
1

Nr 1 2021

              

 
 

F ö r s a m l i n g s b l a d   

    

T r a r y d - S t r ö m s n ä s b r u k - H i n n e r y d         

   

VÅ R E N
2021



2

Vad tänker du när du ser ett kors? Vi kan 
tänka olika saker. För många är korset en 
symbol för kristen tro. Andra kanske tän-
ker på vackra smycken. För andra påmin-
ner korset snarare om döden. En korsfäs-
telse var ett av de mest fruktansvärda sätt 
som människan kommit på för att avrätta 
någon. Döden för den som korsfästs kom-
mer smärtsamt, långsamt och utdraget. 
Men korset som en gång var en symbol för 
död och människans grymhet har i stället 
blivit en symbol för den djupaste kärleken 
och det eviga livet.  

Vi närmar oss påsk och firandet i våra kyr-
kor kommer tyvärr präglas av de restrik-
tioner som vi levt under sedan före jul. Det 
blir digitala sändningar, med tillfälle för 
max 8 deltagare i kyrkorna (medverkande 
ej inräknade). Men under påsken så får vi 
mitt under rådande omständigheter påmin-
na oss om varför korset har blivit kärlekens 
och livets symbol.

Vi har nog alla på något sätt upplevt hur 
coronaviruset är som en kil i relationen mel-
lan människor. Coronaviruset blir därför en 
högst konkret illustration som visar oss hur 
synden sliter isär gemenskapen människor 
emellan, men också hur den sliter isär vår Mikael Nilsson 

relation till Gud. Synden är ett virus som 
infekterat oss alla. Men det finns ett vaccin. 
När det gäller coronaviruset så ser vi ljuset 
i tunneln – vaccinet är på väg, och gemen-
skaperna kan snart återgå till någon form 
av normaltillstånd. När det gäller synden 
så finns det ett botemedel, ett vaccin, som 
återupprättar vår gemenskap med Gud. Bo-
temedlet finner vi hos Jesus Kristus och det 
han gjorde för oss när han gick vägen till 
korset för vår skull. Påsken handlar om det 
botemedel som Gud givit för att vår gemen-
skap med honom skall kunna bli hel igen. 
Det är botemedel som vi får ta emot genom 
dopet och tron och det aktualiseras varje 
gång vi vänder oss till Gud i bön och när vi 
tar emot Jesus Kristus i nattvardens sakra-
ment. Korset har ge-
nom det Jesus gjorde 
blivit kärlekens och 
livets symbol. 

”Gud bevisar sin kär-
lek till oss genom att 
Kristus dog för oss 
medan vi ännu var 
syndare.” (Rom 5:8)

Välkommen att delta 
i vårens gudstjänster. 
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Enskilda samtal Mikael Nilsson, 
kyrkoherde, tel 0433-250 04 

mikael.nilsson@svenskakyrkan.se
Harald Berglund, 

tf komminister, tel 070-695 05 00 
harald.berglund@svenskakyrkan.se

Sylvia Nilsson, 
diakoniassistent, tel 0433-202 42 
sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se

Vill du ha ett samtal med någon? 
Dessa tider kan spä på oro och 
känslor av ensamhet och därför 
finns vi här för dig om du vill ha 
ett enskilt samtal och/eller förbön. 

Tveka inte att höra av dig till  
någon av oss:

Jourhavande präst finns som ett alternativ om du inte vill tala med någon  
av oss. Jourhavande präst nås via larmnumret 112 alla dagar 17.00-06.00.  
Alla präster i jouren har absolut tystnadsplikt.
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Onsdagsbönen
Vi ber i S:t Andreas kyrka  

onsdagar kl 12. Man kan också delta 
genom SMS. Meddela församlings- 
och diakoniassistent Sylvia Nilsson  
på 072-223 08 98 om du vill vara 
med i Onsdagsbönens SMS-grupp 
eller om du har något som du vill  

att vi ska be för. 

Vuxengruppen, Körerna 
samt övrig verksamhet som vänder sig 
till vuxna och äldre pausar tillsvidare. 

Matleveranser  
under 

Coronatider!
I samarbete med ICA, Coop och 

Strömsnäs frakt och lager fortsätter 
vi att hjälpa till med matleveranser 

för dem som tillhör riskgrupper, eller 
är sjuka, och som saknar någon som 
kan hjälpa till med inköpen. Behöver 

du hjälp mejla eller ring till  
Sylvia Nilsson (se baksidan).

är i gång i de fasta grupperna  
Ansgars, HimlaBUS och Junio-
rerna. De öppna verksamheterna 
Öppna förskolan, After School,  
TG har uppehåll tills vidare. 

Barn- och ungdoms-Barn- och ungdoms-
verksamheten...verksamheten... Begravningar

genomförs enligt  
folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Endast fristående dop 
genomförs enligt  

folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Gudstjänster på söndagar
I dessa tider är det mycket svårt att veta 
vilka restriktioner och rekommendatio-
ner som gäller, vilket påverkar bl a hur 
många som kan delta i gudstjänsterna. 

Se aktuell information om platser  
och tider pastoratets Facebook-sida,  
i Vecko bladet och Smålänningen  
(på fredagar) eller församlingarnas 
anslagstavlor.

Huvudgudstjänster
firas i en av pastoratets kyrkor på sön-
dagar och helgdagar och sänds direkt 
via vår Facebook-sida och i efterhand 
på YouTube.

Enskild kommunion (nattvard)
erbjuds i anslutning direkt efter den 
direktsända gudstjänsten. 

Enkel mässa
erbjuds i någon av pastoratets övriga 
kyrkor, där inte huvudgudstjänsten 
firats. Den är mycket kort och firas i 
regel utan sång och musik. Om fler 
kommer än det just då tillåtna antalet 
deltagare får man vara beredd att vänta 
utanför en kort stund.

Söndagens predikan
kan skickas till den som önskar via 
e-post eller vanligt brev. Kontakta  
Mikael Nilsson (se baksidan).
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Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2021

Mars 21 Jungfru Marie Bebådelsedag 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

28 Palmsöndagen  
(OBS! Sommartid!) 17 Enkel mässa 10 Mässa. Sänds via internet.  

Efteråt enskild kommunion (nattvard).

April 1 Skärtorsdagen 19 Skärtorsdagsmässa. Sänds via internet.

2 Långfredagen 18 Långfredagsvesper. Föranmälan. 10 Långfredagsgudstjänst. Sänds via internet.

4 Påskdagen 10 Påskdagsmässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard).

5 Annandag Påsk 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard).

11 2 söndagen i Påsktiden 17 Enkel mässa 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard).

18 3 söndagen i Påsktiden 10 Mässa. Sänds via internet. 
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

25 4 söndagen i Påsktiden 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

Maj 2 5 söndagen i Påsktiden 17 Enkel mässa 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard).

9 Bönsöndagen 10 Mässa. Sänds via internet. 
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

13 Kristi Himmelsfärds dag 15 Utegudstjänst i hembygdsparken 10 Utegudstjänst

16 Söndagen före Pingst 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

22 Lördag 11 Konfirmation. Föranmälan.

23 Pingstdagen 10 Mässa. Sänds via internet. 
Efteråt enskild kommunion (nattvard).

30 Heliga Trefaldighets dag 17 Enkel mässa 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt Mors dags-andakt på kyrkogården.

Juni 6 1 söndagen efter Trefaldighet 10 Mässa. Sänds via internet.  
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

14 2 söndagen efter Trefaldighet 10 Mässa. Sänds via internet. 
Efteråt enskild kommunion (nattvard). 17 Enkel mässa

 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd

Med reservation för eventuella ändringar. 
Se Kyrkannonsen i  Veckobladet och 

i Smålänningen på fredagar.

Kyrkbil
Pausad för närvarande

Kollekt via Swish nr 123 513 64 78.
Skriv namnet på kyrkan i

meddelandefältet.

Gudstjänstschemat är på grund av Coronarestriktionerna preliminärt. Med kort varsel kan det bli ändringar 
i planeringen. Max 8 deltagare gäller i skrivande stund. Se aktuell information på vår hemsida, i Veckobladet 
och i Smålänningen på fredagar.

Gudstjänsterna sänds digitalt (direkt eller förinspelat) på vår Facebook-sida och kyrkorna är öppna för 
enskild kommunion (nattvard), dels i anslutning till den digitala gudstjänstens avslutning, dels i någon annan av 
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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd

Kollekt via Swish nr 123 513 64 78.
Skriv namnet på kyrkan i

meddelandefältet.

Morgonbön
Måndag-fredag kl 8.30 i Traryds kyrka

Veckomässor
Tisdagar kl 9.30 i Traryds kyrka.

pastoratets kyrkor enligt schemat nedan. Detta kan förkortas eller förlängas beroende på om myndigheterna 
lättar eller skärper restriktionerna.

Enkel mässa innebär en kort gudstjänst utan musik, kanske med psalmsång. Den sänds inte via nätet.  
Om fler än 8 kommer får man vara beredd att vänta utanför en liten stund (så länge den gränsen gäller).

Mer information på vår hemsida: www.kyrktorget.se/trarydhinneryd och Facebooksidan:  
www.facebook.se/trarydhinnerydspastorat
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BildsvepetBildsvepet

Ansgars satsar på uteaktiviteter 
och räds inte snö och kyla.

Bitte Stridh har avtackats som 
vaktmästare i Traryds försam-
lingshem och S:t Andreas kyrka.
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HimlaBUS upptäcker Traryds kyrka på ett mycket konkret sätt.

Julbönen i Traryds kyrka spelades in i förväg och sändes på vår Facebook-sida på Julafton.
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Traryd-Hinneryds pastorat, Kyrkvägen 9, 287 72  TRARYD
Exp: månd, onsd-torsd kl 10-12. Tel 0433-620 09. Kamrer: Pernilla Janner.

Hemsida: www.kyrktorget.se/trarydhinneryd
Facebook: www.facebook.com/TrarydHinnerydspastorat

Präst:
Kyrkoherde Mikael Nilsson, tel 250 04
Tf komminister Harald Berglund,  
tel 070-695 05 00
Kantorer:
Boel Dougan, tel 202 49
Max Kristiansson, tel 0476-228 03
Diakoni- och församlingsassistent:
Sylvia Nilsson, tel 202 42

Öppna Förskolan, Kyrkans Barntimmar,
HimlaBUS, juniorer, Ansgars:
Randi Litte, 202 40

Församlingsbladet utkommer med 4 nummer per år
Nästa nummer beräknas komma i juni 2021

Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson. Redaktör: Harald Berglund 
Foto: Svitlana Fransander, Anne Sjöberg Karlsson, Harald Berglund, Randi Litte
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Vaktmästare:
Irén Nilsson, Traryd, 620 80
Jörgen Melin, Traryd, tel 621 73
Karl-Johan Torstensson
Anne Sjöberg Karlsson, Traryds församlingshem  
och S:t Andreas kyrka, tel 621 74
Anna-Lena Carlsson, Hinneryd, tel 250 55
Gullvi Mörling, Hinneryds församlingshem,  
tel 251 39

   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Karin Graneskog Strömsnäsbruk 78 år
 Reidar Johansson Fagerdala Fagerå 76 år
 Solveig Karlsson Grönö 74 år
 Ingvar Petersson Grysshult 87 år
 Nils Erik Jonsson Traryd 81 år
 Evy Andersson Strömsnäsbruk 84 år
 Roger Brandin Strömsnäsbruk 63 år
 Börje Karlsson Vänneböke 77 år
 Sven Andersson Markaryd 91 år
 Roland Johansson Malmö 75 år
 Maj-Britt Karlsson Långhult 87 år
 Maj-Britt Alkhed Eslöv 93 år
 Sven-Inge Johansson Strömsnäsbruk 77 år
 Frank Szumlanski Vivljunga 70 år
 Finn Nielsen Södra Fägerhult 79 år
 Ebbe Hillerstål Strömsnäsbruk 87 år
 Gunborg Jeppsson Fjärhult 90 år
 Gerd Asklund Traryd 100 år


