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erren visar sin förunderliga
makt varje år varje vår
vad är det Gud vill ha sagt
när naturen föds igen
Jag vill ge dig av min kraft
visa vad jag förmår
och läka alla dina sår
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Vi vill ha konkreta bevis för hur
saker och ting fungerar
Den mörka tiden på året ligger nu bakom
oss och närmast stundar påskhelgen med dess djupa
mysterium. För visst är det ett riktigt mysterium som
utspelar sig under påsken. Från Jesus instiftande av det
nya förbundet under den sista måltiden med lärjungarna
under skärtorsdagen, till en ångestfylld natt och
gripandet av Jesus i Getsemanes trädgård. Vidare till
långfredagens plågsamma död och lärjungarnas sorg,
rädsla och förvirring. Där allting sedan kulminerar i
påskdagens ofantliga glädje och den uppståndne Jesus.
Det är ett drama av ofantliga mått som inte riktigt går
att begripa.
I arbetet med

ungdomar och konfirmander är
det inte alls ovanligt att frågan om hur det egentligen
är möjligt att Jesus återuppstår, dyker upp. ”Det är
omöjligt, det går inte”, är ofta förekommande fraser
som kan sägas i dessa samtal. Det är fullt berättigade
meningar, för det är svårt att förstå hur det egentligen
gick till när Jesus besegrade döden och befriade oss
från synden. Men det kanske just är det som är en av
poängerna, att vi inte ska förstå det fullt ut.

Vi människor är

vetgiriga och törstar efter
kunskap och vi vill ofta ha konkreta bevis för hur
saker och ting fungerar. Vi som lever just i denna tid
av mänsklighetens historia är väldigt vana vid nya
forskningsrapporter om väldigt mycket.
Forskningen och
utvecklingen går
framåt i en rasande
fart och vi får mer
och mer kunskap

om det mesta. På så sätt är det inte alls konstigt att
påskens drama väcker frågor inom oss. Frågor som
varken forskning eller vetenskap kan besvara. Och det
är heller inte det som är viktigt när det kommer till just
påskens händelser. Det viktiga är att vi vågar tro på den
plågade, korsfäste och uppståndne Jesus.

I påskens drama

ställs tron på sin spets, vågar vi
tro att Jesus faktiskt pinades och dog på korset för alla
människors skull? Vågar vi tro på att Jesus uppstod
igen på den tredje dagen?

Själv är jag en av dem som gärna ställer frågor
kring hur det hela faktiskt är möjligt och jag förstår det
inte alls fullt ut. Men jag vågar verkligen tro på det. Jag
vågar släppa min kunskapstörst och vetgirighet i det här
fallet och bara tror på att Jesus faktiskt pinades, dog
och uppstod för min skull, för din skull och för alla
människors skull. Jag vågar tro på att Jesus besegrade
döden så att vi alla får möjligheten till ett liv efter
detta. Vi behöver inte ha kunskap om det, vi behöver
bara tro på det.
Det är verkligen

befriande!

Fredrik Hesselblom
fritidspedagog

FÖRÄNDRING
Många av oss känner sig trygga i rutiner, att veta
vad man ska göra. Att bryta en vana eller ett mönster i
livet är ett stort steg. Ett sådant steg kan vara när man
byter tjänst i arbetslivet. Känslorna är blandade för att
hoppa på något nytt, både plus och minus. En sorts
skräckblandad förtjusning kanske. Man vet vad man har
men man vet inte vad man får… Det kan kännas stort,
lite läskigt och spännande. Men samtidigt väger oftast det
positiva över. Att anta en utmaning, stimulansen att göra
något nytt, skaffa sig nya erfarenheter, vidareutveckling
och miljöombyte. Det sägs att man ska ha jobbat ett
år på samma tjänst innan man har gått igenom alla
arbetsuppgifter som en yrkesroll innebär. Kan man allt
sen? Vi kan väl enas om att så inte är fallet. Förändringar
sker hela tiden och man måste ”hänga med”, och kan
man någonsin bli helt fullärd? Hos oss har vi under årets
första månader välkomnat fem nya medarbetare och
avtackat en, presentation av dem finns i slutet av detta
nummer.

Alla 80 års-jubilarer som är medlemmar i
Svenska kyrkan får en inbjudan till gemensamt kalas.
Läs mer om detta trevliga firande på sid. 10.

Gudstjänster

I vår firar vi gudstjänster, gökottor,
konfirmationer, ekumenisk pingstkonferens, MCgudstjänst, vårkonserter och andakter. På sid. 12 finns
hela programmet.

Här finns plats för alla!

Kyrkoherde Carl Magnus Alstermark delar
med sig av sina tankar om att vara medlem i Svenska
kyrkan. Sid. 13.

På tal om förändringar så ser jag fram emot den
här tiden när ljuset kommer tillbaka. Ja det känns ju
nästan så, som om det varit borta ett tag och återuppstår
framåt mars. Naturen vaknar igen och vi har våren och
förhoppningsvis lite soliga dagar framför oss, lika härligt Årets största fasta i kristendomen börjar 40
dagar före påsk och avslutas på påskafton. Under denna
varje år!
tid pågår en av Svenska kyrkans stora insamlingar –
Act Svenska kyrkans fasteaktion. Sid 14.

Fastetiden

Att vara ideell
medarbetare
Är du intresserad

av att vara delaktig i vårt
församlingsliv? Här finns möjlighet för den som vill, att
vara med och hjälpa till på olika sätt. Jag har träffat
två av våra ideella medarbetare som berättar om sina
uppdrag på sid. 4-5.

Ord på vägen våren 2020

80-års kalas!

Stilla veckan och påsken

På palmsöndagen inleds Stilla veckan och vi firar
att Jesus till folkets jubel rider in i Jerusalem på en åsna.
En glädjens dag! Glädje som sedan byts ut till det stora
drama som ska ske under påsken. Sid 8-9.
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I detta nummer även läsning om stiftsfesten i
Linköping, praktikanterna Malin och Kenneth och så
öppnar vi upp för en ny mötesplats för gemenskap i
Sommen.
Håll utkik efter

nästa nummer kring den 11 juni!

Önskar alla en

fin påsk och härlig vår!

Jessica Henning
redaktör

Du är ideell och frivillig
Att vara ideell/frivillig medarbetare i Svenska kyrkan i Tranås innebär att du blir en viktig resurs i
kyrkans olika verksamheter. Du ger av din tid till dina medmänniskor. Du engagerar dig i det som
känns viktigt. Ditt engagemang är en del av Svenska kyrkans arbete.

Du kan hjälpa till i gudstjänsten som dopvärd och
kyrkvärd, vid kyrkluncher, som cafévärd, körsång, hembesök,
internationellt arbete, vid sommarkyrkan och andra evenemang,
barn- och ungdomsgrupperna, konfirmandgrupperna och
mycket mer. Som ideell arbetar man tillsammans med personal,
och man kan engagera sig i ett eller flera sammanhang, det får

man välja själv. Det skiftar mellan dagtid/kvällstid, vardag eller
helg. Man bestämmer själv om man vill vara med ofta eller
vid enstaka tillfällen. Tillsammans hittar vi det som kan passa.
Ibland behövs många och ibland färre. Uppdragen varierar.
Gemenskapen i alla våra verksamheter betyder mycket och som
ideell medarbetare är du värdefull för oss. Tillsammans bygger
vi församlingen.

Liane Rosenquist berättar hur det är att jobba ideellt.
Hur började du som ideell medarbetare i
Svenska kyrkan i Tranås?
– Sedan 1988 sjunger jag i Säby-Tranås kyrkokör, så jag har
under åren haft flera olika körledare. Jag är också förtroendevald
i Säby församlingsråd sedan kyrkovalet 2017 och med i
internationella gruppen. I mitt yrkesverksamma liv jobbade
jag som förskollärare, men när jag gick i pension 2015 kände
jag att jag ville fortsätta göra något meningsfullt och blev då
introducerad via kontakter att man kunde få jobba på Svenska
kyrkans café Lyktan, och på den vägen är det.

Vad brukar du vara med på?
– Jag är med i andaktsgruppen som åker ut till vårdhemmen i
Tranås med andakt, sång och fika. Det är väldigt uppskattat!
Likaså våra sommarcaféer, då vi under ett några veckor kommer
till vårdhemmen och bjuder på sommartårta och kaffe till
andakten. Jag är även med i uppvaktningsgruppen. Då kommer
man hem till de som är medlemmar i Svenska kyrkan som
fyller 90 och 95 år och uppvaktar med en blomma. 80-åringar
uppvaktar vi sedan ett par år tillbaka med ett gemensamt kalas
i våra församlingshem, och då är vi med och hjälper till med
servering, sång m.m.

Vad innebär en andaktsgrupp?
– Inför varje andaktstillfälle träffas vi veckan innan tillsammans
med musiker och någon av prästerna eller diakonerna.
Tillsammans planerar vi andakten och delar på de olika
ansvarsuppgifterna. Någon vill läsa en text, en annan be en bön.
Uppgifterna kan variera. Jag tycker det är så roligt och är med så
ofta jag kan.

Vad betyder det för dig att vara ideell i
Svenska kyrkan?
– Att man får vara en liten del i ett större sammanhang. Vara
med och få sprida det kristna budskapet som inger glädje och
hopp! Man mår bra av att göra något för sin nästa, man får
så mycket tillbaka. Det vi gör känns meningsfullt. Jag tycker så
mycket om att sjunga, och det får jag göra mycket nu!

Liane
Rosenquist

Har du något särskilt roligt minne?
– Det finns mycket, men ett kul minne är när vi var på
Lövstagården och julen skulle dansas ut. Vi dansade runt i salen
och alla vårdtagare, även de som var sittandes i rullstol, hängde
med så gott man kunde i rörelserna. Det var en glad stämning!

4

I Tranås pastorat har vi ett gäng Unga Ledare som
främst hjälper till med konfirmandarbetet. Där är de med
och planerar och genomför aktiviteter och andakter. Förutom
det mer praktiska arbete som de gör är tanken att de Unga
Ledarna ska fungera som en brygga mellan konfirmanderna och
de vuxna ledarna. För att kunna bli Ung Ledare måste man ha
konfirmerats. De Unga Ledarna har därför färska tankar och
idéer kring vad de själva uppskattade under sin konfirmandtid
vilket är oerhört värdefullt i vårt arbete att kunna möta alla
konfirmander på ett så bra sätt som möjligt. Som Ung Ledare
kan man vara med och hjälpa till vid andra tillfällen, som till
exempel vid fastlagsfesten och våra loppisar.
Albin Andersson är 17 år och studerar andra året på
Teknikprogrammet på Holavedsgymnasiet. Albin är Ung Ledare
i Tranås pastorat sedan tre år tillbaka, ett intresse som väcktes
under konfirmationstiden. – Jag tyckte konfirmandåret var
jättebra och trivdes med både gruppen och ledarna. Jag hade
kompisar i samma grupp men lärde även känna nya personer.
Under hela konfirmationstiden fanns det med Unga Ledare, jag
tyckte det verkade roligt och ville fortsätta.

När började du som Ung Ledare?
– Man får börja när man går i årskurs 9, så det gjorde jag.
Vi var några kompisar som tillsammans hoppade på detta!

Vad har ni för uppgifter?
– Vi är med på alla konfirmandträffar, resor och läger.
Vår uppgift är att hjälpa till med olika saker, hålla reda på
ungdomarna och att ingen blir lämnad utanför och så. Vi är
extra resurser kan man säga. Vi får hålla i egna aktiviteter och
jag tycker det är både bra och roligt att få in olika budskap
i aktiviteterna som komplement till övrig undervisning.

Hur ofta är du med?

Albin
andersson

– Varannan vecka har vi konfirmandträffar och jag är med så
ofta jag kan. Jag är även med i ungdomsgruppen Y-Voxx som
har träffar på torsdagskvällar varje vecka. Där är jag dock inte
med som Ung Ledare utan som deltagare.

Vad är roligast med att vara ideell
och Ung Ledare?
– Att göra detta tillsammans med sina bästa kompisar. Men
också att man har skaffat sig många nya kontakter med
både jämnåriga och med Svenska kyrkans personal. Både
som konfirmand och Ung Ledare har jag tyckt att lägret på
Gransnäs ungdomsgård varit bland det bästa! Våra Unga Ledarträffar är också jättekul, vi gör roliga saker som t ex spela
bowling. Jag kan verkligen rekommendera andra att ta chansen
att vara med!

Välkommen! sommarfest för ideella!

Lördagen den 16 maj arrangerar vi en sommarfest för alla
ideella med familj kl. 16.00 i Linderås församlingsgård.
Avslutas med helgmålsbön i Linderås kyrka kl. 18.00.
Anmälan till pastorsexpeditionen 0140-674 00 senast
13/5.

Vill du engagera dig ideellt hos oss?

Kom förbi pastorsexpeditionen, Majorsgatan 1, eller
ring 0140-67400 alternativt skicka ett 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. Hör av dig till oss! Man kan komma och testa
på första gångerna, man binder inte upp sig på något.
Välkommen!

Skulle du vilja testa någon annan av
Svenska kyrkans verksamheter som
ideell?
– Skolarbetet tar mycket plats, så tiden räcker inte till för något
mer just nu. Jag kommer vara med som Ung Ledare detta
läsåret ut, sedan får jag ta ett beslut om jag ska fortsätta i höst
beroende på om jag anser att jag hinner med.

Som ideell medarbetare får Du:

• arbetsuppgifter efter intresse • utbildning, råd och stöd•
gemenskap • ingen ekonomisk ersättning, men uppmuntran
av olika slag • glädje i uppgiften

Jessica Henning, text och foto
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Notiser

Stiftsfest i Linköping!
Linköpings stift fyller 900 år.
Musik, utställningar, gudstjänster,
marknad, mat och mycket mer.

Vi ordnar en bussresa
– följ med oss i bussen!
Lördag 30 maj
09.00 Avresa från Tranås
församlingshem.
11.00 Mässa i Linköpings
domkyrka.
13.30 Barnkör Sätta barnen i första
rum i Linköpings domkyrka.
14.30 Seminarium med ärkebiskop
Antje Jackelén.
16.00 Psalmgudstjänst i Linköpings
domkyrka.
17.30 Avresa från Borggården.
Anmälan senast 20 maj på tfn
0140-674 00 eller tranas.pastorat@
svenskakyrkan.se
Ingen kostnad för bussresan.
Kontaktperson: Susanne Jackson,
präst. Tfn 0140-674 03

MC-gudstjänst i Säby
Onsdag 27 maj kl. 19.00
Säby kyrka
Svenska kyrkan och Turnpike MC
anordnar motorcykel-gudstjänst.
Präst, Rolf Lindqvist. Ungdomspastor
Benny Gustavsson talar. Sång och
musik av Mariette Lagg. Servering/
försäljning av kaffe och grillad korv
innan och efter gudstjänsten. Alla
är hjärtligt välkomna med eller utan
motorcykel. Efter gudstjänsten, innan
alla kör till sina respektive hemorter,
kommer en MC-kortege att köras
genom Tranås.

TACK!

Palmsöndagen 5 april

Stort tack till alla som var med
och bidrog till Act Svenska
kyrkans julinsamling ”För varje
flickas rätt till ett värdigt liv”.
Insamlingen pågick från första
advent – trettondedag jul och i
Tranås pastorat samlades det in
204 395 kr genom biljettförsäljning
till Luciakonsert och tre julkonserter,
kollekter, bössinsamlingar och
övrig försäljning. Fantastiskt att vi
tillsammans kan bidra med denna
gåva till deras viktiga arbete!
Totalt samlande Act Svenska kyrkans
julinsamling in 42,6 miljoner,
vilket är ett av de bästa resultaten
någonsin! ”-Det är fantastiskt roligt
med sådant fint resultat och vi är
tacksamma för alla gåvor och för
det enorma engagemanget runt om
i landet. Det här gör det möjligt för
oss att fortsätta göra skillnad för
människor i hela världen”, säger Eva
Pérez Järnil, insamlingschef för Act
Svenska kyrkan. ”Julinsamlingen
lyfte fram de orättvisor och
övergrepp som flickor drabbas av
enbart på grund av att de är just
flickor. Något som vi aldrig kan
acceptera, säger hon.”

Kollekt och avslutning av Act
Svenska kyrkans fasteaktion.
Möjlighet att lämna in sin
pappersbössa i samtliga gudstjänster.
Bössor finns att hämta på
pastorsexpeditionen, Lyktan och i
kyrkorna.
Ekumenisk gudstjänst kl. 10.00
Kapela missionshus. Bibelutdelning
till 5-åringar.
Gudstjänst kl. 11.00 Tranås kyrka.
Ekumenisk gudstjänst kl. 11.00
Adelövs kyrka. Bibelutdelning till
5-åringar.
Gudstjänst kl. 17.00 Säby kyrka.

Valborgsmässofirande
Ekumeniskt Valborgsfirande i
Linderås Kl. 19.30.
Andakt i Linderås kyrka.
Fackeltåg till våreld.
Ulf Axelsson.
I år kommer Svenska kyrkan inte
arrangera något valborgsfirande i
Säby.

Nationaldagsfirande 2020
Den 6 juni i Folkets Park. Kom och
fira friluftsgudstjänst kl. 10.00.
Präst, Susanne Jackson. Musiker,
Mariette Lagg. Sång, Alva Palm.

Konsert med Bel Canto
Söndag 31 maj kl. 18.00
Linderås kyrka
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Gökottor på Kristi
Himmelsfärds dag 21 maj
Gökotta vid Tranås kyrka kl. 8.00
Mattias Eriksson, präst.
Småländska paviljongsorkestern.
Kyrkkaffe under tallarna
Vid regn i kyrkan.
Gökotta ute vid församlingsgården i
Sommen kl. 8.00
Susanne Jackson, präst.
Karin Axelsson, musiker.
Medtag kaffekorg och gärna något
att sitta på.

Svensk a kyrk ans
café & mötesplats

Söndag 24 maj kl. 11.00 Adelövs
kyrka
Söndag 31 maj kl. 11.00 Tranås
kyrka
Du som är född 2006 kommer
under våren få ett utskick inför nästa
konfirmandår!

Fredag 29 maj - söndag 31 maj

Till Lyktan är man välkommen
på en fika eller för att sitta ner
en stund, bara vara eller samtala
med någon. Vi serverar alltid
hembakat fikabröd såsom frallor,
bullar, småkakor och någon finare
kaka. Kaffe, te och varm choklad.
Fairtrademärkt i mesta möjliga mån.
Öppettider
Tisdagar kl. 09.30-12.30.
Fredagar kl. 09.30-12.30.
Öppet klämfredagen den 22 maj
kl. 09.30-12.30.
Stängt röda dagar/helgdagar.
Café- och mötesplats Lyktan, Ågatan
15, 573 31 Tranås. Tfn 0140-674
34.

Föreläsning

Vecka 27 kommer det att vara
Sommarkyrka i Adelöv. Måndag 29
juni – söndag 5 juli.
Fikaservering, andakter, sång, musik
och mycket mer.
Hela programmet för sommarkyrkan
kommer i nästa nummer av
Kyrktuppen den 11 juni.

Kyrkan går till sjöss med
Boxholm II

Avtackning av kyrkoherde
Carl Magnus Alstermark

Söndag 21 juni. Avresa kl. 11.00
från Tranås hamn. Friluftsgudstjänst
vid Bendrix park. Präst, Susanne
Jackson. Trumpet, Tommy Ljung.
Tag med kaffekorg. Hemkomst ca
kl. 15.00.
Anmälan på tfn 0140-674 00.
Begränsat antal platser.

Från pyramidens skugga
till kejsarens slott – en
prästmans dagbok.
Internationella gruppen inbjuder till
föreläsning med präst Robert Carlin.
Tisdag 19 maj kl. 18.30 i Tranås
församlingshem.

Söndag 14 juni kl. 11.00 i mässan
i Tranås kyrka avtackas kyrkoherde
Carl Magnus Alstermark och
han håller sin avskedspredikan.
Pastoratskören medverkar med sång.
Efter mässan är alla välkomna på
kaffe och tårta i församlingshemmet.

Musiker i Tranås pastorat
Vill du vara med och
engagera dig i Linderås
församling?

Robert Carlin med
sin lillebror Fredrik i
Egypten.

Träffas, prata och fika välkommen på gemenskap i
Sommen!
Torsdag 16 april kl. 14.00 i
Sommens församlingsgård.
Vi öppnar upp en mötesplats i
Sommen för att träffas, prata och
fika tillsammans. Ingen anmälan
behövs, det är bara att komma dit.
Välkomna!
Arr: Säby församlingsråd
Kontakt och mer info: Birgitta
Eliasson, ordf. i Säby församlingsråd,
tfn 070-38 79 789.

Sommarkyrka i Adelöv

Ekumenisk gökotta i Sundsmålen
kl. 8.00
Hannah Klint Lidegran, präst.
Mariette Lagg, musiker.
Sång av Adelöv/Linderås kyrkokör.
Medtag stol och fikakorg.

Vårens konfirmationer

Ekumenisk pingstkonferens
i Adelöv

Vi söker nu nya personer till
Linderås församlingsråd. Att vara
med i ett församlingsråd innebär
att man är delaktig i och har
ett intresse för församlingens
gudstjänstliv. Församlingsrådet
träffas för möten ca 7 ggr/år. Du
ska vara medlem i Svenska kyrkan,
boende i Tranås pastorat och vara
18 år fyllda.
Kom gärna på någon av våra träffar
eller kontakta oss så berättar vi mer.
Kontaktpersoner:
Katarina Carlsson, ordförande
i Linderås församlingsråd. Tfn:
070-594 33 80, e-post: katarina.
nilsagarden@telia.com
Hannah Klint Lidegran,
församlingsherde Linderås och
Adelövs församlingar. Tfn 0140674 30, e-post: hannah.lidegran@
svenskakyrkan.se
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Maria Broman har slutat sin tjänst
som musiker efter att ha jobbat 15
år i Tranås pastorat. Hon efterträds
av Karin Axelsson som började hos
oss den 1 mars. Mattias Enell är
tjänstledig från 1 februari – 31 juli.
Under hans tjänstledighet vikarierar
Lars Nordkvist och Margareta
Sjunnegren.

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

Välkommen till

kyrkan i påsk
Skärtorsdagen den 9 april

Kl. 18.00 Skärtorsdagsgudstjänst i Adelövs kyrka.
Carl Magnus Alstermark.
Kl. 19.00 Skärtorsdagsgudstjänst i Tranås kyrka.
Susanne Jackson, Mattias Eriksson, Maria Fröjd. Körsång.
Kl. 20.00 Skärtorsdagsgudstjänst i Linderås kyrka.
Carl Magnus Alstermark.

Långfredagen den 10 april
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i Linderås kyrka.
Mattias Eriksson.
Kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst i Säby kyrka.
Carl Magnus Alstermark. Hanna Granström, sång.
Kl. 17.00 Långfredagsgudstjänst i Holavedskapellet.
Carl Magnus Alstermark.
Kl. 18.00 Långfredagsgudstjänst i Adelövs kyrka. Mattias Eriksson.

Påskafton den 11 april
Kl. 23.30 Påsknattsgudstjänst i Tranås kyrka. Mattias Eriksson.

Påskdagen den 12 april
Kl. 11.00 Påskdagsgudstjänst i Tranås kyrka. Carl Magnus Alstermark.
Susanne Jackson. Ina Nord.
Kl. 11.00 Påskdagsgudstjänst i Adelövs kyrka. Hannah Klint Lidegran.
Maria Fröjd.

Annandag Påsk den 13 april
Kl. 10.00 Ekumenisk Emmausvandring med start och mål
vid Löfstadkyrkan.
Kl. 11.00 Ekumenisk Emmausvandring, start vid Linderås kyrka.
Hannah Klint Lidegran. Vi möts på kyrktrappan, går ungefär en
kilometer och firar en enkel gudstjänst i kyrkan. Korvgrillning.
Med reservation för ändringar.
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mars/april varje år firar vi påskens stora
drama. Det finns ingen annan högtid som
är mer dramatisk än påsken. Innan påsken
firas har vi i kyrkan en lång fasta, som
inleds med askonsdagen. Tiden innan dess
kallas för förfastan. Då äter vi ofta semlor,
eller fastlagsbullar, som man sa förr. Fettisdagen
tog man adjö av vardagen och gick in i fastan. Under fastan åt man av tradition lite mer sparsmakat
än innan. På askonsdagen inleds alltså den ca 40
dagar långa fastan som avslutas till påsk.
Mitt i fastan bryter Jungfru Marie bebådelsedag av, och med den våffeldagen. På bebådelsedagen räknar vi nio månader fram till jul då Jesus
föddes. Att man äter våfflor på just denna dag har
en mer praktisk förklaring (som många av våra
traditioner har). Hönorna värpte rikliga mängder
med ägg under denna tid. Ägg var otillåten föda
under fastan, men Jungfru Marie bebådelsedag
bryter fastan och då var det tillåtet att äta våfflor.
Passionstiden brukar vi kalla de två sista
veckorna innan påsk. Den inleds med femte söndagen i fastan. När det bara är en vecka kvar till
påsk börjar stilla veckan. Den inleds med palmsöndagen då vi får höra om hur det gick till när
Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Stilla veckan
är eftertänksamhetens och allvarets tid, men
palmsöndagen är allt annat än allvarlig. Då firas
ofta familjemässor i våra kyrkor. Vi firar att Jesus
red in i Jerusalem och folket jublade, viftade med
palmblad och ropade; Hosianna!
Nu var Jesus på plats i Jerusalem och i veckan
som nu följde ägde de händelser rum som ledde
fram till hans död och uppståndelse. Jesus blir
mottagen med jubel, men han vet att dessa jubel
snart kommer att bytas ut mot förbannelser bara
några dagar senare. På skärtorsdagen samlar han
de tolv lärjungarna och delar den judiska påskmåltiden med dem. Skära betyder rena. När de
alla var samlade tvättade Jesus lärjungarnas fötter.
Detta var egentligen en uppgift för tjänarna, men
Jesus gör detta för att visa på något annat. Ingen
är förmer än den andra. Den som vill vara främst
ska tjäna de andra.

torsdagsmässan i våra kyrkor,
avslutar vi med att vi klär av
altaret och släcker ljuset. I Tranås
kyrka läses alltid psalm 22 från
Psaltaren, den psalm som Jesus
själv bad då han hängde på korset.
Altaret lämnas naket som en symbol för allt
hemskt som nu ska komma att hända.
På Långfredagen präglas gudstjänsterna
av sorg och vemod. Kyrkklockorna ringer
inte och orgeln används inte. Förr var kanske
långfredagen den dagen som mest präglades
av traditioner. Man skulle klä sig i svart, fick
inte leka eller ha skoj, allt var stängt och
inga nöjen fick förekomma.
På långfredagen spelas ondskans
drama upp. En oskyldig man döms till
döden genom korsfästelse. Guds egen son.
Gud låter sin son dö för att vi ska förstå att
förlåtelse och upprättelse finns för oss alla.
Det är villkorslöst och vi kan inte förtjäna
förlåtelse, bara ta emot. Jesus dör och läggs i
en grav. Man ställer vakter framför, för man är
rädd att hans lärjungar ska komma och ta kroppen. Men lärjungarna är rädda. Efter den hemska
korsfästelsen på Golgata, låser de in sig av rädsla vad som nu ska hända med dem? Timmarna
går och tidigt på morgonen på påskdagen
smyger sig några kvinnor ut med blommor
och välluktande oljor till graven. De möts
av en ängel som berättar att Jesus har
blivit levande igen. Det omöjliga har
hänt. Inte ens döden hade sista ordet.
Korset är de kristnas påminnelse om att
livet segrar över döden, liksom ljuset segrar
över mörkret. Jesus lever och kvinnorna
springer in till staden för att berätta. Idag, mer
än två tusen år senare, berättar vi fortfarande
om det omöjliga som hände i Jerusalem för så
länge sedan.
Susanne Jackson
präst

Jesus tog brödet och vinet och sa till lärjungarna att detta skulle de fortsätta att göra. Det var
den första nattvarden. I nattvarden firar vi än idag
gemenskapen med varandra och Gud. På skär-
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Stort 80-års kalas
Du som fyllt 80 år och är tillhörig Svenska
kyrkan får med posten en inbjudan till gemensamt
födelsedagskalas i Tranås församlingshem. Att
fira alla 80-åringar med ett kalas initierades
av pastoratets uppvaktningsgrupp, det vill säga
den grupp som tidigare åkt hem till var och
en som fyllt 80 år med en gåva. Det fanns ett
önskemål från denna grupp att börja med ett
gemensamt firande istället för hembesök och
2017 bjöd man in till ett kalas för första gången.
Uppvaktningsgruppen i Tranås pastorat består
av både diakonipersonal och ideella. När kalasen
tog över från hembesök hade man ett kalas i
kvartalet, men förra året ändrades det till två
kalas per år. Uppvaktning av 90- och 95-åringar
sker fortfarande genom att en person från
uppvaktningsgruppen kommer på ett hembesök
med en blomma. 100-, 101-, 102-åringar osv
uppvaktas av en av pastoratets präster.
I Adelöv/Linderås församlingar firar vi med ett
kalas per år och dit bjuds alla som fyllt 80, 85,
90, 91, 92, 93 osv in.
Den 15 oktober var det dags för ett 80-års
kalas i församlingshemmet och strax före kl.14
började folk komma. I foajén blev man välkomnad
med ett glas alkoholfritt bubbel. I takt med att
lokalen fylldes på med folk höjdes både sorlet
och stämningen. Till dagens tillställning hade 28
födelsedagsfirare tackat ja till inbjudan. – Att fira
ett gemensamt kalas har blivit mycket uppskattat,
berättar diakon Maria Fröjd.
När alla satt sig vid de fint dukade borden
började kalaset med att alla medarbetare sjöng

”Med en enkel tulipan”. En av jubilarerna
som fått en inbjudan till dagens kalas är Börje
Martinsson. Hustrun Anita har också fått följa
med, i inbjudan ingår att man får ta med sig
en person som sällskap. De har slagit sig ner
på valfri plats och blivit serverade en lyxig
smörgåsrondell och dryck. Börje fyllde 80 år i
somras och högtidsdagen firades med vänner och
bekanta genom att ha öppet hus i sommarstället
vid sjön Mycklaflon utanför Eksjö. – Nu ser vi
fram emot detta gemensamma kalas. Och vi har
sett några bekanta ansikten här, säger Börje.
Under tiden som maten intas kommer samtalen
snart igång och nya och gamla bekantskaper
stiftas runt borden. Man får möta personer som
man kanske inte sett på länge, det blir som en
slags återträff. Kontakter återupptas och man
kanske fortsätter att träffas även efter denna dag.
Medan maten får smälta drar musiker Mattias
Enell igång med underhållning i form av
allsångsquiz. Till gitarrens toner sjungs det med
i bekanta sånger och sedan ställs någon klurig
fråga med koppling till låten. Ett roligt inslag
att få vara delaktig i. Kyrkoherde Carl Magnus
Alstermark höll sedan ett födelsedagstal till
jubilarerna, utropade ett fyrfaldigt leve och sedan
serverades kaffe och tårta. Därefter avslutades
festen med en kort andakt och psalm.
Efter några timmars gemenskap och firande
kände sig gästerna mer än nöjda med en trevlig
eftermiddag tillsammans.
Jessica Henning, text o bild

”Oerhört intressant att
möta så bred
verksamhet”
Min praktiktid i Svenska Kyrkan Tranås
Jag heter Malin Hesselblom och bor i Tranås. Jag läser
sista terminen på Sommenbyggdens folkhögskola till socialpedagog. I utbildningen är det förlagt 2 perioder med praktik
á 10 veckor, jag var nyfiken på om jag som socialpedagog
skulle kunna tillföra något i församlingsarbetet som Svenska
kyrkan har. Jag har fått vara med om så mycket spännande,
roliga, jobbiga men framförallt berikande händelser. Jag har
varit på möten, läger med konfirmander, bakat, begravningar, kyrklunch, andakt på äldreboende och Bibelsamtal. Det
är så givande att få träffa människor i olika situationer.

Malin

Jag har haft en väldigt bra och lärorik praktik.
Det har varit oerhört intressant att få ta del av den breda
verksamhet som Tranås Pastorat bedriver.
Malin Hesselblom ,

student

”Det är så här diakoni
ska bedrivas!”
Kenneth

Kenneth Hjärling heter jag och är diakonkandidat i
Linköpings stift, vilket innebär att jag ska bli diakon.
Under februari månad har jag gjort praktik i Tranås
pastorat tillsammans med Maria Fröjd och Ina Nord
som arbetar med diakoni här.
Jag imponeras av det engagemang kring diakoni
som finns i Tranås. Präster, diakoner, pedagoger och
administrativ personal har alla ett intresse av detta. Ska
heller inte glömma dem som arbetar i köket med husmor
i spetsen! Otroligt god och vällagad mat och inte minst
gott kaffebröd. Dock slår ingenting semlorna i Adelöv!!!
Men det som allra mest glatt mig och värmer
mitt hjärta är alla ideella krafter på Lyktan,
uppvaktningsgrupper, besöksgrupper och andakter på
boende för äldre. Jag tror inte att man skulle kunna
bedriva denna form av kyrkliga insatser utan frivilliga!
Det är så här diakoni ska bedrivas!
Med stort tack för allt jag fått med mig från alla håll.
Må Guds rika välsignelse omsluta er alla.
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Kenneth Hjärling ,
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diakonkandidat

Gudstjänster våren 2020
Söndag 19 april - Andra söndagen i påsktiden
Kl. 11.00 Mässa i Tranås kyrka. Kyrkkaffe.
Kl. 18.00 Gudstjänst i Linderås kyrka.
Onsdag 22 april

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Kl. 08.00 Gökotta ute vid Sommens församlingsgård.
Medtag kaffekorg och gärna något att sitta på.
Kl. 08.00 Ekumenisk gökotta i Sundsmålen. Sång av
Adelöv/Linderås kyrkokör. Medtag stol och fikakorg.

Tillsammans vill vi sprida budskapet om Guds kärlek som når oss allra starkast genom Jesus Kristus. Svenska
kyrkan är öppen för alla men det är du som medlem som möjliggör den aktivitet som ordnas.

Söndag 24 maj – Söndagen före pingst

skall döpas/du döpas till denna tro och vara en del av Kristi världsvida kyrka?”
            

Kl. 11.00 Mässa i Tranås kyrka. Kyrkkaffe.
Kl. 11.00 Konfirmationsmässa i Adelövs kyrka.

Söndag 26 april - Tredje söndagen i påsktiden
11.00 Mässa i Tranås kyrka. Kyrkkaffe.
11.00 Mässa i Adelövs kyrka. Kyrkkaffe.
17.00 Mässa i Sommens församlingsgård.
18.00 Mässa i Linderås kyrka.

Onsdag 27 maj

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.
Kl. 19.00 MC-gudstjänst i Säby kyrka.

Söndag 31 maj – Pingstdagen
Kl. 11.00 Konfirmationsmässa i Tranås kyrka.
Kl. 18.00 Konsert med Bel Canto i Linderås kyrka.
Andakt.

Onsdag 29 april

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.

Lördag 2 maj

Kl. 14.30 Andakt på Råsvägen.
Kl. 15.30 Andakt på Östanå.

Onsdag 3 juni

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.

Söndag 3 maj - Fjärde söndagen i påsktiden

Lördag 6 juni – Sveriges Nationaldag
Kl. 10.00 Friluftsgudstjänst i Folkets park. Alva Palm,
sång.

Kl. 11.00 Mässa i Tranås kyrka. Kyrkkaffe.
Kl. 18.00 Gudstjänst i Adelövs kyrka.

Onsdag 6 maj

Söndag 7 juni – Heliga trefaldighets dag

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Torsdag 7 maj

Kl. 18.30 Sinnesromässa i Tranås kyrka.

Söndag 10 maj - Femte söndagen i påsktiden

Kl. 11.00 Mässa i Tranås kyrka. Kyrkkaffe.
Kl. 11.00 Gudstjänst i Adelövs kyrka.Kyrkkaffe.
Kl. 18.00 ”Vi sjunger in våren!” – musikgudstjänst
med Adelöv/Linderås kyrkokör och The Angels i Linderås kyrka.
Kl. 18.00 Mässa i Säby kyrka. Sång av Säby-Tranås
kyrkokör. Kyrkkaffe.

10.00 Friluftsgudstjänst på Hultet. Kyrkkaffe.
11.00 Mässa i Linderås kyrka. Kyrkkaffe.
18.00 Gudstjänst i Adelövs kyrka.
18.00 Gudstjänst i Säby kyrka. Kyrkkaffe.

Onsdag 10 juni

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.

Lördag 13 juni

Kl. 18.00 Helgmålsbön i Holavedskapellet.

Söndag 14 juni – Första söndagen e. trefaldighet
Kl. 11.00 Mässa i Tranås kyrka.
Avtackning av kyrkoherde
Carl Magnus Alstermark
som håller sin avskedspredikan.
Kaffe och tårta.
Kl. 18.00 Gudstjänst
i Linderås kyrka.

Onsdag 13 maj

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.

Lördag 16 maj

Kl. 18.00 Helgmålsbön i Linderås kyrka.

Söndag 17 maj - Bönsöndagen

Kl. 11.00 Gud och sommarfest i Tranås kyrka.
Kl. 14.00 Gud och sommarfest i Linderås kyrka.
Kl. 16.00 Gud och sommarfest i Adelövs kyrka.

Ekumenisk
pingstkonferens
i Adelöv 29-31 maj.

Onsdag 20 maj

Med reservation
för ändringar.

Kl. 07.30 Morgonmässa i Tranås kyrka.

Torsdag 21 maj – Kristi Himmelsfärds Dag

Här finns plats för alla!
Varje gång jag döper så frågar jag föräldrarna, eller den som skall döpas om det är vuxendop, ”vill ni att ert barn
Jag tänker mig inte Svenska kyrkan vara en isolerad del av kristenheten i världen utan en del av den kristna
gemenskapen med tvåtusenåriga traditioner. Tillsammans vill vi sprida budskapet om Guds kärlek som når oss allra
starkast genom Jesus Kristus. Svenska kyrkan finns alltså med i både tanke och handling över hela jorden. Svenska
kyrkan är öppen för alla men det är du som medlem som möjliggör den aktivitet som ordnas. Ja, förresten utan
medlemmar skulle det vara svårt att hålla alla våra kyrkor och församlingshem i god kondition. Vi erbjuder dop, konfirmation, vigsel och begravningar och firar gudstjänster av alla de slag. Kyrkomusiken är ett viktigt inslag i gudstjänst
och alla körer med medlemmar i alla åldrar ser till att gudstjänsten lyfter på ett fantastiskt sett.
Kyrkan möter människor i alla situationer och är ett gott stöd till människor som lever i olika former av utsatthet.
Även utomlands finns Svenska kyrkan genom utlandskyrkan SKUT (Svenska kyrkan i utlandet). Många människor
kan säkert vittna om dess stora betydelse.
Här finns plats för alla! Svenska kyrkan arbetar för att inte göra skillnad på människor, men vill göra skillnad för
människor! Vill du veta mer så hör gärna av dig till mig.
							Carl Magnus Alstermark, kyrkoherde
				
Tfn 0140-674 07. E-post: carl-magnus.alstermark@svenskakyrkan.se

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när
livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt däremellan. Oavsett när ska mötet med Svenska kyrkan lyfta,
stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över. Du som medlem gör allt möjligt! Som medlem i Svenska
kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter.
Din kyrkoavgift går bland annat till:
• kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas.
• läger, ungdomskaféer och andra mötesplatser för ungdomar.
• hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris.
• gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
• gemenskapsträffar för äldre och ensamma.
• jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta under den tid på dygnet då många
andra resurser är stängda.
• arbete i krissituationer med lokala kriscentrum, samtalsstöd med mera.
• själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
• gratis eller subventionerad familjerådgivning.
• olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
• ett rikt musikliv med körer och musiker.
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
• stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
• stöd till de som sörjer.
• stöd till människor som är nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället.
• tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
• stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
• stöd inom vård, försvar, universitet och fängelser.
• klimatarbete i Sverige och världen.
• Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.
Källa: svenskakyrkan.se
Bli medlem i Svenska kyrkan
Det är enkelt att bli medlem i Svenska kyrkan. Allt du behöver göra är att fylla i en blankett och skicka eller lämna in
till oss. Vi registrerar inträdet och skickar ett inträdesbevis till din hemadress.
På Svenska kyrkans hemsida finns en blankett att fylla i: www.svenskakyrkan.se/medlem/bli-medlem Du kan även
kontakta pastorsexpeditionen så skickar vi en inträdesblankett.
Tfn 0140-674 00. E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Kl. 08.00 Gökotta vid Tranås kyrka. Småländska
paviljongsorkestern. Kyrkkaffe under tallarna. Vid regn
i kyrkan.
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Act Svenska kyrkans fasteaktion 2020
Act Svenska kyrkan är en del av ACT-alliansen, en av
världens största biståndsallianser. Det är en sammanslutning
av mer än 150 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer
över hela världen. ACT står för Action by Churches Together,
och betyder kyrkor tillsammans i handling.
Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt
vid katastrofer, arbeta ännu effektivare
inom långsiktigt utvecklingssamarbete och
tillsammans ha en starkare påverkansröst. Act
Svenska kyrkan hette tidigare Svenska kyrkans
internationella arbete men bytte namn i maj
2019. Man har även bytt namn på de stora
insamlingskampanjerna. Julkampanjen och fastekampanjen har
bytt namn till julinsamlingen och fasteaktionen.

april. Den handlar om att vi har alla rätten att leva i trygghet
och säkerhet, i frihet från våld. Kampen för fred, jämställdhet,
rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma
himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika
ut. Tillsammans skapar vi hopp, möjligheter och en
hållbar framtid.

Årets fasteaktion med rubriken ”Stå på modets sida”

Stort TACK till alla som bidrar med en gåva!

I Tranås pastorat har vi på många olika sätt

bidragit till aktionen. Vi har haft gudstjänster och konserter där kollekten har gått till fasteaktionen. Vi har
även arrangerat semlecaféer, fastlagsfest på fettisdagen
med auktion, föreläsningar, retreat, studiecirklar m.m. Vill du
vara med och bidra till Tranås pastorats insamling till aktionen,
swisha valfritt belopp till 123 019 3656. Tillsammans kan göra
skillnad!

pågår från fastlagssöndagen 23 februari – palmsöndagen 5

Jessica Henning informatör

Stå på modets sida
Larry Madrigal är en av eldsjälarna bakom Centro Bar-

tolomé de las Casas i El Salvador, ett center som arbetar för att
fler, inte minst män, ska inkluderas i arbetet för att minska det
utbredda våldet i delar av Centralamerika. Act Svenska kyrkans
fasteaktion handlar om att vi alla har rätt att leva i en trygg och
säker miljö fri från våld. Tillsammans med våra partner världen
över står Act Svenska kyrkan på modets sida när människor
utsätts för våld, förföljelse och förtryck.
Larry Madrigal bor i El Salvador, ett land som tillsammans
med Guatemala och Honduras
tillhör några av världens mest
våldsamma länder. Våldet
drabbar framförallt unga män,
men även kvinnor och barn.
Könsbaserat våld är vanligt i
regionen och varje år mördas
hundratals flickor och kvinnor,
oftast av makar, exmakar eller
pojkvänner.
Larry blev tidigt medveten om
den negativa inverkan som den
utbredda machokulturen och
stereotypa könsroller har på
samhället och ville göra något
åt det. Han växte upp med en stark mamma som arbetade
för mänskliga rättigheter och när han började studera teologi
upptäckte han en motsägelse mellan sin mammas kamp och
det liv hon levde och det han fick lära sig genom teologin.
- Jag insåg att män behövde någon som skildrade dem och
maskuliniteten. Och det var då jag verkligen fastnade.

Männen är en del av problemet och kan därför
vara en del av lösningen.
En viktig aspekt för att uppnå genusrättvisa och minska våldet
är att inkludera fler, inte minst männen, i arbetet. - Män är en
del av problemet och kan därför vara en del av lösningen, säger
Larry. Många män, både unga och vuxna, har utbildats i frågor
som rör jämställdhet och genusrättvisa, men också inom frågor

som rör mäns självkänsla och förebyggandet av våld mot kvinnor. Stort fokus ligger på att synliggöra den machokultur som
genomsyrar regionen och som är en stor källa till våld. Bland
annat genom utbildningar och samtalsgrupper där det skapas
utrymme för reflektion och där stereotypa könsroller lyfts, vänds
och vrids på för att visa på dess negativa inverkan.

Genusrättvisa och jämställdhet viktiga
nycklar Förutom den rådande machokulturen bidrar extrem

fattigdom, organiserad brottslighet
och stora inkomstklyftor till det utbredda våldet. Act Svenska kyrkan
verkar sedan många år i regionen,
och tillsammans med kyrkor och
organisationer som Centro Bartolomé de las Casas, sker ett envetet
arbete för att människor ska kunna
leva i trygghet, värdighet och rättvisa i Centralamerika. Genusrättvisa
och jämställdhet är viktiga nycklar
för att nå dit. Arbetet sker utifrån
ett brett perspektiv som inkluderar
kvinnor, män, ungdomar och barn.

Positiva resultat

Larry menar att det finns väldigt mycket kvar att göra, men
han ser en förvandling hos många av dem han möter. - Till en
början anser många män att genusrättvisa inte har med dem
och deras liv att göra, inte ens med kvinnorna i deras närmaste
närhet. Men allteftersom inser de flesta att det är dem själva
som spelar huvudrollen, och många väljer att ta en aktiv roll
för att stötta kvinnorna i sin närmaste omgivning.
Och han möter också många kvinnor som tagit kontroll över
sina liv genom att börja fatta egna beslut. - När en kvinna
börjar fatta sina egna beslut blir hon en mäktig kvinna. Hon
blir en kvinna som är stolt över sin kultur, sitt liv och sin
familj. Det finns ingenting som gör mig mer passionerad.
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Tack &
Hej!

Att jobba som musiker i pastoratet har varit väldigt speciellt för
mig. Det har inte bara varit ett jobb, utan en del av livet. Genom
musikens kraft har jag fått vara med att se både stora och små människor känna lust, bli berörda, beröra andra och utvecklas. Jag är så
tacksam över alla fina möten jag haft med så många, och att jag har
fått vara med en liten bit på deras väg i livet, i både glädje och sorg.
Men nu väntar nya utmaningar för mig på Fribergs begravningsbyrå.
Tranås pastorat har en stor plats i mitt hjärta och jag hoppas vi ses i
någon kyrka eller församlingshem framöver.
Guds välsignelse önskar jag er.
			

Bamsekramar Maria Broman , musiker

Välkomna till oss!
Mitt namn är Karin Axelsson och jag började jobba här som kantor den 1 mars.
I tjänsten ingår bl a att öva med körerna Noice, Voice och Chorus Nova. De
senaste 13 åren har jag jobbat i Aneby pastorat och innan dess fyra år i Ydre. Jag
bor här i Tranås med min familj. När jag är ledig går jag gärna en promenad,
läser böcker eller lyssnar på musik. Jag ser fram mot att jobba här i Tranås.
Karin Axelsson , kantor

Jag heter Rebecca Pedersen Sandbakken och arbetar som assistent i Tranås
pastorat. Tidigare har jag arbetat med diverse administrativa uppgifter i Folkungabygdens pastorat i 4 år. Jag bor tillsammans med min sambo i Boxholm.
Rebecca Pedersen Sandbakken , administratör

Jag heter Sofia Adén och jag började arbeta här på Myran på Mariagårdens
förskola i augusti förra året. Innan jag sökte hit var jag på Garantiförskolan 1
termin. Har tidigare jobbat som undersköterska i många år här i kommunen. Jag
bor här i Tranås med min sambo, våra två barn, Tilde och Wilma och vår lilla
hund Buster. Jag är väldigt hemmakär och älskar att fixa och dona i vårt hus och
i trädgården. Umgås gärna med familj och vänner och tycker om långa skogspromenader. Jag ser fram emot ett fortsatt arbete här på Mariagården med alla
härliga kollegor och barn.
Sofia Adén , barnskötare
Jag heter Julia Forsemalm och arbetar som förskollärare på Mariagårdens
förskola, avdelningen Myran sedan januari. Tidigare har jag i 3,5 år studerat till
förskollärare på Linköpings Universitet i Norrköping och i januari tog jag förskollärarexamen. Jag bor tillsammans med min flickvän och vår katt i Tranås. På fritiden
spenderar jag mycket tid med familj och vänner. Jag är en kreativ individ och sysselsätter mig därav gärna också med något praktiskt på fritiden, exempelvis i from av
odling, målning eller snickeri. Jag ser fram emot ett fortsatt roligt arbete tillsammans
med alla barn och kollegor här på Mariagården.
Julia Forsemalm leg. förskollärare
Jag heter Malin Gustavsson, är 36 år gammal och började arbeta som förskollärare på Mariagårdens förskola avdelning Ekorren i januari. Jag bor i Boxholm
tillsammans med min sambo Pierre och våra barn Tuva 12 år och William 7 år.
Min fritid ägnas mycket till renovering av vårt hus, våra två hundar samt till barnen och deras innebandy/fotbolls intressen.  Tidigare arbetade jag på en förskola i
Boxholms kommun, men kände nu att det var dags att testa något nytt.
Malin Gustavsson, leg förskollärare
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tt ord som alltid fascinerat mig, eller nu kanske jag överdriver, men fascinerat mig
länge är ett bibelord som står i profeten Jesajas bok 38:12-13, och nu ”fuskar”
jag och använder 1917 års översättning för just i detta fall så tycker jag den är
bättre. Tycker den stämmer bättre ihop med den gudsbild jag har; ”Jag har vävt
mitt liv till slut, såsom en vävare sin väv, och jag skärs nu ned från bommen; innan
dagen har gått över till natt, är du färdig med mig.”
Bilden av livet som en väv är stark tycker jag! Har ofta läst orden i samband
med begravningar, men liksom psalm 249 ”Blott en dag ett ögonblick i sänder”
oftast förknippas med begravning, så tycker jag att både bibelord och psalm
passar för livet när som helst. Livet som en väv, Livsväven, där alla mina
händelser vävs in i ljusa men också mörka färger. För sådant är nu livet. En dag
när mitt liv är slut skärs min livsväv, fullbordad, ner från bommen. Gud är färdig
med mig. Gud som omsluter mig vare sig jag lever eller inte, i tiden och i evigheten.

d i n k y r ko h e rd e
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