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När jag gick på gymnasiet fick
jag gå igenom en gångtunnel
under en hårt trafikerad väg
för att ta mig till skolan. På
stenmuren i tunneln hade någon
skrivit ”Jesus lever!” Varje gång jag
passerade där och såg texten blev jag
irriterad för jag tänkte att det vet ju
alla att Jesus levde för 2000 år sedan
och är död och begraven. Jag tänkte
varför kunde jag inte fått vara med när
han levde eftersom han var så fantastisk
och varför föddes jag 2000 år försent?
Min irritation växte och jag tyckte att det
var orättvist att jag inte fick vara med då
när Jesus gick här på jorden. Jag blev arg
och besviken på Gud och tänkte, eftersom
ingenting är omöjligt för Gud, varför kunde
han inte låtit mig få träffa Jesus när han
levde.
Nästan tjugo år senare hade livet ställt
mig vid ett vägskäl, jag var nyskild och
hade fyra barn. Sedan en tid tillbaka hade
jag börjat engagera mig i Svenska kyrkan.
En dag kom kyrkoherden och frågade om
jag ville vikariera som församlingspedagog
i pastoratet. Jag blev förskräckt och tänkte
att jag inte kan jobba i kyrkan om jag inte
vet något om organisationen, kristen tro och
kyrkans värderingar.
Senare samma höst blev jag antagen till
Svenska kyrkans grundkurs med siktet inställt
på att jobba i kyrkan. Under utbildningstiden
ingick att ha själavårdssamtal med en lärare.
Vid ett av samtalen så avbröt min lärare
mig och sa: ”Du säger att du kommit till tro
nyligen men när du pratar om Jesus är det
så levande och du verkar vara så bekant med
Jesus, hur kan det komma sig?”
”Jaa, sa jag, hur kan det vara så?” Jag
funderade en stund och så plötsligt sprack
ett minne fram och jag kom ihåg att jag
gått i söndagsskola när jag var i fyrafemårs åldern. Min mamma följde mig till
söndagsskolan första gången, sen fick jag
gå dit själv. Jag minns flanellografen, en

slags tavla, som fröken använde
när hon berättade bibliska
historier och jag minns en man
som hette Jesus. Han var så fin
för han hade långt mörkt hår
och klänning! Jag tyckte att
Jesus var så speciell. Fröken
berättade att Jesus kärlek var
så stor att hans kärlek räckte
till alla människor. Jag tänkte
att det måste vara omöjligt för
en människa att ha så mycket
kärlek i sig. Men det var det
inte för Jesus. Och tänk att han
älskade mig också, som han inte
ens hade träffat! Jesus blev ett
mysterium för mig.
Min familj var inte uttalat
kristen och vi pratade
aldrig om varken Gud,
Jesus eller tro hemma.
Det var ingen som frågade
mig om mina upplevelser
i söndagsskolan och som
barn tänkte jag aldrig på det.
Men mysteriet Jesus låg djupt
inkapslat i mig och väcktes ur
sin dvala drygt 30 år senare i
ett samtal med min lärare på
grundkursen i Vadstena.
Jag tänker på liknelsen om
sådden, som Jesus berättar för
lärjungarna, och om fröet som föll i
den goda jorden. Matt 13:8.
Irma Hermansson

församlingspedagog

Så här i slutet av sommaren, när hösten
närmar sig brukar vi i Tranås pastorat
alltid ha mycket som drar igång. Det är så
härligt när det börjar sjuda av liv igen i våra
grupper, körer och på kyrkluncher. Men i
år är det annorlunda. Som med allt annat
i samhället får vi avvakta och se, och följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Läs om präst Susanne Jacksons tankar inför
hösten på sidan 6.
Att hålla avstånd, social distansering och
karantän är några av de
begrepp vi blivit väl bekanta
med i år. Termer som det
kan vara komplicerat att
förhålla sig till. Vad är rätt
och fel, och hur ska man
agera? Gör jag som man
ska? Inte helt lätt alltid.
Kanske det särskilt nu på
sommaren har satts på prov
när man längtat efter att
umgås och träffa släkt och
vänner. Tiden som vi lever i
har påverkat oss alla på ett
eller annat sätt. Det är på
många vis fortfarande svårt
att förstå att det inte är som
det brukar vara och inte
veta hur det ska bli. Om du
vill ha någon att prata med
så finns vi här för dig. Du
kanske vill samtala om dina
tankar eller behöver praktisk
hjälp? Kontaktuppgifter
finns på sista sidan.

Hermansson, församlingspedagog har fått Ina
Nords föräldravikariat som assistent inom det
diakonala arbetet. I september hälsar vi vår
nye fastighetschef Henri Riccono välkommen.
Tranås kyrka fyller 90 i år! Visst tycker
vi det känns självklart att den ligger i
Ängarydsskogen. Men faktum är att det
fanns flera andra förslag på placering då
det begav sig. Tänk om kyrkan hade legat
i Sveaparken eller mitt i stan istället?!
Vi hoppas kunna fira årsdagen med en
jubileumsmässa i Tranås
kyrka på 1:a advent.
Jag hoppas att ni trots
annorlunda tider har
haft en skön sommar.
Ni kanske har hemestrat
och svemestrat och
allt vad det heter och
upptäckt nya platser i
närkrokarna?
Vi får hoppas att vi ses
snart i våra kyrkor och
verksamheter igen.
Önskar er en fin höst!
Jessica Henning

redaktör

Innehåll:

Något som vi vet helt
säkert är att Hannah Klint Lidegran har
blivit vår nya kyrkoherde, sedan hon
tillträdde sin tjänst i augusti. Vi säger grattis
till henne och gratulerar även Mariette Lagg
som tagit kantorsexamen. Vi har även haft
glädjen att välkomna flera nya medarbetare.
Tina Fridare, vikarierande präst och Jeanette
Lago, Susanne Nilsson, Victoria Boij och
Birgitta Jacobsson, samtliga barnskötare,
presenterar sig själva i det här bladet. Irma
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Tranås pastorats nya kyrkoherde Hannah Klint Lidegran

Min tro var med mig
redan från början
Hannah är sedan flera år bosatt i en villa i
Tranås tillsammans med sin familj. Hon har sina
rötter i Boet utanför Ödeshög där hon växte upp
på en gård tillsammans med mamma, pappa och
tre yngre bröder. – Vi var en väldigt fysiskt aktiv
familj. På julafton skulle vi alltid ut och röra på
oss innan Kalle Anka och på sportloven åkte vi
på skidresor. Intresset för sport och rörelse följde
med mig hela uppväxten. Jag höll på med aerobics
och jazzdans. I Motala blev jag instruktör för
spinning och vattengympa.

Tranås pastorats nya k yrkoherde
Hannah Klint Lidegran tillträdde
sin nya tjänst första augusti.

speciellt… Minns att jag vid ett tentatillfälle fick
gå ifrån för att amma. Men det funkade och
tentan gick riktigt bra!

Var Tranås din första arbetsplats?

Ja, jag fick komma till Tranås pastorat direkt
efter prästvigningen för att göra mitt praktikår.
Då var jag gravid med vårt andra barn och hon
föddes samma höst. 2012-2014 arbetade jag som
präst i Ödeshögs församling. Det var en tid som
jag minns med glädje. På det personliga planet
innebar denna tid en del förändringar, bland
annat med flytt till Tranås. 2014 blev det åter en
tjänst ledig i Tranås som präst och distriktschef
(nuvarande titeln är församlingsherde) i Adelövsoch Linderås församlingar som jag fick. Jag hade
trivts så bra under min
praktiktid så det kändes
som att komma hem igen.
Jag hade i samma veva
träffat min man Viktor,
som jobbar i pastoratet.

Hur fick du den kristna tron?

Tron har varit med mig redan från början. I
tidig ålder gick jag på söndagsskola, och jag
tyckte det var roligt att följa med farmor till
frikyrkoförsamlingen i Boet.
Jag var med i kören och
scouterna och tyckte allt var
så kul. Det kändes självklart
att vara med. Det gavs också
utrymme att växa i tron, och
som tonåring fick man hjälpa
till i församlingen som bland
annat söndagsskoleledare.

Grattis till din
nya tjänst som
kyrkoherde! Vad är
dina tankar?

Gillade du skoltiden?

Jag gillade att lära mig saker,
jag ägnade mycket tid åt att
plugga. Jag valde att studera
på gymnasieprogrammet
Omvårdnad och Natur och
flyttade till Motala. Jag
visste redan då att jag efter
gymnasiet ville jobba med människor på något
vis, och jag var inne på att bli läkare, psykolog
eller lärare.

Jag är ödmjuk och
tacksam inför uppdraget
och allt som blir nytt för
mig. Det är en utmaning,
men jag känner mig
redo och ser fram emot
det som väntar. En av
anledningarna att jag sökte tjänsten är att jag
trivs så bra i arbetslaget. Här finns många bra
idéer och kreativa lösningar. Jag har kommit
församlingsbor nära genom mina år som
församlingsherde och präst. För ett par år sedan
gick jag en kyrkoherdeförberedande utbildning och
mitt intresse och nyfikenhet väcktes. Ledarskap
har alltid engagerat mig. I min tidigare tjänst som
församlingsherde hade jag även personalansvar.
Visst kommer man stöta på svårigheter på vägen,
som till exempel att navigera bland olika åsikter
och ta kloka beslut. Man vill göra ett gott arbete
tillsammans med sina medarbetare. Jag är inte
rädd för att be om råd och hjälp med frågor där
jag behöver stöttning. Jag och förre kyrkoherden
Carl Magnus Alstermark har alltid haft ett nära
samarbete och bollat många frågor under årens
gång.

Men sedan ville du bli präst?

Efter studenten gick jag tillsammans med
min mamma Svenska kyrkans grundkurs i
Vadstena, och då bestämde jag mig för att det
är präst jag vill bli. Det är ju ett yrke och ett
kall där man får möta människor i många
skeden i livet, och det tilltalade mig. Efter 4 års
studier på Religionsvetenskapliga programmet
i Linköping och 1 år på pastoralinstitutet i
Uppsala prästvigdes jag i juni 2010 i Linköpings
domkyrka. Under studietiden arbetade jag också
i Boxholms församling och fick mitt första
barn. Att studera när man har en liten bebis är

4

Hur skulle du beskriva dig själv?

Vad gör du helst på fritiden?

Jag vill hoppas och tro att jag är en god lyssnare,
rättvis och empatisk. Jag gillar inte att folk
kommer i kläm. Som präst har man förmånen
att möta många människor och jag är genuint
intresserad av att samtala med folk. Det är
stimulerande och berikande. Jag träffade i våras
biskop Martin Modéus för ett personligt möte.
Han sa ungefär så här att styrkor och svagheter
är våra resurser som vi ska använda och lära oss
arbeta med. Att låta det som är gott ta mer plats
och arbeta med det som är våra ”svagheter”.

Jag gillar att röra på mig även om jag inte tränar
på samma sätt som jag gjorde förr. Jag känner
mig rik när jag tänker på min familj som består
av min man Viktor och fyra barn. Åt dem vill jag
ge av mig själv och min tid. Mina stora flickor
säger att jag gillar ”tantsaker” och då menar de
plocka bär, sticka, läsa böcker och baka. Vårt
lantställe är en idyll som jag trivs att vara i.
10 snabba till Hannah!

Hur ser du på att vara kyrka idag
och i framtiden?

Kyrkan har en stor betydelse för många
människor, det märks i folks engagemang. Det
handlar om att förvalta det som varit, att vara
i nuet och att Gud är nära i vårt dagliga liv.
Samtidigt måste vi våga ha en framtidsvision.
Jag känner att vi som kyrka har en meningsfull
uppgift i att få förmedla tro, hopp och kärlek.

Sommar 		
Promenad

Vinter
Gym

Kött			
Kvällsmänniska
Godis 			

Fisk
Morgonmänniska

Läsa böcker

Östkusten		
Avicii			
Deckare 		

Chips
Se på TV
Västkusten
Orup

Romaner

Pippi Långstrump Madicken
Jessica Henning, text
Pelle Wågenberg, foto
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Hur blir
det i höst?

Pilgrimsvandringar
i höst
Hulu naturreservat i Adelöv
Lördag 5 september.
Start kl 09.00 vid Adelövs kyrka.
Medtag egen matsäck. Ingen kostnad.
Anmälan senast 3 september till
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

I skrivande stund är det bara ett par veckor kvar tills vi ska börja med friluftsgudstjänster. Det känns underbart att kunna
få samlas till gudstjänst igen även om
det inte kommer att bli som det brukar.
Denna vår har sannerligen varit en prövning för oss som kyrka. Det har inte varit
varken lätt eller självklart att ta beslut
som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer samtidigt som vi försöker
vara kyrka och finnas till för människor.
Det har blivit mycket anpassning och ta
hänsyn till omständigheter som vi aldrig
trodde skulle komma.

Rås och sjön Illern i Tranås
Lördag 26 september.
Sträckan går från Råsvägens äldreboende – Rås gård – Illerns badplats –
runt sjön Illern – Rås gård – Råsvägens
äldreboende.
Start kl 09.30 på parkering vid
Råsvägens äldreboende i Junkaremålen. Medtag egen matsäck.
Ingen kostnad.
Anmälan senast 24 september till
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Det går inte att säkert säga hur höststarten i kyrkans verksamheter kommer
att bli men vi kommer i möjligaste mån
försöka att göra det bästa vi kan av situationen. Barnverksamheten kommer att
fortsätta att ha Öppet hus utomhus i Östanåparken från v. 35. Skutt och Lysmaskgrupperna kommer att ses utomhus och
konfirmandundervisningen kommer att
anpassas. I nuläget är det planerat för
friluftsgudstjänster till och med augustis slut, sedan vet vi inte. Kanske kan vi
öppna upp kyrkorna för gudstjänster som
vanligt igen någon gång under hösten?

Retreat
Säby
Fredag – lördag, 13-14 november.
Möjlighet till övernattning
(med reservation för ändringar).
Start kl 17.00 den 13 november i
Säby kyrkskola.
Kostnad: 400 kr. I priset ingår
massage, två vegetariska måltider
samt frukost.
Anmälan senast 11 november till
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Vi hoppas att det kommer bli så. Kan
vi inte det så fortsätter vi att spela in
söndagens gudstjänst som vi lägger ut på
Facebook och hemsidan varje söndag kl.
9.00. Det allra bästa sättet att ta del av all
information är att titta på vår hemsida.
Där uppdateras det dagligen vad det är
som gäller. Vi hoppas och ber att allt snart
kommer att bli ”som vanligt” igen.
Susanne Jackson
präst

Irma Hermansson
församlingspedagog
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Tranås kyrka firar
90-års jubileum
När biskop Bring i juni 1873 visiterade Säby

församling, påpekade han behovet av en kyrka
i Tranås samhälle. Detta första initiativ blev
dock inte väl mottaget i kyrkostämman som
ansåg att det inte fanns något behov av en
kapellbyggnad i socknens norra utkant. Ärendet
återkom med jämna mellanrum på stämmorna
och utredningskommittéer tillsattes och avsattes
flera gånger. Frågan var ju inte bara om en kyrka
skulle byggas, utan också i så fall var, när och
hur den skulle se ut.

Vid sidan av allt diskuterande på

kyrkostämmorna hade ett antal personer ideellt
börjat arbeta för en kyrka i Tranås. 1902 slöt
de sig samman i en förening som fick namnet
”Kyrkans Vänner”, och samlade med tiden in
betydande belopp för ändamålet av ett kyrkbygge.
På 1920-talet diskuterades det om en lämplig
plats. Förslag som kom fram var Falkberget,
Sveaparken, Lilla Torget och Ängarydsskogens
norra platå (se ritningar s. 8-9). Efter en mindre
arkitekttävling antogs professor Lars Wahlmans
ritningsförslag. Vid en kyrkostämma i maj 1928
fattades ett enhälligt beslut att kyrkan skulle
uppföras i Ängarydsskogen. Kostnaden för
kyrkan uppgick till 300 000 kr varav nästan två
tredjedelar samlats in av Kyrkans Vänner.

Tranås kyrka invigdes för 90 år sedan av

1972 då förrummet fick en ny utformning.

biskop Erik Aurelius på första advent, söndagen
den 30 november 1930. Tranås hade äntligen fått
en egen kyrka efter 57 års diskuterande i olika
kyrkostämmor och byggnadskommittéer!

Sex kyrkoherdar har varit verksamma i
Tranås kyrka. J. S. Johansson, Evert Grahm,
Göran Kedvall, Lars Strandh, Per Walett och Carl
Magnus Alstermark. Den sjunde kyrkoherden,
Hannah Klint Lidegran, tillträdde tjänsten i
augusti i år.

Kyrkan har utformats med den fornkristna

basilikan som förebild, har ett högt mittskepp
och två lägre sidoskepp. Koret domineras av
en altartavla, målad av konstnären Gunnar
Torhamn, som i tre fält framställer Jesu samtal
med Nikodemos, korsfästelsen och himmelsfärden.
Predikstolen är prydd med bilder av fyra apostlar:
Petrus, Jacob, Johannes och Paulus. Även de är
utförda av Torhamn. Kyrkans första orgel var ett
instrument om 28 stämmor, byggd av orgelfirman
Åkerman & Lund. Orgeln byggdes om och
utvidgades 1974 av Walter Thürs Orgelbyggeri
AB.
Kyrkan har genomgått ett par restaureringar bl a

Tranås kyrka används för gudstjänster, dop,

vigslar, begravningar, konserter, samlingar för
förskole- och skolbarn m.m. Kyrkan är vanligtvis
öppen vardagar dagtid.

			
Källor:

Jessica Henning, text o bild

”Några sidor av Tranås kyrka”, Säby kyrkoråds
informationsutskott, 1977.
”Tranås kyrka”, Nils Bergström, 1991.
”Tranås kyrka 70 år – kort historik, Kyrktuppen nr 3”,
Maud Andersson, 2000.
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Nuvarande Kyrkbacken,
Majorsgatan.
Men inte nuvarande k yrka.

Nuvarande läge
(men inte nuvarande
k yrka) Majorsgatan
vid Kyrkbacken.

Brunnsparken

Tranås kyrka 90 år!

vid Badhotellet.

Arkitektritningar och tidiga
förslag på placering av Tranås kyrka.
Vaktmästare Alexander Schill
har tagit fram foton från
arkitektritningarna som gjordes för
över 100 år sedan.

Hur hade det varit
om Tranås kyrka hade haft en helt
annan arkitektur och uppförts på
Lilla Torget, nere vid Sveaparken
eller på Falkberget?

Jubileumsmässa på 1:a advent,
29 november kl. 11.00 i Tranås kyrka.
Carl Magnus Alstermark
avskedspredikar. Sång och musik.
Vi planerar för jubileumsmässan under
förutsättning att den kan genomföras i
enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi återkommer med
mer info under hösten.

Lilla Torget, k yrkan
placerad till vänster
där Stadshotellet
finns idag.

Sveaparken
vid Coop.
På Falkberget
sett från
Ydrebron.
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Grattis till examen

Nu är Mariette kantor

Kon
fir 2020/2021
mation

Mariette Lagg har arbetat som kyrkomusiker
i Tranås sedan 1997. - Jag är i grunden
utbildad musiklärare på musikhögskolan i
Göteborg, säger Mariette. Under 15 år jobbade
jag som musiklärare i grundskolan samtidigt
som jag tjänstgjorde vid en del gudstjänster
och förrättningar i pastoratet. 2013 fick jag
anställning på heltid som musiker i Tranås
pastorat. Mitt intresse för musik har alltid
funnits och jag gick musiklinjen i Norrköping på
gymnasiet. Vi är en musicerande familj och mina
tre barn har utbildat sig inom musiken. Det var
när barnen började sina vidareutbildningar som
jag blev lite ”avundsjuk” och kände att jag också
ville lära mig mer, bara för att jag tycker att det
är så roligt!

För dig som är född 2006 eller tidigare

Det finns möjlighet att välja mellan
två alternativ i Tranås pastorat.

Sommarkonfirmation

Vi har träffar varannan vecka från september-maj, flera
kortare läger samt en resa till Berlin i mitten på maj.
I Berlin gör vi ett studiebesök vid koncentrationslägret
Sachsenhausen strax norr om Berlin, vi besöker
murminnesplatsen och andra intressanta platser.
Vi reserverar oss för att utformningen av Berlinresan
kan komma att ändras.

Anmälan

Anmälningsblankett finns att hämta på vår hemsida:
svenskakyrkan.se/tranas/konfirmation Alla som är
födda 2006 och medlem i Svenska kyrkan får
anmälningsblanketten hemskickad tillsammans
med konfirmationsfoldern.
Vi kommer även till skolorna och informerar
om konfirmation och har med oss foldrar och
anmälningsblanketter.
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För mer info/frågor:

Berlinkonfirmation

Fredrik Hesselblom, konfaansvarig 0140-674 17.
fredrik.hesselblom@svenskakyrkan.se

Det passar bra för den som redan har många
fritidsaktiviteter. Det blir några träffar under terminerna,
september-maj. Sommarlovets tre första veckor blir det
desto mer, då har vi träffar måndag-fredag. I dessa tre
veckor ingår en veckas läger. Här utlovas ett riktigt
härligt äventyr, spännande och givande samtal om allt
som hör livet till.

Mariette bestämde sig för att söka in till
kantorsutbildningen i Oskarshamn. - Man får
göra olika intagningsprov, och hösten 2017 blev
jag antagen på en 3-årig distansutbildning. Att
studera på distans innebär att man är på skolan
måndag-tisdag en gång i månaden de två första
åren, totalt 18 gånger. Därutöver studerar man
på hemmaplan. Det tredje läsåret studerade vi
Svenska kyrkans grundkurs och dessa läsdagar
var förlagda till helger.
Min studieinriktning var orgelspel och

kurserna som ingick var liturgisk orgel, solistisk
orgel, sång- och repertoarkännedom och
kyrkomusikhistoria. På utbildningen träffade
jag många av mina tidigare studievänner från
Göteborg och Norrköping som ville byta bana
och vidareutbilda sig till kantorer.

Hur gick tentorna till?

Man tentade av kurserna en i taget. Två
musikstycken fick man välja själv. Man fick
även ett stycke skickat till sig två dagar innan
tentan för att man vill se hur snabbt man kan
lära in det. Under tentan blev vi bedömda av
tre orgellärare. Vi hade även psalmtentor. Då
fick man öva på ca 30 psalmer innan, och vid
tentatillfället meddelades det vilka tre psalmer
man skulle spela upp.

Fick ni göra något slutprov eller
examensarbete?

Sista året fick vi göra ett fördjupningsarbete,
och jag valde att skriva text och musik till
julspelssånger. Det vore kul om vi kan använda

dem i ett julspel här framöver. Arbetet fick vi
redovisa på distans på grund av Coronapandemin.
I juni skulle vi haft examensmiddag hos biskop
Martin Modéus, men den har flyttas fram till i
höst.

Vad har varit roligast?

Att få spela orgel så mycket, det har varit
jätteroligt. Och jag har lärt mig mycket nytt
som till exempel ett bättre fotpedalarbete och att
utnyttja stämmor i orgeln mer.

Slutligen, vad är favoritstycket att
spela på orgeln?

Åh, vad svårt, jag kan nog inte välja något
särskilt stycke. Men jag gillar Bach. Och så tycker
jag det är kul att spela moderna låtar också, de
funkar väldigt bra på orgeln.
Jessica Henning
text & foto
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Vad heter barnvisorna?
Varje rad bildar en sång, kan du vilken? Skicka dina svar samt ditt
namn och telefonnummer senast 3 sep till e-post adressen:
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
Vinnare dras efter det. Facit publiceras på
svenskakyrkan.se/tranas – den 4 september.

1

Go d a
N y he t e r
Vasspojken

2

Första kvinnan
Marta och Marias bror
Kännetecknas av en örn

3

Maria från…
Har skrivit klagovisorna
David och …

4

Två lärjungar med samma namn
Den tredje evangelisten
Jacobs yngsta son

5

Skriv svar på frågorna på de vågräta raderna. Den gulmarkerade lodräta
raden bildar sedan ett ord. Skicka in detta ord, ditt namn
och telefonnummer senast 3 sep till e-post adressen:
En liten bön för alla barn ( och för vuxna också . . . )

Tack min gud för hela mig
Hjärta ryggrad huvud o hår
Magen stjärten fötter o tår
Ögon öron mun och tänder
Näsa armar hud och händer
Tack min gud för hela mig alltid vill jag tacka dig
Amen
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tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
Vinnare dras efter det.
Rätt svar publiceras på svenskakyrkan.se/tranas den 4 sep.
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Tack o hej

Jag började jobba på Änglagårdens förskola i januari. Tidigare
har jag jobbat natt som undersköterska i Tranås Kommun. Jag bor
i Skruvhult med min sambo och hunden Dagny, har tre barn, ett
bonusbarn, två barnbarn och ett bonusbarnbarn. Jag umgås gärna
med vänner och familj på fritiden och det blir en del promenader
med hunden. Ser fram emot fortsatt arbete på Änglagården med
alla barn och kollegor.

Vi tackar

Tommy Lind,
vaktmästare, som slutar här hos oss i Tranås pastorat.
Lycka till med allt!

Victoria
Boij
barnskötare

Välkomna till oss
Den 28 september börjar jag i Tranås pastorat som ny fastighetschef. Jag

Henri
Riccono
fastighetschef

Tina
Fridare
vikarierande 		
präst t.o.m. maj 2021.

har en varierad yrkesbakgrund, men en röd tråd har varit fastigheter. Jag har
jobbat som mäklare med försäljning, besiktning och värdering av fastigheter,
på Lantmäteriet och som fastighetschef/kyrkogårdschef i Rimforsa församling.
Tjänsten som fastighetschef i Tranås pastorat tilltalade mig delvis för att det
är en renodlad tjänst mot fastighetsidan och för att det också verkar vara en
tjänst med ett brett och varierat innehåll. Samtidigt får jag kollegor som har
samma livssyn och värderingar som jag själv har, vilket är ett stort plus. Jag ser
verkligen fram emot att börja jobba tillsammans med er alla och hoppas att vi
tillsammans ska vårda och utveckla vårt fastighetsbestånd. Därför ska ni alltid
känna er välkomna till mig med synpunkter och frågor som är både positiva
eller mindre positiva rörande våra byggnader. Eller varför inte bara för en
trevlig pratstund och en kaffe!

Hur beskriver man sig själv? Kanske är det lämpligt att börja med att i
skrivande stund har jag snart fullgjort mitt första år som präst. Jag prästvigdes
av biskop Martin Modéus i Linköpings domkyrka i juni 2019. Efter vigningen blev
min placering för adjunktsåret i Eksjö församling, Södra Vedbo pastorat. Livet har
sina förunderliga krumelurer och vägkorsningar, detta kall som präst, är en av
dem. Jag kommer från Stockholm och har under många år varit verksam inom
teater. En fantastisk resa under 25 år från den lilla källarteatern som tekniker, till
Dramaten som chef för den scentekniska avdelningen. Mina två vuxna döttrar
finns kvar i Stockholm. Nu är jag klar med storstadens puls och ser framför mig
en möjlighet att få verka i det mindre sammanhanget. Idag är jag 56 år och
har en glädje och nyfikenhet på vad livet har att erbjuda framåt. Ödmjuk inför
uppdraget som präst med alla dess olika uppgifter. Jag ser fram emot att få
arbeta i Tranås pastorat och möta er alla.

Jeanette
Lago
barnskötare

Jag är en av tre nyanställda på Änglagårdens förskola. Jag är gift
med Bengt, har fyra vuxna barn och tio barnbarn. Vi bor på en gård där
min man och två söner driver ett lantbruk. Jag har tidigare jobbat som
redovisningsekonom i många år, men kände att jag ville göra något helt
annat. Har alltid tänkt att jag vill jobba med barn någon gång, och nu är jag
så glad att få göra det. Trivs verkligen jättebra på Änglagården! Min fritid
ägnar jag mest åt min stora familj, det är så härligt med alla barnbarn.
Jag tycker också mycket om sköna promenader.

Birgitta
Jacobsson

barnskötare

På ny tjänst
Hösten 2003 fick jag ett vikariat som diakoniassistent här i Tranås

Jag jobbar på Änglagårdens förskola i Adelöv. Innan jag började där

så jobbade jag ca 20 år som undersköterska i Tranås Kommun och 3 år på
Norrskolan. Jag har tre barn och är gift med Henrik. Mina intressen är att
träna och att pyssla hemma. Våra barns fritidsaktiviteter tar även mycket
av vår tid såsom hockey, fotboll, hästar och dans.

Irma
Hermansson

Susanne
Nilsson

Jag började arbeta på Mariagårdens förskola i början
av augusti. Är bosatt i Gripenberg med min man och våra tre
tonåringar. Ett stort fritidsintresse för mig är våra två hästar.
Följer även barnen i deras intressen som är fotboll och ridning.
Nu har jag arbetat i flera år som dagbarnvårdare (dagmamma) i
Tranås kommun. Innan dess var jag ett par år på Linnéagårdens
förskola i Linderås. Så när den här tjänsten dök upp blev jag
intresserad att börja i Svenska kyrkans förskola igen. Det är roligt
att jobba på Mariagården, avdelning Myran!

pastorat. 2004 startade jag Kristen djupmeditation, som har varit
igång sedan dess. Jag är församlingspedagog och har jobbat inom
olika verksamheter under åren. Jag leder pilgrimsvandringar och
ordnar retreater ett par gånger per termin. Nu har jag fått glädjen
att få jobba som diakoniassistent igen! Jag ska vikariera för Ina Nord
fram till sommaren 2021. Jag ser fram emot att få träffa er alla i olika
sammanhang i pastoratet.

församlingspedagog

barnskötare

14

15

år biskop Martin Modéus har tillsammans med många goda medarbetare tagit
fram sju rörelser som är centrala utvecklingsområden för levande församlingar
också vidare - in i framtiden. Den första rörelsen är ’från missmod till hopp’ och till
denna rörelse är det kopplat ett bibelord, Joh 4:35. ”Men jag säger er: lyft blicken
och se hur fälten redan har vitnat till skörd”.
Så vad är då hoppfullt i våra församlingar? En viktig fråga att ställa i dessa märkliga tider.
Det gör någonting med oss att fästa blicken på det som är hoppfullt. Och det finns
en hel massa. Vad får du syn på? Jag tänker på den goda viljan hos så många härliga
medarbetare och församlingsbor, på alla goda handlingar gentemot medmänniskan
och inte minst tänker jag att saknaden och längtan efter att åter få fira gudstjänst
är någonting mycket positivt i grunden. Tänk om vi inte hade saknat detta med
att samlas till gudstjänst!
Med glädje vill jag välkomna dig att också framöver vara med på webben, ute i det
fria och förhoppningsvis i närtid, också i våra vackra kyrkor (se kommande annonser
med löpande information)
Det känns hoppfullt!
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 E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se Facebook: www.facebook.com/SvenskaKyrkanTranas
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tranas
Instagram: www.instagram.com/svenskakyrkan_tranas
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag 09.oo-12.oo. Onsdag 10.oo-12.oo.
Besökstid pastorsexpeditionen: varje vardag kl. 10-12.
Besökstid diakoniexpeditionen: måndagar kl. 10.oo-12.oo. Övrig tid förbokas på tfn 0140 674 08 eller 0140 674 05.
Några av våra direktnummer 0140Kyrkoherde Hannah Klint Lidegran
674 30
Administrativ chef Cecilia Sandberg
674 01
Fastighetschef Henri Riccono		
Tillträder 28/9, Tel 674 33
Präst Mattias Eriksson
Föräldraledig från 1/9-20, 674 04
Präst Susanne Jackson		
674 03
Präst Tina Fridare
Vik tom. maj -21. 674 07
Diakon Maria Fröjd		
674 08
Assistent, diakonal verksamhet
Ina Nord		
Föräldraledig fr o m 17/8 -20
Församilingpedagog
Irma Hermansson
Vik assistent, diakonal verksamhet
674 05

Musiker Mattias Enell		
674 19
Musiker Mariette Lagg		
674 32
Musiker Karin Axelsson
674 14
Församlingspedagog
Annelie Kaljonare		
674 09
Fritidspedagog
Fredrik Hesselblom, 674 17
Barnverksamheten, Tranås		
674 10, 674 22, 674 37
Informatör Jessica Henning
674 20
Lyktan, mötesplats & café
674 34
Vaktmästare Tranås och Sommen:
Alexander Schill
Föräldraledig tom. 4/1 -21
Emil Solid
Vik tom. 4/1 -21, 674 28

Mikael Snive
674 23
Vaktmästare Linderås och Adelöv:
Viktor Klint 674 31
Husmor Tranås, Säby
Monika Parkåsen , 674 12
Värdinna Linderås
Malin Sjöstedt, 674 24
Förskole/fritidshemschef
Maria Lindh, 674 35
Förskolan Mariagården
Tranås, avd Ekorren, 674 13
Förskolan Mariagården
Tranås, avd Myran, 674 18
Förskolan Linnéagården
Linderås, 674 21
Förskolan & Fritidshem Änglagården
Adelöv, 674 27

Kyrktuppsredaktionen
Ansvarig utgivare: Hannah Klint Lidegran, Tranås, 2020.
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.

