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Hur ska det bli i år?
Många undrar hur det ska bli med julen
i år. Ett litet barn frågade professor Agnes
Wold om tomten kunde få Corona, och om
han fick det, hur skulle det då gå med alla
julklappar som ska delas ut. Fanns det någon
som kunde hjälpa honom då?
Det finns många funderingar inför jul detta
år och antagligen längtar vi extra mycket
efter att få träffas över alla åldrar snart igen.

Ord på vägen vinter 2020

För mig brukar julen börja med
marknadsgudstjänsten i Adelövs kyrka,
söndagen före första advent. Sen rullar det
på med många musikgudstjänster fram till jul
och ända fram till Trettondagen. Egentligen
börjar julen ännu tidigare när man har körer
att arbeta med. Då måste man börja putsa
på advents- och julsånger redan i oktober. I
år är allt mer osäkert, kyrkokören har inte
träffats sedan i mars, men jag har inte
gett upp hoppet om att få öva in
några julsånger med dem till
julaftonsnatten. Vi får vänta
och se hur det blir. Att vänta
kan vara svårt både för barn och
vuxna. Man vill liksom veta hur
det ska bli!
Jag är kluven i vad jag tycker och
känner. En del av mig tycker att
det är lite skönt att det inte blir
som vanligt i år och en del längtar
efter det vi brukar göra. Jag saknar
övningarna med kyrkokören, vi brukar
ju ha så mycket att se fram emot.
Hemma kommer vi att pynta som
vanligt, titta på tv:s julkalender
under frukosten och tända
adventsljusen varje söndag i

advent. Det blir som vanligt. Kanske blir det
något litet pepparkaksbak till första advent.
En sak jag tänkt på i flera år, det är att
göra ett pepparkakshus. Blir det i år, tro?
Många med mig längtar efter att få
sjunga tillsammans, men som det ser ut
nu kommer det inte att bli några stora
konserter i kyrkorna det här året. Däremot
ska vi försöka lägga ut en del musik på
vår hemsida och där kanske vi kan sjunga
tillsammans även om vi inte ses IRL (i
verkliga livet).
När Alfons Åberg och hans pappa sitter
och har tråkigt efter att julen har tagit slut
och de ser inte fram emot någonting, tycker
farmor att det är bra att de har tråkigt.
Alfons pappa tycker bara att hon retas, och
han och Alfons vill att det ska vara julafton
varje dag, utom en, för då ska det vara
födelsedag. Farmor går omkring och ler och
plockar undan julpyntet och till slut säger
hon; ”Om man inte har tråkigt ibland så
märker man aldrig när det blir roligt igen”.
Hon har ju så rätt, lilla farmor, och jag tror
och hoppas, att när den här pandemin är
över, då kommer vi att glädja oss mer åt
det som varit självklart förut.
Vi får försöka göra det bästa av
situationen som är och blir det inte som
det alltid har varit så blir det på något
annat sätt. Jag vill önska alla en fin jul och
skickar med vers 3 ur psalm 645.
Mariette Lagg

musiker

Till hög, till låg, till rik, till arm, kom helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm i världens vintertid.
Du ende som ej skiftar om,
min Herre och min Konung, kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm, kom helga julefrid.
Text: Z. Topelius
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Bryt en tradition!

Advent och jul står nu för dörren. En
tid på året när ljuset lyser upp i mörkret.
Förväntan och traditioner. Just kring högtider
som jul och advent har många av oss bilden
av att saker ”ska vara” på ett visst sätt. Att
göra så som vi alltid gjort, annars blir det väl
inte jul? Det är fint med traditioner. Det kan
kännas som en trygghet att veta vad man har
att vänta sig.
Men nu är året när allt
kanske inte blir som det
brukar. Så också här hos
oss i Svenska kyrkan.
Vi har fått vända på
stenarna många gånger
vid planeringar och beslut.
Kanske är det så med
vissa traditioner också.
Även om det inte blir som
det brukar så kan bli bra ändå. Det kanske
är i år vi kommer skapa nya?
Reagerade ni på rubriken ”Bryt en
tradition”. Möjligen lät den lite provocerande?
Men det är faktiskt benämningen på Act
Svenska kyrkans julinsamling i år. ”Bryt
en tradition - för alla flickors rätt till ett
värdigt liv”. I vår värld finns det så många
traditioner som inte är bra. Det är hög tid
att bryta dessa skadliga traditioner som
tvångsäktenskap, könsstympning och andra
övergrepp som drabbar flickor bara för att

de är flickor. Den pågående Coronakrisen
innebär att ännu fler flickor och kvinnor
utsätts. Arbetslöshet och social distansering
leder till ökat våld i hemmet och fler unga
flickor riskerar att giftas bort och bli gravida.
Var med och skänk en betydelsefull gåva.
Tillsammans gör vi skillnad!

Detta nummer innehåller läsning om
när Hannah Klint
Lidegran välkomnades
som kyrkoherde av
biskop Martin Modéus,
och så får ni stifta lite
närmare bekantskap med
vår nye fastighetschef
Henri Riccono. Om alla
människors lika värde,
ett alltjämt aktuellt ämne
skriver präst Susanne
Jackson, och för den klurige finns ett psalmsudoku att lösa.
Vi hade sett fram mot att få fira advent
och jul tillsammans med er i våra kyrkor.
Men nu hoppas vi nästa år blir en jul med
gudstjänster, glöggmingel, adventscafé,
musikgudstjänster m.m. Då kanske vi slipper
att sitta med avstånd och på varannan
bänkrad.
Önskar er alla en fin advent, god jul och
gott nytt år!
			
			

Jessica Henning
redaktör
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yrkobyggnaden tillhör vårt kulturarv, har en genuin historia som vi vill bevara.
Kyrkan har också stor betydelse i många människors liv. Vi förväntar oss att kyrkan
ska finnas, säger Henri Riccono, ny fastighetschef i Tranås pastorat sedan 28
september. Mitt intresse för stora byggnader som slott och kyrkor väcktes redan
som barn, berättar Henri. Under en semesterresa hos släktingar i Turin i Italien
besökte vi katedralen. Den var stor, ljus och pampig och gjorde stort intryck på mig. I
katedralen förvarades även svepeduken, vilket förhöjde upplevelsen. (Svepeduken i Turin är
omdebatterad som den duk Jesu kropp sveptes i före gravläggningen). När jag senare skulle
bestämma mig för konfirmation så avgjorde inte kompisar eller presenter utan jag tänkte
på svepeduken, hur den hade påverkat mig.
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Grattis till nya jobbet!
Tack. Jag började med att åka runt och
besöka alla fastigheter tillsammans med
medarbetare. Jag har fått överblick vad som
fungerar och var det krävs förbättringar.
Både stora jobb och mindre justeringar.
Fredriksson Arkitektkontor AB har
sammanställt vård- och underhållsplaner
för alla kyrkor i vårt pastorat,
vilket är till stor hjälp.

till Gävle. Men för mig var det dags att gå
vidare.
Från statligt verk till
Svenska kyrkan
Ja, istället för staten gick jag vidare till
kyrkan som kyrkogård- och fastighetschef
i Rimforsa församling, där jag har varit de
senaste två åren. Jag jobbade
mycket med kyrkogårdsskötsel.
Där trivdes jag bra men det
ligger mig varmare om hjärtat
att jobba mer med renodlade
fastighetsfrågor. Så när den
lediga tjänsten som fastighetschef
i Tranås pastorat dök upp
kändes det helt rätt!

Vad är ditt uppdrag
som chef? Jag har det
övergripande ansvaret för alla
fastigheter i pastoratet och
vilka åtgärder som krävs. Det
kan vara byggnadsmaterial,
målningar, tjärning av tak
och övrigt underhåll. Det är
en häftig utmaning! Men jag
har väldigt kompetenta och
kunniga vaktmästare med
mig. Till omfattande projekt
kan vi söka kyrkoantikvarisk
ersättning, KAE-bidrag. Projekt
ska ”säljas in” till Kyrkorådets
fastighetsutskott. Vi får inte göra hur vi vill
med fastigheterna. Man måste föra samtal
med Jönköpings länsmuseum, om till exempel
färgtyper, kulörer och glas i fönstren.

Beskriv dig själv med
tre ord
Fighter, målinriktad och
ödmjuk.
Vilka är dina visioner?
Hålla fastighetsparken i ett
välkomnande och välvårdat skick för dagens
liksom för morgondagens besökare.
framtiden och kyrkliga byggnader?
Kyrkor är fantastiska byggnadsverk som
bär på historia. Utmaningen blir att kunna
hålla alla kyrkor igång. Hur ofta de nyttjas
ställs emot kostnaden. Det gäller även
församlingshemmen. Svenska kyrkan på
nationell nivå har i år uppmanat samtliga
pastorat att se över användningen av våra
fastigheter genom en lokalförsörjningsplan.
Vi ska dokumentera vilka verksamheter vi
har och dess regelbundenhet i respektive
lokal.

Berätta lite om din bakgrund
Jag kommer från Linköping och hade en
dröm om att bli yrkesofficer. Jag studerade på
gymnasieprogrammet Distribution och kontor
och gjorde också en frivillig befälsutbildning
med värnplikt på I4 Linköping. Ett tag var
jag väktare på regementet F13 Malmen.
Sedan skolbänken igen, läste till elektriker
som ledde till jobb på Tekniska verken. Där
hade vi ansvar för Linköpings gatubelysning.
Men jag gick vidare med universitetsstudier,
mäklarbyrå och familj.
Officersplanerna lades på hyllan. Jag
bestämde mig för fastigheter. I Malmö gjorde
jag två år på universitetets mäklarprogram
och fick anställning som fastighetsmäklare på
ERA mäklarna och bodde i Mantorp.

Slutligen. På fritiden?
Eftersom jag bor i villa så finns det saker att
fixa med. Och så tycker jag om att vara ute
i skogen. Tidigare har jag hållit på med jakt,
men det är ett intresse jag lagt åt sidan nu.
Jag vill tacka alla för det varma mottagandet
jag fått i Tranås pastorat och önska alla en
god jul!

Mer fastighetsstudier på meritlistan
Jag gick vidare och läste till förvaltare
på yrkesakademin i Stockholm och fick
assistenjobb på Statliga Lantmäteriet. Jag
drev egna ärenden från början till slut. Vid
omorganisation skulle alla ärenden flyttas

Jessica Henning, text
Privat, foto
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Alla människors lika
värde

Svenska kyrkan har för tredje året i rad
varit med och anordnat Tranås kultur- och
regnbågsvecka. Det är varje år flera arrangörer
som samarbetar kring den här veckan i oktober.

Varför behövs då Pride/regnbågsveckan? Det
är en vanlig fråga som
ställs ofta. Varför behöver
vi uppmärksamma vissa
grupper mer? Jo, det
behöver finnas, svarar
jag då, för vår uppgift
som kyrka är självklart
att stå upp för alla
människor samtidigt som
vi då visar på kyrkans
kärleksbudskap. Att alla
har samma okränkbara
värde och att vi inte
ska göra skillnad på
människor. Alla grupper
av människor har inte
samma makt och status
i samhället. Vi pratar
ofta om normer idag och normer kan nog bäst
beskrivas som oskrivna regler i samhället. Normer
kan vara positiva när de hjälper oss, till exempel
att stå i kö i en affär är att sådant exempel.
Men om normer blir något som segregerar och/
eller diskriminerar, är det dåligt, då normerna då
välkomnar eller utesluter människor. Jag tror det
är viktigt att alla människor kan få känna att
de tillhör normen. Få känna sig som en fisk i ett
fiskstim istället för en ensamfisk som dag efter dag
simmar själv och känner sig annorlunda. Tidigare
i höstas såg vi ju en liknande manifestation i
#blacklivesmatters.
Jag tror det är viktigt att vi som kyrka inte

bara sätter oss med armarna i kors utan att vi
hela tiden finns med i tiden och jobbar för det
goda i världen. Utsattheten idag ser ut på ett helt
annat sätt än på tiden som Jesus levde i som vi
kan läsa om i evangelierna. Idag är det kanske
inte de spetälska, lama, blinda och lytta eller
tullindrivarna som är de mest utsatta grupperna
i samhället. Idag är det andra som behöver

kyrkans röst som står upp för dem. Jesus är en
bra förebild i hur vi ska vara som människor.
Han var normkritisk och gick hela tiden mot
den tidens normer som han levde i. Han talade
med kvinnorna och barnen, med tullindrivarna,
syndarna och alla andra som ingen annan ens
skulle komma på tanken
att tilltala eller vilja kopplas
samman med.

Om vi söker på kärlek i

Bibeln får vi enormt många
träffar. Kärleksbudskapet är
det som väger tyngst, inte
minst om vi tittar på hur
Jesus behandlade människor.
Han gjorde ingen skillnad på
människor, men var sträng mot
de som utnyttjade sin makt för
att tala om för andra hur de
skulle leva sina liv. I den värld
där Bibeln skrevs var hierarki
och makt allt. Kärleksfulla
förhållanden fanns knappt i
författarnas föreställningsvärld. Det står inte på
något ställe om homosexualitet i Bibeln eftersom
det begreppet inte fanns då. Inte om vi menar
en ömsesidig, kärleksfull relation mellan två män
eller två kvinnor. Det står på några få ställen
om sex mellan könen men då är det våldtäkt,
utnyttjande och maktordning som det talas om.
Bibeln är inte solklar i de här frågorna. Däremot
är det tydligt att dessa situationer det på några få
ställen berättas om, är kopplat till övergrepp och
maktmissbruk.

Vi kristna lever inte alltid upp till

kärleksbudskapet, att vi ska älska och respektera
varandra. Många inom HBTQ spektrat har fått
lida och blivit fördömda av kristna och det är
beklagligt. Under hösten uppmärksammas Prideoch regnbågsveckor i många kommuner för att vi
ska påminnas om att vi inte ska göra skillnad på
människor. Regnbågens färger har blivit en symbol
för HBTQ (homosexuella, bisexuella, trans och
queer). Så låt oss inte göra skillnad på människor!
Susanne Jackson
präst
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Gud kommer nära
”Håll avstånd”. Det har väl varit en av de
vanligaste uppmaningarna under året som har
gått. Och just därför har vi hela tiden behövt
tala om behovet av att upprätthålla närhet. I
coronakrisens början talade alla om social distans.
Men någon gång under resans gång så började
många av oss i stället tala om fysisk distans, för
det blev så tydligt att det var just den sociala
närheten som vi behövde upprätthålla.

gamla och unga. Och djuren. Och änglarna.
Men hyllningarna vid födelsen leder inte Jesus
till kungatronen, han leds till korset. Återigen
tar Guds närhet plats där vi inte anade det, i
nederlaget.

Efter uppståndelsen, i slutet av Jesusberättelsen,
lämnar han jorden, från himmelsfärdsberget.
Också den berättelsen handlar om närhet. Genom
sin heliga Ande finns Gud ännu närmre oss än
vi kan föreställa oss. Guds Ande andas i oss och
med oss.

Avstånd och distans är ett uttryck för
människans stora brottning med Gud. Hela Bibeln
är full av rop på Gud: ”Var är du?”, ”Varför
svarar du inte när jag ropar?” Bönens början tycks
snarare vara upplevelsen av Guds frånvaro än av
Guds närvaro.

Vi behöver de många bilderna för att med

hjärtats språk kunna höra, se och ta till oss hur
nära Gud är. Försök att någon gång under julen,
i tanke eller i handling, hålla ett barn i famnen.
Titta barnet i ögonen och se hur de är som fönster
som vetter mot oändligheten. Gud i dig och Gud
i mig. Gud i medmänniskan. Gud i Jesus, barnet i
krubban.

Jesusberättelsen, som börjar med det lilla

barnet i krubban, är en berättelse som försöker
få oss att se att Gud är nära, i det lilla. När
människor kanske mer har försökt att framkalla
upplevelsen av Gud i det storvulna så kommer
Gud själv i ett litet barn. Och människor samlas
runt honom, kring krubban. Fattiga och rika,

Jag önskar er alla en god och välsignad jul!
Mar tin Modéus
biskop i Linköpings stift
Steve Nyström
fotoi
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”Vår uppgift är bärande av tro, hopp och
kärlek. Det är också något som smittar och
det är vår uppgift att sprida det vidare.”
		Hannah Klint Lidegran, kyrkoherde

Nu får vi mötas på Internet
Strax före deadline för
Kyrktuppen utfärdades nya
restriktioner för kyrkorna
i region Jönköpings län.
Coronapandemin och den
ökade smittspridningen
innebär att fysiska
gudstjänster nu inte är
möjliga att genomföra och
vi har även fått ställa in all
övrig verksamhet.

Vi behöver fortsätta att
hålla i och hålla ut och vara
rädda om varandra.
Ändringar sker snabbt och
vi planerar och ställer om
utifrån de rekommendationer
som gäller. Vi försöker tänka
klokt och vara kreativa och
hitta nya vägar att hålla
kontakt med församlingsbor.

Håll utkik på vår hemsida

svenskakyrkan.se/tranas

där vi strävar efter att alltid
ha aktuell information.
Hemsidan kommer spela en
ännu mer central roll nu då
vi där kommer sända inspelade gudstjänster och andra
aktiviteter.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder
Vilken tröst vadän som kommer på
Allt ju vilar i min Faders händer
Skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Psalm 249, text Lina Sandell
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Julevangeliet
id den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle
skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls
när Quirinius var ståthållare i Syrien.
Alla gick då för att skattskriva sig,
var och en till sin stad. Och Josef,
som genom sin härkomst hörde till
Davids hus, begav sig från Nasaret i
Galileen upp till Judeen, till Davids
stad Betlehem, för att skattskriva sig
tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de
befann sig där
var tiden inne
för henne att
föda, och hon
födde sin son,
den förstfödde.
Hon lindade
honom och
lade honom i
en krubba, eftersom det inte
fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute
och vaktade sin hjord om natten. Då
stod Herrens ängel framför dem och
Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran. Men
ängeln sade till dem: ”Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje,
en glädje för hela folket.

I dag har en frälsare fötts åt er i
Davids stad, han är Messias, Herren.
Och detta är tecknet för er: ni skall
finna ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.” Och plötsligt
var där tillsammans med ängeln en
stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem
upp till himlen, sade herdarna till
varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem
och se det som har hänt och som
Herren har
låtit oss veta.”
De skyndade
i väg och
fann Maria
och Josef och
det nyfödda
barnet som låg
i krubban. När
de hade sett
det, berättade
de vad som
hade sagts till
dem om detta barn. Alla som hörde
det häpnade över vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta och
begrundade det. Och herdarna vände
tillbaka och prisade och lovade Gud
för vad de hade fått höra och se: allt
var så som det hade sagts dem.
Lukasevangeliet 2:1-20
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BRYT EN
TRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223
Swish:
123 379 0987
svenskakyrkan.se/act

Svenska kyrkan i Tranås

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp. Vi lever alla
under samma himmel och har samma rättigheter.
Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi
har, ser verkligheten olika ut.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir

extra tydligt under julen, vår största kristna
högtid. Traditioner är invanda seder och bruk,
språk och värderingar som förs vidare från
generation till generation. Ofta skapar de en trygg
ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.

Men en del traditioner är skadliga.

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra
övergrepp drabbar många flickor runtom i
världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor
bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje
flicka och kvinna utsätts för våld under sitt liv
– bara för att de är flickor. Skadliga sedvänjor,
strukturer och normer berövar flickor och kvinnor
makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!
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Som kyrka har vi särskilt ansvar.
I många länder har människor större förtroende
för religiösa ledare än för politiker och
myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa
företrädare tar avstånd från exempelvis
tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp.
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att
samarbeta med andra religiösa aktörer och
förändra förtryckande strukturer, oavsett om
de finns inom kyrkan eller i övriga delar av
samhället.
Tillsammans med andra kyrkor,

organisationer och tusentals frivilliga arbetar
Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen,
där flickor och kvinnor kan göra sina egna val.
Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Var med i kampen för alla flickors rätt till
ett värdigt liv. Swisha valfritt belopp till Tranås
pastorats insamling till Act Svenska kyrkans
julinsamling.

Tack för din gåva!

Retreat
– för kropp och själ
Säbysjön.

Retreat är en plats där man kan dra sig
tillbaka en eller flera dagar. På en retreat får du
möjlighet att vila och hämta kraft. I stillhet och
tystnad finns tid för att reflektera över vad som är
viktigt i livet. Retreatdagarna innehåller andakter,
massage och måltider. Retreat kan man översätta
till reträtt på svenska, att dra sig tillbaka.
Irma Hermansson, församlingspedagog och
ansvarig för retreaterna i Tranås pastorat svarar
här på några frågor om retreat.
Vad gör man på en retreat?

På retreaten finns det tid att ägna sig åt
meditation, eftertanke och bön. Vi erbjuder ofta
massage för den som vill.

Behövs det några förberedelser/förkunskaper
och är det något jag behöver tänka på innan?
Nej, det behövs inte. Jag brukar säga kom som
du är men ta med dig varma och sköna kläder.

Kan alla vara med på en retreat?
Ja alla kan vara med på en retreat. Vi har haft
deltagare från 20-års åldern och uppåt.
Hur många är med på en retreat?
Det brukar vara ca 15 deltagare på en retreat
men nu i Coronatider så har vi satt en gräns vid
12 deltagare.
Gör man saker i grupp eller enskilt?

Man kan både göra saker enskilt och i grupp.
Vi äter tillsammans, mediterar och har andakt
tillsammans i kyrkan t ex. Men naturligtvis väljer
man själv vad man vill vara med på.

Är man ute eller inne?

Vi är i stort sett inomhus hela tiden eftersom
retreaterna har varit vintertid. Men det kan vara
skönt att komma ut lite och ta en promenad
under dagen.

Behöver jag tro på Gud och Jesus?
Vi frågar aldrig någon om deras tro. Alla ska
känna sig välkomna!
Vad ger den mig, vad får jag med mig?
Förhoppningen är att du får med dig nya
perspektiv på livet och tillvaron och inte minst
på dig själv. Retreaten är till för dig och du ska
känna att du tagit hand om dig själv och de
behov du har. Förhoppningsvis känner du dig
skönt utvilad och avspänd när du åker hem.
Exempel på upplägg:
10.00
10.30
11.00
11.30
12.30
15.00
17.00

Välkomna.
Mindfulness.
Introduktion Kristen djupmeditation.
Meditation i kyrkan.
Lunch.
Tema: t ex yoga/rörelse till musik.
Andakt och meditation i kyrkan.

Att göra på egen hand under dagen:
Sätt fötterna i ett fotbad. Målarfärg och papper
finns framplockat. Under dagen finns möjlighet att
få massage. Te, kaffe och frukt finns uppdukat.
Ta en promenad ner till sjön och följ vägen runt i
den gamla kyrkbyn.
Alla aktiviteter är ett erbjudande och man väljer
om man vill delta.
Text: Jessica Henning och Irma Hermansson
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Kyrkoherde Hannah
välkomnades av
biskopen
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På tacksägelsedagen den 11 oktober välkomnades
Hannah Klint Lidegran som kyrkoherde i Tranås pastorat av
biskop Martin Modéus. Kyrkoherdemottagningen i Tranås
kyrka blev en glädjefylld gudstjänst med fina välkomsttal till
Hannah från biskopen och församlingsmedlemmar, bön och
predikan, sång och musik.
Till orgelmusik gick biskopen, kyrkoherden, präster,

musiker, kyrkorådets ordförande, församlingsrådsmedlemmar,
föreståndare från övriga kyrkliga samfund i Tranås,
medverkande personal, familjemedlemmar till Hannah och
ideella i procession in i kyrkan.

Kyrkorådets ordförande Johan Broman läste upp

Hannah med sonen Alfons.

kungörelsen. Biskop Martin sade i sitt välkomsttal till
Hannah: ”En kyrkoherde ska som varje präst förkunna
Guds ord, förvalta sakramenten, leda församlingens bön
och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård.
Kyrkoherden har därtill ett särskilt ansvar för pastoratet.
Kyrkoherdens uppgift är att vara församlingarnas
andliga ledare och tillsammans med övriga präster
och de förtroendevalda tillse att allt sker med god
ordning efter Guds vilja. Kyrkoherden ska planera och
samordna, uppmuntra och inspirera medarbetarna. Fördela
uppgifterna i församlingen och verka för församlingens
tillväxt i tron på Herren.

Mamma Annica med dotter Hannah.

Kära Hannah, det är stort att få välkomna en ny
kyrkoherde. Det är en glädje för Säby församling, Linderås
församling, Adelövs församling, för Tranås pastorat att
få en ny kyrkoherde, och det är du. Välkommen in i
kyrkoherdeskapet med dina nya impulser och med din energi.
Så glad jag är att få hälsa dig välkommen idag”.

”...en plats i
Guds stora
människopussel.”

Laila Persson talar som församlingsmedlem
och förtroendevald.

Hannah talade i sin predikan om att hon inför uppdraget
känner sig väldigt ödmjuk. ”Det har under åren trots allt vuxit
fram en tro på att Gud tror på mig. Som ung, kvinna, ledare
och ja till och med som kyrkoherde. Och det är jag tacksam
för. Och jag vet att vi var och en ska finna en plats i Guds
stora människopussel, alla är vi lika viktiga delar i en helhet.”
Första predikan som installerad kyrkoherde.

Efter gudstjänsten följde samkväm och lyckönskningar till
Hannah i församlingshemmet.
Jessica Henning
text& bild
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Mattias Eriksson, ny herde i
Adelöv och Linderås församlingar
Ibland blir livet inte som man tänkt sig, säger
vi ju ibland. Just så har det blivit för min del då
den planerade föräldraledigheten på heltid numera
är på deltid, då jag blivit ny församlingsherde
i Adelöv och Linderås församlingar. Det där
ordstävet brukar i alla fall ibland fortsätta ungefär
så här: men det kan bli bra ändå. Så är det också
för min del. Givetvis hade det varit fantastiskt att
vara hemma på heltid när jag nu sitter och skriver
dessa ord istället, men jag är samtidigt otroligt
glad för att det blev så här.
Att jag fick chansen att efterträda vår
kyrkoherde Hannah som ansvarig för
församlingarna Linderås och Adelöv. Glad och
förväntansfull på vad detta nya uppdrag ska föra
med sig. Det är en stor uppgift som anförtros åt
mig och jag tar mig an den med en stor portion
ödmjukhet. Att få vara den som på ett särskilt
sätt tar tillvara våra landsortsförsamlingars
intressen i det som är hela Tranås pastorats
gemensamma liv. Den tanken kan få det att
svindla ibland, men goda medarbetare såväl

Mattias Eriksson

anställda som förtroendevalda och ideella
kommer hjälpa mig att växa in i uppgiften.
Det är jag säker på!

Väl mött så ses vi kanske i någon av våra
vackra kyrkor framöver. Med önskan om Guds
välsignelse!

Ur Himmelrik,
Argument förlag

Mattias Eriuksson
församlingsherde
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Idé: Karin Braw
Illustration: Anna Braw
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inns så väl när jag formulerade min första hälsning till baksidan på Kyrktuppen. Då
var det sommar och jag var med barnen en sväng vid Trollsjön när jag kom att tänka
på att detta med att biskop Martins sju rörelser kunde vara någonting att skicka
med! Rörelser eller tecken på vart kyrkan är på väg och hur församlingarna kan fortsätta att
vara fulla av liv också in i framtiden. Nu har sommaren blivit till höst och jag sitter på mitt
kontor när det blivit dags igen. Inför advent och jul vill jag dela några tankar med er om den
andra rörelsen. Kyrkotillhöriga – från brukare till bärare.
Jag kommer att tänka på alla er som på något sätt engagerar er i/för kyrkan.
Du är viktig och du har en viktig uppgift. Du är med och bär evangeliet, det glada
budskapet. Att finna sin uppgift och plats i kyrkan och vardagen kan ta ett helt liv
för någon medan det känns självklart för en annan människa vilken som är just
hennes kallelse. Men alla människor behöver ibland bli burna och jag tror att alla
människor mår bra av att ibland få bära.
Nu ska jag tända ett ljus. Gör gärna det du också. Vi kan tillsammans, fast vi är på
fysiskt olika håll, fundera över: i vilka sammanhang är jag en bärare? Och när känner
jag mig buren? Och i mörkan tid låt oss påminnas:
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
				
Johannesevangeliet 1:5

d i n k y r ko h e rd e
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