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där almanacka på mitt rum ni
vet, med ett ord för dagen som kommer. Ett ord på
vägen. Ibland liksom går det rakt in, det som står,
och följer med mig i det jag gör. Den här dagen står
det ”Glädje är smittsamt. Starta en epidemi idag.”
Ja, varför inte! Jag är glad att få arbeta i kyrkan!
Många gånger känns det meningsfullt, verkligen.
Jag är glad att få arbeta i kyrkan för att det ger mig
fantastiska möjligheter att prata med människor om att
det faktiskt finns någon som bär genom liv och genom
död. Gud.

Advent och juletid står
för dörren. Några av oss har
längtat och väntat. Andra av
oss ser inte fram emot det som
väntar. Det kan vara krav på
presenter, ledig tid, mys och
fix som känns övermäktiga.
Till oss alla, oavsett hur vi
känner, låt oss komma ihåg
vad som kan vara riktigt
viktigt denna tid.
Den glädje som kyrkan
berättar om kostar inget att ta
emot, det kan ske när som helst och den ger kraft för
alla dagar.
Ni vet berättelsen

om den lille pojken som föddes i
landet där borta. Han som växte upp, som levde och
som sedan dog för att varje människa skulle kunna få
liv och liv i överflöd. Ni har väl hört om honom som
vill vara vår vän, medvandrare och stöttepelare?! Han
som kanske glömde bort sig själv men därmed såg till
att vi idag minns allt han gjort! Så, varför inte? Starta
en glädjeepidemi idag? För att……….

Lukasevangeliet 2:1-20

Ord på vägen vinter 2019

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den
första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius

var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva
sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin
härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i
Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att
skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som
väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att
föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade
honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte
fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar
ute och vaktade sin hjord om
natten. Då stod Herrens ängel
framför dem och Herrens
härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran.
Men ängeln sade till dem: «Var
inte rädda. Jag bär bud till er
om en stor glädje, en glädje för
hela folket. I dag har en frälsare
fötts åt er i Davids stad, han
är Messias, Herren. Och detta
är tecknet för er: ni skall finna
ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.» Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: «Ära i
höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.»

När änglarna

hade farit ifrån dem upp till himlen,
sade herdarna till varandra: «Låt oss gå in till Betlehem
och se det som har hänt och som Herren har låtit oss
veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och
det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett
det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta
barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud
för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade
sagts dem.

God Jul vänner!
		

I år ska jag försöka...
Jag gillar verkligen den här tiden som kommer nu – adventstiden. Att få plocka
fram adventsstjärnor och ljusstakar. Att låta massa ljus i olika former och lyktor lysa upp
decembermörkret. Varje år tänker jag att jag verkligen ska njuta av dessa mysiga veckor.
Jag ser hemtrevliga saffransdoftande kvällar tillsammans med vänner och familj framför mig.
Besök till lantliga gårdsbutiker med en ”maffig” granriskrans på dörren. Lugnt strosande i
ostimmiga butiker. Att varva ner och bara vara i stunden. Men där får jag jobba lite med mig
själv. För även dessa veckor rullar på som vanligt med det vardagliga. Och i takt med julkalendern
räknar vi ner till årets stora högtid. Julen. En efterlängtad tid. Traditioner. Gemenskap.
Fridfullt. Men också en tid som kan kännas kravfylld. Kanske man känner julstress.
Så mycket som ska fixas. Är det andras behov eller mina egna? För vems skull och varför?
Finns det några ”måsten” som kan skalas bort? Kanske kan man tänka att det lilla kan vara
det stora. Jag ska försöka i år…
Advent och jul i våra kyrkor
1:a advent inleder det nya kyrkoåret och adventstiden. Vi har en fin tid i våra kyrkor
framför oss med gudstjänster, mässor och konserter. På julafton är man välkommen att fira
Gemensam jul med oss. Hela julprogrammet finns på sidorna 8-9.

En fin jultradition…
…har det blivit – tvillingarna Sonny och Tobias Enells julkonserter i Tranås kyrka. Jag fick en
pratstund med dem när de var ”hemma” i Tranås en dag i oktober. Möt dem på sidorna 4-5.

Tranås Lucia
Under några välfyllda dagar åker Tranås Lucia med följe på turné och besöker våra kyrkor,
vårdhem, företag, biblioteket, Lyktan m.m och sprider hopp om ljus och glädje. Hektiska men
roliga dagar och ett minne för livet! Läs mer om var man kan se och höra dem på sidan 10.

För alla flickors rätt till ett värdigt liv
Det är rubriken på Act Svenska kyrkans julinsamling 2019. Tillsammans tar vi ställning mot
fattigdom, förtryck och orättvisor genom biljettförsäljning till jul- och Luciakonserterna, kollekter
och insamlingar. Läs mer om årets julinsamling på sid 11.

E
 tt sista farväl
Vi har i årets tre tidigare nummer av Kyrktuppen haft en artikelserie om dop, konfirmation och
vigsel. I detta nummer slutför vi den serien med att berätta om begravning och förberedelser kring
det. För församlingsbor som blivit ensamma erbjuder vi samtalsgrupper som vi kallar för
”Leva vidare”. På sidorna 12-14 finner man denna läsning.
En riktigt fin advent och God Jul önskar jag er!

Hannah Klint Lidegran
präst

Jessica Henning
redaktör
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Emma Henning, foto omslag

Jag har en sådan

Nu är det jul igen...
Vi börjar med att backa bandet. De föddes 1988. De växer upp
i Tranås. Som tvillingar har de från början ett starkt band till
varandra. De går i samma klass på Ängarydsskolan, samma
fritidsintressen och samma kompisar.

om vi ville göra detsamma där. Vi nappade och gjorde vår
första konsert i Tranås kyrka den 22 december 2011. Vi ville
att intäkterna oavkortat skulle tillfalla Act Svenska kyrkans
julinsamling. Att kunna göra något för någon annan är vad
julen handlar om för oss. Det är roligare att ge än att få.

Hur väcktes sång- och musikintresset?
Det har alltid funnits. Morfar uppmuntrade oss och ledde in
oss på musikintresset. ”Cotton fields” av Creedence Clearwater
Revival var en av de första låtarna vi framförde, säger Sonny
och ler åt roliga minnen. Vi gillade att showa och uppträda.

Det blev succé direkt med en fullsatt kyrka. Efter ett par
år utökade ni till två konserter och bytte datumet till 23
december. Det är köbildning när vi släpper biljetterna. Hur ser
ni på att era julkonserter har blivit en sådan stor jultradition?
Det är jul när man varit på konserten, säger många.
Vi är förvånade och glada, säger Sonny. Det är roligt att så
många vill inleda julen med oss. Vi har utökat med fler sångare
och musiker med åren med vår musikaliska släkt, det är roligt
att vi gör det tillsammans. Vår morfar var med ett år och sjöng
”Min barndoms jul” ihop med oss. Vi är så tacksamma för att
han var med den gången. Morfar gick bort sommaren därpå
och nu sjunger vi alltid den sången som ett minne av honom.

Fanns Svenska kyrkan med i bilden under barn- och
ungdomsåren?
Ja, under vår konfirmation i Tranås fick vi bra kontakt med
pedagogerna. Vi fortsatte i kyrkans ungdomsgrupper och var
också unga ledare.
Skola, studier och jobb
Vi hade bestämt att vi skulle studera på filmgymnasiet på
Gotland, berättar Tobias. Det lät som en god idé. Men vid
närmare eftertanke kom vi på att Gotland faktiskt är en ö och
inte så smidig att ta sig till.
Jag valde att stanna kvar i Tranås och studera på Estetiska
programmet med inriktning musik, säger Sonny. Det har jag
aldrig ångrat, lärarna var fantastiska. Jag trivdes jättebra!
Tobias valde Mediaprogrammet i Nässjö, som passade perfekt.

Som publik känner man värmen och gemenskapen som ni har
allihop, det går verkligen igenom att ni trivs tillsammans. Ni
gör en fantastisk insats för Act Svenska kyrkans julinsamling.
Man skulle kunna säga att våra konserter är vårt julfirande
ihop. Och vi är så tacksamma för alla som kommer på
konserterna, det är de som skänker pengarna, säger de
ödmjukt.

Sonny: Efter studenten ville jag satsa på sång och musik så
jag gick på folkhögskola med musikteater i Bjärnum. Därefter
antogs jag till 3-åriga musikalutbildningen på Balettakademin
i Göteborg. Jag har frilansat i flera år och haft roller i
musikaler och familjeteatrar. Nu bor jag i Varberg. Jag jobbar
i kommunen som kulturproducent för barn och unga. Under
hösten medverkar jag två kvällar i veckan i Harrys krogshow i
Falkenberg.
Tobias: Jag varvade jobb på ICA med backpackning
bland annat till Australien under några år. Jag gillar att
resa (det gör Sonny också) och ville breaka och fundera.
Intresset för församlingspedagog växte fram och jag antogs
till Sigtuna folkhögskola. Sedan till Göteborg för jobb
som församlingspedagog. Efter det församlingspedagog i
Svenska kyrkan, Bryssel. Där har jag varit i två år. Det bor
många svenskar i Bryssel. Pedagogen i utlandskyrkan har
liknande arbetsuppgifter som i Sverige; familje-, barn-och
ungdomsverksamhet, konfirmander och unga ledare.

Har ni några jultraditioner?
Nja, inget som måste vara likadant från år till år. Men familj
och samvaro betyder mycket. Att få en slags frid. Och glögg
kan ju vara gott, säger Tobias. Faktiskt så är julkonserten
den viktigaste traditionen, vi samlas allihop, familjen sitter i
publiken. I år sjunger vi den 22 december och jag åker dagen
efter tillbaka till Bryssel för att jobba, fortsätter Tobias. Jag
brukar säga att jag inte vet var jag ska fira jul, men så brukar
det alltid bli här i Tranås med familjen, säger Sonny.
Vilken julsång är er personliga favorit?
Tobias: Det är en ros utsprungen.
Sonny: O Helga Natt. Tveklöst!
Hur ser era framtidsdrömmar ut?
En dröm jag har är att få jobba som stand-up komiker, säger
Tobias. Jag har träffat en flickvän i Bryssel (som också kommer
från Sverige) och vi tänker väl att vi bor kvar i Belgien några
år till sen får vi se.
Att fortsätta med roliga projekt, en variation av olika saker.
Att utvecklas och prova på nya saker ser jag fram emot,
avslutar Sonny.

Hur och när föddes idén till julkonserterna?
Jag studerade i Sigtuna, berättar Tobias. Sonny och jag ville
göra något tillsammans och vi fick frågan om en julkonsert
där. Efter det blev vi kontaktade av Svenska kyrkan i Tranås

Julkonserterna med tvillingarna Sonny
och Tobias Enell i Tranås kyrka är en
fin jultradition. I år sjunger de för
nionde gången i Svenska kyrkan.
”Att det skulle bli en så
uppskattad konsert trodde
vi inte när vi gjorde
första julkonserten i
Ansgarskapellet i Sigtuna
2011. Vi hoppades på
hundra besökare. Det
kom trettio… ” Nu är
det fullsatta konserter.
Intäkterna skänks
oavkortat till Act Svenska
kyrkans julinsamling.
Sonny är musikalartist.
Han har haft meriterande
roller i stora uppsättningar i
både Sverige och Danmark.
Han spelade huvudrollen
som Robert i Kristina
från Duvemåla och har
medverkat i musikaler som
Les Misérables och Chess.
Tobias arbetar sedan två år som
församlingspedagog i Svenska
kyrkan i Bryssel, parallellt
med studier i franska
och flamländska.

...då
sjunger
tvillingarna
Enell

Tobias

Jessica Henning, text
Pelle Wågenberg, foto
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Sonny

Notiser
Doptider i Tranås pastorat

Ny mötesplats!

I Säby, Linderås och Adelövs församlingar bokar man dopet hos
pastorsexpeditionen

Välkomna Karin och Lena!

Gemenskap i Säby kyrkskola
Varannan torsdag kl.14.0016.00, ojämna veckor
”Tillsammans skapar och pratar vi!”
Kontakt: Monica Broman 0702926518

Jag heter Karin Schildt och började
arbeta som förskollärare på Mariagårdens förskola, avd Myran i augusti.
Tidigare har jag varit anställd Jönköpings och i Tranås kommun. Jag har
bla arbetat på förskolan i Stoeryd i 12
år. Jag bor med min familj i Tranås. På
fritiden går eller joggar jag gärna längs
någon slinga i skogsmiljö. Jag ser fram
emot ett fortsatt arbete med alla barn
och kollegor här på Mariagården.

Knutsdans i Säby

Måndag 13 januari kl. 17.00
Vi dansar ut julen kring granen.
Fika i kyrkskolan. Godispåse.
Tomte.

Biljettförsäljning
julkonserter

Våra doptider: Lördagar kl. 11.00, 12.30 och 14.00. Under sommaren
kl. 11.00 och 12.30. Man är också välkommen att döpa sitt barn i
söndagens gudstjänst. Boka på pastorsexpeditionen tfn 0140-674 00.
Telefontid vardagar 09.00-12.00 (onsdagar 10.00-12.00)
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Kristen djupmeditation

i Tranås kyrka start v 3.
Tisdagar kl. 17.30
Efter en inledning med bön sätter
vi oss och mediterar i tystnad.

Mindfulness

i Tranås kyrka start v 3.
Onsdagar kl. 12.30
Efter en kort avspänning tränar vi
på medveten närvaro.
Alla är välkomna! Inga förkunskaper
krävs. Ingen kostnad.

Lyktan i juletid

Fredag 13 december
Tranås Lucia på Lyktan kl. 12.00.
Lyktans öppettider:
Tisdagar kl. 9.30-12.30
Fredagar kl. 9.30-12.30
Lyktan har stängt från
17 december-14 januari.

Vi har biljettförsäljning till våra
julkonserter och Luciakonsert. Pris
100 kr. Barn t o m 17 år: 50 kr
Säljs på pastorsexpeditionen och
Lyktan

Sångarting

Lördag 18 januari ca kl. 9.0016.00
Sångarting i Gripenbergs
missionskyrka med Anna Weister
Andersson, Linköping. Anmälan.
Söndag 19 januari kl. 11.00.
Ekumenisk gudstjänst i Linderås
kyrka med sångartingskören.

Stick- och symöte

På måndagar kl. 14.30 träffas alla
som vill för att sticka, fika och prata
på Lyktan. Samarbetet med New
Life Mission fortgår, vilket betyder
att du kan lämna in stickade alster
till Lyktan, som sedan kan komma
till nytta för barn i Kenya. Just nu
EFTERLYSNING: GARN. Har
du något garn hemma som du inte
använder? Lämna det till Lyktan,
Ågatan 15.

Adelöv/Linderås kyrkokör
på resa till Dalarna

Den 28 september, kl 6.00 på
morgonen, lämnade Adelöv/Linderås
kyrkokör Tranås för att åka uppåt
landet. Vi var 28 körsångare på
väg mot Falun där vi tillbringade
lördagen med att gå på muséer och
en guidning i Falu koppargruva.
På vägen gjorde vi ett stopp vid
Ornässtugan, där Gustav Vasa
gömde sig för danskarna år 1520.
På söndagen sjöng vi på högmässan
i Gustafs kyrka i Säterbygdens
församling. En fin kyrka med väldigt
bra akustik. Efteråt blev vi bjudna
på soppa och smörgåsar inne i
församlingshemmet.
Vi var mätta och belåtna när vi
åkte hemåt, ett litet fikastopp i
Hammarsundet hann vi med innan
vi kom tillbaka till Tranås vid
19-tiden.

Barnkören The Angels

i Adelöv och Linderås
Från och med januari 2020 kommer
körens tider och plats att ändras.
På vårterminen är vi i Linderås
församlingsgård på tisdagar
kl 16.30-17.30.
På höstterminen är vi i Adelövs
församlingshem på tisdagar
kl 16.30-17.30.

Karin Schildt, leg förskollärare

Jag heter Lena Hellsten och arbetar
som kock på förskolorna i Tranås pastora. Miljötänk och hållbarhet är viktigt för mig och detta genomsyrar både
mitt arbete och min fritid. Jag vistas
gärna i naturen eller i min trädgård där
jag odlar de flesta grönsaker min familj
äter. I övrigt går min mesta tid till att
vara med min familj och nära vänner.
Jag ser fram emot att få laga mat som
är både hälsosam, välsmakande och
hållbart producerad.

Det kommer att vara två grupper,
en med barn 6-9 år och en med
barn 10-12 år.
Halva tiden sjunger vi och halva
tiden spelar vi spel, läser, pysslar
och har fruktstund. Ibland tar vi en
större del av tiden och sjunger alla
tillsammans.
Kören är med ca 3-4 ggr per
termin och sjunger i kyrkans olika
gudstjänster i Adelöv och Linderås.
Vi som kommer att jobba med
barnen är Mariette Lagg och Anneli
Petersson, musiker och barnledare.
Vi önskar att både gamla och nya
medlemmar anmäler sig till
mariette.lagg@svenskakyrkan.se
Välkomna! /Mariette och Anneli

Lena Hellsten, kock

Tack o hej till Marie!

Efter många års arbete i Tranås Pastorat, först i receptionen och sedan
2011 som personalassistent lämnar
jag nu min comfort zone byter till nya
arbetsuppgifter. Överförmyndarenheten på Tranås kommun blir min nya
arbetsplats.
Jag har trivts väldigt bra här, att tjata
på alla arbetskamrater om tidrapporter
och scheman (tänk vad ni får det lugnt
och skönt nu J). Den goda stämningen
arbetskamraterna emellan, alla skratt i
fikarummet, arbetet på Lyktan och våra
gemensamma arbetspass på loppisar
och Adelövs marknad är minnen jag
kommer bära med mig.
Vill passa på att tacka alla - arbetskamrater, frivilliga och förtroendevalda för
gott samarbete.

Hela kyrkan sjunger!

Söndag 29 december kl. 18.00 i
Adelövs kyrka
Medverkan av Magnus Lindh, sång
och Adelöv/Linderås kyrkokör.
Kom och sjung med i julens sånger.

Terminsstart

Vecka 3: Barn- och
ungdomsverksamhet
Vecka 4: Barn- och vuxenkörer

Marie Jismyr, personalassistent
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2019
Julprogram
Lördag 30 november

Kl. 17.00 Tranås kyrka
Adventskonsert med Säby-Tranås
kyrkokör och 2019 års Luciafölje.
Presentation av vem som blir Tranås
Lucia genom lottning.

Söndag 1 december
Första söndagen i advent
Kl. 11.00 Säby kyrka
Mässa på 1:a advent.
Sång av Säby-Tranås kyrkokör.
Adventskaffe i kyrkskolan.

Kl. 11.00 Adelövs kyrka
Mässa på 1:a advent.
Sång av Adelöv/Linderås kyrkokör
och barnkören The Angels. Adventskaffe.
Kl. 17.00 Holavedskapellet
Gudstjänst på 1:a advent.
Sång av Chorus Nova. Glögg och
pepparkaka.
Kl. 18.00 Linderås kyrka
Gudstjänst på 1:a advent.
Önskepsalmer. Adventskaffe.

Onsdag 4 december
Kl. 07.30 Tranås kyrka
Morgonmässa.

Torsdag 5 december
Kl. 18.30 Tranås kyrka
Sinnesromässa.

Söndag 8 december
Andra söndagen i advent

Kl. 11.00 Tranås kyrka
Gud och Lucia. Glögg och pepparkaka.
Kl. 14.00 Adelövs kyrka
Gud och Lucia. Enkelt fika.
Kl. 17.00 Linderås kyrka
Gud och Lucia. Servering.

Onsdag 11 december
Kl. 07.30 Tranås kyrka
Morgonmässa.

Kl. 18.30 Tranås kyrka
Luciakröning.
Kröning av Tranås Lucia 2019.
Medverkan av 2018 och 2019 års
Luciafölje. Kortege genom stan
med Tranås husarer i täten och
Luciaföljet med häst och vagn innan
kröningen. Start för kortegen kl.
17.00 på Svartågatan – via Storgatan
–Cooprondellen – Tranås kyrka.

Lördag 14 december

Kl. 17.00 Tranås kyrka
Luciakonsert.
Tranås Lucia med följe och kyrkans
barn- och ungdomskörer. Biljetter:
100 kr. Barn och ungdom t o m 17 år
50 kr. Kontant eller swish (ej kort).
Biljettintäkterna går till Act Svenska
kyrkans julkampanj «För alla
flickors rätt till ett värdigt liv». Säljs
på pastorsexpeditionen och Lyktan.
Begränsat antal.

Fredag 6 december

Kl. 18.00 Adelövs kyrka
Adelövs Lucia.

Lördag 7 december

Kl. 17.00 Tranås kyrka
Adventsmusik med brassensembler
från Kulturskolan.

Söndag 15 december
Tredje söndagen i advent
Kl. 11.00 Tranås kyrka.
Mässa.
Kyrkkaffe.

Kl. 18.00 Linderås kyrka
Avslutande Luciakonsert.
Tranås Lucia med följe. Glögg på
kyrkbacken.
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Onsdag 18 december

Kl. 10.00 Tranås kyrka
Levande julkrubba.

Linderås kyrkokör. Kom och sjung
med i julens sånger.

Kl. 11.00 Linderås kyrka
Samling vid krubban.
Sång av ungdomar.

Tisdag 31 december
Nyårsafton

Kl. 07.30 Tranås kyrka
Morgonmässa.

församlingshem.

Lördag 21 december

Gemensam jul. Föranmälan. Se
separat info.

Kl. 17.00 Tranås kyrka
Traditionsenlig julkonsert med körer
från Tranås och Frälsningsarméns
hornmusikkår.
Biljetter: 100 kr. Barn och ungdom
t o m 17 år 50 kr. Kontant eller swish
(ej kort). Biljettintäkterna går till Act
Svenska kyrkans julinsamling «För
alla flickors rätt till ett värdigt liv».
Begränsat antal. Säljs på pastorsexpeditionen och Lyktan.

Kl. 12.00 Tranås

Kl. 17.00 Säby kyrka
Julbön.
Astrid Lagg, tvärflöjt.
Kl. 23.00 Tranås kyrka
Midnattsmässa.
Musik, Ella Monell.
Kl. 23.00 Linderås kyrka
Julnattsgudstjänst.
Sång av Adelöv/Linderås kyrkokör.

Söndag 22 december
Fjärde söndagen i advent

Onsdag 25 december
Juldagen

Kl. 15.30 Tranås kyrka
Julkonsert med tvillingarna Enell.
Biljetter: 100 kr. Barn och ungdom
t o m 17 år 50 kr. Kontant eller swish
(ej kort). Biljettintäkterna går till Act
Svenska kyrkans julkampanj «För
alla flickors rätt till ett värdigt liv».
Begränsat antal. Säljs på pastorsexpeditionen och Lyktan.

Kl. 06.00 Säby kyrka
Julotta.
Sång av Julottekören.

Kl. 11.00 Tranås kyrka
Mässa.
Kyrkkaffe.

Kl. 18.00 Tranås kyrka
Julkonsert med tvillingarna Enell.
Biljetter: 100 kr. Barn och ungdom
t o m 17 år 50 kr. Kontant eller swish
(ej kort). Biljettintäkterna går till Act
Svenska kyrkans julkampanj «För
alla flickors rätt till ett värdigt liv».
Begränsat antal. Säljs på pastorsexpeditionen och Lyktan.

Tisdag 24 december
Julafton

Kl. 09.30 Adelövs kyrka
Samling vid krubban.
Sång av barn och ungdomar från
trakten.

Kl. 06.00 Adelövs kyrka
Julotta.
Alva Palm, sång.

Kl. 08.00 Sionkapellet
Julåtta.
Jessika Lundquist Enell, sång. Kyrkkaffe. (Obs! Tiden)

Torsdag 26 december
Annandag jul
Kl. 11.00 Tranås kyrka
Mässa.
Sång av Chorus Nova.

Kl. 18.00 Linderås kyrka
Musikgudstjänst med Saxofonkvartetten Sax au Four.

Söndag 29 december
Söndagen efter jul
Kl. 11.00 Tranås kyrka
Mässa.

Kl. 18.00 Adelövs kyrka
Musikgudstjänst ”Hela kyrkan
sjunger”.
Sång av Magnus Lindh och Adelöv/

Kl. 18.00 Adelövs kyrka
Nyårsbön.
Sång och musik, Mattias och

Nina Enell.
Kl. 18.00 Tranås kyrka
Nyårsbön.
Jessika Lundquist Enell, Johan
och Josef Broman, sång.

Onsdag 1 januari
Nyårsdagen

Kl. 17.00 vid Säby kyrka
Gudstjänst vid Säbysjön.
Musik, nyårskvartetten. Brasa.
Glögg och pepparkaka efter
gudstjänsten

Lördag 4 januari

Kl. 17.00 Tranås kyrka
Musikgudstjänst ”Sånger i juletid”
med Lövsta vokalensemble.

Söndag 5 januari
Söndagen efter nyår
Kl. 11.00 Tranås kyrka
Mässa.
Kl. 18.00
Linderås församlingsgård
Gudstjänst och grötfest.

Måndag 6 januari
Trettondedag jul

Kl. 11.00 Tranås kyrka
Trettondedagsmässa.
Kl. 18.00 Linderås kyrka
Julkonsert med Tranås kammarkör.

Onsdag 8 januari
Kl. 07.30 Tranås kyrka
Morgonmässa.

Torsdag 9 januari

Kl. 18.30 Tranås kyrka
Sinnesromässa.

Söndag 12 januari
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Första söndagen
e. trettondedagen

Kl. 11.00 Tranås kyrka
Mässa.
Kyrkkaffe.
Kl. 11.00 Adelövs kyrka
Mässa.
Kyrkkaffe.
Kl. 17.00
Sommens församlingsgård
Gudstjänst och grötfest.

Måndag 13 januari
Tjugondededag jul

Kl. 17.00 Säby kyrkskola
Julen dansas ut. Dans kring granen,
godispåse, tomte och hästsläde.
Kaffe och saftservering.

Med reservation för ändringar
i programmet.

Välkommen
till

Gemensam
Jul

Med enkel jullunch i
Tranås församlingshem
på julafton
24 december kl.12.00.
Vi serverar
Jultallrik (korv, skinka och
sill). Vegetariskt alternativ
finns. Därefter lite varm
julmat.
Var god meddela vid
anmälan vilken typ av
jultallrik som önskas.
Församlingshemmet håller
öppet från
kl. 12.00-14.30.
Anmälan

Till pastorsexpeditionen
senast 12 december på tfn
0140-674 00.

TranåsLucia 2019

Stående fr vänster:
Adam Boryshuk, Hedda Linnér, Elias
Svensson, Stella Rydin, Magnus Thorell
Pragt, Elsa Dufmats och Josef Broman.
Sittande fr. vänster:
Lova Viskonts, Lotta Wiedemer,
Elsa Fång och Ellen Ohrt.
Foto: Erik Hellquist

handlar om de orättvisor och övergrepp som en
flicka drabbas av bara för att hon är flicka. Det
kan vi aldrig acceptera. Vi lever alla under samma
himmel och har samma rättigheter. Varje flicka
har rätt till ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan
stödjer humanitära insatser och projekt över hela
världen för att stärka flickors och kvinnors rätt
till god hälsa, värdighet och makt över sitt eget
liv. Tillsammans tar vi ställning mot fattigdom,
förtryck och orättvisor!

Onsdag 11 december
Kl. 18.30 Luciakröning.

många plaster; kyrkor, vårdhem,
företag, skolor, föreningar m.m.

Kortege genom stan innan kröningen med Tranås husarer i täten och Luciaföljet med häst och
vagn. Start för kortegen kl. 17.00
på Svartågatan – via Storgatan –
Cooprondellen – Tranås kyrka.

”Vi möter så många män-

Torsdag 12 december

LUCIORNA framträder på

niskor i olika livssituationer.
Det blir både mycket skratt och
tårar. Luciatraditionen betyder
mycket, och man känner att det
vi gör är värdefullt”.
Repertoaren består av både de
klassiska Luciasångerna och en
del nyare, berättar Maria.

Kl. 09.30 och 10.30 Luciakonsert för förskolor i Tranås kyrka.
Även för allmänheten.

Fredag 13 december
Kl. 12.00 Café Lyktan,
Ågatan 15.
Kl. 17.15 Biblioteket.

Lördag 14 december

Kl. 17.00 Luciakonsert i Tranås
kyrka. För mer information se
Julprogrammet sidan 8.

Söndag 15 december

Kl. 18.00 Avslutningskonsert i
Linderås kyrka. Glögg på kyrkbacken.

Lucian utses genom lottning
vid adventskonserten den 30
november kl. 17.00 i Tranås
kyrka.

Jessica Henning, text

Lördag 30 november

Kl. 17.00 Adventskonsert i
Tranås kyrka.
Tranås Luciafölje och Säby-Tranås kyrkokör. Tranås Lucia utses
genom lottning.

Missa inte Husarerna som medverkar i kortegen på Storgatan
när Lucian kröns den 11e december.
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Miljontals flickor i världen lever
under förtryck och utsätts för
hot, våld och övergrepp. Det kan
vi aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act

Hennes liv ska vara helt
”För några år sedan besökte jag den

Lucia sprider ljus, hopp och
glädje! säger Maria Broman,
musiker och ansvarig för
Luciaarrangemanget.

FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT
VÄRDIGT LIV

foto: jesper wahlström / ikon

Lucia är hopp & glädje

Act Svenska kyrkans julinsamling
2019 Årets julinsamling (tidigare julkampanj)

nordvästra delen av Bangladesh tillsammans med
en av våra dåvarande samarbetsorganisationer i
landet. Organisationen bedrev upplysningsarbete i
många byar om varför barnäktenskap var dåligt
för flickor, för familjer och för hela samhället.
Nu hade vi kommit till en av byarna och det var
oerhört varmt. Vi fick sitta på plaststolar under en
presenning och lyssna på olika föredrag samtidigt
som svetten rann i våra ansikten. Det var svårt
att koncentrera sig. Många män talade länge och
mångordigt, men till slut klev en ung kvinna
från byns ungdomsgrupp fram och berättade om
varför utbildning var så viktigt för flickor och
varför tidiga äktenskap stod i vägen för unga
flickors möjlighet att få samma livsmöjligheter som
unga pojkar. När hon hade talat några minuter
blev hon avbruten av en representant från vår
samarbetspartner, som ville ge en bakgrund till
det hon hade talat om. Då höjde kvinnan sin hand
och sa att hon inte gärna ville bli avbruten när
hon hade ett så viktigt budskap att förmedla till de
långväga gästerna. Så hon talade till punkt och vi
lyssnade uppmärksamt.

Jag har ofta återkommit i tanken till hennes
framförande. Hon var själva sinnebilden av
”empowerment”, detta svåröversatta engelska ord,
som på svenska bäst kanske kan förstås som att
”på ett naturligt sätt ta utrymme”. Hon ville att
hennes liv skulle vara helt och inte begränsas av
traditionella normer, som påverkade så många av

hennes systrars möjligheter att få gå i skolan och
ta plats i det offentliga rummet.

Act Svenska kyrkans arbete handlar i väldigt
stor utsträckning om att låta kvinnor och flickor
få ta sin naturliga plats i familjen, skolan, kyrkan
och samhället. Naturlig i betydelsen jämställd.
Det innebär att vi och våra samarbetspartner
arbetar långsiktigt mot de normer och synsätt
som underordnar kvinnor och flickor, och som
i förlängningen betyder begränsad frihet och
värdighet. Det innebär också att engagera pojkar
och män på ett tidigt stadium, förändra invanda
mansroller och ge dem nycklar till en annan
förståelse av ”manlighet”.

Snart är det advent och barnet i krubban
bär på löftet om en annan kärleksordning i
världen, där nyfödda barn möts med samma
oförställda glädje oavsett kön. En värld där
alla flickor ska få möjlighet att förverkliga sina
livsval. Genom Act Svenska kyrkan får vi bidra
till en rättvis värld. Det är empowerment.
Tack för din tid, dina gåvor och ditt
engagemang! Tillsammans kan vi göra världen
bättre.”
Erik Lysén
chef Act Svenska kyrkan
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Begravning

Bild: Pelle W

Om trygghet och tillit

jur. kand på Fribergs begravningsbyrå. Vi går igenom
vilka tillgångar och skulder som den avlidne hade på sin
dödsdag och antecknar även alla uppgifter som kan ha
betydelse för bouppteckning, bodelning, arvskifte mm.
Bouppteckningen skall registreras hos Skatteverket.

konstatera att begravningsakt med urna har ökat de
senast åren, säger både Helene och Magnus.

Vad händer när ni avslutat samtalet
och de anhöriga gått hem?
Vi får bokningsbekräftelse på begravningakten från
pastorsexpeditionen via e-post, säger Helene. Sedan
kontaktar vi med en bekräftelse Tranås kommuns
griftegårdsförvaltning och eventuell annan församling
eller krematorie. Vi anknyter också präst och musiker.
Vi bokar in annons i aktuell tidning, beställer blommor och kista/urna, utformar programblad och andra
praktiska detaljer. Några dagar innan begravningen
kontaktar vi de anhöriga igen för att stämma av hur
de mår och om de har frågor och funderingar inför begravningen. Vi stämmer också av anmälningslistan till
eventuell minnesstund samt när och var vi ska träffas på
begravningsdagen.

Susanne Jackson, präst i Svenska kyrkan Tranås
berättar om sin uppgift som begravningspräst och
om att möta sorg:

Hur är din första kontakt med de
anhöriga inför en begravning?
Jag börjar med att ringa upp en av de närmast anhöriga
för att beklaga sorgen och för att planera in ett samtal,
berättar Susanne. Vanligast är att jag sedan träffar 2-5
personer. När vi ses brukar jag inleda med att fråga vad
som har hänt och om de vill så ber jag dem berätta om
den avlidne personen och visa ett foto så att jag kan få en
bild av hur personen var. Varje möte och samtal är unikt.

Begravningsdagen

Hur planeras
begravningsgudstjänsten?

På dagen för begravningen är vi på plats i god tid och
hjälper till att arrangera blommorna runt kistan eller

Jag berättar för de närstående hur en begravningsgudstjänst praktiskt går till och i vilken ordning allt
kommer. Sedan frågar jag om de har egna önskemål på
musik, solosånger och psalmer och vi pratar igenom det
tillsammans. Vi försöker ta hänsyn till och tillgodose alla
önskemål så gott vi kan.

En stilla stund på Nya griftegård i Tranås.
del närstående kan ha förberett lite innan vårt möte.
Andra får vi vägleda mer. I vissa fall har den avlidne
skrivit önskemål om begravningen. Det kan också finnas
försäkringar och testamente. Sedan tittar vi på lämpliga
datum för begravningsakten och kontaktar pastorsexpeditionen för bokning. Man väljer om det ska vara en
kyrklig eller borgerlig begravning, och om det ska vara
en jordbegravning eller kremation. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning och
då bokas präst och kantor. Enligt begravningslagen ska
begravningen ske senast en månad efter dödsfallet.

Vilka praktiska saker hjälper ni till
med inför begravningen?

Vad tycker ni är viktigast vid första
kontakten med de anhöriga?
Trygghet och tillit, säger Magnus Lindh, begravningsrådgivare, representant för och ägare till Fribergs begravningsbyrå. När vi drabbats av sorg kan det kännas tungt
och svårt att direkt börja planera en begravning. Vi vill
att de anhöriga ska känna trygghet när vi tillsammans
pratar om praktiska saker som ska ordnas. Vår uppgift
är att ombesörja, i samråd med de anhörigas önskemål,
att begravningen blir ett fint och minnesvärt sista farväl.

Vi utformar dödsannons tillsammans, berättar Kenth
Nilson på Fonus Öst. Man ska välja kista och urna och
blomsterarrangemang. Vi tar fram programblad och
planerar om det ska vara en minnesstund efteråt och
bokar catering om så önskas. Jag kontaktar prästen
och även kantorn om det finns önskemål om sånger och
psalmer. Jag tycker vi har ett väldigt fint samarbete med
alla aktörer.

Vilka är de vanligaste frågorna ni
får?

Hur går ett samtal på
begravningsbyrån till?

En vanlig fråga vi får är om man behöver en kista när
man valt att ha en begravningsakt med urna. Svaret på
den frågan är att man alltid måste välja en kista. Vi kan

Vi brukar inleda med frågan vad som hänt och om de
har haft möjlighet att ta farväl, säger Helene Boije,
begravningsrådgivare och representant på Fribergs. En
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Bild: Ida Segersson

Att leva. Att andas. Våra hjärtan slår, livet rul�lar på. Det tar vi ofta för givet. Ändå sker det vi
kanske fruktar mest, att vi mister någon som står
oss nära. Förlusten och sorgen drabbar oss, livet
krisar. Saknaden är smärtsam och sorgen gör ont.
Samtidigt kan man känna tacksamhet för alla fina
minnen vi har skapat tillsammans.
Vid dödsfall är det oftast begravningsbyrån som
kontaktas först. De har jour dygnet runt och hämtar den avlidna personen. Inom en vecka brukar de
sedan boka in ett samtal med de närmast anhöriga.

urnan tillsammans med vaktmästaren, berättar Kenth.
Vi tar emot anhöriga och övriga gäster och visar dem
var de ska sitta, delar ut programblad samt fotograferar arrangemangen kring kistan/urnan, säger Magnus
och Helene. Vi deltar på minnesstunden efteråt om de
anhöriga har önskat det. Där är en av våra uppgifter att
läsa upp blomsterhälsningar, minnesord och gåvor till
fonder. Vi finns med som ett stöd för dem under hela
dagen.

Som präst jobbar man väldigt nära kantorerna och vi har
bra samarbete med begravningsbyråerna och griftegårdsförvaltningen och känner ett förtroende för varandra och
våra uppgifter.

Vad är svårast i din uppgift som
begravningspräst?

Vad sker efter begravningen?
Begravningsrepresentanten har inom ett par veckor ett
uppföljningssamtal med anhöriga. Då stämmer vi av hur
begravningen upplevdes, om anhöriga vill ha hjälp med
tackannons/tackkort, bokning av urnsättning, om minnesalbum önskas mm.
En tid efter begravningen kallas också dödsbodelägare,
efterarvingar, efterlevande make/sambo för bouppteckningsförrättning, berättar Josephine Einar Sjöö,

När unga människor går bort, som inte fått leva färdigt
sina liv. Att begrava barn och ungdomar är bland det
svåraste i jobbet som präst. Det är så mycket känslor och
man blir väldigt berörd. Dessa upplevelser bär man för
alltid med sig i hjärtat.

Forts. nästa sida.
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Hur förbereder du dig inför
begravningen?

stund som möjligt. Att leva i dödens närhet som man
gör som präst ger en annan syn på livet och det är jag
tacksam för.

När jag har en begravning vill jag helst vara för mig själv
innan. Jag sitter gärna på mitt kontor och samlar tankarna och vill känna 100 % närvaro i det jag ska göra. I
god tid åker jag till kyrkan eller kapellet för att vara på
plats innan alla anländer.

Tacksägelse sker i kyrkan för den som varit
medlem av Svenska kyrkan söndagen efter dödsfallet
(församlingen meddelar exakt datum). Den avlidnes
namn läses upp i förbönen och kyrkans klockor ringer.
Till tacksägelsen får man som anhörig en inbjudan av
församlingen.

Vad känns viktigast för dig?
Att det sista farvälet blir en så fin, ljus och minnesvärd

Leva vidare

Jessica Henning, text och foto

träffpunkten på Ågatan
för kaffestuder och gemenskap fyller tio år

Karl-Gustav Nilsson, Monica Hugosson, Margareta Eriksson och diakon Maria Fröjd, Svenska kyrkan.

Det är viktigt att

Birgit Tärnåsen, Anna-Lisa Karlsson och Solveig Larsen
tillsammans med präst Hannah Klint Lidegran.

sorg får ta tid. Saknaden
finns där varje dag även om det gått lång tid. Kyrkans
präster och diakoner finns tillgängliga som ett stöd.
I Tranås pastorat inbjuds alla medlemmar i Svenska
kyrkan till en frivillig samtalsgrupp som vi kallar ”Leva
vidare”. Tillsammans med en präst och diakon träffas
gruppen för att tala om sorg och saknad, men även om
hur livet kan få mening och innehåll trots allt. Ja just
om att leva vidare… Maria Fröjd, diakon berättar:
–Ibland kan det vara skönt att sätta ord på känslor och
lyssna hur andra beskriver sina känslor. Man behöver
inte öppna upp sig, det kan vara svårt inför andra. Men
efter ett tag brukar många känna sig trygga och dela
med sig. Vi har fem träffar med olika tema. På första
träffen är det Vad har hänt och lära känna varandra.
Sedan följer; Livet tillsammans, Tillsammans kring
döden, Tiden framåt och Återträff.

Eftersom jag

varit involverad som ideell i Svenska
kyrkan hade jag hört talas om Leva-vidare grupperna,
säger Monica Hugosson. Några månader efter att min
man gått bort fick jag en inbjudan. Jag tackade ja. Det
kändes bra att träffa människor i samma situation.
Första träffen fick vi berätta vad som hänt om vi ville,
man behövde inte. Om man bara ville lyssna gick det
bra. Karl-Gustav berättar att det i hans grupp deltog
åtta personer, sex män och två kvinnor. En av männen
i gruppen och Karl-Gustav blev vänner och träffas nu.

När man blivit ensam kan det kännas svårt att
ta sig för saker. I en Leva-vidare grupp får man träffas
och se att man inte är ensam i sin sorg. Man har varit
med om olika händelser och andra har det lika sorgligt
eller sorgligare, berättar de. Man kan inte föreställa
sig innan man blir ensam hur det ska bli, när man har
levt ihop ett helt liv. Bland det svåraste är att inte ha
någon att fråga om saker eller berätta när något roligt
hänt. Att lätta på hjärtat och öppna sig för andra är
svårt, men bördan kan också lättas genom att prata om
den. Monica säger att hon även försöker hitta på en del
andra saker, efter denna träff ska hon iväg och spela
boule.

För den som tidigare

varit med i Leva vidare
grupper och vill fortsätta träffas är man välkommen
till Lyktan en tisdag varje månad. En grupp på sex
personer har samlats på Lyktan idag för en kopp kaffe,
fika och samtal. Vid ett bord sitter Monica Hugosson,
Karl-Gustav Nilsson och Margareta Eriksson. De har
blivit änkor och änkling sedan en tid, och valde att
delta i Leva-vidare grupper. Vid ett annat bord sitter

Glada Lyktangästerna Anitha Holmgren, Barbro Lago, Maggan Jackson, Yvonne Brun,
Anette Sigurdsson och Mona Gustafsson. Britt Svensson saknas på bilden men är med i gruppen.

Svenska kyrkans café och mötesplats i centrala Tranås fyllde i oktober 10 år! Under två
veckor firade vi lite extra med bland annat
jubileumskaka, lotterier och frågesport.
Lyktan har under årens gång blivit en viktig
mötesplats för många, och både gäster och
personal trivs i den mysiga och rofyllda
miljön.
Jag passade på att ta mig en promenad till

Lyktan första firardagen. Eréne Carlin, numera
pensionär sedan två år tillbaka men som tidigare
arbetade som diakon i Svenska kyrkan, har idag
hoppat in som vikarie på Lyktan. Hon berättar att
hon var med vid uppstarten för 10 år sedan.
– Syftet med att öppna Lyktan var att vi ville ha
en mötesplats för kyrkan på stan för gemenskap,
samtal och fika. Men även för att få människor
som av olika orsaker inte har ett arbete att komma
ut och arbetsträna. Personal från Svenska kyrkan
är alltid i tjänst på Lyktan, medan övrig personal
är ideell. Vi serverar alltid Fairtrade-märkt kaffe,
te och choklad och i möjligaste mån Fairtrade- och
ekologiskt bröd, bullar och kakor, alltid hembakat,
berättar Eréne.

Det märks att de trivs bra på Lyktan och i
varandras sällskap. Tradition att träffas en viss
dag i veckan delar de med flera andra gäster.
Vi har många stamgäster som återkommer varje
vecka, berättar Maria Fröjd, diakon. Men även
nya gäster hittar hit, och det tycker vi är roligt!
Jessica Henning, text och foto

Jessica Henning, text och foto
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Vid ett bord sitter ett sällskap damer och
dricker kaffe och njuter av jubileumskakan
av mörk och vit choklad. Skriv att vi är
Wigénsgänget, så vet alla vilka vi är, säger
Maggan Jackson och skrattar. Vi var
arbetskamrater i drygt 20 år på Wigéns, där vi
jobbade som möss-sömmerskor, men 2002 blev
vi uppsagda, fortsätter hon. Sedan dess har vi
sju fortsatt att träffas varannan tisdag, först på
dåvarande konditori Ziesta men sedan Lyktan
öppnade 2009 har vi träffats här. Vi möts på
torget och börjar alltid med en promenad innan vi
går och fikar, berättar de. Även om vi träffas ofta
har vi alltid nya saker att prata om, fortsätter
de. Det är jättetrevligt och mysigt här och gott
hembakat fika. Favoriten är amerikansk äppelpaj,
den skulle vi vilja önska igen!
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snan har en viktig roll i samband med bibelberättelsen på första söndagen
i advent. Den får bära Jesus när han rider in i Jerusalem. Det är fest och
Hosiannarop/sång, både då och nu 2019. Nytt kyrkoår och nedräkningen
till julens budskap om att en frälsare fötts till världen. Gud kommer till oss!
Åsnan får vara bärare av Gud. Fantastiskt, eller hur? Vi får lära oss att också vi
kan vara bärare på olika sätt, inte minst i vårt förhållande till andra människor
och på det sättet också vara bärare av Gud. Gud behöver dig och mig!
När vi så ser på alla dessa vackra bilder, när vi lyssnar till bibelns berättelser
och när vi sjunger advents-sånger, så måste vi också se djupare in i vad som
faktiskt är och händer.
Han som kommer, Gud och människa, ger oss av sin kärlek så mycket att han
ger sitt liv för dig och mig. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende
son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha ett evigt liv” (Joh.
3:16). Jesus säger själv ”Jag är uppståndelsen och livet” (Joh 11:25) och ”Kom till
mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila” (Matt 11:28).
Allt detta är kärnan och centrum i att Gud kommer till oss!
Önskar Dig en välsignad advent och jul!
d i n k y r ko h e rd e
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Hemsida: www.svenskakyrkan.se/tranas
Instagram: www.instagram.com/svenskakyrkan_tranas
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