 -674 08
Irma Hermansson 0140- 674 05
Jessica Henning, text
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Liane Rosenquist skapar handgjorda
uppvaktningskort.

Under 2020 blev ingenting som vanligt,
inte heller födelsedags-uppvaktningarna.
Det blev inga kalas och bara hastiga
blomsteröverlämningar. Inför 2021 har
vi bestämt oss för att uppvakta med ett
födelsedagskort och en blomstercheck. Det
är ett vackert handgjort kort tillverkat av
Liane Rosenqvist. Hon utformar varje kort
unikt och vi hoppas att det ska ge glädje!
Liane är engagerad som ideell medarbetare
i vårt pastorat och under ”normala tider”
är hon bland annat med i pastoratets
uppvaktningsgrupp. Hon brukar vara
med vid våra kalas samt gå hem till
”födelsedagsbarn” med en blomma.
Hon har en underbar konstnärlig ådra
som vi nu får njuta av. Själv säger hon.
”-Det känns meningsfullt att vara en del
av kyrkans uppdrag även i en annorlunda
tid och det är roligt att få vara med och
sprida glädje.”
Maria Fröjd,text

Våren 2021
Kyrklunch utomhus: Vid Tranås församlingshem. Första onsdagen i månaden kl. 12.0013.30.
Lunchträffen på annorlunda vis utomhus:
Vid Linderås församlingsgård. Mer info i
annonser.
Meditationer: Digitala meditationer på
hemsidan.

Mellan semlor och påskägg
iden vi har framför oss är både fantastisk och skrämmande. Vi möter våren som
står redo att fylla våra liv med liv i överflöd samtidigt som fastetiden är vår kristna
påminnelse om Jesus tunga förberedelsetid inför döden på korset på långfredagen.
Det är som om vi vill bromsa tiden och samtidigt få den att gå blixtsnabbt. Igår stod
jag mot en husvägg i solsken där det var helt vindstilla och solen värmde. Jag insåg att detta
var första gången för i år som denna intensiva känsla infann sig. Våren återvänder och med
den en livskraft utan gränser.
För Jesus närmar sig tiden på jorden sitt slut. Fastan är den 40 dagar långa perioden från
askonsdagen till palmsöndagen där vi får följa Jesus vandring upp till Jerusalem. Han är på
väg dit för att fira den judiska påsken tillsammans med sina vänner. Evangelierna berättar
för oss om hur han ständigt försöker förbereda sina närmaste på vad som kommer hända
när de väl är framme, men ingen av de runt omkring honom vill acceptera det Jesus säger.
De tror på fest och framgång. Själv är han sorgsen och när sällskapet tågar in i Jerusalem
på palmsöndagen, då gråter Jesus.
Jag tänker att vi alla någon gång känt den där ensamheten, fast vi varit mitt ibland
människor. Jesus är ensam med insikten om att den väg han nu måste gå, den går han
ensam. Vännerna omkring ser intåget i Jerusalem som ett segertåg, en början på något stort,
de virvlar runt Jesus som rider på en åsna, lyckliga över att tillhöra en växande folkrörelse.
Men där mitt i jublet finns sorgen och ensamheten.
Dessa ytterlighetens känslor vi får leva med: vi känner till allt hemskt som kommer hända,
men vi vet också att Jesus kommer uppstå på påskdagen. Vi vet att livet till slut segrar.
Också denna påsk får vi fira att det omöjliga kan bli möjligt. Vi får fira påskdagens under
som, liksom våren, vittnar om en livskraft helt utan gränser.
Tina Fridare
präst

Act Svenska kyrkans julkampanj:
”Bryt en tradition”.
Tranås pastorat samlade in 135 939 kr
till julinsamlingen 2020.

Tack o hej!
Tack till Julia Forsemalm som har slutat sin
tjänst på Mariagårdens förskola, avdelning
Myran.

Facebook & Instagram pausade

Kontakt och öppettider
Kontaktsidan på sista sidan av Kyrktuppen är
ändrad. För direktnummer till
personal hänvisar vi numera till sidan
”kontakt och öppettider” på vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/tranas
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Våra sociala medier är pausade på grund
av Schrems II-målet. EU-domstolen
har genom Schrems II-målet upphävt
det befintliga avtalet (Privacy Shield)
mellan europeiska unionen och den
amerikanska staten gällande överföring av
personuppgifter. Det pågår fler processer
för att komma till en bättre lösning så vi
kan använda oss av dessa medier.

Stilla veckans och
gudstjänster på wPåskens
ebben
Digitala guds

tjänster som visas på
Tranås pastorats hems
ida.
Välkommen att delta
i påskens högtider i din
dator,
surfplatta eller telefon
.
www.svenskakyrkan.se
/tranas

Måndagen den 29 m

09.30 Livesänd Pass
ions

Tisdagen den 30 m

09.30 Livesänd Pass
ions

a.

ars

andakt i Tranås kyrk

Skär torsdagen den

a.

ars

andakt i Tranås kyrk

Onsdagen den 31 m

09.30 Livesänd Pass
ions

ars

andakt i Tranås kyrk

a.

1

april
09.00 Digital guds
tjänst i Tranås kyrk
a.
Tina Fridare och Ka
rin Axelsson.
Långfredagen den

2

april
09.00 Digital guds
tjänst i Tranås kyrk
a.
Susanne Jack son oc
h Mattias Enell.
Påskdagen den 4 ap

ril
09.00 Digital guds
tjänst i Tranås kyrk
a.
Mattias Erik sson oc
h Mariette Lagg.
Annandag påsk den

5

april
09.00 Digital guds
tjänst i Tranås kyrk
a.
Hannah Klint Lideg
ran och Mattias En
ell.

Öppna kyrkor i påsk

Tranås kyrka, Säby ky
rka, Holavedskapellet,
Linderås kyrka
och Adelövs församling
sh
em
.
Våra kyrkor är bemann
ade med personal unde
r öppettiderna.
Långfredagen den 2 ap
ril kl. 11.00-14.00
Påskdagen den 4 april
kl. 11.00-14.00
Tranås kyrka och Säby
kyrka är även öppna va
rdagar dagtid.

Välkomna!
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Act Svenska kyrkans fasteaktion 2021

- Under samma himmel
Mat och mediciner kan rädda liv men det kan också sagostunder på youtube, språklektioner som
får dig att våga hoppas på en framtid och ett hembesök av en vuxen som orkar se dig göra.
Pandemin har allvarligt förvärrat den humanitära krisen i Irak. Hoppet har börjat rinna ut för
både barn och vuxna och läget är allvarligare än vad många av oss i Sverige känner till.

Tillsammans kämpar vi mot klockan för
att barn och unga som redan har förlorat allt
inte också ska förlora sin framtid.
Jasmina är 12 år. Hon bor i en kurdisk
provins Erbil i norra Irak. Hennes mamma
Rasha och Jasminas fyra syskon är irakiska
medborgare, på flykt i sitt eget land. Deras
pappa dog under tiden då ISIS kontrollerade
området. Där de nu bor är det psykiska och
sociala lidandet bland barnen omfattande
och området har alarmerande avsaknad av
utbildningsmöjligheter eller sociala aktiviteter
för barn. Skolsystemet är stängt på grund av
pandemin men också för att regeringen inte
kan betala lärarlöner, och den undervisning
som ges av frivilligorganisationer sker online,
har hennes och syskonens utbildning uteblivit.
Mamma Rasha berättar: - De är alltid
hemma. De minns inte att de brukade tycka
det var roligt att gå i skolan.

välbefinnandet hos barn och ungdomar i
riskzonen.
Lektioner online i kurdiska, arabiska,
engelska, naturvetenskap och matematik.
Workshops för vårdnadshavare, barn och
ungdomar om olika metoder för att skydda
barn och ungdomar från risker som uppstår
när man lever i flykt.
Lånefond för investeringar och
återuppbyggnad.
Dela ut personlig skyddsutrustning till familjer
i Domiz 1-lägret för att mildra spridningen
av COVID-19.
Trygga platser, skola och aktiviteter för barn
i Domiz 1-lägret
Källa: Act Svenska kyrkan.
Årets fasteaktion pågick mellan 14 februari
– 28 mars. Tranås pastorat har samlat in
medel via kollekter vid digitala gudstjänster
och musikgudstjänster, försäljning i våra
öppna kyrkor, brödförsäljning m.m.
Vill du skänka en gåva till Act Svenska
kyrkan, swisha valfritt belopp till

123 019 3656.

FASTEAKTIONEN 2021

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA TILL

900 1223

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act
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Foto: Deborah Rossouw / Ikon

I Irak är nu 11 miljoner barn utan skolgång.
Regeringen i norra Irak har börjat stänga
ner flyktingläger men människorna där
har ingenstans att återvända till. Jasmina
och hennes syskon räknas till gruppen
barn som löper allra störst risk att utsättas
för trafficking, våldsextremister eller
barnäktenskap. Tillsammans med partner
försöker Act Svenska kyrkan få in dem i
olika aktivitetsprogram.
Det här är en del av det Act Svenska kyrkan
gör i flyktingläger i Irak:

Aktiviteter för att öka det psykosociala

Boktips!

Poddar!

Titel: Vera
Författare: Anne Swärd
Den kortaste kärleken kan ibland
få de längsta konsekvenserna. Året
är 1945 och den unga Sandrine
flyr från krigets mörker till ett
soldränkt försommarsverige. Det
enda hon bär med sig är en farlig
hemlighet och ett barn som hon
tänkt göra sig av med. I Sverige
möter hon Ivan, läkaren, och
sju månader senare står hon
brud endast 17 år gammal och
kliver därmed in i den kylslagna
överklassfamiljen Ceder. Där
lär hon sig att förhålla sig till
nya människor och hemligheter
samtidigt som det förflutna hinner
ikapp henne. Vem är hon? Vad
hände under kriget? När dottern
Vera kommer börjar sanningen
sippra fram.
Boken är en berättelse om flykt och
överlevnad, om mödrar och döttrar,
om skuld och kärlek som följer
med i generationer. Anne Swärd är
en av de yngsta medlemmarna i
Svenska Akademien där hon valdes
in på stol nr 13 i mars 2019 och
tillträdde i december 2019 efter
Sara Stridsberg.
Jag lyssnade på den som ljudbok
och fastnade direkt. Den växlar
mellan åren före andra världskriget
och efterkrigsåren och vi får följa
Sandrine från Frankrike till Polen
och till Sverige. Livet blir inte vad
Sandrine har drömt och det är inte
självklart att man ska kunna ändra
på det som händer med en och hur
man själv väljer. Vi påverkas mycket
av det som är runt omkring oss.
Mariette Lagg		
musiker

Präst Susanne Jackson tipsar om sina
favoritpodcasts eller ”poddar” som man
brukar säga i vanligt tal. En podcast är en
ljudfil som kan laddas ner till en personlig enhet (dator, mobiltelefon, surfplatta) för enkel lyssning. Det finns en
uppsjö av olika ämnen i podd-djungeln
som kan tillgodose de flesta intressen.

USApodden

– handlar om amerikansk
politik. Mycket intressant och analytiskt för dig
som vill hänga med i den amerikanska politiken.
Det är ju som vi vet inte det lättaste. Men
journalisterna förklarar på ett bra och tydligt sätt.
Skarpa analyser!

Träningspodden

– leds av Jessica
Almenäs och Lovisa Sandström och handlar just
om träning. Det är den enda podden som jag
lyssnar till varje vecka. Min lediga dag är fredag,
samma dag som nya avsnitt för träningspodden
släpps. Handlar om all möjlig träning. Gillar den
mycket.

Tronspelet

– är en podd som handlar om
serien Game of Thrones. Varje avsnitt analyseras
och vänds och vrids på. Är du som jag, ett fan
av GOT, är denna podd ett måste!

Jesusfeministpodden – har jag bara
lyssnat på sporadiskt, något avsnitt då och då.
Men tycker att det tar upp intressanta teman. Det
handlar om som framgår i namnet på podden,
en feministisk tolkning/analys av kristen tro.
Avsnitten jag lyssnat på handlar bland annat om
härskartekniker och hur kvinnor framställs i Bibeln,
rasism, feminism och bibelsyn, patriarkernas fruar,
moderskap, kvinnohat och girlpower.
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”Det var en bebis”

Inom Tranås pastorat bedriver vi tre förskolor: –
Mariagården i Tranås, Linnéagården i Linderås och
Änglagården i Adelöv. Vi ställde tre snabba frågor till
Milla, Casper och Vega, tre barn som går i våra förskolor.

Casper

a
Mill

Vega

I kyrkan pratar vi ofta om Jesus. Men vem var han?
-En man som gjorde
hela världen, han
finns i himlen.

-Pratar om Jesus,
jobbar mest i
kyrkan.

-Han bestämde.

-Det var en bebis.

Vad gör en präst?
-Döper barn. Om man
har begravning kan
man ha en präst.

-De sjunger sånger,
döper bebisar. Sen
vet jag inte mer!

Nu är det snart påsk. Vad är bäst med
påsken? Vad gillar du för påskmat?
-Man får
påskägg med
godis i!! Prinskorv.

-Äta godis.

TÄVLA
OCH
VINN
PRIS!
BARNPYSSEL
Tala om din ålder när du
skickar in lösningen till labyrinten.
Adress under korsordet.
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-Det bästa är godis, leta
påskägg, öppna paket. Räkor,
potatis, revben, prinsesstårta
och Viennettaglass.

Skicka in lösningarna, namn och telefonnummer till:
Post: Svenska kyrkan i Tranås, Majorsgatan 1, 573 40 Tranås
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
Senast: Vi behöver din lösning senast den 3 maj 2021.
Vinnare dras efter det. Facit publiceras på vår hemsida den 4 maj 2021.
Lycka till!
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ven om innehållet i denna tupp inte är riktigt som det brukar, den är
präglad av hur kyrkan ställt om och till viss del ställt in under pandemitiden, är den
ändå här: Kyrktuppen!
Hoppas, nu när du nått till baksidan, att det funnits något för dig att tänka vidare
kring, något som gjort dig glad eller kanske nyfiken.
OM än på distans vill kyrkan verkligen finnas för dig och vi söker hela tiden finna vägar
för hur det är möjligt. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss.
Jag har i de senaste två numren tagit tillfället att berätta något om hur vår biskop
Martin Modéus (tillsammans med många församlingsbor och medarbetare runtom i
vårt stift) fått syn på Rörelser eller tecken som säger någonting om vart kyrkan är på
väg och hur församlingarna kan fortsätta att vara fulla av liv också in i framtiden.
Vi är nu framme vid den tredje rörelsen ”från verksamhetsproducent till gemenskap i liv”
och återigen påminns jag om att vi är kyrka tillsammans och det blir tydligt i pandemitider
hur mycket vi alla saknar gemenskapen som ger liv.
Mm, det finns många svårigheter i att finna gemenskap nu när vi uppmanas till social
distansering till exempel. Men visst har vi också lärt oss nya sätt att ”umgås”?!
Så för att hålla fast vid hoppet och tron på att det ljusnar vill jag skicka med en
fundering: tala om för dig själv vilka goda exempel på medmänsklighet, bön och
gemenskap som du upplevt den senaste veckan. Kanske är de fler än du tror!?
Så ett bibelord på vägen ur psaltaren.
(Läs gärna hela den för många välkända psalmen)

Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.

d i n k y r ko h e rd e

                                            (Psaltaren 23:4)

Kyrkoherde Hannah Klint Lidegran 0140 -674 30
Postadress/Besöksadress: Svenska kyrkan Tranås Pastorsexpeditionen,
Majorsgatan 1, 573 40 Tranås
Tfn: 0140-674 00
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag 09.oo-12.oo. Onsdag 10.oo-12.oo.
Besökstid pastorsexpeditionen: måndag-fredag kl. 10-12.
(Obs! stängt i pandemitid, besök måste förbokas på telefon.)
Besökstid diakoniexpeditionen: måndagar kl. 10.oo-12.oo.
Övrig tid förbokas på tfn 0140-674 08 eller 0140-674 05.
Direktnummer personal: hittar man på sidan ”kontakt och öppettider”
på hemsidan www.svenskakyrkan.se/tranas
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tranas
Facebook: www.facebook.com/SvenskaKyrkanTranas
Instagram: www.instagram.com/svenskakyrkan_tranas

Rösta
i kyrkovalet

19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Kyrktuppsredaktionen
Ansvarig utgivare: Kh Hannah Klint Lidegran, Tranås, 2021. Jessica Henning, redaktör. Pelle Wågenberg, produktion.
Kontakta oss om du vill fråga något, tipsa om dina idéer eller tycka till om tidningen!
Produktion: mem reklambyrå. Illustrationer och foton: Svenska kyrkan Tranås, Svenska kyrkans bildbyrå IKON.

