Församlingsblad för Säby, Adelöv och Linderås

va d h a r v i l ä r t o s s ?

Nr 2 • 2021 • årgång 64

några tranåsbor
samtalar om
coronatiden
sid 4-7

Ett kärt återseende
I skrivandets stund hänger regnmolnen
tungt, det är precis i början av maj och
naturen ligger i startgroparna för årets största
färgfyrverkeri, där blommor och växter tävlar
om vår och insekternas uppmärksamhet.
Det är ett kärt återseende efter vintern och
höstens dova färger.

Ord på vägen sommaren 2021

Den tid vi har bakom oss har varit speciellt
tung för många, där väntan och längtan varit
påtaglig. Behovet har varit stort, att komma
bort från hemmet, ut i naturen. Ut i Guds
skapelse för att se hur livet återvänder. Det
ger en välbehövlig försmak på att även våra
liv kommer få återvända till det normala.
Den text du nu håller i din hand hoppas jag
vittnar om min optimism, men jag vet ju
faktiskt inte riktigt hur fria vi är från smitta
och dyster väntan, eller hur begränsad vår
tillvaro är vid läsandets stund.
Det är midsommartid när du läser detta
och vi får njuta av grönska och prunkande
trädgårdar. Det ligger hårt arbete bakom
varje välrensad rabatt, varje väldoftande
köksträdgård och de fullt utslagna trädens
grönska. Tänk om vi kunde få bromsa tiden
och behålla denna period för alltid.
Det finns en kvinna som heter Lotte
Möller. Lotte är författare och kulturskribent

Om

vi blickar framåt,
vad ser vi då?

och har gett ut många böcker på temat
trädgårdsskötsel. Hon skriver så här:
”För att bli lycklig med sin trädgård
måste man ha försonats med allt levandes
oundvikliga och ständiga förändring, med
vissnandet och döden. Istället för att försöka
få tiden att stanna gäller det att smycka dess
flykt.”
Att ”smycka tidens flykt” är ju både
vemodigt och fantastiskt. Det ligger något
väldigt befriande i det hon skriver. Jag råder
inte över naturens livscykel och kan inte
få tiden att stanna, ingenting blommar för
evigt. Men jag kan få njuta i nuet av allt det
vackra i naturen runt omkring mig.
Jag tänker att Lottes ord också handlar
om livet i stort. Vi behöver försonas med att
allt levande innehåller oundviklig förändring:
ibland sker sådant som är tungt och mörkt,
men ofta är det också precis tvärtom. Allt
ingår i en naturlig växelverkan. Så istället för
att försöka få tiden att stanna, gäller det att
smycka tidens flykt. Att helt enkelt ta vara på
varje ny dag och försöka göra det allra bästa
av den.
Med önskan om en fin sommar.
Tina Fridare

präst

Vi har gått igenom mycket under året
som gått. Det var nog tur att vi då när
pandemin bröt ut inte kunde veta hur
det skulle bli, och framförallt inte heller
visste hur länge den skulle vara. Hur en
helt ny situation skulle påverka oss och
medföra livsstilsförändringar. För många har
hemmajobb, studier på distans och virtuella
möten blivit en ny vardag. Likaså att många
väljer att träffas utomhus. Alla har drabbats
på ett eller annat vis. En del har slitit hårt i
sina yrkesroller medan andra har fått mindre
att göra. Stress för en del och mer tid för
reflektion för andra.
Jag är tacksam för engagemanget i vårt
arbetslag, där nya idéer har kläckts och
flexibiliteten i samarbetet kollegor emellan.
Utmaningar som man ställts inför har
utvecklat ett nytt tänk.
Men om vi inte tittar i backspegeln utan
vänder blicken framåt, vad ser vi då?
Ingen av oss har alla svar men vad rör sig
i våra tankar nu? Vilka erfarenheter tar vi
med oss från den här annorlunda tiden och
vad blir det nya normala? Är det något vi
har lärt oss som kanske är bättre än sättet vi
gjort tidigare? På sidorna 4-7 får du möta sex
församlingsbor som reflekterar över tiden som
varit och spanar framåt.
För årets konfirmander blev det inte
heller som det brukar. Läs på sid 10-11 om

deras konfirmandtid samt hur vi hoppas att
året för kommande konfirmander 2021/2022
ska kunna bli.
Nu hoppas vi på att läget ska stabilisera sig
och att vi får njuta av en skön sommar när
tiden att vara ute har infunnits sig!
Innehåll
Ord på vägen s 2
Inledning s 3
Coronaspaning s 4-7
Sommaren i Tranås pastorat s 8
Betraktelse s 9
Konfirmation s 10-11
Ut på tur! s 12-13
Välkomna till oss! s 14
Korsord s 15
Kyrkoherden har ordet s 16
Kontakt och öppettider s 16
I augusti kommer nästa Kyrktupp.
Den innehåller information om kyrkovalet
som hålls söndagen den 19 september 2021.
Om du vill tipsa om något
eller har någon idé om vad
du vill att vi skriver om i
Kyrktuppen – kontakta oss på
tfn 0140-674 00
eller
tranas.pastorat@
svenskakyrkan.se
Jessica Henning
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redaktör

Pelle Wågenberg

foto framsida, Öland

Vi satt ute i det varma vårvädret, helt
Coronasäkert. Samtalet var varmt och det
märktes att alla ville dela med sig av sina
tankar. Vi samtalade om allt mellan himmel
och jord som handlade om våra upptäckter.
Jag antecknade frenetiskt medan samtalet
pågick och ska här redogöra för alla tankar.
Jessica Henning var moderator och höll
ihop samtalet. Här kommer tankar och
reflektioner som gruppen uttalade!

Björn

Johan

Arvid

Hannah
Fredrika
Helene

På spaning efter den
framtid som kommer

Coronatid har vi lagt bakom oss! Har vi vant oss? Har
vi glömt hur det var innan och anpassat oss till ett liv med pandemi? Nu kanske
vi kan börja hoppas på ljus i tunneln, en tillbakagång till det gamla...eller till
något nytt?

Drygt femton månader

Vi har sett presidentval genomförda med munskydd, idrott inför tomma läktare,
teater med en person i publiken, tomma skolbänkar och hemförlovade arbetare.
konserter och festivaler, inga flygresor till sol och värme osv. osv.

Inställda

- pandemi är grekiska och betyder ”hela folket” - som på kort tid
grep hela världen och alla människor i alla länder, kommer i historieböckerna att
omtalas som en av de största händelserna i vår mänskliga gemensamma historia.
Den pandemi

Välkommen att ta del av tankar och reflektioner från några medbröder och

medsystrar i vårt idylliska Tranås. Med kloka funderingar kan vi tillsammans
gå in i post-corona och efter en lång prövande pandemierfarenhet ta hand om
varandra på ett nytt kärleksfullt sätt.

Tranåsbor för att spana in och reflektera över vad vi
upptäckt under den här tiden. Vi försökte tänka brett och få med personer i olika
åldrar och branscher.
Vi samlade ett gäng
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Pelle Wågenberg
text

Några saker som trots allt blivit till
det bättre är:
• Bättre hygien
• Att vi inte går till jobb och skola när vi är
sjuka viket gör att vi inte smittar andra
• Bättre respekt för varandra
• Man är ute mer och rör på sig
• Vi bryr oss om varandra mer
• Man försöker ta vara på det som finns
• När man är ute och går så hälsar man på
varandra mer hjärtligt
• Numer ”får” man vara
hemma och vara sjuk
• Det finns en större
förståelse för att folk är
sjuka och man inte alltid
hittar vikarier
• Vi är mer friska nu!
• Vi har blivit mer kreativa
• Fina och nya initiativ
• De äldre har också lärt
sig hantera appar m.m.
• Bra att det inte finns
något köpcentrum i
Tranås, vilket skapar
en större möjlighet för
centrum att vara kvar
• Nya chanser såsom att studera och
byta jobb

• Kommer vi kramas i samma utsträckning
som innan? Ibland är det skönt att slippa
kramas
• Ibland är det extra svårt att inte kunna
vara nära som vid sorg, saknad och
begravningar
• Folk glömmer fort och vi kanske går
tillbaka som det var innan fast vi inte vill
eller tänker på det
• Många saker behöver inte planeras så
långt i förväg, det ordnar sig ändå
• Den ökade digitaliseringen kommer
fortsätta. Vi kan mötas utan att träffas
IRL (i riktiga livet). Man sparar restid,
men sak nar de sociala kontakterna. En
mix är det bästa
De råder delade meningar om svettiga och
trånga konserter. En del längtar tillbaka till
det och några gör inte det. Så länge Corona
finns kommer vi att hålla avståndet

Vad har varit mindre bra?
• Inte alltid tekniken
fungerar, vi blir
sårbara
• Kyrkan är en
bransch som blivit
”snuvad” på det
man gör då vi
träffar många
människor och är
relationsskapare
• Saknanden att
sjunga i kör då det
bedöms vara en
smittsam verksamhet
• Idrottandet har minskat drastiskt
• Jobbigt med många ologiska beslut
• Lite tråkigt med digitala möten. En del
blir lite kaxigare och ”vågar” säga saker
När vi är ”fria” vill vi:
man inte sagt öga mot öga
• kramas, äta på restaurang och åka
• Näthandeln ökar och kan ta överhanden,
på konserter
vilket gör att stadskärnan försvinner
• Det finns en brist på importvaror
Vad tror vi att vi kommer fortsätta med
• Grundskolan har fungerat ganska
och vad försvinner?
normalt men mycket trängsel vid skåp
• Man pratar om att distansutbildningarna
och i matsalen
kommer fortsätta på olika sätt
• Många idrottsaktiviteter inställda.
• Vi kommer säkert behöva vaccinera oss fler
• Vi är sårbara, en hel jord stannade upp,
gånger och under fler år framåt
inga kunder, inga flygplan
• Vi kanske måste vaccinera barn för att
• Svårt att förstå folk som förnekar att
Corona ska ”försvinna”
pandemin finns när man har vänner
• Kommer dansbanden och dansbanorna
som ligger svårt sjuka och i respirator på
finnas i framtiden?
sjukhus
• Kommer vi att handhälsa igen?
• Man saknar att träffa far- och
Mattias Eriksson, präst, 5 morföräldrar
forts.
sköter tekniken.

• Vi fick se hamstring av varor såsom
toalettpapper, lite underligt ändå
• Till början tyckte man att pandemin var
överdriven innan man förstod allvaret
Många fick upp ögonen då Adam Alsing
dog
Så fyller vi på med energi!
• Att känna tacksamhet för mycket
• Att andra i min närhet får vara friska
• Att våren och värmen kommer
• Umgås med familj och vänner
• Laga god mat
• Goda köttbullar från Koppargatans kök
• Vaccinet gör att man börjar känna hopp

Det var verkligen många fina och goda
tankar. Jag kände mig glad och varm i
kroppen när vi avslutade samtalet. Ett stort
tack till alla er som ville dela era tankar med
oss. Jag hoppas att vi får en ny chans att
samtala om ”viktigt på riktigt”. Några sista
ord att skicka med på färden är:
Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och
händerna rena.
Ur krisen växer det fram nya saker!
Annelie Kaljonare
text
Jessica Henning
bild

Vi har under en längre tid än vi kunnat tro fått anpassa oss efter helt nya förutsättningar,
det har varit en utmaning på många plan. Att hela tiden tänka på hur man rör sig i
samhället, när kan jag gå och handla för att slippa trängsel, ständiga beslut om vad som är
rätt och fel.
Vi har fått lära oss att göra saker på annat vis än det vi är vana vid, men det kan också
vara okej. Att inte kunna göra saker så som vi alltid gjort har lärt oss att inte ta de mest
vardagliga för givet. Vi kanske tänker en extra gång och uppskattar det vi har på ett nytt
sätt. Tänk vad förmånligt att kunna cykla till jobbet och att ha naturen runt hörnet!
Vi har känt stor saknad efter mycket, och det ska verkligen bli roligt att få kunna göra saker
igen som man längtat till!
Jag längtar efter att få umgås med vänner och släkt, att få gå på matcher och konserter,
träna på gym och att få känna sig lite mer fri! Det känns som vi är på väg åt rätt håll nu.
Pandemin har lärt oss att vi inte är osårbara, att saker kan hända och vända plötsligt, och
att vi alla blir drabbade på ett eller annat sätt.
Vi har hjälpts åt och krokat arm genom denna tid (inte bokstavligt då..) lyssnat på
restriktionerna och fått härda ut tillsammans.
Jessica Henning
informatör

Björn Forsell
sitter i kyrkofullmäktige
och har eget företag inom
reklambranschen sedan
1984.
– Jag har gjort en
björnstig utanför mitt hus
vid Strånnasjön. Man
startar vid Mårdsmålen.
På julafton bjöd jag på
pepparkakor och på
nyårsafton på hamburgare.
Snart vankas det korv.

Hannah Klint Lidegran
kyrkoherde i Tranås
Pastorat sedan augusti
2020. Jobbat i pastoratet
i flera år innan som
komminister och
församlingsherde i Adelövoch Linderås församlingar.
– Arbetet med
församlingsinstruktionen
visar på att vi inte kan
göra allt som vi gjort
innan och ska vi göra nya
saker så är det nu vi har
chansen!
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Johan Rehn
har lagat mat i hela sitt
liv och drivit cateringfirma
i många år. Äger
Koppargatans kök sedan
2017.
– Min bransch fick ställa
om för att klara sin
överlevnad. Men bra att
tänka nytt. Fick också mer
tid för familjen.

Fredrika Norin
arbetat som undersköterska
i Tranås kommun sedan
1988 och nu är hon
bemanningsassistent
på kommunens
bemanningscentral sedan 5
år tillbaka.
– Ord som håll avstånd,
tvätta och sprita händerna
kommer förknippas med
pandemin.

Arvid Andersson
går i årskurs 9 och är Ung
ledare i konfirmandarbetslaget
i Svenska Kyrkan.
– Under varje era/tid så dör
något, det föds något och
något överlever. Det ska bli
spännande att se vad som
föds, överlever och dör efter
Coronakrisen. Det kan alltså
vara allt mellan himmel
och jord som dör, föds och
överlever.
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Helene Platenius
driver butiken Önska
Ugglan sedan många år
tillbaka.
– Jag möter vaccinerade
som kommer in nu
och är så glada och
tacksamma att de kan
komma ut i affärerna.

Håll

Sommaren 2021

utkik på hemsida, sociala medier och annonser!

Ett år med ideliga förändringar medför ofta snabba beslut. Vi
följer myndigheternas rekommendationer och planerar och ställer
om utifrån dem. För aktuell information om sommarens program
hänvisar vi till vår hemsida www.svenskakyrkan.se/tranas och till
annonsering i dagspressen.

Fotspår

i sanden

Öppen kyrka i sommar

Passa på att tända ett ljus, sitta ner i bänken en stund i stillhet eller gå runt och
betrakta kyrkornas kulturhistoriska föremål.
Öppettider 1/6-31/8:
Tranås kyrka: måndag-fredag: 08.00-14.00, söndagar 11.00-14.00
Med reservation för ändringar

Säby kyrka: måndag-lördag: 08.00-16.00, söndagar 11.00-14.00
Holavedskapellet: söndagar 11.00-14.00
Linderås kyrka: söndagar 11.00-14.00
Adelövs kyrka: söndagar 11.00-14.00

Sommarkyrka
Under vecka
i Adelöv
26 blir det
sommarkyrka i Adelöv. Många av de inslag som brukar
finnas med under våra sommarkyrkor kommer vara
med även i år, men i former anpassade till den
rådande pandemisituationen. Det blir bland annat
café, musik, andakter och annat som vi känner
igen från tidigare års sommarkyrkor. För mer
information och program hänvisar vi till vår
hemsida.
Bokning
För aktuell information om bokning av dop,
vigsel och begravning hänvisar vi till vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/tranas. Har du frågor
och funderingar, välkommen att kontakta
pastorsexpeditionen på tfn 0140-674 00 eller
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
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n natt hade en
man en dröm. Han
drömde att han gick
längs en strand tillsammans
med Gud. På himlen trädde plötsligt
händelser från hans liv fram. Han märkte
att vid varje period i livet fanns spår i sanden
av två par fötter: det ena spåret var hans, det
andra var Guds.
När den sista delen av hans liv framträdde såg han tillbaka
på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin
levnadsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också
att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder
av sitt liv.
Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. ”Herre,
Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig att Du aldrig skulle
överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de
allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan
inte förstå att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest.
HERREN svarade: ”Mitt kära barn jag älskar dig och skulle aldrig
lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du såg bara ett
par fotspår bar jag dig.
     Författaren okänd
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Vi genomförde även ett gruppläger ute i
Säby två helger efter varandra i slutet av september. Det var väldigt lyckat och uppskattat
av både ledare och konfirmander. Lägerdagarna i Säby syftade till att få deltagarna i grupperna att lära känna varandra. Vi har väldigt
många olika samarbetsövningar som vi brukar
göra med konfirmanderna. Nu stod vi dock för
en utmaning att genomföra dessa samarbetsövningar med avstånd till varandra. Men med
lite fantasi och långa pinnar som underlättar
avståndstagandet så löser sig det mesta.
Fram till v.45 flöt allting på väldigt smidigt

och bra. När höstvädret gjorde att vi inte kunde träffa konfirmanderna utomhus träffades vi
i Tranås kyrka istället, även om den inte är helt
optimalt utformad för att bedriva konfirmandträffar i. Men det fungerade bra ändå, även
om det blir ett väldigt eko när konfirmanderna
sitter i mindre grupper och samtalar om olika
ämnen. Under v.44 genomförde vi ett dagläger
på plats i Tranås församlingshem. Tanken var
att det skulle ha varit under två dagar men pandemiläget gjorde att vi endast kunde genomföra
en av dessa två dagar.

...och på Gud!
Ett annorlunda år med konfirmanderna

Ja, ett riktigt annorlunda konfirmandår har
vi haft. Förhoppningen fanns ändå att det skulle bli
ett relativt normalt år. Den förhoppningen grusades
rätt snabbt. I september såg det dock rätt ljust ut.
Smittspridningen hade mer eller mindre avstannat
upplevdes det som.
Vi tog dock det säkra före det osäkra och
förlade våra konfirmandträffar utomhus.
Det fungerade väldigt bra.
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Från det daglägret och framåt blev allting
sedan väldigt annorlunda. Den ökande smittan
gjorde att vi fick ställa in vår gemensamma
julavslutning. Riktigt, riktigt tråkigt då det
vanligtvis är en väldigt rolig tillställning. Istället för en gemensam julavslutning fick konfirmanderna ge sig ut på en ljusjakt i adventstid
runt om i Tranås. Det var både roligt och
uppskattat.
Vi hoppades på att vi efter jullovet skulle

kunna träffa konfirmanderna som vanligt igen.
Så blev det dock inte. I stället fick vi spela in
två konfirmationspass som vi sände på vår
hemsida. Annorlunda och roligt men inte lika
bra som att faktiskt få träffa ungdomarna.

För att kunna träffa konfirmanderna

beslutade vi att dela upp våra två grupper på
fyra mindre grupper i stället och träffa dem
under en kortare tid. Det var väldigt roligt att
få träffa dem igen efter nästan 4 månaders kontakt via e-post och sms. Sedan har det rullat
på, på det sättet. Vi har träffat våra konfirmander i Tranås kyrka i mindre grupper och det
har fungerat väl.

Pandemin har verkligen fått oss att arbeta
på ett annorlunda sätt. Vissa delar har vi fått
göra digitalt och andra delar har vi gjort fast
med färre deltagare. Vi lyckades även genomföra ett läger på distans nu under våren.
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Konfirmanderna fick uppgifter hemskickade till
sig som de skulle genomföra under en fredag,
lördag och söndag. Bland annat skulle de hänga
upp hjärtan med positiva budskap på runt om
i Tranås. Ni kanske har sett några av dessa
hjärtan hänga någonstans.

Vi har lärt oss en hel del av pandemin. Vikten

av gemenskap har nog aldrig varit så tydlig som
under det här året. Ja, vi har kunnat genomföra våra konfirmandpass men det blir inte alls
samma sak när vi inte får träffa konfirmanderna, konfirmanderna får inte träffa varandra
i samma utsträckning och de har heller inte fått
träffa våra fantastiska Unga Ledare. Betydelsen av gemenskap, av samtal kring tro och liv
har blivit väldigt uppenbar nu när vi inte har
kunnat träffas. Gemenskapen är central i den
kristna tron och den måste få vara central. Det
är när vi kan träffas och prata om våra tankar
kring vår tro, tankar kring livet och få ta del av
andra människors upplevelser som vi utvecklas.
Låt oss hoppas att vi snart är igenom denna
prövning och att livet kan börja återgå till en
normalitet igen, där vi återigen får vara samlade till gudstjänst i kyrkan, där vi återigen kan
samla 25 spralliga, glada och nyfikna ungdomar till ett slags organiserat kaos.

Både årets konfirmander och förra årets

gick miste om Berlinresan. Vi planerar för en
ungdomsgrupp i höst som riktar sig till dessa
ungdomar. Målet är de ska få åka till Berlin
under våren 2022. Mer information kring detta
kommer att dyka upp framöver så håll utkik!

Snart är det dags att skicka ut information
och inbjudan till höstens konfirmander.
Självklart hoppas vi på att det kommande
konfirmandåret ska kunna bli mer som ett
vanligt konfirmandår. Vi vill verkligen ha
gruppträffar, övernattningsläger på Gransnäs,
en stor gemensam julavslutning, en ekumenisk
konfirmanddag, en resa i april/maj och en fullsatt kyrka som sprudlar av glädje och hopp när
det är dags för konfirmationsgudstjänster under
våren 2022!
Fredrik Hesselblom
konfirmandansvarig

KYRKTUPPEN TIPSAR

• UT PÅ TUR
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Sommaröppna kyrkor i Linköpings stift

Linköpings stift ger i år för förs
ta gången ut en broschyr med
alla sommaröppna kyrkor i stiftet.
Broschyren är gratis och finns
att hämtas i våra kyrkor och på Tur
istbyrån Tranås Direkt. Ta en
tur i bygden, åk på en utflykt och
besök de vackra kyrkorna.
I broschyren finns information om
respektive kyrka, öppettider
och hemsida.
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KYRKTUPPEN TIPSAR

Vättern Runt

• UT PÅ TUR

Runt Sveriges till storleken näs
t största sjö
finns många pärlor. Cykelloppet Vät
tern runt
ingår i en ”En Svensk Klassiker”. För
ra sommaren tog vi en tur, dock med bil,
ej cykel, de
32 milen runt sjön. Som Tranåsbo
har man
åkt sträckan Gränna-Jönköping ett
oräkneligt antal gånger. Man blir lite hem
mablind
men många anser att just den dele
n av E4:an
med fantastisk utsikt över sjön är
en av de
vackraste sträckorna på hela motorvä
gen.
Öster om Habo ligger ”Lustfyllt”,
som serverar en enorm fikabuffé och lunc
her. Tyvärr
blev det inget besök för oss den här
gången,
men vi vill gärna åka dit någon gån
g. Kolla
på deras hemsida, det ser så väldigt
charmigt
ut. Vårt första stopp gjordes istället
i mysiga
Hjo. Strosade i den gröna stadsparken
och
lunchade på en bänk i hamnen på
rökt fisk.
Längs vägen på västra sidan om
Vättern
finns det möjlighet att köpa färsk
Vätternfångst i någon av de lokala fiskebu
tikerna,
vi svängde ner till Klangahamns fisk
eläger.
Därefter stannade vi i Karlsborg, pro
menerade vid fästningen och spanade på
stadens
nybyggda villaområde med toppläge
ett
stenkast från strandpromenaden. Mel
lan
Askersund och Motala ligger Medev
i Brunn
och där var det lagom att stanna för
fikapaus
med räkbaguette.
Vi åkte på en dagstur, men man
kan med
fördel avsätta fler dagar – det finn
s så mycket
att se och göra längs vägen. Göta
kanal och
dess slussar i Motala och Karlsborg.
Omberg
med eko-park, vandringsleder och
golfbana.
Vadstena med slottet, klosterkyrkan
och
strandpromenaden samt mysig stad
skärna
och äventyrsgolf.
Gränna har charmigt kullerstensc
entrum,
piren och hamnen med färjor till Visi
ngsö.
För att bara nämna några…
Text: Jess ica Hen ning
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Välkomna till oss!

JUNGFRULIGT
RINGLADE I
EDEN

TIDIG
VÅRBLOMMA

SES DEMONSTRERA
BORICKAN

Tina Fridare, präst

Tina, som har vikarierat i Tranås pastorat sedan
augusti, är från den 17 maj tillsvidareanställd.
Vad arbetade du med innan: Senaste anställning var i
Södra Vedbos pastorat som pastorsadjunkt i Eksjö.
Före min prästutbildning arbetade jag som teknisk
chef på Dramaten i Stockholm.
Familj: Jag har två vuxna döttrar kvar i Stockholm.
Favoriträtt: Pasta Frutti di mare.
Ser jag på tv: Engelska kriminalserier.
Senaste lästa bok: Kristendom för ateister av Olle
Carlsson.
På fritiden gillar jag att: Köra motorcykel.
Så här är jag som person: Lösningsorienterad
optimist.

SÖMNTUTA
HON BETRAKTAS
SOM
VÄSTERGÖTLANDS
OCH
SKÖVDES
HELGON

GÅR
TUR
SOM
RETUR

Linda Linge, förskollärare på Mariagårdens förskola
avdelning Myran
Vad arbetade du med innan: Jag ansvarade för Öppna förskolans

MOTORKLUBB

RÄTT
I SKOLBOK

STÖT

ALLMÄN
HELGDAG

HÅR PÅ
FÅR

PRYDS TILL
HELGEN AV FÄRGGRANNA VIPPOR

roligt program. Blir lite inredning/trädgårdsprogram också.
Senaste lästa bok: Oj det var längesedan jag läste men min senaste
bok är nog Hjärnstark. Jag lyssnar på fler poddar i dagsläget istället.
Lyssnar gärna på Röda vita rosen med Jenny Strömstedt och Viktoria
Skoglund.
På fritiden gillar jag att: Vara mycket ute. Är gärna i vår trädgård
och grejar. Jag är en av dem som också fastnat för padelsporten. En
väldigt rolig sport! Hela min familj spelar även golf så det blir en och
annan golfrunda med familj och vänner. Tycker även om värme så jag
reser mer än gärna iväg till varmare breddgrader och solar/badar och
spelar golf och shoppar.
Så här är jag som person: Inkännande, omtänksam och pysslig.

Ett välkomstpaket till dig som nyinflyttad!
Du som är inflyttad under året till Säby, Linderås och Adelövs församling. Varmt
välkommen till våra församlingar i Tranås pastorat. Fyll i och klipp ur kupongen och titta
in till oss på pastorsexpeditionen och hämta ett välkomstpaket. En kupong per hushåll.

BÖR MAN
INTE
GÖRA AV
SMÅSAK

APRIL

FRIDEN

STIGER
OM
VÅREN

UTHUS

ÖREBRO
LÄN

SÄLL

SAMLAR
LÄRARE

VILA

VARA
RÄDD
OM

FÖREKOMMANDE
TUR TRIPPAS PÅ
TILL EVAS TREDSYLT
JE SON

GÖR VI
MOR
I MAJ

HÅRDFÖR

SKOPAN

GÄLLER

MODER
SOM FICK
FREDSPRIS

ROTERANDE
VERKTYG MED
FLERA SKÄR
ELLER TÄNDER

DRIVA
PÅ

UTGÖR
HALVA
MÄNSKLIGHETEN RÖKELSE

EN TID
DEN ENDE

BOMMA

HÄLLA
I SIG
LAGER

P SA L MEN
"Här var mellan ljuset
och mörkret en strid.
Dock segrade ljuset
aaa aaa aaa ."

LÄNGDMÅTT

BÖR INGEN BLI
OHÖRD
MISSAT FÖR VÅR
ELIT
EN AV
DAVIDS
SÖNER
DET DELAR MENINGAR

Skicka in lösningen, (meningarna i de gula rutorna), namn och telefonnummer till:
Post: Svenska kyrkan i Tranås, Majorsgatan 1, 573 40 Tranås
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
Senast: Vi behöver lösningarna senast den 7 juli 2021.
Vinnare dras efter det. Facit publiceras på vår hemsida den 8 juli 2021.

…………………………………………….........................................………………………
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FORNNORDISK
GUD

LEDER UT
TILL PLAN

verksamhet i Tranås.

Familj: Min man Rikard och våra två söner Wilgot och Noel.
Favoriträtt: För tillfället är det Pokebowl med lax.
Ser jag på tv: Ser inte jättemycket på tv men Bäst i test är ett väldigt

Namn:

PROFET
PROPAGANDIST

HITTAS
FYLLNINGEN

Tina Fridare

Linda Linge,

UNDERORT
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BOK
2101

idsommar står för dörren. En alldeles underbar tid då tillfällena att fascineras
över Guds fantasi och skaparglädje, visar sig vara oändligt många. Det är som om
Gud i vinden viskar ”kom med och se”, i solens strålar säger ”sätt dig ner en stund
och hör fåglarnas sång”- ”eller vill de hellre äta smultron eller dofta på liljekonvaljer- ja men
gör så”.
På Kyrktuppens baksida vill jag fortsätta tänka högt kring vår biskop Martin Modéus
sju rörelser. Rörelser och tecken som säger någonting om vart kyrkan är väg och hur
församlingarna kan fortsätta att vara fulla av liv också in i framtiden.
Den fjärde rörelsen handlar om ett ändrat synsätt ”Anställda- från utförare till
möjliggörare”. En av Svenska kyrkans utmaningar och uppgifter anser jag vara att
bemyndiga människor, hjälpa människor tro på att varje individ är viktig och bidrar
till helheten. Anställd personal behöver fortsätta arbeta med att göra det möjligt
för fler att hitta sin plats i den stora kyrkan.
Gud är Utföraren i bestämd form. Förutsättningar för ett gott liv har givets oss
alla. Jag tänker då till exempel på att vi finns mitt i den underbara skapelsen och
att vi har fått förmågan att älska varandra.
Jag tror att jag sätter mig under äppelträdet en stund och funderar vidare.
Gör det gärna du också: Hur kan jag inspirera och rusta människor att ta egna
initiativ för att låta Guds kärlek bli synlig i världen?

d i n k y r ko h e rd e

Postadress/Besöksadress: Svenska kyrkan Tranås Pastorsexpeditionen,
Majorsgatan 1, 573 40 Tranås
Tfn: 0140-674 00
Telefontid: måndag-fredag kl. 10-12.
Besökstid pastorsexpeditionen: Vecka 25-32 är pastorsexpeditionen endast
öppen för bokade besök. Ring tfn. 0140-674 00 för att boka besök.
Besökstid diakoniexpeditionen: måndagar kl. 10-12. Stängt v 30-31, för
kontakt dessa veckor ring 0140-674 00 vardagar kl. 10-12.
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
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