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u är våren på väg, som jag har längtat. När solen skiner vill jag bara, precis
som Ronja skrika det där vårskriket. Ett skrik som jag hämtar ända från
tårna. Ett tag har man kunnat lyssna till fåglarna som sjunger och det ger
hopp om nytt liv. När snödropparna tittar fram med sina fina klockor så
blir man härligt glad och det spritter i kroppen av nytt liv.
Nu ligger en fantastisk tid framför oss och tänk dig att du varje dag får 86 400
sekunder som du kan göra precis vad du vill med.
Jag kan komma på en massa härliga saker att använda tiden till
och här kommer några tips!
Blås massor med såpbubblor.
Ta på gummistövlarna och hoppa i den djupaste vattenpöl du hittar.
Ligg i gräset och titta på alla molntussar som far förbi.
Åk och fiska upp gammelgäddan.
Ät nybakade kanelbullar.
Älska dina medmänniskor.
Ja det finns så mycket att hitta på och även om vägen på livets
stig har lite vägbulor, hål och stenar
så finns alltid Gud med.
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Ord på vägen april 2019

Annelie Kaljonare
församlingspedagog

REDAN I FEBRUARI ljusnar det när vi är
på väg till jobbet. Och det är inte mörkt när
vi slutar. Men jag fascineras likväl varje ny
vår, det är härligt. Bäst är att vi har något
att se fram emot, något att längta till. Alla
årstider har charm, men när naturen vaknar
tillsammans med våren, då mår jag bäst!

VAD GÖR VI I BARNVERKSAMHETEN?

VEM är då jag som längtar efter ljusare
tider? Jessica heter jag och har jobbat i
receptionen på pastorsexpeditionen i tio
år. När Josephine Tranheden slutade som
kommunikatör i höstas fick jag chansen att
ta över! Gissa om det är pirrigt och nervöst
och mycket nytt. Nu är det jag som tar
fram Kyrktuppen. Och det blev en tupp, du
läser ju i den nu!

FASTETIDEN

JAG GILLAR PÅSKEN, den är inte så

”måstig”, inte massa fix. Några ägg,
vårblommor på trappan, ett påskris och jag
är nöjd. Skärtorsdagens gudstjänst är en
tradition. En speciell gudstjänst som avslutas
när altaret kläs av, kyrkan blir mörk. Men
på påskdagen fylls kyrkan av liv och ljus
igen! I det här numret kan ni läsa om hela
påskens gudstjänster i våra kyrkor och vår
präst Hannah delar påsktankar med er.

Leka och pyssla. Sjunga och fika. Träffas och
prata. Vi har öppet i vår barnverksamhet för
föräldrar och barn fyra dagar i veckan, ingen
föranmälan. I sommar har vi sommarkul
vecka 25 och 26, med lek, skoj och
utmaningar. Läs på sidan 10.
Fasteperioden är i år från askonsdagen 6
mars till palmsöndagen 14 april. En tid för
eftertanke. Samtidigt pågår en av Svenska
kyrkans stora insamlingar – fastekampanjen.
Mer läsning om det på sidan 11.

MYCKET ATT SE FRAM EMOT I VÅR!

Gudstjänster, valborgsmässofirande, gökottor
på olika platser på Kristi Himmelsfärds dag,
konfirmationer, pingstkonferens, vårkonserter
och mycket mer.

MC-GUDSTJÄNSTEN i Säby som vi
arrangerar tillsammans med Turnpike MC
har blivit tradition och det är 10-årsjubileum!
Välkommen med eller utan motorcykel.
SOMMARKYRKAN ÄR
I LINDERÅS.
En vecka i juni.
Servering, grillkväll,
sång och musik, och
mycket mer. Och en
spännande nyhet:

VAD INNEBÄR ETT DOP?

Dopet är en stor händelse i livet. Vi
träffar familjen Sundeborn/Johansson som
döpt sonen Hugo i Mariakapellet, Tranås
församlingshem. Läs på sidorna 4-5.

Bakluckeloppis!

ATT BARA VARA….

Lägg allt åt sidan några dagar och upplev
lugn, läs om vad retreat innebär. På sidan 12
kan du läsa om Carolin Falks vinterretreat i
Säby.

En riktigt glad påsk

och skön vår önskar jag er!
Jessica Henning
redaktör
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Hela programmet för sommarkyrka kommer i nästa Kyrktupp den 13 juni.

Varsågod, ny Kyrktupp
och ny redaktör

Dop

Två till tre är stort
och omtumlande

Det är solig februaridag med vår i luften. Jag är på väg till familjen Sundeborn/Johansson,
två nyblivna föräldrar. Vi ska tala om det stundande dopet. Mamma Louise öppnar
dörren. Leende sonen Hugo, fem månader gammal, har hon i famnen. Louise är född och
uppvuxen i Österbymo och pappa Emil kommer från Boxholm. Nu bor de i villa i Tranås.
De träffades i maj 2014. Louise, som har sju syskonbarn, har länge känt att hon vill ha
egna barn. Hugo är parets första.

DET ÄR en stor omställning att bli småbarnsförälder.
Att gå från att vara två till tre är stort och
omtumlande. ”Men det fantastiska är att man känner
en enorm kärlek redan när barnet ligger i magen”,
berättar Louise. ”Alla känslor till sitt barn, det är svårt
att beskriva. Med det nya livet och helt andra rutiner
än man var van vid, så känns det skönt att man är två
som hjälps åt och stöttar varandra”, fortsätter hon.
En vanlig dag kan se ut så här: Hugo vaknar kl 8,
och det är matdags. Sen skötsel och mys. Han kanske
ligger i babygymmet en stund. Därefter
mat igen och vila före lunch. Louise
försöker passa på att koppla av när
Hugo sover. På eftermiddagen brukar det
bli promenad eller besök på BVC:s Öppet
hus för att träffa föräldragruppen. Louise
delar gärna deras dagar på instagram,
följarna får ta del av många härliga
Hugoinlägg!

är bokad lördagen den andra mars i Mariakapellet i
Tranås församlingshem. Mariakapellet valdes för att
det var en kombination av ledighet rätt helg. Det är
familjärt och gästerna kommer nära. Och så finns
församlingssalen en trappa ner, bra plats för dopkalas!
Dopinbjudningar är redan utskickade till släkt och
några vänner. ”Maten fixar vi själva med hjälp av
familjen. Dopklänning lånar vi på pastorsexpeditionen”,
säger Louise.

PRÄSTEN Hannah Klint Lidegran

har varit hemma hos dem för
dopsamtal. Hannah gick igenom
dopgudstjänstens utförande, frågade
om önskemål på sånger och psalmer
och om sångsolist.
Prästen berättar också om vilka
texter som ska läsas och frågar om
någon av föräldrarna vill läsa en
text. Om de vill får de gärna, annars
läser församlingens dopvärd. Finns
det faddrar?, frågar prästen. ”Vi
har valt att inte ha det till Hugo”,
säger Louise. ”Vi tror och hoppas
att släkten ställer upp om det skulle
behövas.” Louises syster
Josefine ska sjunga sången
”Du är allt”. Just den
sången betyder mycket
för dem. ”Vi har spelat
den för Hugo sedan
han låg i magen och
orden beskriver så fint
den villkorslösa kärlek
vi känner för honom”,
berättar Louise.

DET KÄNDES

självklart att Hugo
skulle döpas i Svenska kyrkan. Louise
tycker det är en fin tradition. Själva är
de inte så kyrkligt aktiva eller flitiga
kyrkobesökare. Oftast blir det i samband
med dop eller vigslar. Men
det är mysigt, fint och
stämningsfullt i kyrkan.
Det är något visst, det
berör och känns högtidligt.
Kyrkan känns också som en
trygghet som behövs i livet.
När hon var yngre var hon
med i ”Ansgar ungdom”
i Österbymo. Andra fina
minnen är skolavslutningarna
i kyrkorna i Sund och
Norra Vi. Dopgudstjänsten
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Du är allt jag nånsin önsk
Du är allt jag nånsin drömat
Du är den som får mig mint
Alla drömmar jag har glömnas
Och du är den som får mig t
Du är den som får mig le hoppas
All min kärlek får du bära
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HUGO HAR varit pigg och glad under

hela pratstunden. Men nu ringer matoch sovklockan. Efter en nappflaska blir
ögonlocken tunga och han somnar snart gott
i soffan. ”Vi ser fram mot dopdagen och en
fin ceremoni med nära och kära som kommer
för Hugos skull” avslutar Louise.
Jessica Henning text
Pelle Wågenberg foto

Svenska kyrkan erbjuder enskilda dopgudstjänster på lördagar. På söndagar erbjuds dop i mäs�san/gudstjänsten. Du som blivit förälder får brev
på posten med de olika möjligheterna. Det finns
fyra präster i Tranås pastorat som turas om att
ansvara för doplördagarna. När dopet bokats
kontaktar prästen familjen och bestämmer ett
dopsamtal. Det brukar äga rum hemma hos familjen. På dopdagen träffas man i kyrkan en
stund innan. En dopvärd, som är en särskild representant från församlingen, är där för att hälsa
ditt barn välkommet. Alla barn som döps får en
dopdroppe av glas. Den hängs upp i ett dopträd
inne i kyrkan där dopet har ägt rum. Vid Kyndelsmässodagen (i slutet av januari eller i början av
februari) bjuds barnen som döpts under året in till
en gudstjänst för att hämta sin dopdroppe.
Dopklänning finns att låna. Man har också möjlighet att låna något av våra församlingshem
för dopkalas. Nästkommande mässa/gudstjänst
kommer vi att be för ditt barn i församlingens
förbön. För bokning av dop kontaktar man pastorsexpeditionen på tfn 0140-674 00 eller
e-post tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
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Pelle Wågenberg
foto

SÅ HÄR GÅR DOPET TILL:
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Notiser

Vill du engagera dig
ideellt i kyrkan?

Öppettider
Tisdagar kl. 9.30-12.30
Torsdagar kl. 14.00-16.00
(Torsdagar även stickcafé)
Fredagar kl. 9.30-12.30
Stängt röda dagar/helgdagar/
klämdagar. Sista torsdagen Lyktan
är öppet för terminen är 23 maj.
Skärtorsdagen och torsdagen innan
midsommarafton har vi öppet som
fredag.

Sista Lyktan före
sommaruppehållet är
torsdagen den 20 juni kl.
9.30-12.30
Sommarstängt vecka 26-34

Kyrklunch meny
våren 2019
17/4
24/4
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6
12/6

Påsktallrik
Indisk linssoppa
Frittata med rostad potatis
Spansk torskgryta
Pyttipanna
Pastasallad med sås
Hamburgare, bröd, sallad
Sill och potatis, 		
jordgubbsbakelse

Palmsöndagen

Vi har många olika verksamheter
och evenemang för dig som är sugen
på att engagera dig ideellt i Svenska
kyrkan.
Kom förbi pastorsexpeditionen,
Majorsgatan 1 eller ring 0140-67400
alternativt skicka mail till
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se
så får du ett dokument att fylla
i med frågor om vad för typ av
verksamhet du är intresserad av.
Välkommen!

Kyrklunch med påsktallrik
Onsdagen den 17 april kl. 12.00
i Tranås församlingshem
Vi serverar påsktallrik, 50 kr.
Föranmälan senast 15 april till
pastorexpeditionen tfn 0140-67400.

Söndagen den 14 april
Kollekt och avslutning av
fastekampanjen. Möjlighet att lämna
in fastekampanjens pappersbössa i
samtliga gudstjänster.
Kl. 11.00 Tranås kyrka
Mässa. Kyrkkaffe.
Kl. 11.00 Adelövs kyrka
Ekumenisk gudstjänst. Adelöv/
Linderås kyrkokör och The Angels.
Bibelutdelning till 5-åringar.
Pannkakstårta i församlingshemmet.
Kl. 17.00 Sommens församlingsgård
Gudstjänst. Kyrkkaffe.
Kl. 18.00 Linderås kyrka
Gudstjänst.

Nationaldagsfirande 2019

Påsklunch i Linderås
Påskdagen den 21 april.
Ekumenisk påskmässa kl 11.00.
Sång av Adelöv/Linderås kyrkokör.
Därefter påsklunch i
församlingsgården, 50 kr.
Anmälan senast 16 april till
pastorsexpeditionen tfn 0140-67400
eller:
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Den 6 juni i Folkets Park. Kom och
fira friluftsgudstjänst kl. 10.00.
Präst, Carl Magnus Alstermark.
Musiker, Mariette Lagg.

Sommaruppehåll efter 12/6.

Valborgsmässofirande

Valborg i Säby

Ekumenisk valborg i Linderås

Våreld, vårtal, vårkör! Elden tänds kl. 20.30.
Kaffeservering i kyrkskolan. Korvgrillning vid brasan.
Vill du vara med i vårkören,
så är det övning i Säby kyrka kl. 19.30.
Vårtalare: Carl Magnus Alstermark
Som en del i vårt miljöarbete: inga fyrverkerier.

Kl 19.30 Andakt i kyrkan
Därefter går vi gemensamt till elden.
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Gökottor Kristi
Himmelsfärds dag
torsdag 30 maj
Ekumenisk gökotta i Torsebo
Kl 8.00. Mattias Eriksson, präst.
Sång. Medtag stol och kaffekorg.
Ekumenisk gökotta i Sundsmålen
Kl 8.00. Hannah Klint Lidegran,
präst. Mariette Lagg, musiker.
Sång av Adelöv/Linderås kyrkokör.
Medtag stol och fikakorg.
Gökotta vid Tranås kyrka
Kl 8.00. Carl Magnus
Alstermark, präst. Småländska
paviljongsorkestern.
Kyrkkaffe under tallarna.
Vid regn i kyrkan.

Vårens konfirmationer
Söndagen den 19 maj kl 10.00
Tranås kyrka.
Söndagen den 19 maj kl 14.00
Tranås kyrka.
Söndagen den 26 maj kl 11.00
Linderås kyrka.
Du som är född 2005 kommer
under våren få ett utskick inför
nästa konfirmandår!

Gudstjänster i Sommen
I maj-augusti kommer gudstjänsterna i Sommen att hållas i
Holavedskapellet. Därefter är de i
församlingsgården.

Följ oss:
www.facebook.com/
SvenskaKyrkanTranas
www.instgram.com/
svenskakyrkan_tranas

Konserter i
försommartiden!
Vårkonsert med Adelöv/Linderås
kyrkokör och The Angels
Söndagen den 26 maj kl 18.00,
Adelövs kyrka.
Konsert med Bel Canto
Söndagen den 9 juni kl 18.00,
Linderås kyrka.

MC-gudstjänst i Säby

Sommarkyrka i Linderås
Vecka 26 kommer vi ha
sommarkyrka i Linderås. Måndag
24/6 – söndag 30/6.
Hela programmet för
sommarkyrkan kommer i nästa
nummer av Kyrktuppen den 13 juni.
Det blir fikaservering, andakter,
sång och musik, guidning,
bakluckeloppis, pilgrimsvandring
och mycket mer.

Bakluckeloppis

Lördagen den 29 juni kl 10.00-13.30
på parkeringen utanför Linderås
kyrka och församlingsgård.
Bokning av plats för din bil på tfn
0140-67400 eller tranas.pastorat@
svenskakyrkan.se senast fredagen den
14 juni.

Kostnad för platsen: 50 kr.

Kyrkan går till sjöss med Boxholm II

Tioårsjubileum!
Onsdagen den 29 maj kl 19.00
Säby kyrka
Svenska kyrkan och Turnpike MC
anordnar en motorcykel-gudstjänst.
I år är det för 10:e gången. Präst,
Ulf Svensson. Sång och musik av
Mariette Lagg, Maria Broman
och Mattias Enell. Kollekt till
diakonin. Servering/försäljning av
kaffe och grillad korv innan och
efter gudstjänsten. Alla är hjärtligt
välkomna med eller utan motorcykel.
Efter gudstjänsten kommer en MCkortege att köras genom Tranås.

Ekumenisk
pingstkonferens i Adelöv
Fredag 7 juni - söndag 9 juni.
Se mer information i kommande
annonser.

TACK!
Avresa söndagen den 23 juni kl 11.00 från Tranås hamn.
Friluftsgudstjänst vid Bendrix park. Präst, Mattias Eriksson.
Trumpet, Tommy Ljung. Tag med kaffekorg. Hemkomst ca 15.00.
Obs! ANMÄLAN pga begränsat antal platser. Start för anmälan den
10 juni kl 08.00 på tfn 0140-674 00.
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Stort tack till alla som var med
och bidrog till julkampanjen ”En
flicka är född”. Julkampanjen pågick
mellan första advent – trettondedag
jul. I Tranås pastorat samlades
in 203 000 kr. Fantastiskt roligt
att vi i Tranås kan bidra med så
generös gåva till Svenska kyrkans
internationella arbete!

Påsken i
kyrkan
Påskafton den 20 april

Kl. 23.00 Påsknattsmässa i Tranås
kyrka. Mattias Eriksson.

Påskdagen den 21 april

Skärtorsdagen den 18 april

Kl. 18.30 Skärtorsdagsmässa i Adelövs kyrka.
Carl Magnus Alstermark.
Kl. 19.00 Skärtorsdagsmässa i Tranås kyrka.
Mattias Eriksson, Susanne Jackson,
Maria Fröjd. Körsång.
Kl. 20.00 Skärtorsdagsmässa i Linderås kyrka.
Carl Magnus Alstermark.

Kl. 10.00 Ekumenisk påskgudstjänst i Hult.
Kl. 11.00 Påskmässa i Tranås kyrka. Carl Magnus
Alstermark. Susanne Jackson. Sång av Säby/
Tranås kyrkokör. Kyrkkaffe i kyrkan efter
mässan.
Kl. 11.00 Ekumenisk påskmässa i Linderås kyrka.
Hannah Klint Lidegran. Adelöv/Linderås kyrkokör. Astrid Lagg, flöjt.
Påsklunch i församlingsgården, kostnad 50 kr.
Anmälan senast 16/4 till pastorsexp
tfn 0140-674 00 eller
tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Annandag Påsk den 22 april

Kl. 10.00 Ekumenisk Emmausvandring.
Immanuelskyrkan ansvarar. Start från
”Gapskrattet” bakom stadshuset kl 10.00.
Avslutning i Immanuelskyrkan.
Mattias Eriksson.
Kl. 11.00 Ekumenisk Emmausvandring i Linderås. Se mer info i kommande annonsering.
Kl. 18.00 Musikal med saxofonkvartetten
Sax au four i Adelövs kyrka. Musik från olika
musikaler.
Andakt, Mattias Eriksson.

Långfredagen den 19 april

Kl. 11.00 Ekumenisk långfredagsgudstjänst i
Adelövs kyrka. Hannah Klint Lidegran.
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i Säby kyrka.
Susanne Jackson.
Kl. 17.00 Långfredagsgudstjänst i Holavedskapellet.
Susanne Jackson. Sång av Chorus Nova.
Kl. 18.00 Långfredagsgudstjänst i Linderås kyrka.
Hannah Klint Lidegran. Sång av Adelöv/Linderås
kyrkokör.

Välkommen till
kyrkan i Påsk!
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Hur knasigt det än blivit
så fortsätter kyrkan att...
JULSAKER i november … semlor på annandag jul ….och 13 grader i mitten av
februari. Hur har det blivit med allt egentligen? Japp, ibland är vår oro och
våra funderingar befogade, såklart. Mycket, kanske det mesta, är föränderligt
och det kan skapa oro.
I FLERA sammanhang träder kyrkan fram som den som bevarar traditioner, gör

samma sak år efter år, och det finns något väldigt skönt i det. En vila. Oavsett
vart ”vindarna blåser” och hur knasigt det till exempel blivit med mycket så
firar kyrkan envist t ex PÅSK. På liknande sätt, år efter år (du kan se på sidan
till vänster i vilka kyrkor och vid vilka tider du kan uppleva påskens budskap och
drama denna gång).

FASTAN som manar oss till eftertanke inleds med askonsdagen som i år infaller
den sjätte mars. I 40 dagar varar så fastan. På vilket sätt låter du fastan bli
synlig i ditt liv? Är denna tid viktig för dig? De två sista veckorna i fastan kallar
vi ibland för passionstiden. Och så, stilla veckan, påskveckan. Den börjar med
palmsöndagen och slutar med påskdagen. Då upptäcker kvinnorna, som ska
besöka graven, att den är tom!

OM det är möjligt för dig skulle jag önska att du fick uppleva hela dramat.

Det är något alldeles visst att på skärtorsdagskvällen vara tillsammans, så som
lärjungarna var tillsammans, och dela bröd och vin med varandra - allvaret och
sorgen det går att känna i kroppen. Altaret kläs av och ljuset släcks. Allt för att
vi vet vad om skedde sen. På långfredagen firar vi enkel gudstjänst. Stilla,
avskalat så väl med instrument som utsmyckning i kyrkorummet.

PÅ PÅSKDAGEN är det fest och om det talar kyrkorummet, musiken och

prästen. Glädjen är djup och innerlig ”Jesus Kristus är uppstånden, sjung det ut
kring världen all” Svenska psalmboken psalm 148. När dagen blivit natt och ännu
en morgon gryr så är det annandag påsk och två lärjungar möter den uppståndne,
på riktigt!

FASTAN, passionstiden och påsken är viktig för kyrkan såklart, eftersom det
är kring detta resten av kyrkoårets texter och tankar kretsar. Liv och död och
liv igen! Jag önskar att vi alla kunde känna och uppleva att det är viktigt på
riktigt också för oss som människor idag! Det är en skatt att upptäcka att
någon gått före, vill dela min sorg, smärta och glädje. Inte minst tror jag det är
viktigt för oss som lever idag att någon gång stanna upp, alldeles stilla, se sig
omkring, fundera över vad som ger mig livslust och göra val i livet som
baseras på det.

Hannah Klint Lidegran , präst
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För alla barn!

ÖPPET HUS
Här finns barnledarna Amanda, Anneli och Susanna.

Vi har öppet tisdag-fredag 9.30-12.00 för föräldrar och barn 0-6 år och börjar alltid
med en sångstund, därefter är det fri lek, fika och förstås veckans pyssel.
Vi vill tillgodose våra besökares önskemål så mycket som möjligt.
Eftersom de lite äldre barnen behöver utmaningar för att utveckla sin finmotorik och
sitt intresse för siffror och bokstäver har vi denna termin skapat en aktivitetshörna
som har blivit populär.
Varmt välkomna till Tranås församlingshem och Öppet hus!

SOMMARKUL
Vi

kommer hitta på saker såsom pyssel, lekar, utmaningar
och annat skoj!
Period 1: vecka 25: 17-20 juni, måndag-torsdag, födda 2009-2010.
Period 2: vecka 26: 24-27 juni, måndag-torsdag, födda 2011-2012.
Tid: kl. 09.00 – 15.00.
Plats: Tranås församlingshem, Majorsgatan 1.
Kostnad: Gratis att delta.
Anmälan: via Tranås kommuns hemsida www.tranas.se senast 16 maj.
Information: Lunch och frukt serveras alla dagar.
Obs. Begränsat antal platser.
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Svenska kyrkans
fastekampanj 2019

Samma himmel – samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.
Årets fasteperiod och kampanj
sträcker sig från askonsdagen
den 6 mars till palmsöndagen
den 14 april. Fastetiden är en
tid för eftertanke i livet. Ordet
fasta kanske många först och
främst förknippar med att
avstå från mat.

Det kan ju vara svårt att avstå
från all mat men ett alternativ
kan vara att man väljer bort vissa
råvaror. Man kan t ex köttfasta
eller sockerfasta. Det kan även
finnas andra typer av fasta som inte
är matrelaterade. Jag har hört att
en del fastar från sociala medier.

Att man tar en paus från Facebook,
Instagram osv under denna period.
Fastan pågår i 40 dagar så det kan
nog kännas som en utmaning! Jag
skulle nog ärligt talat ha lite svårare
för det, och fler med mig tror jag.
Det låter ju konstigt att säga så, att
man inte kan avstå från att kolla
på vad andra har för sig ens under
en dryg månad, när människor i
katastrofdrabbade länder har det
betydligt värre. Men det är väl
så, man lever det liv som man gör
och vi får göra vårt bästa för att
hjälpa andra som lever i en annan
verklighet – i ett liv med otrygghet,
katastrofer, krig och svält.

Här i Tranås Pastorat har vi
på många olika sätt bidragit
till insamlingen. Vi har haft
gudstjänster och konserter
där kollekten har gått till
fastekampanjen. Vi har även
arrangerat semlecaféer, föreläsningar,
torsdagsmysik, trivselkvällar, retreat
och pilgrimsvandring. Pappersbössor
att samla sitt bidrag i har funnits
att hämta i våra kyrkor och
församlingshem och vi har sålt
bröd på Midfastosöndagen – allt till
förmån för fasteinsamlingen.
Stort TACK till alla som bidragit
med en gåva!
Jessica Henning
text

Bakom varje siffra finns en människa
135 miljoner människor är i
akut behov av humanitärt stöd.
En siffra svår att förstå, men
bakom den finns människor
som fått sin trygghet
sönderslagen av krig, våld
och naturkatastrofer. Svenska
kyrkans internationella arbete
stödjer humanitära insatser
över hela världen.
Var med och kämpa för människors
rätt att få resa sig starkare ur en
katastrof. Dina gåvor används
där behoven är som störst och
räddar liv – de bidrar till hopp och
värdighet. Tack!

Humanitärt stöd som ser hela
människan
Krig, våld och naturkatastrofer slår
sönder miljoner människors tillvaro
varje dag. Varje person som drabbas

har rätt till trygghet, värdighet och
behöver stöd för att leva vidare. Att
rädda liv och lindra nöd är alltid
högsta prioritet när katastrofen är
ett faktum.
De som drabbas hårdast är de
som från början har minst resurser
eller saknar skyddsnät. Svenska
kyrkans internationella arbete
stödjer katastrofinsatser över
hela världen. Det ger människor
möjlighet att:

Känna trygghet. Tak över
huvudet, mat och rent vatten gör att
människor överlever. Det ger också
kraft att våga tro på tillvaron igen.
Hitta ett sammanhang. När
människor kan påverka sina liv
minskar stress, oro och psykisk
ohälsa. Delaktighet, möjlighet att
organisera sig och vara aktiv gör det
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lättare att bygga en ny vardag.

Få möjlighet att utvecklas.
Utbildning, självhjälpsgrupper och
spar- och lånegrupper – en trygg
inkomst eller en buffert minskar
utsatthet och bygger självständighet.

Resa sig starkare. När
människors behov står i fokus och
humanitärt stöd utformas med
respekt för individen växer tron på
framtiden.
Källa: www.svenskakyrkan.se

Vill du vara med och bidra till
Tranås pastorats insamling till
kampanjen –
swisha valfritt belopp till
123 019 3656.
Tillsammans kan vi rädda liv
– och bidra till hopp och
värdighet. Tack!

Retreat i Säby

Jag kan bara rekommendera alla att ta
chansen nästa gång det
erbjuds retreat i
Tranås pastorat. Om
du vill träffa dig själv
helt kravlöst vill säga
;-)
Jag har

i helgen varit på retreat och är nu
tillbaka i verkligheten igen... Det känns lite så, som
att retreaten inte är en del av min vanliga verklighet. Jag tänkte dela lite tankar med er om hur jag
upplevde helgens 24-timmars retreat. Jag inser när
jag börjar att det är lika enkelt att beskriva som det
är enkelt att måla ett självporträtt med armbågen.
Men lite konturer kan jag nog åstadkomma.

Mina förväntningar inför helgen var två, egentid
och att slå mig ner vid dukat bord. Jag måste säga
att förväntningarna överträffades med råge. Jag
slapp att laga mat och jag fick verkligen träffa mig
själv och ha egentid, tid med mig själv. Den där
personen som bor inne i mig men som oftast döljs
av alla krav, måsten och känslan av otillräcklighet
som ploppar upp.

Vi började

fredagskvällen med ett avslappnande yogapass och efter det var det dags att gå in
i tystnaden på riktigt. Vi åt sen vår kvällsmat under
tystnad och bara lite stillsam musik i bakgrunden.
Om du vill känna vad maten verkligen smakar så
skulle jag råda dig att äta under tystnad, att sedan
göra det tillsammans med 14 andra gör upplevelsen
ännu mer speciell. Det är konstigt hur man kan
uppleva gemenskap tillsammans med andra som
man inte känner bara genom att vara, helt ordlöst.
Efter kvällsmaten var det min tur att få massage
vilket var mycket välgörande för kropp och själ.

Kvällen avslutades med kristen djupmeditation

Tänk er att få andas! Verkligen andas både ut

i kyrkan. De av oss som valt att ta med sig madrasser och övernatta fick sedan göra det i Säby kyrka.
Det var en fantastisk upplevelse som jag verkligen
kan rekommendera alla som får chansen att göra.

och in och känna hur syret fyller kroppen. Så var
retreaten. Jag behövde inte prestera, bara vara! Andas, äta, vila och tänka klart en tanke innan nästa
tanke fick tillfälle att komma.

inleddes med mindfulness och
Min favoritpärla i frälsarkransen (Martin Lönne- Lördagen
frukost och fortsatte sedan i retreatens anda, jag

bos böneradband) är den blå pärlan, bekymmerslöshetens pärla. Retreaten gjorde att jag kunde, för
en stund, bli omsvept av bekymmerslöshetens blåa
filt och bli buren en liten bit.

passade på att ge mig själv ett fotbad medan jag
bara var med mina egna tankar. Innan vi skulle
skiljas åt hann vi också äta lunch, dansa och ha en
avslutande andakt i kyrkan.
Carolin Falk
text

Ordet retreat är engelska och kan översättas
med ”reträtt”. Innebörden är att dra sig tillbaka
i stillhet. Retreaten är ett tillfälle att reflektera
över vad som är viktigt i livet. På retreaten står
själen och andligheten i centrum.
Retreat kommer tillbaks i höst, håll utkik efter
mer info.
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Samtal om tro och liv
–

Nu har en dryg termin gått för den grupp som
startade i slutet av september. Fyra personer har
tillsammans med två ledare gemensamt vandrat
på trons väg för en liten stund. Under de första
träffarna är det mycket fokus på sökarnas liv så
som det hittills har varit. Det finns en tanke med
att det ser ut så, vi tänker nämligen att tro och liv
hör ihop. Så var och ens livsberättelse får mycket
utrymme i början.

bibelsamtal

Varannan tisdag står Lyktans dörr öppen,
mellan 14 och 16, för den som vill komma
på bibelsamtal. Under enkla former samlas
de som vill delta för att utgå från den
kommande söndagens evangelietext. Ungefär
en timme brukar samtalet få löpa fritt. Vissa
gånger håller sig samtalet nära texten, andra
gånger hamnar vi längre ifrån den. Efter
samtalet om bibeltexten finns möjlighet att
ta en enkel fika och fortsätta gemenskapen
runt bordet med samtal om vardag och liv.
Dessa stunder på Lyktan brukar bjuda på
god stämning och många skratt. Välkommen
in om du är sugen på bibel och fika!

I mitten av varje tillfälle har vi också tagit ett
enkelt kvällsfika. Efter fikat har vi fokuserat på en
specifik fråga som sökarna lyfte vid första tillfället.
Eftersom sökarna är en gåva till vår församling,
då de vitaliserar hur vi tänker och talar om vår
tro, så blev de också välkomnade in i församlingsgemenskapen i högmässan i Tranås kyrka den 18
november.
Många samtal om stort och smått i livet och tron
har det blivit. Vissa väldigt djupgående, andra inte
lika mycket så. Men alltid med ett stort allvar för
den enskildes frågor och tankar. Frågan är om det
inte varit lika många goda skratt som det varit allvarliga samtal. De där går ju hand i hand, allvaret
och skrattet. Som livet är självt, helt och trasigt om
vartannat. Snart får vi alla vandra vidare på trons
väg på egen hand, men innan dess får vi vandra
tillsammans ännu en stund och fira ytterligare
några gudstjänster tillsammans.

,

Mattias Eriksson präst

Meditation

Kristen djupmeditation
Tisdagar kl 17.30 i Tranås kyrka
Efter en kort guidning med avspänning och bön
sätter vi oss i stillhet och mediterar. Under meditationen får kroppen vila och stressrelaterade besvär
får möjlighet att läka. Fokus för meditationen är
kroppshållningen, andningen och förhållningssättet till tankarna.

,

Mattias Eriksson präst

Pilgrimsvandringar
Mindfulness meditation i sommar
28 juni

Tisdagar kl 9.00 i Mariakapellet,
Tranås församlingshem

Vi vandrar i trakterna kring Linderås i samband
med sommarkyrkan. Se mer info i annonsering.

I meditationen tränar vi på att vara i nuet och
att bli medvetna om våra tankar, känslor och
kroppens signaler. Genom acceptans och ett
”icke-dömande förhållningssätt” till oss själva
ökar möjligheterna till välbefinnande. Ordet
mindfulness kan översättas med ”medveten
närvaro”.
Efter meditationen finns möjlighet att köpa fika.
Meditationerna är gratis och man väljer själv när
man vill komma. Inga förkunskaper krävs.

21 juli kl 19.00

Kvällsvandring på Torpön. Meditativ vandring i
tystnad. Mer information kommer i nästa Kyrktupp som kommer ut veckan före midsommar.

Irma Hermansson
församlingspedagog

Alla är välkomna!
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Vi tackar:

Vid midsommar går jag
i pension! Så nu vill jag
tacka församlingsborna
för att jag fått vara er
värdinna och husmor
under många år. Det
har varit givande att få
arbeta i församlingen
med människor både
i glädje och sorg.
SOPHIA-projektet
(Social Och Praktisk
Handledning I Arbetet)
är nog bland det mest givande jag fått arbeta med.
Likaså att få jobba på julafton känns speciellt, det
kommer jag att sakna. Men nu kommer jag att ägna
mig åt min familj, de har klagat på mig sedan 90-talet!

Nu har det blivit dags
för mig att säga hejdå,
ett hejdå med blandade
känslor. 17 år i Svenska
kyrkans barnomsorg
har det blivit. 17 år
som gett mig fantastiska
erfarenheter att lägga
i ryggsäcken. Jag bär
med mig alla möten
med små som stora och
alla möjligheter det har
inneburit att arbeta hos
en arbetsgivare med
människan i fokus i alla
verksamheter.

I sommar kommer jag att odla Eko-blommor som
vanligt i Säby till våra kyrkor. Men jag kommer även
att vara i fjällvärlden lite oftare och hämta inspiration
till mitt hantverk. Jag kommer även att hålla i kurser
och föreläsningar där uppe. Jag har fått mycket glädje
här i församlingen genom åren, och har försökt att leva
efter den gyllene regeln Matt 7:12: ”Allt vad ni vill att
människorna skall göra för er, det ska ni göra för dem.”
Och att alla människor har samma värde!

Att utanför mina huvudsakliga arbetsuppgifter som
jag trivts oerhört bra med även få möjlighet att
exempelvis följa konfirmanderna en liten bit på vägen
och tillsammans med kollegor spela upp Harry Potter
i kyrkan för skolungdomar eller stå vid grillen på de
populära loppisarna.
Det har bidragit till mycket arbetsglädje och en påminnelse om vilka fantastiska verksamheter Svenska kyrkan
i Tranås erbjuder. Nu har det blivit dags att bli fler erfarenheter rikare i mitt arbetsliv och jag byter bana helt.
Tack för allt!

Monica Broman

Efter 5 år i Tranås
pastorat har jag nu
valt att lämna min
tjänst. Jag har under
dessa år jobbat inom
barnomsorgen. År
2014 började jag min
tjänst på Märtagården
och Mariagården där
jag trivdes väldigt bra.
Efter 3 år fick jag
förfrågan om att jobba
ute på landet i Adelöv
där jag varit fram tills
februari 2019. Jag är väldigt tacksam för den tid jag
har jobbat här. Jag har genom åren samlat på mig
mycket erfarenhet, utvecklats både inom arbetet och
som individ och fått äran att jobba med underbara
människor. Men nu har jag valt att testa på något
nytt och kommer att jobba i Aneby kommun framöver
för att sedan inom en snar framtid börja plugga till
förskollärare.

Karolina Gustavsson

Första augusti 2009 började
jag på Märtagårdens fritidshem
som lärare med inriktning
fritidshem. Tidigare har jag
jobbat på fritidshem på skolor
i Rydsnäs och sedan Sommen.
Jag har trivts väldigt bra
på Märtagården och under
åren har jag fått lära känna
många härliga barn och deras
föräldrar.
Nu går jag vidare till
Norrskolan där jag jobbar som
lärare i en etta.

Stort tack alla kollegor och alla andra personer inom
verksamheten för dessa fina år!

Tack för de här 10 åren!
Anneli Alstermark
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Marigona Berisha

Välkomna till oss!
Att arbeta
i Svenska
kyrkan är inte
nytt för mig.
2000 började
jag arbeta
i Boxholms
församling, där
jag under åren
har arbetat som
kyrkvaktmästare,
kyrkogårdsarbetare, barn- och ungdomsledare samt
administratör. De senaste fyra åren har jag arbetat
i Folkungabygdens pastorat som administratör inom
begravningsverksamheten.
När jag läste annonsen om att Tranås pastorat sökte
ny assistent i receptionen kände jag direkt att den
tjänsten är som klippt och skuren för mig. Jag trivs
med att vara spindeln i nätet och att ge service till både
församlingsbor och kollegor. Jag ser nu med spänning
och förväntan fram emot att vara en del i detta
fantastiska arbetslag och i ett pastorat som alltid har
något på gång.
			

Cirkeln sluts, skulle man
kunna säga. Från våren
1977 till våren 1984
verkade jag inom Säby
församling. Till att börja
med som vikarierande
kyrkvaktmästare i Säby
kyrka, efterhand tillkom
fler uppgifter och under
en tid var jag vikarie för
vaktmästarna även i Tranås
kyrka och Holavedskapellet.
Jag fick också hjälpa till
med kyrkobokföringen,
som det hette på den tiden,
vilket ledde till att jag så
småningom hamnade på Skatteverket när de övertog
den verksamheten från kyrkan. Samtidigt bytte det
namn från kyrkobokföring till folkbokföring. Men nu
är jag alltså efter 27 år tillbaka som kyrkvaktmästare
i Tranås pastorat. Mycket har naturligtvis ändrats på
dessa år men samtidigt så är vissa saker oförändrade
och trots att det gått 35 år så kommer jag ihåg var
bland annat vissa nycklar hänger och var vissa saker
förvaras. Det känns fantastiskt bra att vara tillbaka!
Mikael Snive

Malin Nyström

Jag heter Anna Rydholm.
Jag började på
Linneagårdens förskola
i Linderås i slutet av
januari. Jag har tidigare
arbetat flera år inom
detaljhandeln, men efter
föräldraledighet kände jag
att det var dags att göra
något annat i livet. Jag
valde att utbilda mig till
förskollärare vid Jönköping
University och tog
examen i början av 2019.
Anledningen till att utbilda mig till förskollärare är
främst att få arbeta tillsammans med barn och få ta del
av deras underbara tankar om livet och omvärlden. Jag
vill som förskollärare ge alla barn goda förutsättningar
att utvecklas och lära.
Jag bor i Aneby tillsammans med min familj, sambo
och två barn. Mycket av min fritid ägnar jag åt mitt
och vår dotters gemensamma intresse: hästar. På grund
av vår sons fritidsintresse får vår familj möjlighet att
besöka många av landets olika motocrossbanor.
Så här skrev Kyrktuppen om
Mikael Snive förra gången han var
vaktmästare i Säby 1978!

Jag har fått ett varmt välkomnande och det känns
spännande att få påbörja ett nytt kapitel i livet!
Anna Rydholm
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rofeten Hosea skriver ” Låt oss lära känna honom, låt oss sträva efter kunskap om
Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett
regn, ett vårregn som vattnar jorden.” (Hos 6:3).
Närvaron av Gud kan ibland upplevas som ett stilla vårregn som vattnar jorden.
När man så här i vårtid vandrar längs vägen med alla dessa känslor som lukter, syn-och
hörselintryck är det lätt att uppleva Guds närvaro.
Profeten säger att vi ska lära känna hans skaparhand, men det som också är viktigt är
att lära Guds räddande hand. Det gör man lättast genom Jesus.
Vi går nu snart in i påskens mysterium som ytterst handlar om hur Gud genom Jesus
död och uppståndelse räddar/frälsar en hel värld. Att lära känna Jesus det är som
ett vårregn som fullkomligt sköljer över oss på ett positivt sätt. Att ta del av allt
det han gjort för oss det är det mäktigaste jag som människa kan få uppleva.
Gud förvandlar människor från mörker till ljus, från död till liv, från förtvivlan till
glädje.

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 och torsdag kl. 8-15. Onsdag 10-15, fredag 8-14. Lunchstängt alla dagar 12-13.
Besökstid varje vardag kl. 10-12. Diakoniexpedition: måndag och torsdag 10-12.
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