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Ludwig och Ida

Två
konfirmander
berättar

”Jag vill ha sommar över
precis hela kroppen, inte
bara doppa tårna i den”

Sommar!

Ernst Kirchsteiger

Dagarna är längre än nätterna.
Ljuset segrar över mörkret.

Skolavslutning. Midsommar, jordgubbar
och semester…vi känner känslorna. Ser bilder
framför oss; varma klippor, blått vatten, grillar
som tänds på campingen när solen sänker sig,
förmiddagskaffet i trädgården.

Många förknippar sommaren med semester eller
sommarlov. Sommaren kan vara alldeles underbar men
kan också vara en svår tid för många. Man kan sakna
en person som avlidit. Mamma eller pappa kanske
måste jobba för att livet ska gå ihop.
Katten har rymt. Farmor är sjuk och
alla kompisar åker iväg.

Många av oss kan nog känna igen sig i
att det är mycket man vill under sommaren och
semestern. Förväntningar ska infrias. Läsa boken
som väntar. Renovera det där rummet. Måla
huset. Träffa släkten och ta igen det man inte
hunnit med övriga året. Besöka nöjesfält, resa iväg
och se andra platser, åka på barnens fotbollscup,
grilla med vännerna. Trevliga saker alltihop. Men
det är också värdefullt och välbehövligt att ta sig
tid för återhämtning. Att känna att det faktiskt
kan vara okej att inte göra någonting. Man måste
inte åka till badstranden just idag. Att finna en
balans mellan att hitta på saker och vila. Vi är
kanske inte så bra på att koppla av, det blir ju
gärna att man ska ”passa på” när man är ledig
några veckor. Men tillåt dig att känna efter vad
som känns bäst för dig och att följa den känslan
är nog mitt sommartips. För dig är det kanske att
göra många olika saker. Eller ta det lugnt. Eller
båda delarna. Hitta ditt smultronställe fysiskt eller

Ta vara på tiden och njut av sommaren, även om
livet känns tungt ibland. Njut av en promenad i skogen,
att blommorna blommar och fågelkvitter. Vädret är
som det är och blir som det blir.
Livet rullar på och Gud är med oss
även på sommaren.
Ina Nord
assistent diakonal verksamhet

Ida och Ludwig Norrbin, två kusiner som under
året har deltagit i vår konfirmandundervisning. Vi
får träffa dem i det här numret för att höra deras
tankar och intryck, vad de tar med sig i bagaget
och vad de tyckt varit roligt. På sidorna 4-5 kan
du läsa om deras konfaresa.

Sommarkyrka

I år är det Linderås tur att vara värd för
sommarkyrkan. 24-30 juni är ni välkomna till
denna vackra plats för en kopp nybryggt kaffe
med gott fikabröd, njuta av fin musik och andakt
på kvällen, lyssna på en intressant föreläsning,
bakluckeloppis, sinnesvandring och sommar-spa
med mera. Vi bjuder på nya trevligheter varje dag,
hela programmet finns på sidorna 8-9. Hoppas vi
ses!

Sommarläsning

Susanne Jackson delar med sig av sina bästa tips
för den lässugne, både i bokform och på nätet.
Jag blev direkt sugen på att bok- och instafrossa i
sommar! Bläddra till sidan 13 och inspireras!

Sommarkonserter &
friluftsgudstjänster

Flera gudstjänster flyttar ut i det fria i sommar
och vi har mycket fin sommarmusik
att se fram emot. Var och när hittar du på
sidorna 10-11.
Önskar er alla en jättehärlig sommar!

Kr
ok
us
.

Jessica Henning
redaktör
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Ord på vägen sommar 2019

Kusiner och konfirmander

Mitt ”happy place” när vi hade små barn
var när vi besökte någon badstrand och jag fick
ligga kvar på stranden och blunda en stund när
familjen badade. En lycka i det, att i all enkelhet
få en stund för sig själv. Solen värmde, sorlet
från folk som pratade, barn lekte och skrattade,
glassätande, stojande racketspelare och vågskvalp
vid strandkanten var ljud som på något vis var
rogivande och lätta att slumra till.

Då känns det tryggt att Gud inte tar semester.
Gud är med även när kompisarna lämnar. Gud är med
farmor, mamma, pappa och till och med katten.
Gud är med både när vi känner oss nere men
också när vi känner oss på topp.

din happy place i själen. Båda kan finnas vart
som helst, kanske det är precis där du är.

Konfirmation
Den här eftermiddagen ska jag träffa Ida och

Jag trodde att man skulle sitta och läsa mycket

Ludwig Norrbin, två ungdomar som har fler saker
gemensamt än efternamnet. De går i 8:e klass på
Ängarydsskolan, är kusiner och i år konfirmander
i samma grupp. Igår kväll kom de hem från
konfirmationsresan till Berlin, så jag har förståelse
för om de är lite trötta när vi ses efter den vanliga
skoldagen idag.

mer, men vi har pratat mycket om olika saker, säger
Ludwig. Om gott och ont och om vad man tror
händer i himlen. Och så har vi fått lära oss de tio
budorden! Vi har lärt känna nya kompisar, grupperna
har varit blandade från både Ängarydsskolan och
Junkaremålsskolan, killar och tjejer. Det har varit roliga
träffar, men ibland kan det också bli lite stökigt när vi
träffas allihop, säger Ida.

Vi slår oss ner vid fikabordet och pratar om
deras konfirmationstid. Ida berättar att den första
informationen om konfirmationsåret fick de förra våren
via en folder där man fick välja mellan två alternativ
– en vintergrupp och en sommargrupp. Både Ludwig
och Ida hade redan då bestämt sig för att de ville
konfirmeras. Ida berättar att hon hade hört andra som
varit med tidigare år prata om det, och tyckte det
lät kul. Ludwig håller med och tyckte det skulle bli
intressant att lära sig mer om vad det innebar. Att de
skulle konfirmeras var ett eget beslut och ingen annan
som påverkat det, säger de. Det var även flera i deras
klasser som skulle det.

Att gå på

ett antal gudstjänster under året ingår,
och det har blivit roligare nu när man lärt sig lite texter
och kan sjunga med i psalmerna, tycker båda. Jag visste
inte att man fick ta nattvarden innan man konfirmerats,
men det får man ju, säger Ludwig. Deras tidigare
kontakt med kyrkan har mest varit vid skolavslutningar
och i samband med dop, bröllop och begravningar. Som
barn gick de med sin föräldrar på Klapp & Klang. Ida
sjunger i ungdomskören Voice sen i höstas.

”Vi visste
att man
pratar om
Gud och
sånt”

Det var mysigt att åka på läger till Gransnäs

där vi var över en helg, säger Ida. Det ligger så fint vid
sjön och där fick vi gå en tipspromenad och vi hade
andakter och lekar. Och maten var jättegod, säger
Ludwig.

De valde vintergruppen, vårens Berlinresa lockade.
Men det var inte enbart det som avgjorde beslutet att
konfirmeras. Det skulle även bli roligt att lära känna
nya människor och få reda på mer vad konfirmation
handlar om. Man vet inte så jättemycket innan vad
det är, säger Ida. Vi visste att man pratar om Gud och
sånt, säger Ludwig. Och att man får
åka på denna resa.

Bussresan till Tyskland var en stor upplevelse och
höjdpunkt. Vi hade förberett oss ganska mycket innan
med bland annat en föreläsning om andra världskriget
och tittat på filmen Schindler´s list,
berättar de. Det var lite pirrigt
att ge sig iväg, för första gången
på resande fot utan familjen. Men
det kändes tryggt. Förutom deras
konfirmandledare så var även
ungdomar som varit konfirmander
tidigare med på resan. Dessa
Unga ledare var ett jättefint stöd,
säger båda. Vi fick åka på en
stadstur med svensk guide och
se Brandenburger Tor, monumentet över Berlinmuren,
judiska monumentet och vi besökte Svenska kyrkan.
Besöken på koncentrationslägret Sachsenhausen och
Spår 17 kändes obehagliga och lite kyliga, men viktiga.

Det märks att de står varandra
nära. De har umgåtts mycket
familjevis hela uppväxten. Deras
mammor är systrar och de bor inte
långt ifrån varandra i Gripenberg. De
åker på husvagnssemestrar ihop och
även övriga släkten träffas ofta. Det
är alltid något kalas på gång, säger
Ludwig med glimten i ögat. Nu ska det bli kul att
konfirmeras ihop eftersom de även döptes samtidigt när
de var små.
De berättar att konfirmationsåret började med
en introduktionsdag i september. Konfaträffarna har
sedan varit på onsdagar direkt efter skolan, fortsätter
de. Alla konfirmander samlas först för att fika
tillsammans, sen delas man in i respektive grupp ihop
med prästen och ledarna. Innan man går hem samlas
alla åter och har en Taizémässa tillsammans. Vi har
även haft dagläger ett par gånger, säger de. Ludwig
och Ida har Hannah Klint Lidegran, präst, Annelie
Kaljonare, församlingspedagog och Amanda Winbladh,
barn-och ungdomsledare som sina konfirmandledare.

emot konfirmationsgudstjänsten som ska vara i Tranås
kyrka söndagen den 19 maj. Gruppen ska framföra
skådespel och sång som ska heta ”Josef och Mario” –
ett rollspel om Bibeln skulle vara skriven i nutid.
Båda två är jättenöjda med sin konfatid och är säkra på
att de hade ångrat sig om de inte hade hoppat på!
Jessica Henning
text
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Läs faktaruta om konfirmation på sidan 6

Pelle Wågenb erg
foto

De avslutar med att berätta att de ser fram

Notiser
Sommarcaféer

Faktaruta
Konfirmation
Alla som går i årkurs 8 har möjligheten att konfirmera sig. De som är
medlemmar i Svenska Kyrkan får information hemskickad till sig, i form
av en folder. Foldern innehåller information om de olika alternativ som
finns. Till kommande konfirmandår
kommer vi att erbjuda två alternativ.
Det ena alternativet är att vi träffas
regelbundet över ett år med cirka två
gruppträffar per månad. Detta alternativ innehåller även ett dagläger
i Tranås, ett helgläger på Gransnäs
samt en Berlinresa till våren. Konfirmationen sker i slutet på maj.
Det andra alternativet innebär att
vi träffas vid två tillfällen på hösten
och två tillfällen på våren för att sedan ha tre roliga, spännande och intensiva lägerveckor i början på sommarlovet. Detta alternativ passar
kanske bättre för den som redan har
många olika aktiviteter. Konfirmationen sker i början av juli.
Även om det bara är medlemmar i
Svenska kyrkan som får foldern hemskickad till sig kommer alla som går
i årskurs 8 få samma information.
När skolan börjar under hösten gör vi
ett besök i skolan och informerar om
konfirmationen och delar ut foldrar
till alla som vill ha.
Det häftiga med konfirmation är att
det verkligen passar alla. Det finns
inga krav på att man måste tro på
Gud. Det räcker med att man är nyfiken, tycker det är spännande att diskutera, vill lära sig mer om vad som
egentligen händer i kyrkan, om sig
själv och om andra.
Fredrik Hesselblom
text

Under slutet av juni och början av
juli åker vi från diakonigruppen runt
på ”sommarcaféturné” till alla våra
särskilda boenden samt Berget och
bjuder på sång och musik, kaffe och
tårta.

Fira midsommar med oss
Traditionellt midsommarfirande i Säby.

Tisdag 20 augusti kl. 14.00
är det sommarcafé med allsång i
Tranås församlingshem.
Vi bjuder på kaffe och sommartårta.
Välkommen!

Fredag 21 juni
Från kl. 15.00 Servering i kyrkskolan. Chokladhjul,
tävlingar.
Kl. 16.15 Uppvisning av folkdanslaget och dans kring
midsommarstången.
Kl. 18.00 Helgmålsbön i Säby kyrka. Carl Magnus
Alstermark, präst. Familjerna Broman och Enell, musik.
Kvällen innan midsommarafton kl. 18.00 klär vi
midsommarstången och fikar i kyrkskolan.

Sommartider på
pastorsexpeditionen

Måndag-fredag 1 juni – 31 augusti
Pastorsexpeditionen öppen för besök: Kl. 10.00-12.00
Telefontid 0140-674 00:
Mån, tis, tor, fre kl. 08.00-12.00, ons kl. 10.00-12.00

Pilgrimsvandringar i sommar

Sinnesvandring och sommarspa i Linderås
Fredag 28 juni, kl. 16.00 (samling kl. 15.45 vid
församlingsgården)
På vandringen går vi med öppna sinnen för det vi ser,
hör och känner. Vandringen är ca 3 km lång. Ta med
sittunderlag och vattenflaska. Efter vandringen kommer
vi tillbaka till församlingsgården och får njuta av
utomhus-spa med fotbad, smoothies och fruktspett.
Vila, koppla av, sitta och läsa en stund. Man kan delta
enbart på sinnesvandringen eller sommarspat om man
inte har möjlighet att vara med på båda. Ingen
föranmälan.
Kvällsvandring i tystnad på Torpön
Söndag 21 juli, kl. 19.00 - ca 21.00
Kom med på en rofylld och vacker vandring på Torpön.
Vi tar oss fram i tystnad med öppna sinnen för det vi ser,
hör och känner. Vandringen är ca 3 km lång.
Ta med sittunderlag och vattenflaska.
Samling: Naturum Sommen, Torpöns färjeläge.
Ingen föranmälan.
För information om vandringarna kontakta Irma
Hermansson, irma.hermansson@svenskakyrkan.se
eller tfn 070-958 18 64.
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Världens dag för
världens barn

Mattias Enell, Carina Bergman
och Maria Broman har startat upp
projektet Världens dag för världens
barn. Under några veckor besöker
de kommunens skolor där de träffar
årskurser 1 och 2. De samtalar och
sjunger sånger på temat vänskap.

Finalen för projektet
är konserten ”Vi är
barn av imorgon” i
Brunnsparkskyrkan kl. 17.00
lördagen 28 september då
det förhoppningsvis blir en
jättestor kör med komp som
medverkar.
Insamlingen till Världens Barn ger
möjlighet för tusentals barn runt
om i världen att få en barndom. En
barndom med utrymme för fantasi
och drömmar och en framtid att
drömma om.

Alla jubilarer som var med på 80-års kalaset den 9 april.

80-års kalas!

Två gånger om året bjuds alla i Säby församling som fyllt 80 år under året
in till ett gemensamt födelsedagskalas.
Kalaset är i Tranås församlingshem, en gång på våren och en gång på
hösten. Vi har en trevlig eftermiddag tillsammans och bjuds på landgång,
kaffe och tårta. Det brukar vara underhållning i form av allsång eller
musikquiz. Nästa 80-års kalas är tisdag 15 oktober.
Inbjudan skickas till alla jubilarer som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Diakoniexpeditionens
öppettider

Insta
gram

Sommaren

Häng med och se vad som händer
hos oss! På Instagram finns vi
oftast som vandringskonto, där
olika personer inom vår verksamhet
ansvarar för varsin vecka.
Men utöver det dyker även andra
inlägg upp då och då. Allt från stort
och smått, viktigt och oviktigt.
En salig blandning kan vi kalla det
för. ;) På sidan 13 kan du läsa om
fler konton som är roliga att följa.
Häng med oss på insta!

svenskakyrkan_tranas

TACK!

Stort tack till alla som var med
och bidrog till insamling och
kollekter under fastekampanjen
”Samma himmel. Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut”.
Fastekampanjen pågick 6 mars - 14
april. I Tranås pastorat samlades
24 480 kr in. Det känns jättefint
att vi i Tranås pastorat kan bidra
med denna gåva till Svenska kyrkans
internationella arbete!

Öppettider
Fredag 14 juni kl. 9.30-12.30,
tisdag 18 juni kl. 9.30-12.30 och
torsdag 20 juni kl. 9.30-12.30
Sommarstängt vecka 26-34.

Öppnar åter tisdag 27 augusti
kl. 9.30-12.30
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Kl. 10.00-12.00
Vecka 22-28 måndagar
Vecka 29-30 STÄNGT
Vecka 31- 34 måndagar

Hösten
Fr.o.m vecka 35
Kl. 10.00-12.00
Måndagar – bistånd, matkasse
Torsdagar – övriga ärenden

Sinnesromässa i
Tranås kyrka

I höst återvänder sinnesromässorna
till Tranås kyrka.
En torsdag i månaden kl. 18.30 och
här är datumen; 5/9, 3/10, 7/11 och
5/12.
Mässorna präglas av stillhet och
musik.

Sommarkyrka i Linderås
Måndag 24 juni – söndag 30 juni

Sommarkyrka i vackra och idylliska Linderås. Njut av andakter och fin musik.
Kom på en gofika. Lyssna på en trevlig föreläsning eller följ med på en sinnesvandring.
Enkelhet kan man tolka på många olika vis. Några exempel kan vara hållbar
utveckling, minskad konsumtion, återvinning och eftertanke. Andakterna under
sommarkyrkan bygger på pilgrimsorden Frihet – Enkelhet - Tystnad –
Bekymmerslöshet - Långsamhet - Andlighet – Delande. För att komma
ihåg nyckelorden kan man tänka på kärleksört som är en fetbladsväxt. Initialerna i
nyckelorden bildar nämligen ordet FETBLAD.

Kl. 15.00-18.00 Kom och var
med på stickcafé! Ta med ditt
handarbete eller kom och smaka
gott kaffebröd. Har du någon
favorit på kaffebordet? Ta med
ditt recept så andra får del av det
och ta del av andras favoriter,
kanske får du en ny favvo!
Kl. 18.30 Sommarmusik och
andakt i kyrkan. Matilda Finell
och Pierre Jakobsson, sång och
musik. Ina Nord, andakt.

och läsa en stund. Man kan delta
enbart på sinnesvandringen eller
sommarspat om man inte har
möjlighet att vara med på båda.
Vandringsledare och SPA-ansvarig, Irma Hermansson. Ingen
föranmälan.
Kl. 18.30 Sommarmusik och
andakt utomhus. Allsång
vid grillen. Grillad korv och
coleslaw-sallad.
Mattias Eriksson, andakt.

Torsdag 27 juni

Lördag 29 juni

BEKYMMERSLÖSHET

ANDLIGHET

Bildcollage: Pelle W

Kl. 15.00-18.00 Servering.
Våfflor, sylt och grädde.
Kl. 15.00-18.00 Upptäck din
hembygd. Hembygdsföreningen
bjuder in till klurigheter.
Kl. 16.00 Weimar Sjöstedt visar
kyrkogården.
Kl. 18.30 Sommarmusik och andakt i kyrkan. Alva Palm, sång.
Henric Folkesson berättar om
Linderås kyrka. Hannah Klint
Lidegran, andakt.

Måndag 24 juni

Drick ditt
sommarkaffe i
vackra Linderås!
Tisdag 25 juni

FRIHET

ENKELHET

Kl. 15.00-18.00
Servering. Kaffe och fikabröd.
Kl. 16.00 Lars Cederlöw,
pilgrimspräst och föreståndare
för pilgrimscentrum i Vadstena
föreläser i församlingsgården.
Kl. 18.30 Sommarmusik och andakt i kyrkan. Lucia i sommar-

Kl. 15.00-18.00 Servering. Sommarpaj med vaniljsås.
Kl. 15.00-18.00 Vänner emellan.
Det finns möjlighet att köpa hållbara omsorgsfullt producerade
linnekläder.
Kl. 16.00 Föreläsning med Vänner emellan i församlingsgården.
Kl. 16.00-18.00 Boule och grillad hamburgare. Prova den fina

skrud. Lars Cederlöw, andakt.
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boulebanan och stilla hungern
med en nygrillad hamburgare.
Kl. 18.30 Sommarmusik och
andakt i kyrkan. Maria Broman
och Mariette Lagg, sång och
musik. Hannah Klint Lidegran,
andakt.

Onsdag 26 juni

TYSTNAD

Fredag 28 juni

LÅNGSAMHET
Kl. 15.00-18.00 Servering.
Fredagsmys med smoothies,
fruktspett och rawfoodbollar.
Kl. 16.00-18.00 Sinnesvandring
och sommarspa. På vandringen
går vi med öppna sinnen för det
vi ser, hör och känner. Vandringen är ca 3 km lång. Ta med
sittunderlag och vattenflaska.
Efter vandringen kommer vi
tillbaka till församlingsgården
och får njuta av utomhus-spa
med fotbad, smoothies och
fruktspett. Vila, koppla av, sitta

Kl. 09.30 Morgonbön i kyrkan.
Hannah Klint Lidegran.
Kl. 10.00-13:30

Bakluckeloppis.
Passa på att fylla din bil och
kom! Man får en plats tilldelad
för bilen på parkeringen, öppnar
upp sin bagagelucka samt får
en begränsad yta för sina grejer
bakom bilen. Servering av lunch,
kaffe och fika. Gulliga smådjur
att titta på. Boka plats senast fredag 14 juni på tfn 0140-674 00
eller tranas.pastorat@svenskakyrkan.se. Kostnad 50 kr.
Kl. 10.00-13.30 Servering, lunch
och fika.

Söndag 30 juni

DELANDE
Kl. 11.00 Pastoratsmässa i
kyrkan.
Avslutning på sommarkyrkan.
Hannah Klint Lidegran, präst.
Lövsta vokalensemble, sång.
Sammanlyst mässa för hela
pastoratet.
Kaffe och jordgubbstårta efter
mässan.

Kl. 15.00-18.00 Servering. Hembakat kaffebröd från Linderås
samvarogrupp.
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Måndag lördag

Kyrkan är öppen måndagfredag från kl 15.00, lördag
kl. 9.00 - 13.00 och söndag
öppet under mässan. Lotterier
till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete och
utlandskyrkan.
Försäljning av Fairtrade-märkta
produkter bl a choklad, kaffe,
te, leksaker. Samt väskor från
New Life Mission.
Fikaservering. Varje dag serveras kaffe, te och frallor. Under
veckan har vi olika teman i
serveringen, se vad som bjuds
under respektive dag i schemat.
Linnéagården har öppen gård
på baksidan och man kan
bl a titta på deras odlingar och
frälsarkransen. De har även
utställning i församlingsgården
om sitt miljöarbete.

För alla barn
tisdag – lördag
Kyrkspaning i kyrkan – leta råttor, bilda ord, få en geléråtta.
Pysselbord finns i församlingsgården.
Skänk gärna vinster till vårt
lotteri!
Förtjänsten går oavkortat till
Svenska kyrkans internationella
arbete/utlandskyrkan. Lämna in
vinster till pastorsexpeditionen
i Tranås eller Linderås församlingsgård.

Välkomna

till vår
sommarkyrka!

Friluftsgudstjänster &
Fredag 21 juni

MIDSOMMARAFTON

Kl. 15.00 vid Säby kyrka
Traditionellt midsommarfirande
i Säby.
Servering från kl. 15.00.
Chokladhjul, tävlingar.
Kl. 16.15 Uppvisning av
folkdanslaget och dans kring
midsommarstången.
Kl. 18.00 Helgmålsbön. Carl
Magnus Alstermark, präst.
Familjerna Broman och Enell,
musik.

Kvällen innan midsommarafton
kl. 18.00 klär vi midsommarstången och fikar i kyrkskolan.

Lördag 22 juni

MIDSOMMARDAGEN

Kl. 18.00 Tärenäs hembygdspark
Friluftsgudstjänst.
Susanne Jackson, präst.
I samarbete med
hembygdsföreningen.
Servering; kaffe och
kaka. Korvgrillning.

Söndag 23 juni

Avresa kl. 11.00 från
Tranås hamn.
Kyrkan går till sjöss med Boxholm
II
Följ med oss på en tur på
sjön Sommen. Vi åker med
ångbåten Boxholm II, firar en
friluftsgudstjänst vid Bendrix
park och fikar. Mattias Eriksson,
präst. Tommy Ljung, trumpet. Ta
med kaffekorg. Hemkomst ca kl.
15.00.
Obs! ANMÄLAN pga begränsat
antal platser.
Start för anmälan den 10 juni kl.
08.00 på tfn 0140-674 00.

Måndag 24 juni
Kl. 18.30 Linderås kyrka
Sommarmusik och andakt.
Lucia i sommarskrud. Lars
Cederlöw, andakt.

Tema: FRIHET

Tisdagen 25 juni

Torsdag 27 juni

10

Tisdag 9 juli

2019

Tisdag 23 juli

Söndag 18 augusti

Kl. 18.30 Linderås kyrka
Sommarmusik och andakt.
Alva Palm, sång.
Henric Folkesson berättar om
Linderås kyrka.
Hannah Klint Lidegran, andakt.

Kl. 11.00 Hallingstorps kapell
Gudstjänst
Susanne Jackson, präst.
Ryggestorps syförening inbjuder
till kyrkkaffe.

Tema: BEKYMMERSLÖSHET
Fredag 28 juni
Kl. 18.30 Vid grillplatsen
Linderås församlingsgård.
Sommarmusik och andakt.
Allsång vid grillen. Grillad korv
och coleslaw-sallad.
Mattias Eriksson, andakt.

Tema: LÅNGSAMHET

Kl. 18.30 Linderås kyrka
Sommarmusik
”Jazz och folkligt i
sommarskrud” med familjen
Lidgren. Susanne Jackson,
andakt.

Kl. 18.30 Linderås kyrka
Sommarmusik
Hördegårds fyra. Nära, svenska
texter med mycket spelglädje
inom genrerna, jazz, pop, visa
och folkmusik. Hannah Klint
Lidegran, andakt.

Tisdag 30 juli

Söndag 14 juli
Tisdag 2 juli
Kl. 18.30 Adelövs kyrka
Sommarmusik

Kl. 18.30 Linderås kyrka
Sommarmusik och andakt.
Maria Broman och Mariette Lagg,
sång och musik. Hannah Klint
Folkligt nära. Trijord – Maria
Lidegran, andakt.
Broman, Emma Bäckelid
Tema: ENKELHET
Sunbring och Tine Röjås.
Folkmusik, visor och jazz. Carl
Magnus Alstermark, andakt.
Onsdag 26 juni
Servering från kl. 17.30 i
Kl. 18.30 Linderås kyrka
församlingshemmet.
Sommarmusik och andakt.
Matilda Finell och Pierre
Jakobsson, sång och musik.
Ina Nord, andakt.

Tema: TYSTNAD

sommarmusik

Kl. 12.00 Tärenäs
hembygdspark
Friluftsgudstjänst.
Rolf Lindqvist, präst.
Hembygdsfest. Olika hantverk
visas. Smide, tjärbränning, koka
rödfärg, svarva på gammalt sätt
m.m. Djur i parken. 5-kamp
mellan Adelöv och Linderås
socknar. Servering av kaffe och
ostkaka. Teater.

Tisdagen 16 juli

Med reservation för ändringar.

Kl. 18.30 Adelövs kyrka
Sommarmusik
Duo Ke Mele Nani från Hawaii.
Jonas Carlsson och Mia LaiCarlsson framför klassisk musik
för violin och piano. Hannah
Klint Lidegran, andakt.
Servering från kl. 17.30 i
församlingshemmet.

Söndagen 4 augusti

Kl. 18.30 Adelövs kyrka
Sommarmusik
Anders Stävarby, vissångare och
gitarrist. Välkända och älskade
visor i sommarkvällen. Carl
Magnus Alstermark, andakt.
Servering från kl. 17.30 i
församlingshemmet.

Detta program
är ett axplock av vad som händer
i våra kyrkor och församlingshem i sommar. Info om alla
våra gudstjänster finns på vår
hemsida www.svenskakyrkan.se/
tranas under rubriken kalender
samt i vår veckoannonsering i
lokaltidningen.

Kl. 11.00 Hembygdsgården,
Tranås
Friluftsgudstjänst
Rolf Lindqvist, präst.
I samarbete med
hembygdsföreningen.
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Välkomna
till våra
kyrkor i
sommar!

Boktips

roliga
konton
att följa!

Är du sugen på
sommarläsning?

Insta
gram

Här delar Susanne Jackson, präst,
med sig av sina bästa tips för
sköna lässtunder.

wistikent

Kent Wisti och jag gick i samma klass
i Lund och han skriver satir som handlar om kristen tro. Väldigt träffande
många gånger.

Feelgood romaner

Nytt namn, samma viktiga arbete
Svenska kyrkans internationella arbete byter
namn till Act Svenska kyrkan

teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete,
långsiktigt utvecklingssamarbete och påverkansarbete.

Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi
står för. Det behövs för att öka engagemanget och
insamlingen, så att vi kan fortsätta att försvara
människors värdighet och rättigheter runt om i
världen, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska
kyrkan.

Act – att agera

Den 5 ma j bytte Svenska kyrkans internationella
arbete namn till Act Svenska kyrkan. Namnbytet
är en del av en större satsning för att öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella verksamhet. Under nytt namn fortsätter nu samma viktiga
arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. I
Sverige finns Act Svenska kyrkan runt om i församlingar och stift. Cirka 100 000 givare stöder
arbetet med gåvor. Globalt finns ett antal utsända
medarbetare och samarbeten med lokala kyrkor
och gräsrotsrörelser. Visionen är en växande folkrörelse.
– I en tid då demokratiska värderingar hotas och
med en växande polarisering är vår uppgift att
bygga ihop samhällen, säger Erik Lysén, chef för
Act Svenska kyrkan.
Med Act Svensk a kyrkan får det internatio-

Act betyder agera och namnbytet signalerar att vi
är en kyrka som är redo att agera i världens viktiga
ödesfrågor: människovärdet, skapelsens integritet,
samhällstilliten och den ökande polariseringen.
Kopplingen finns också till ACT-alliansen (Action
by Churches Together), som är världens största
allians av kristna organisationer och kyrkor som
arbetar tillsammans med utvecklingssamarbete,
humanitärt arbete och påverkansarbete.
Dina gåvor når fram

Efter namnbytet behåller vi samma 90-kontonummer och swish-nummer och som givare kan du
känna sig trygg med att dina gåvor når fram. Act
Svenska kyrkan granskas av Svensk insamlingskontroll och är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.
Källa: www.svenskak yrkan.se

Vill du skänka en gåva till ACT Svenska kyrkan
swisha valfritt belopp till 90 01 223.

nella arbetet en ny tydlig avsändare. Erik betonar
att Svenska kyrkans internationella arbete även
fortsättningsvis kommer att handla om stöd till

Jenny Colgan ”Det lilla bageriet på
strandpromenaden”, som finns i tre delar,
handlar om Polly som hamnar i en liten
fiskeby på en ö. Hon älskar att baka
och snart har hon startat sitt eget bageri. Colgan har också skrivit ett par
andra serier, bland annat om Flora
som flyttar hem till ön Muir, ”Sommar
på den lilla ön i havet” och ”Tillbaka till den
lilla ön i havet”.
Lättlästa och mysiga böcker allihop!

Herregudco

Tecknade figurer med underfundiga
och träffsäkra texter.
svenskakyrkannewyork

Svenska kyrkan i New York är kanske
en av våra mest kända utlandskyrkor,
välbesökt och omtyckt av många i
denna metropol.
svenskakyrkan

Det händer saker i Tranås…

Ett vandringskonto som drivs av
kyrkokansliet i Uppsala. Där får man
följa en ny person i olika församlingar
varje vecka.

Ewa Klingberg har skrivit flera bra
böcker, nu senast två delar som
handlar om en begravningsbyrå i
Tranås. ”Där rosor faktiskt dör”
och ”Blott en begravning”. Hon
har skrivit flera feelgoodromaner,
bl a ”Manglade dukar och vikta
servetter”.

assholesonline

Assholesonline är bra för att det är så
viktigt i vår tid, kanske mer än någonsin. Synliggör näthat mot framförallt
kvinnor, synliggör normer i samhället. Linnéa Claesson som driver det är
handbollsspelare och juridikstudent,
och i vår en av deltagarna Let´s dance.

Historisk a romaner

Jag har just läst ”Tatueraren i Auschwitz” av
Heather Morris. En läsvärd bok som handlar om
Lale, som kommer till Auschwitz-Birkenau 1942
och som beordras att bli tatuerare. En dag träffar
han Gita och en kärlekshistoria tar sin början mitt
i helvetet som koncentrationslägret är. Detta är en
sann historia och inte helt mörk, trots att man nog
kan tro det vid första anblicken.
Gillar man som jag historiska romaner så är Frida
Skybäck och Anna Laestadius Larsson jättebra.
Elisabet Nemert också, jag har precis läst hennes
senaste bok ”Blå längtan” och älskade den. Den
handlar om två flickor som föds samma dag och
samma år och hur deras livshistoria vävs samman.
En flicka föds i Nigeria och en i Sverige. Elisabet
Nemert besökte Tranås stadsbibliotek den
23 maj och höll en föreläsning.

fyraarstider

Anne Charlotte Andersson skriver om
inredning och lantlivet, visar jättefina
bilder och berättar vad hon hittar på
om dagarna som fotograf och influencer. Hon driver även bloggen Fyra
årstider - Mitt liv på landet.
busigastunder

Busiga stunder gillar jag för hon lyfter
hela tiden att alla har rätten att vara
som de vill, klä sig som de vill utan att
för den skull tänka på att magen skulle
vara tjock eller något annat. Så befriande! Fina bilder, färgglatt och barn
som får vara barn på riktigt. Jättefint
konto.

Deckarroman

Camilla Läckbergs nya ”En bur av guld”
tänkte jag själv läsa i sommar. En dramatisk berättelse om svek, upprättelse
och hämnd. Den handlar om en kvinna
som blir bedragen och utnyttjad, men
tar kontroll över sitt eget öde.

Susanne Jackson
text

Källa: Bokus
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Fritidshemmet Märtagården läggs ner

Vi tackar:
Tiden går fort när man har

Efter 5 år som kock på

Att jag nu väljer att gå vidare är enbart för min egen
utvecklings skull. Jag ska nu börja på en nystartad förskola i
Aneby kommun.

Jag har trivts jättebra med både
arbetsuppgifter, trevliga kollegor
och alla härliga barn! Jag har
haft hand om hela proceduren i
matkedjan: planering av måltider,
inköp av råvaror, matlagning och uppläggning. Att få
möjlighet att laga vegetariskt en dag i veckan, servera färsk
fisk och bjuda på hembakat bröd har varit en förmån. Det har
varit roligt att få göra det lilla extra! Vi har haft mysfrukostar,
jul- och påsklunch, midsommarlunch med mera. Det har varit
uppskattat av både barn och föräldrar.

Linnéagårdens förskola har jag nu
valt att lämna min tjänst för ett
annat jobb. När jag började här
2014 lagade jag maten till både
Linnéagården och Linderås skola.
Efter ett antal år avslutades samarbetet med skolan och då fick jag
istället i uppdrag att laga maten
till kyrkans samtliga förskolor det
vill säga även till Änglagården i
Adelöv och Mariagården i Tranås.

roligt. Jag började jobba på Linnéagårdens förskola i Linderås efter att
jag varit föräldraledig med min son
som nu tar studenten. I Linderås
stannade jag i 15 år och verkligen
stormtrivdes, men kände ändå när
jag blev tillfrågad om jag ville börja
på Mariagårdens förskola i Tranås
att det kanske vore spännande. På
Mariagården i Tranås har jag jobbat i snart 3 år, och även här trivts
bra. Har under mina snart 18 år
inom Svenska kyrkan fått jobba med underbara pedagoger som
jag hoppas är mina vänner för livet. Har träffat så många fina
föräldrar och världens bästa barn.

Jag tackar så otroligt mycket för alla fina minnen jag bär med
mig från dessa år!
Anna Lööke

Nu var det dock dags att gå vidare och jag ska börja som
kock på Råsvägens äldreboende i juni. Det är roligt med
nya utmaningar, och jag kommer ha min nya arbetsplats ett
stenkast från mitt hem.
Jag är tacksam för tiden tillsammans med det härliga
teamet i Linderås, och tar med mig många fina minnen från
Linnéagården!
Agnetha Jonsson

Vad kommer att hända med Märtagården?

Märtagårdens fritidshem avvecklas

i samma hus som Märtagården. Tanken är att
Mariagårdens förskola från och med i höst ska bestå
av de två avdelningar som finns idag, Ekorren med
20 barn och Myran med 15 barn. Ekorren kommer
fortsätta i det gula huset som Märtagården tidigare
varit i och Myran i sina lokaler i församlingshemmet.
Ekorren kommer byggas om och anpassas till yngre
barn. Handfat och trappräcken måste sänkas och
skötbord ska tillkomma bland annat.

Märtagården har under ett antal år haft ett mycket
lågt antal barn inskrivna. Trots flertalet försök att
locka barn till verksamheten så har inte antalet barn
ökat, de flesta barn väljer Hubbarps fritidshem istället.
Därför kommer det från i höst att bli lite förändringar.
Fritidshemmet Märtagården kommer att läggas ner
efter att ha varit verksamt i 31 år. Istället kommer
Mariagårdens förskola att utöka sin verksamhet i
fritidshemmets nuvarande lokaler. Mariagården har sin
verksamhet idag i Tranås församlingshem.

Mariagårdens förskola startade våren 2006 i Tranås
församlingshem. Mariagården drivs av Svenska
kyrkan och barnen placeras via den kommunala
barnomsorgskön. Vi har även ett gott samarbete med
övriga verksamheter inom Svenska kyrkan samt präster
och musiker.

Märtagårdens fritidshem startades 1988 av Svenska
kyrkan i Tranås. Verksamheten har inrymts i den
vackra gula villan nedanför Tranås kyrka. Här har det
gått elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Olika
aktiviteter har erbjudits varje dag. I källaren finns ett
nyrenoverat ”bandyrum”. Det finns många olika rum
med utrymme för såväl pyssel, lek som vila.

Mariagårdens förskola är en centralt belägen förskola
med träd och lugn natur som granne. Gården är rymlig
och inbjuder till många olika motoriska möjligheter. Vi
har även närhet till skogsområden och lekpark.

Mariagårdens förskola

Att arbeta med mat och

Jag heter Helena Piel och är
förskollärare, började arbeta på
Änglagårdens förskola i Adelöv
i början av mars. Har tidigare
arbetat inom förskolan i Aneby
kommun i över 25 år. När jag
fick förfrågan om jag ville börja i
Adelöv kände jag att det skulle vara
spännande att prova på något nytt,
att få möjligheten att arbeta inom
en annan form av organisation. Jag
trivs redan väldigt bra. Känner att
jag blivit välkomnad med värme av
både personal, vårdnadshavare och
kyrkan som arbetsgivare. Tror att
vi tillsammans på Änglagården kan
skapa en miljö i det lilla där varje
barn får möjlighet att växa och
utvecklas utifrån sina behov.

människor är vad jag har gjort i
mitt tidigare yrkesliv.
Så att arbeta som husmor i
Svenska kyrkan är verkligen en
kombination av dessa två.
Jag är utbildad kock, men
har på senare år, även gått
en butikschefsutbildning på
Leksands folkhögskola, där
ledarskap och coachning var
mina favoritämnen. Att lära
sig hur vi människor fungerar
är mycket spännande.
Har blivit varmt välkomnad av arbetskollegor, och jag ser
väldigt mycket fram emot att få arbeta tillsammans med de
olika verksamheterna i Svenska kyrkan Tranås.
Monika Parkåsen

Jag bor i Hullaryd tillsammans med min sambo. Vi har två
vuxna barn som flyttat hemifrån för jobb och studier. Mycket
av min fritid ägnar jag åt föreningsarbete i Lommaryds IF.
Både i styrelsen, marknadskommitén och som aktivt påhejande
fotbollspublik.
Helena Piel

För att lätt kunna se att vi jobbar med alla olika mål i
läroplanen som är ett av våra styrdokument jobbar vi
med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt.
Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för att
kunna se barnens intresse och lärande och fånga upp
det i vårt dagliga arbete. Utifrån detta tar vi fram en
inspirerande och stimulerande miljö.

Mariagårdens förskola består av de två avdelningarna:
Myran
Ekorren

Vi välkomnar:

för barn 1-3 år
för barn 3-6 år

Sedan hösten 2018 har avdelningen Ekorren funnits
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å är det skolavslutningstid och ”den blomstertid nu kommer” och ”du ska inte tro det
blir sommar ifall inte nå´n sätter fart” i många av landets kyrkor. Det är högtid, det
är Gudstid, det är stämning, det är glädje och skratt. Ett sommarlov som sträcker
sig långt bortom horisonten i ett barns ögon. Kanske inte så långt för oss som levt lite
längre men vi lever med i barnens ögon. Det är stort tycker jag, när de allra flesta, vad
man än tycker och tror, stämmer in i psalmens ord ”de skola oss påminna Guds godhets
rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om”.
Långt in i folksjälen finns det djupast någonting som bär och som är större än vi tror
och kan förstå.
Det fanns med igår, det finns med idag och det kommer att finnas med i framtiden
också. Det är jag alldeles säker på. För hur vi än tänker om tron och kyrkan och
allt det där och hur föränderligt allt är och allt annat också, så är Gud densamme
Alltid!
Så nu hurrar vi för sommaren, för barn och alla, för natur och skapelse,
för Gud som bär, just där vi är! Gud välsigne din sommar och din tid med Gud!

d i n k y r ko h e rd e

Pastors- och diakoniexpeditionens öppettider i sommar se s 6-7.
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.

Kyrkoherde Carl Magnus Alstermark
674 07

Församlingspedagog
Annelie Kaljonare		
674 09

Tomas Westin vik. vaktmästare
Linderås och Adelöv
674 28

Präst Hannah Klint Lidegran,
församlingsherde Linderås/Adelöv
674 30

Fritidspedagog
Fredrik Hesselblom		
674 17

Husmor Tranås, Säby
Monika Parkåsen,
674 12

Präst Mattias Eriksson
674 04

Barnverksamheten, Tranås		
674 10, 674 22, 674 37

Värdinna Linderås
Malin Sjöstedt
674 24

Några av våra direktnummer 0140-

Präst Susanne Jackson		
674 03

Informatör Jessica Henning
674 02

Diakon Maria Fröjd		
674 08
Ina Nord
Assistent, diakonal verksamhet
674 06

Lyktan, mötesplats & café
674 34

Musiker Mattias Enell		
674 19
Musiker Mariette Lagg		
674 32
Musiker Maria Broman		
674 14

Mikael Snive
674 23

Vaktmästare Tranås och Sommen
Alexander Schill
674 26

Vaktmästare Säby
Tommy Lind
674 33
Vaktmästare Linderås och Adelöv
Viktor Klint föräldraledig

Förskole/fritidshemschef
Maria Lindh
674 35
Fritidshemmet Märtagården		
Tranås, 674 13
Förskolan Mariagården		
Tranås, 674 18
Förskolan Linnéagården,
Linderås 674 21
Förskolan & Fritidshem
Änglagården,
Adelöv, 674 27

Kyrktuppsredaktionen
Ansvarig utgivare: Carl Magnus Alstermark, Tranås, 2019.
Jessica Henning, redaktör. Pelle Wågenberg, produktion. Kontakta oss om du vill fråga något, tipsa om dina idéer
eller tycka till om tidningen! Produktion: mem reklambyrå. Illustrationer och foton: Svenska kyrkan Tranås, Svenska
kyrkans bildbyrå IKON.

