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”Nu kan ni komma in!”
Lisa & Oscar
valde kyrkvigsel sid 4

Tisdag andra juli 2019
Sitter just nu och förbereder morgondagens mässa i Tranås kyrka. Tittar
tillbaka på texterna från i söndags. ”Kallelsen till Guds rike”, var temat.
Evangelietexten handlar om hur Jesus kallar sina lärjungar med bl.a orden
”Följ med och se”. Det blev till slut en tämligen brokig skara lärjungar.
Flera av dem förblir ganska anonyma. Men några märks mer! Precis som det
är med oss människor.

Höst – en mäktig nystart

En gång när jag var på anställningsintervju till en prästtjänst så fick jag frågan
vilken lärjunge jag hade lättast att identifiera mig med. Kanske inte just en
fråga man väntar sig vid ett sånt tillfälle men jag slängde närmast ur mig,
Petrus! Sedan fick jag snabbt fundera över varför jag valde just honom.
Kanske för att han är den av lärjungarna som märks mest. Då kan man undra
varför jag valde Petrus. För är det nåt jag inte har behov av så är det just
viljan att märkas. Men jag var ju nu tvungen att spinna vidare på mitt svar.
Varför Petrus? Jo, kanske för att jag ibland är lite för snabb, alltså talar först
och tänker sen. Får ibland känslan av att Petrus var lite sån. Tror egentligen
inte att han ville märkas. Det bara blev så.
Så är det oftast i livet, det bara blir så. Man är den man är.
Om vi då lämnar intervjun och ser på hela skaran av lärjungar så är det ju skönt
att se att ingen av dom är speciellt märklig eller på inget sätt fullkomlig. Jag
har nog lite av varje från var och en av dem.
Likafullt som han behövde denna brokiga skara av människor att bygga sin
kyrka på jorden så behöver han mig. Jag som ibland är Petrus och talar först
och tänker sen, en tvivlande Tomas eller en ifrågasättande Natanael som
undrar om det kan komma något gott från Nasaret.
Det bästa vi kan göra du och jag är att ta uppmaningen från
Jesus ”Följ med och se” på allvar och verkligen följa med
och se vad som händer och vara den jag är så långt
det går! Det räcker långt!
Carl Magnus Alstermark
kyrkoherde

När jag

till hösten? Eller så har du inte deltagit tidigare
men är nyfiken - då är du välkommen att vara
med!

skriver detta har jag bara några
dagar kvar till min semester. Semester! Då när
man ser oceaner av tid framför sig. Bästa känslan
den där eftermiddagen när vi vet att vi får göra
lite vad vi vill i flera veckor.

Lyktan
Vårt café och mötesplats Lyktan fyller 10 år i
oktober! Kom och fira med oss under v. 42-43
då vi serverar Jubileumskaka.

Nu har

oceanerna passerat och vi får
se tillbaks på en fin sommar i våra kyrkor
och församlingshem. I mitten av juni fylldes
församlingshemmet av sommarlovslediga
barn med spring i benen. Tillsammans med
barnledare lekte de, pysslade, skapade, åkte på
utflykt och hade det mysigt under några veckor
på sommarkul. Under en fantastiskt fin vecka
med högsommarvärme hade vi sommarkyrka i
Linderås, dit man kom för att njuta av fin sång,
musik och andakt, en fika- och pratstund under
ett parasoll i skuggan, fynda på bakluckeloppis
eller bara vara. Sång och musik har man också
kunnat lyssna på i Adelöv och Linderås varje
tisdag i juli, vi har haft gudstjänster både inne
och utomhus. Och så åkte vi med Boxholm II på
en gudstjänst till sjöss.

Höstloppis
Lördagen 21 september har vi loppis utanför
Tranås församlingshem. Barnverksamheten har
samtidigt Öppet hus i sina lokaler. Vill du boka
en plats för försäljning? Bokningssläpp måndag 19
augusti.

Nygifta
I slutet av maj träffade jag Lisa Fältskog och Oscar
Rydholm som bara drygt en vecka senare gifte sig
i Säby kyrka. De delar i det här numret med sig
av hur de träffades, deras tankar inför vigseln och
förberedelser inför bröllopet.

Detta nummer innehåller även läsning om
orgeleleven Ella Monell som ska studera vidare
till kantor, Harry Potter-vandringar, kommande
konfirmationsår och annat smått och gott. Trevlig
höstläsning!
Nästa nummer av Kyrktuppen
		
utkommer några veckor innan advent.

Ord på vägen höst 2019

Terminsstart
Nu ligger en ny spännande termin i
startgroparna. De flesta av våra grupper och
verksamheter börjar vecka 35, men det finns
några undantag som startar andra veckor. I detta
nummer av Kyrktuppen kan du läsa om vad vi
erbjuder inom barn- och ungdomsverksamhet,
vuxenverksamhet, trivselkvällar, körer m.m. Du
kanske är med i någon grupp och vill fortsätta

Jessica Henning
redaktör

Petrus förnekar Jesus
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Vigsel
Lisa Fältskog och Oscar Rydholm träffades redan när
Lisa gick på gymnasiet. Elva år senare har det
hunnit hända mycket, de är husägare och
föräldrar till en liten tjej. I juni i år
var det läge att ta nästa steg
i relationen och bli äkta
makar.

för
en pratstund hemma i
deras villa. Båda är födda och
uppväxta i Tranås. Sedan fyra år
bor de i ett mysigt hus med Svartåutsikt.
Jag är nyfiken på hur de träffades; om det sa
”klick” direkt. Ja, första gången vi sågs var på en fest
hos gemensamma vänner, berättar Lisa. Det var en
polis och en leopard som fick kontakt, säger hon och
skrattar. Maskerad alltså! Dans och festflirt ledde till
att de sedan började sms:a. När Lisa tagit studenten
flyttade de ihop.

fem. Han var stor bandytalang
i Tranås Bois i många år,
men slutade på grund av
ryggproblem. Lisa började som
tonåring spela fotboll i Tranås FF och
höll på tills Agnes föddes. Hon är målvakt
och när Agnes blivit lite äldre gjorde hon comeback
i Sommens AIF under en säsong. Numera är hon
instruktör på träningsgymmet Black Bull functional
fitness.

Bröllopsplaner

Vigselsamtal

Förra sommaren tyckte Lisa att det var dags att ta
upp tråden om bröllop igen. De kom överens, nu var
det dags. Så bestämde vi det, det blev liksom inget
frieri, säger Lisa.
I höstas började bröllopsplaneringen. Skulle det vara
stort eller litet? I kyrkan eller borgerligt? Vilken
årstid? Många frågor poppade upp. Vi hade bestämt
innan att vi ville gifta oss på sommaren, det var
självklart för oss, berättar de. Lisa ville också gifta
sig i en kyrka, men där var Oscar mer tveksam till
en början. Men jag fick sista ordet, säger Lisa. Det
betyder så mycket för mig. Vi valde Säby kyrka. Både

Några år senare

började de fundera på förlovning.
2012 köpte de ringar och åkte på en romantisk resa
till New York och förlovade sig. Men giftermål kunde
ändå vänta tyckte nog främst Oscar. Och det skulle ju
hända andra stora saker i deras liv under de närmsta
åren. De flyttade från lägenhet till villa. Och 2016
föddes dottern Agnes. Med nytt familjeliv, hus och
barn så rullade livet på. Lisa är förskollärare och
Oscar är elektriker. Ett gemensamt fritidsintresse är
fotboll. Oscar är aktiv spelare i Sommens AIF, div.
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Förberedelser
Lisa och Oscar skrev en checklista som
blev lång. De bestämde sig för att de ville
ha med alla nära och kära. Jag har en stor
släkt, säger Lisa. Oscars släkt är mindre.
Inbjudningar skickades ut, det blev ett 70tal gäster med släkt och vänner. Festlokal
och cateringföretag bokades. Menyn sattes
och tårta beställdes. Vi ville ha ett tryckt
vigselprogram till kyrkan och även ett
festprogram till kvällen, berättar de. De
föll för ett alternativ som de hittade på
nätet. Även inbjudningskorten beställdes
från samma företag för att de skulle
gå i samma stil. Blommor, brudbukett
och frisör bokades. Det visade sig att vi
bokat bröllop samma datum som årets
studentbal, så jag blev nästan lite orolig
att inte hitta någon ledig frisör. Men
det ordnade sig ändå, berättar Lisa. Sist
men inte minst i förberedelserna, och
kanske det som betyder mest för många –
bröllopsklädseln. Efter lite letande hittade
Lisa sin drömklänning i Jönköping. Den
var så fin och jag var nöjd, säger Lisa.
Men några månader senare hade storleken
krympt. Ja, eller snarare var det så att
Lisas mage vuxit i takt med graviditeten.
Till hösten väntar nämligen paret
tillökning. Jag insåg, jag kommer inte i den
klänningen när det är dags! säger Lisa. Det
fick bli ny klänningsjakt och hon hittade
en vacker mer anpassad för gravidmage.
Jag däremot hade det inte så komplicerat,
säger Oscar. Min klädsel beställde jag från
en hemsida och den passade direkt.

”Det
är
bara
glädje
man
känner..”
Vi träffas

för att kyrkan är så vacker och ligger fint
belägen och att mina föräldrar gifte sig
där, fortsätter hon. Lisa tog kontakt med
pastorsexpeditionen för att boka in datum,
kyrka, präst och kantor.

Prästen Mattias Eriksson kom hem några
veckor innan bröllopet för att prata om
själva vigselgudstjänsten. Han berättade att
man följer Svenska kyrkans vigselordning
och frågade om de hade några egna

vigsellöften. Vi enades om de löften som
är enligt ordningen, säger de. Prästen
frågade om psalmer de valt. Det blev
även två duetter. Lisas två systrar Elin
och Ronja Fältskog ska vara tärnor
och sjunga sångerna ”Only you” av
Joshua Radin och ”Perfekt duet” med
Ed Sheeran, den svenska versionen.
Båda låtarna betyder mycket för dem.
”Only you” lyssnade de mycket på när
de precis hade blivit tillsammans, den
spelades flitigt när de åkte runt i Oskars
sportbil.

När vi träffas för detta samtal
är det drygt en vecka kvar till bröllopet.
Jag ser fram emot det supermycket, det
ska bli en sådan rolig dag, säger Lisa.
Det är bara glädje man känner. Oscar
håller med och tillägger att det ska
bli så kul med festen som ska hållas i
Seglarvik.
Bröllopet
Lördagen den första juni var en
halvmulen försommardag men
stämningen inne i Säby kyrka var varm
där släkt och vänner samlats en stund
innan vigseln. Till ingångsmusiken ”Visa
vid vindens ängar” spelad på orgeln av
kantor Mattias Enell skred brudparet
in i kyrkan tillsammans med tärnor,
bestman och brudnäbb. Vigselakten var
fin och känslosam. Lisa och Oscar gav
sina vigsellöften och sa ja till varandra.
Dottern Agnes som var brudnäbb ville
gärna vara med mamma och pappa och
sitta tryggt mellan dem under akten. De
fina sångerna framfördes vackert av Elin
och Ronja. Psalmerna ”I denna ljuva
blomstertid” och ”En vänlig grönskas
rika dräkt” sjöngs. Som utgångsmusik
spelade Mattias ”Goliat” av Laleh
på orgeln. Utanför kyrkan väntade
hyllningar och såpbubblor för de nygifta.
Efter skratt, lyckotårar, kramar och
fotostund åkte de sedan vidare för att
fira sin stora dag tillsammans med sina
bröllopsgäster.
Jessica Henning, text

Pelle Wågenberg, foto
Bokning av vigsel i Tranås pastorat
Kontakta pastorsexpeditionen på tfn 0140-674 00.
Vi har vigseltider på lördagar i våra tre församlingar
Säby, Adelöv och Linderås.
Tider under sommaren 1/5-31/8: kl. 14.30 och 16.00.
Övrig tid på året 1/9-30/4: kl. 15.30
Samtliga lördagar under året är en av våra präster och musiker
i tjänst, enligt schema.

Notiser
Diakoniexpeditionens
öppettider

Vill du engagera dig ideellt i Svenska kyrkans arbete?
Eller gör du det kanske redan? Kom på fest!

Fest för
gamla
och nya
ideella
medarbetare

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

TACK!

Stort tack till alla som bidrog
till att vi fick en sådan fin
sommarkyrka i Linderås. En vecka
i högsommarvärme med fina
andakter och sommarmusik, trevliga
fikastunder och fina samtal. Tack
till alla er som kom dit och till er
som var med bakom kulisserna eller
framför på ett eller annat sätt.

Det roliga:

Vad händer?
Tacobuffé och underhållning!
Skoj så det förslår.

Det viktiga:

Höstloppis!

När händer det?
22 augusti kl 18-21

Var händer det?

I Tranås församlingshem.

Det jobbiga:

Måste jag anmäla mig?
Ja! Senast den 19 augusti.
Lördagen 21 september
Loppis ute på gården vid Tranås
församlingshem. Kaffeservering.
Barnverksamheten har öppet hus
samma tider som loppisen.
Vill du hyra en plats och sälja på
loppis utanför församlingshemmet?
Bokningssläpp måndag 19 augusti
kl. 13 via telefon 0140-674 00.
Ni får en plats tilldelad ca 3x3
meter. Hyra av plats 150 kr (ta med
eget bord). Begränsat antal platser.
Pengarna för platsen går oavkortat
till Act Svenska kyrkan
Håll utkik:
www.svenskakyrkan.se/
tranas samt på Facebooksidan.

Hur anmäler jag mig?

2 oktober
kommer
Harry
Regnbågsvecka
Vecka 42
kommer det att anordnas
regnbågsvecka i Tranås och
Svenska kyrkan finns med
som en av medarrangörerna
Det blir föreläsningar,
prideparad m.m under
veckan.
Programmet är inte spikat
än men klart är att
onsdagen den 16 oktober kl.
18.30 blir det en föreläsning
med prästen Ann-Christine
Ruuth i församlingshemmet,
Tranås.

Mer info kommer!

Ring 0140-674 00 och uppge
namn, telefonnjmmer och
eventuell specaialkost.
Tveka inte, bara ring!

Adelövs marknad

Första torsdagen i september är det
Adelövs marknad, så som det varit
enligt tradition i många år. I år är
datumet den 5 september och vi
finns på vår vanliga plats. Välkomna
på en fika!
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Drop-in dopdag

Lördagen den 16 november
kl. 10.00-13.00.
Tranås kyrka och Mariakapellet,
Tranås församlingshem
Vill du eller ditt barn bli döpt? Av
olika orsaker kanske det inte blivit
av. Nu gör vi det smidigt genom att
erbjuda en drop-in dop dag. Det är
bara att komma hit den dagen, ingen
föranmälan behövs. Man registrerar
sig först i församlingshemmet och
därefter tar en präst och musiker
hand om er för ett dopsamtal.
Dopgudstjänsten sker i kyrkan eller i
Mariakapellet i församlingshemmet.
Efter dopet bjuder vi er på dopfika
med tårta.

Harry Potter-vandring
Tranås kyrka öppnas upp och förvandlas till
Hogwarts skola med hela sex elevhem för er
alla onsdagen den 2 oktober kl. 16.30 och
kl. 18.30.

Syftet med

Harry Potter-vandringen är att visa på kampen
mellan gott och ont och att det är kärleken som
är den verkliga magin. Besökarna kommer att få
gå runt på olika stationer och träffa både elever
och lärare från Hogwarts. Det kommer att handla
om vänskap, kärlek, utanförskap, att ställa upp
för varandra och att det är viktigt att någon ser
dig och tror på dig, att välja den goda sidan även
om det ibland kostar på och slutligen att det goda
segrar trots att det är svårt att våga tro det ibland.
Vandringen tar drygt 1,5 tim.
Anmälan till pastorsexpeditionen
tfn 0140-674 00 senast måndag 23 september.

Injudan

Onsdagen 4 september

Ingen morgonmässa på grund av att
personalen är på utbildning.

80-års kalas

I oktober är det dags för årets
andra 80-års kalas. Du som har din
högtidsdag under månaderna julidecember och är medlem i Svenska
kyrkan kommer att få en personlig
inbjudan.

att komma på Harry Potter-vandring skickas ut till alla
mellanstadieklasser i Tranås kommun. Datum och tider
som erbjuds:
Tisdag 1 oktober kl. 8.30 och kl. 10.15
Onsdag 2 oktober kl. 8.30 och kl. 10.15
Torsdag 3 oktober kl. 8.30 och kl. 10.15
Anmälan till pastorsexpeditionen
tfn 0140-674 00 senast måndag 23 september.
Vandringen tar ca 1,5 timme.
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Barn & Ungdom

Terminsstart v. 35

Öppet hus
(Obs! start fredag
6 september)
Tisdag-fredag

för föräldrar

och barn 0-6 år.
Tranås församlingshem
Kl. 9.30-10.00 sångsamling
Kl. 10.00-12.00 pyssel, fri
lek och fika.
Ingen föranmälan.
Fika 25 kr/vuxen.

NYHET! Babysång
Fredagar kl. 10.00-11.30

för barn 3-8 månader +
förälder. Tranås församlingshem.
Vi börjar med sångstund,
därefter fika. I babysången
får du och ditt barn tillsammans uppleva musiken. Där
får småttingar och pyren lustfylld stimulans för alla sinnen.
Där kommer inte musiken
bara att få bli en härlig musikupplevelse utan också få vara
ett redskap som ger stimulans
och leder till utveckling.
Anmälan. Vi startar när
gruppen är full.

Linderås
församlingsgård

Kyrkspanarna

Öppet hus
Onsdagar kl. 9.30-11.30

Tisdagar kl. 15.00-16.30

för barn födda 2013-2014.
Tranås församlingshem.
Vi sjunger, leker, pysslar, går på
studiebesök till kyrkan. Avslutar med fri lek.
Vi bjuder på frukt. Utan föräldrar.
Anmälan. 100:-/termin.
OBS! Start v. 37.

Lysmask

Torsdagar kl. 16.30-18.00

för er som går i
1:an och 2:an. Pyssel,
lek och skoj. Tranås
församlingshem
Anmälan. 100 kr/termin.

Skutt

Torsdagar kl. 16.30-18.00

för er som går
i 3:an, 4:an och 5:an.
Utmaningar, lek och
skoj. Tranås församlingshem.
Anmälan. 100 kr/termin.

för föräldrar och

Push

Torsdagar kl. 16.00-18.00

för er som går
i 6:an, 7:an och 8:an.
Utmaningar, matlagning,

Barn- ungdomskörer
Tranås församlingshem:
Noise

6-9 år.
Måndagar kl. 16.30-17.10.

gemenskap m.m. Tranås församlingshem
Anmälan. 100 kr/termin.

Voice

10-15 år.
Måndagar kl. 17.20-18.00.

Y-voxx

Mariakören

16 år och uppåt.
Måndagar kl. 18.00-18.50.

Torsdagar kl. 18.30-21.30

för ungdomar från 9:e klass
uppåt. Tranås församlingshem
Vi planerar programmet tillsammans. Anmälan.
100 kr/termin.

Låt oss fixa nästa
barnkalas!
Från och med i höst erbjuder vi
er möjlighet att boka barnkalas hos oss i Svenska kyrkan
Tranås. Tranås församlingshem
Antal barn: minst 8, max 15.
Kostnad: 50 kr/barn

måndagar och
fredagar kl. 15.00- 17.00
Ålder: ca 5-8 år i
barnverksamhetens lokaler,
församlingshemmet
Ålder: 9 år och uppåt
i ungdomslokalen,
pastorsexpeditionen
Tider:

För mer info & bokning
ring barnledarna Amanda
0140-674 10, Susanna
0140-674 22 eller Anneli
0140-674 37.
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barn 0-6 år. Pyssel, fri lek,
sång och fika.
Ingen föranmälan.
Fika 25 kr/vuxen.

Körledare: Maria Broman,

0140-674 14.

Sommens
församlingsgård

Adelövs församlingshem och
Linderås församlingsgård:

Öppet hus
Tisdagar kl. 9.30-11.30

The Angels

för föräldrar och
barn 0-6 år. Pyssel, fri lek,
sång och fika.
Ingen föranmälan.
Fika 25 kr/vuxen.

6-12 år.
Onsdagar kl. 15-15.40
Linderås
Torsdagar kl. 16-16.40
Adelöv

Adelövs
församlingshem

Körledare: Mariette Lagg,

Öppet hus

0140-674 32.

Torsdagar kl. 9.30-11.30

för föräldrar och barn 0-6 år.

Anmälan och info om
barn- och ungdomskörer,
kontakta körledaren.

Pyssel, fri lek, sång och fika.
Ingen föranmälan.
Fika 25 kr/vuxen.

Anmälan:
e-post: barnverksamheten@
svenskakyrkantranas.se
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Konfirmation kan
passa alla!
Det handlar om Dig
och om Gud och
världen du lever i.
Du kanske tror på Gud
eller inte...
Har du, som så många andra i din ålder funderat på
den frågan någon gång,
kan konfirmation vara
någonting som
passar dig. Att konfirmera

Berlin

Alternativet innebär att du gör ett helt konfirmandår med start i höst. Vi fokuserar mycket på
det goda och det onda och alla människors lika
värde. Hur kommer det sig egentligen att vi människor kan göra så mycket ont mot varandra?
För att försöka besvara denna fråga gör vi en
studieresa till Berlin. Där gör vi bland annat ett
besök vid Sachsenhausen.
Vi gör även ett besök vid den del av Berlinmuren som ännu står kvar. Det blir ett nedslag i
historien och en upplevelse du sent kommer att
glömma.
Startdatum: Onsdag 25 september 2019, kl.
18.00 i Tranås församlingshem information för
konfirmander och föräldrar.
Träffar: Vi träffas ungefär två gånger i månaden.
Dagläger: 25-27/10 i Tranås
Vinterläger: 31/1-2/2 på Gransnäs
Berlinresa: 30/4-3/5
Konfirmationsdag: 24/5 i Adelövs kyrka
respektive 31/5 iTranås kyrka.
Kostnad: Ingen kostnad.

Sommar

Ibland är det svårt att hinna med allt vi vill göra.
Skola, träningar, kompisar, dans, ridning, sång och musik är
sådant som kanske känns som ett hinder för konfirmation?
Då är Sommar-alternativet någonting som passar dig! Vill du
vara med på tre roliga, spännande och intensiva veckor i början på sommarlovet? Häng med på vår sommarkonfirmation!
Här blir det full fart med massor av spännande, roliga och givande aktiviteter.
Startdatum: Söndag 29 september 2019, kl. 17.00 i Tranås
kyrka i samband med familjegudstjänst. Efter gudstjänsten blir
det mer information för konfirmander och föräldrar.
Träffar: Under hösten träffas vi två gånger och på våren två
gånger för att sedan träffas varje dag under tre veckor
under sommaren.
Sommarläger dagtid: vecka 25, 26 och 27.
Konfirmationsdatum: 5/7 i Tranås kyrka.
Kostnad: Ingen kostnad

Anmäl dig med
vårt utskickade
anmälningsformulär
eller ring oss så skickar vi
det till dig.
Fyll i anmälan och
skicka till:
Tranås pastorat
Majorsgatan 1
573 40 TRANÅS
Eller lämna in den
på pastorsexpeditionen.

sig ger inte svar på alla

Kontaktpersoner:

frågor men det kommer
att hjälpa dig vidare på

Fredrik Hesselblom
Tfn: 0140-674 17
fredrik.hesselblom@svenskakyrkan.se

den väg som kallas Livet.
Vi erbjuder två olika

Annelie Kaljonare
Tfn 0140-674 09
annelie.kaljonare@svenskakyrkan.se

upplägg för konfirmationen. Fundera på vilket
alternativ som passar dig

Läs mer och följ oss:

allra bäst.

www.svenskakyrkan.se/tranas/konfirmation
www.facebook.com/SvenskaKyrkanTranas
www.instagram.com/svenskakyrkan_tranas
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Meditation, mindfulness,
pilgrimsdagar och retreat

Samtalsgrupper på Lyktan

Mötesplatser

Bibelsamtal på Lyktan

Lunchträffen

Varannan tisdag står Lyktans dörr öppen mellan

Meditation

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.
Efter samtalet om bibeltexten finns möjlighet att
ta ett enkelt fika och fortsätta gemenskapen runt
bordet med samtal om vardag och liv. Välkommen
in om du är sugen på bibel och fika!

Tranås kyrka
tisdagar kl 17.30.

Efter en kort inledning med bön sitter vi i Guds
kärleksfulla tystnad. Första gången, kom 20
minuter innan för introduktion. Start tisdag 10
september.

Mindfulness

Linderås samvaro
Linderås församlingsgård.

Linderås församlingsgård

Varannan måndag ojämna veckor
kl. 14.00 - 16.00 . Start måndag 9 september.

Följande tisdagar kl. 12.00

Kontakt: Pastorsexpeditionen, 0140-674 00.

Lunch, kaffe och kaka: 40 kr
10/9 Pastasallad med kassler. FIN(N) FEM FEL!
1/10 Pyttipanna, ägg och rödbetor. Diakoni
5/11 Korv Stroganoff och ris. Musikquiz
3/12 Risgrynsgröt och skinksmörgås. Lucia och
lotteri

Trivselkvällar
Linderås församlingsgård.
Första onsdagen i månaden kl. 19.00

Start onsdag 11 september. Ingen anmälan. Självkostnadspris för fika.
Mer info: Malin Sjöstedt, tfn: 0140-674 24.

Samtal om tro och liv. Efter varje lunchträff

Tranås kyrka

Datum för hösten

onsdagar kl 12.30-13.00.

27/8 – Matt 21:28-31
10/9 – Matt 5:38-48
24/9 – Matt 18:7-10
8/10 – Matt 15:29-31
22/10 – Joh 9:1-7, 24-39
5/11 – Luk 19:1-10
19/11 – Joh 5:22-30
3/12 – Mark 1:14-15
17/12 – Luk 1:39-45

OBS NY tid!
Gör ett avbrott i vardagen-ta dig tid för stillhet och
balans.
Ingen kostnad och man väljer själv när man vill
komma. Start onsdag 14 september.
Alla är välkomna!

Pilgrimsvandring och retreat
Pilgrimsvandring 22 september
Retreatdag 19 ok tober

Samtal om tro och liv

För info - håll utkik i tidningar och annonser och
svenskakyrkan.se/tranas.

Har du frågor om livet och tillvaron som du inte
kan ställa i de sammanhang där du befinner dig?
Är du nyfiken på kristen tro och vad den kan
betyda i livet? Då kanske en samtalsgrupp om tro
och liv kan vara något för dig. Utgångspunkten är
deltagarnas funderingar kring livets stora frågor.
Inga förkunskaper krävs, utan gruppen söker i
samtalets form olika infallsvinklar och perspektiv
på de frågor som gruppen bär med sig. Eftersom
denna typ av grupp bygger på att deltagarna har
förtroende för varandra och den situation som det
gemensamma sökandet sker inom krävs anmälan
för att delta. Efter att första träffen ägt rum är
gruppen stängd. Gruppen kommer att träffas på
tisdagskvällar udda veckor med start 8 oktober och
kommer totalt att omfatta tio träffar. För den som
inte är döpt finns möjlighet till dop under tiden
som samtalsgruppen pågår.
Första träffen: tisdag 8 oktober klockan 19-21

på mötesplats Lyktan. För mer information och
anmälan: kontakta Mattias Eriksson, präst, på telefon 0140-67404 eller på mail mattias.eriksson2@
svenskakyrkan.se.
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kommer vi att erbjuda en samling med samtal om
livet och tro.

Trivselkvällar

Onsdagscafé

Adelövs församlingshem.
Sista måndagen i månaden kl. 18.30.

Adelövs församlingshem
kl. 09.30 - 12.oo

Start måndag 30 september.
Anmälan senast dagen innan till Berith Sundell,
tfn: 0140-701 65.
Självkostnadspris.

11/9 Vi startar! Kaffe och äppelkaka
25/9 Psalmskatt
9/10 Knytkalas
23/10 Våfflor
6/11 FIN(N) FEM FEL!
20/11 Quiz
4/12 Julmys

Ekumenisk dagledigträff
Adelövs församlingshem.
Torsdag 28 november kl.14.00

Musikklureri med Mariette.

Kyrklunch
Tranås församlingshem

Adventscafé

Lunch, kaffe och kaka: 40 kr.

Tranås församlingshem

28/8
4/9
11/9
18/9
25/9
2/10
9/10
16/10
23/10
30/10
6/11
13/11
20/11
27/11
4/12
11/12
18/12

Sång och musik. Kaffe, bulle och adventstårta.
Alla varmt välkomna!

Onsdagar kl. 12.00

Tisdag 26 november kl. 14.00

Kassler och potatissallad
STÄNGT
Tomatsoppa
Tacopaj
Pasta med ost- och broccolisås
Korv Stroganoff och ris
Höstsoppa med säsongens grönsaker
Kålpudding
Ugnspannkaka med keso och lingon
Hamburgare
Svampsoppa
Laxpaj
Potatismoussaka (potatis och köttfärs)
Nudelwok
Currykycklinggryta och ris
Köttfärssoppa
Risgrynsgröt och skinksmörgås
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Svenskundervisning – för dig som
vill öva på att tala svenska
Tranås församlingshem

Syföreningar

Körer

Sommens kyrkliga syförening

Att sjunga i kör är att både ge och få glädje!
Är du nyfiken på körsång och vill vara med i någon
av våra körer – se här vad vi erbjuder.

Sommens församlingsgård

Måndagar kl. 12.00-13.30, start 19 augusti.

Varannan måndag kl. 13.30

Sedan vårterminen 2017 har Per Mårtensson,
tidigare lärare och rektor, en gång i veckan träffat
SFI-elever som vill öva mer på det svenska språket.
För mer information, kontakta Per. E-post: per.
swe27@outlook.com eller tfn: 070-6820750
Välkommen! Det finns plats för flera elever.

Start måndag 2 september.
Auk tion fredag 15 november kl. 18.30 i församlingsgården.
Kontaktperson: Siw Johansson, tfn 070-541 98 21

Ryggestorps syförening

Leva vidare grupper

Hemma hos medlemmarna varannan
tisdag kl. 19.00.

Vi bjuder in dig som förlorat din make/maka/
partner. Här träffas vi och samtalar och får tid för
frågor och funderingar tillsammans. Vi skickar
en inbjudan en tid efter dödsfallet. Du inbjuds att
vara med i en samtalsgrupp. I gruppen finns också
med präst och diakon. Vi ses några tillfällen.
Det är en uppskattad grupp och många knyter
kontakter. En del väljer att fortsätta ses och kanske
träffas över en kopp kaffe på Lyktan, vårt café och
mötesplats på stan.

Upptakt tisdag 13 augusti kl. 11.00 i bagareboden,
Falla.
Auk tion i Hallingstorps kapell lördag 26 oktober
kl. 18.00
Kontaktperson: Annika Wahlström,
tfn 0140-610 93

Du som tidigare varit deltagare i
en Leva vidare grupp:

Säby-Tranås kyrkokör
Terminsstart v. 36

Chorus Nova – En kör för alla

Sångarglädjen är ledordet för oss. Det sägs att
den som sjunger skrämmer bort bekymren. SäbyTranås kyrkokör träffas varje måndagskväll för
en stunds gemenskap och sång. Vi försöker hålla
en ganska stor variation i repertoaren och medverkar vid söndagens gudstjänster ca 10 gånger
per år. Någon gång varje år brukar vi göra något
projekt i form av en konsert eller en mässa och vi
brukar också göra en utflykt tillsammans. Här
finns glädje, sång och gemenskap som du är varmt
välkommen att ta del av.
Kontaktperson/körledare: Mattias Enell, tfn 0140674 19.
Övar måndagar kl. 19.00-20.30 mestadels i Tranås
församlingshem.

Terminsstart v. 37

Är du dagledig, och gillar att sjunga. Kom med!
Vi är övertygande om att sången ger energi, hälsa
och glädje. Chorus Nova finns till för alla. Har du
alltid drömt om att sjunga i kör men aldrig vågat ta
steget? Då är kanske Chorus Nova något för dig.
Har du sjungit i kör länge och vill vara med i en
kör där man träffas under lättsamma former så är
kanske Chorus Nova något även för dig. Tanken
är att sångerna ska vara tillräckligt lättillgängliga
för att alla ska kunna vara med. Förhoppningen
är att de ska tilltala även den vane körsångaren.
Vi sjunger mestadels 2-stämmigt med både damer
och herrar. Vi besöker ofta serviceinrättningar
och andra församlingar inom kommunen med
vår sång. Vid några tillfällen per år medverkar
vi vid söndagens gudstjänst. Du som vill delta är
välkommen att höra av dig, till körledare Mattias
Enell. Vi övar onsdagar kl. 13.00 -14.30 i Tranås
församlingshem.

Adelöv/Linderås kyrkokör

Välkommen att träffas på café Lyktan, Ågatan 15,
tisdagar kl. 10 följande datum under hösten 2019:

Terminsstart v. 35

Kören i Linderås och Adelöv är en blandad kör
som övar varje torsdag kl. 19.00-20.30, varannan
månad i Linderås församlingsgård och varan-

24/9, 22/10, 19/11 och 10/12.

Bara att komma. Vi bokar ett bord för oss.
Trevligt att ses över en kopp kaffe.

Enskilda samtal
När det krisar i livet och du har behov att tala med
någon. Kontaktpersoner: Carl Magnus Alstermark, präst. Hannah Klint Lidegran, präst. Maria
Fröjd, diakon. Susanne Jackson, präst. Mattias
Eriksson, präst. Ina Nord, assistent i diakonal
verksamhet.

Adelöv/Linderås kyrkokör
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nan i Adelövs församlingshem. Kören medverkar
vid gudstjänster några gånger per termin. Ibland
gör vi någon körresa eller har utbyte med andra
kyrkokörer. Välkommen att vara med och sjung
med oss!
Kontaktperson/körledare: Mariette Lagg, tfn
0140-674 32.
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ampiga toner möter mig när jag
öppnar dörren till Tranås kyrka.
Uppe vid orgeln sitter Ella
Monell, orgelelev tillsammans
med sin lärare Lars Nordkvist, kantor
i Svenska kyrkan. Hennes fingrar och
fötter jobbar unisont och det ser så enkelt
och bekvämt ut. Men många övningstimmar
ligger bakom. Under fyra års tid har de
träffats en vardagseftermiddag i veckan för
spelövning. Till hösten ska Ella vandra vidare
i sin karriär mot kantor på Ersta-Sköndals
kantorsutbildning i Stockholm.

Ella är

berömmer Lars. Vi har anpassat hennes lektioner efter
skolgången, ibland har vi kunnat öva två gånger i veckan
medan vi andra veckor har fått hoppa över. Det har varit
flexibelt. Hennes kunskaper utvecklades snabbt. Jag har
lärt mig jättemycket av Lars, säger Ella. Det är ju något
visst med orgel.
Att fylla en hel kyrka med ljud, det är fantastiskt!

Varje sommar har hon fortsatt att åka på
orgelspelarkursen i Oskarshamn. Kursen innehåller
dagliga orgellektioner, lektioner i piano och sång samt
en hel del annat. För att gå den kursen ska man vara
mellan 15-25 år. Efter sommarkursen 2018 tilldelades hon
orgelspelarbevis. Beviset innebär att man får spela orgel
på gudstjänster. Jag har spelat på gudstjänster i Adelöv,
Linderås och Aneby, berättar hon. Det var såklart pirrigt
första gångerna, men en häftig känsla.
Stycken som jag gillar att spela är modernt klassiskt från
sent 1800-tal till tidigt 1900-tal, berättar Ella.
De impressionistiska kompositörerna Debussy och Ravel
är favoriter.

en 19-årig Tranåstjej som är uppväxt
i en musikalisk familj. Hennes pappa och lillebror
både spelar och sjunger och hennes moster är
kantor i Hedvig Eleonora församling i Stockholm
och utbildad operasångerska. När man växer
upp i en musicerande familj så faller det sig ofta
naturligt att intresset för musik väcks. Ella var inget
Gillar du att sjunga också? Ja jag sjunger lite, säger
undantag, hon började spela piano i tidig ålder.
hon, men jag har inte tagit några sånglektioner förutom
Jag har alltid varit intresserad av musik, säger hon.
de som ingår på kursen i Oskarshamn. Så det är inget jag
När jag var 10 år började jag ta pianolektioner på
satsar på, det gör jag mest för att det är kul.
Kulturskolan i Tranås. Vid 12 års ålder utökades
Vad lyssnar du helst på för musik? Jag lyssnar faktiskt
det med lektioner i fiol,
på en väldig blandning.
fortsätter hon. Hon gick
Folkmusik, jazz, klassiskt,
med i Kulturskolans
metalprogg m.m. Dock
stråkorkester och under
inte så mycket av den
gymnasietiden har
musik som de flesta i
hon spelat i Tranås
min ålder lyssnar på dvs
orkesterförening.
Spotifylistan och annan
Det var hennes
kommersiell musik, säger
operasjungande moster
hon och ler lite.
som tyckte att Ella hade
Jag gillar att gå på
en musikalisk talang
konserter, både stora
och att hon kunde
och små. Jag var på
anta en utmaning. Hon
Gustav Holst orkestersvit
uppmuntrade Ella att
”Planeterna”, den var
prova på att spela orgel.
fantastisk! Likaså var vi
Jag tyckte också det
Kantor Lars Nordkvist undervisar Ella.
en gång på operahuset
lät spännande och kul
så på sommarlovet efter årskurs 8 anmälde jag mig
i Oslo på Mozarts ”Don Giovanni”. Oförglömliga
till en orgelspelarkurs i Oskarshamn, berättar Ella.
musikupplevelser!
Man får privatlektioner på den kursen som håller på
i åtta dagar och jag lärde mig så mycket, säger hon.
Ella tog i juni studenten från 3-årigt
Sen dess var jag fast, att spela orgel var min grej!
naturvetenskapligt program på Holavedsgymnasiet.
Det första som händer nu är att jag ska sommarjobba
på Cirkle K. Sen har jag bestämt mig för att satsa på
När hon började i årskurs 9 kontaktades hon
orgelspelandet och jag är jätteglad att jag till hösten blivit
av Lars Nordkvist med en förfrågan om att börja
antagen på Ersta-Sköndals högskolas preparandutbildning i
ta orgellektioner. Det nappade Ella på och under
kyrkomusik, berättar Ella. Kursen är på 1 år och därefter
hösten började de med privatlektioner på orgeln
ska jag gå kantorsutbildningen på samma högskola i 2 år.
i Tranås kyrka. Lars berättar att när man börjar
Det är en jättebra utbildning som jag ser fram emot. Erstaspela orgel så har man med sig grunder från piano,
Sköndal ligger i Stockholmsregionen. Jag har fått tag på en
men med orgeln är det helt ny teknik. Det är
lägenhet nära skolan. Det är stort att flytta hemifrån, och
legatospel, registrering och spel med fotpedaler. Ella
det här blir ju en bit bort, men jag är redo, avslutar hon.
hade redan från början lätt för att ta instruktioner,
var intresserad, målmedveten och energisk,

Jessica Henning
text & bild
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Ella
Monell
– talangfull
orgelelev och
blivande
kantor

Medarbetare som kommer och går…

Tack o hej till Titti och Bitte!

Vä l kommen in ti l l

Nu är det dags för mig att säga hej då. Jag har nu jobbat på Mariagårdens förskola i tre år
och jag har lärt känna många mysiga barn och deras härliga föräldrar. I 24 år har jag arbetat inom
barnomsorgen på olika sätt och nu tyckte jag att det var dags att prova något nytt. Jag kommer
garanterat sakna kontakten med barnen och jag tror att jag aldrig kommer få ett jobb där man
varje morgon välkomnas av en kram! TACK!
Titti Göransson , förskollärare
Efter tre års tid som förskollärare på Mariagårdens förskola är det nu dags för mig att

En mötesplats för samtal, fika
och Fairtrade. Vi serverar ekologiskt

hembakat fika och har alltid fairtrademärkt kaffe och
te. Här har vi även försäljning av fairtrademärkta
produkter som till exempel choklad, godis, kaffe, te,
m.m.

att anta nya utmaningar. Jag ska framöver arbeta i Tranås kommun på den nybyggda förskolan
Nötskrikan. Jag har trivts väldigt bra på Mariagården. Det har varit tre roliga och lärorika år
med fantastiska kollegor, härliga barn och deras föräldrar. Mitt yrke som förskollärare tycker jag
är fantastiskt. Att varje dag få möta dessa glada, härliga och kärleksfulla barn det ger mig så
mycket glädje och energi.
Tack för de här åren.
Bitte Andersson , förskollärare

Titti

Bitte

Välkomna till oss, Frida, Kikki och Lovisa!

Sommaruppehåll v. 26-34.
Öppnar ordinarie tider från v. 35.
Tisdagar 9.30-12.30 Öppet café.
Fredagar 9.30-12.30 Öppet café.

Jag heter Frida Brodd, i slutet av maj började jag arbeta som kock på Linnéagårdens
förskola i Linderås. Mina arbetsuppgifter är att förse barn och personal på förskolorna
Änglagården, Mariagården och Linnéagården med god, nyttig och varierad mat.
Till vardags tillbringar jag den mesta av tiden tillsammans med min familj, som består utav min
man Erik och våra tre små barn. Får jag en stund extra går jag gärna ut och pysslar om hus och
trädgård eller läser en bra bok. Jag har fått ett fint och varmt mottagande av mina nya kollegor
och jag ser fram emot att få lära känna dem och barnen mer framöver.
Frida Brodd , kock

Nyhet!

Från och med v. 35 startar vi en ny grupp!
Vi mixar symötet som brukat vara varannan måndag med stickcafé som träffats
varje torsdag, och det blir nu
sy-och stickmöte varje
måndag
kl. 14.30- 16.00 på
Lyktan.
Välkommen!

Frida

10-års Jubileum av Lyktan!

Den 20 oktober är det 10 år sedan vi öppnade
vår Mötesplats Lyktan. Vi finns på Ågatan 15, mitt i
Tranås nära torget.
Välkommen att fira detta med oss! Under 2 veckor
erbjuder vi Jubileumskaka som givetvis är bakad av
Fairtrade/ekologiskt producerade ingredienser och
dessutom billig!
Välkommen in tisdag eller fredag 15-25 oktober!

Ina Nord (bilden) & Maria Fröjd
hälsar välkomna till mötesplatsen Lyktan!
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jag var förkyld och hemma från jobbet, läste tidningen och hittade annons om ledig tjänst
i Adelöv. Jag gillar att ha nära till jobbet, skickade iväg ett mail bara på kul. Fick svar att jag
absolut skulle söka. Varför inte? Jag har arbetat inom Svenska kyrkan tidigare och trivdes väldigt
bra. Anledningen till att jag slutade där var att jag ville vidareutbilda mig till förskollärare. Jag
har levt strax söder om Växjö med min familj i nästan 30 år. När ett flyttlass gick till gamla
hemtrakter för fem år sedan hamnade jag på förskolan i Vireda. Jag trivdes där!
I juni började jag på Änglagårdens fritidshem i Adelöv. Tack för det varma välkomnandet! I min
ungdom kallades jag för Stina vilket flera Adelövsbor fortfarande använder och det är helt okej.
Som pedagog på Änglagårdens fritids kommer jag kalla mig för Kikki.
Kristina Engstrand , fritidspedagog
Att arbeta med barn är något jag velat göra sedan jag själv var barn men det var först
hösten 2013 som jag började min förskollärarutbildning på Karlstads Universitet. När jag
sedan blev klar i januari 2017 började jag att arbeta på en förskola i Boxholm men har nu fått
möjligheten att få arbeta på Mariagården. Ser med spänning och förväntan fram emot detta nya utmaningar, pedagoger och barn.
Innan detta har jag arbetat som kallskänka och charkbiträde på ICA och COOP, har också till
och från arbetat som servitris.
Jag bor i Boxholm tillsammans med min sambo och våra tre barn, mycket av fritiden går åt till
barnens aktiviteter - fotboll, innebandy och stall.
Har fått ett varmt bemötande och hoppas på en härlig tid framöver.
Lovisa Lindqvist , förskollärare
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Kristina

Lovisa

att och läste i Robert Johanssons Humor i helgade hyddor. Historier om sånt
som inte blev som det var tänkt m.m i framförallt kyrkans värld.
Har ju varit präst i många många år nu och visst har det varit en hel del som
också kunde skrivas någon samlingsvolym om.
Brudparet som följde med mig in innaför altarringen fast dom skulle stannat
”utanför”. Inget revolutionerande men blev lite kul. Barntimmeavslutningen där
jag frågade om vad de kallades som följde med Jesus på hans vandringar och
fick till svar lejonungar (lärjungar!). Även detta en barntimmeavslutning vid
jul och jag frågade vad Maria och Josef skulle göra i Betlehem och fick som
svar ”göra barn”.
Nu står vi inför en ny termin med nya samlingar för stora och små i alla dess
former. Mycket kommer att bli jättebra och en del kanske lite annorlunda. Men
vad gör det!

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. 8-14. Onsdag 10-14, fredag 8-12. Lunchstängt alla dagar 12-13.
Besökstid varje vardag kl. 10-12.
Diakoniexpeditionen: fr.o.m vecka 35 Kl. 10.00-12.00 Måndagar – bistånd, matkasse Torsdagar – övriga ärenden.
Några av våra direktnummer 0140Kyrkoherde Carl Magnus Alstermark
674 07

Församlingspedagog
Annelie Kaljonare		
674 09

Präst Hannah Klint Lidegran,
församlingsherde Linderås/Adelöv
674 30

Fritidspedagog
Fredrik Hesselblom		
674 17

Präst Mattias Eriksson
674 04

Barnverksamheten, Tranås		
674 10, 674 22, 674 37

Präst Susanne Jackson		
674 03

Informatör Jessica Henning
674 20

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

Lyktan, mötesplats & café
674 34

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

Vaktmästare Tranås och Sommen
Alexander Schill
674 26
Mikael Snive
674 23
Vaktmästare Säby
Tommy Lind
674 33

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

Kyrktuppsredaktionen
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