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Du ska inte tro det blir sommar...
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Vad nu? Vad skriver prästen? Du ska inte 
tro…?
Naturligtvis kommer en fortsättning: …
ifall inte nån sätter fart.
Vem är det som gör smultron åt barnen?
Vem är det som ser till att träden får löv?
Vem gör himlen vacker på kvällen?
Vem gör att barnens ben kan bli fulla  
med spring?

Någon måste sätta fart på naturen – eller 
rättare sagt: se till att hela tillvaron lever 
och fungerar.
Den härliga tiden när det grönskar och vi 
njuter av värme och ledighet är en gåva 
från Gud – precis som hela livet är det.
För denna fantastiska värld är så sinnrikt 
utformad att det inte kan vara en slump. 
Någon har format den. Gud, vår Skapa-
re och Far, har format den. Han är den 
perfekta formgivaren – som inte bara gett 
form, utan även innehåll i livet. 

Gärna sjunger vi den ljuvliga psalmen 297:
1. Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.
2. Tidevarv komma, tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Några tankar utifrån psalmen:
- Gud har skapat en underbar värld som vi 
får leva i under ett antal år med alla brister 
och bekymmer. Förr eller senare dör vi.
- Gud har förberett ett fullkomligt paradis 
utan lidande och död. Det kallar vi himlen 
och dit är vi alla inbjudna.
- Själarnas pilgrimsgång handlar inte om 
själavandring. Vi har vår identitet i tid och 
evighet och blir inte någon annan i nästa liv.
- Vi kommer inte till paradiset genom att 
sitta stilla. Vi behöver röra oss i riktning 
mot Gud och aktivt ta emot hans gåvor. 
Tänker du att det finns något mer än denna 
tillvaro? Rätt! Grunden för den tron är 
Guds löften i Bibeln. Han vill att vi litar på 
de löftena, som inte kan svika…
- Du är välkommen att sjunga med i den 
glada pilgrimssången med himmelska 
toner. Det gör vi i varje gudstjänst. Det är 
bara att komma och delta!
- Du ska verkligen 
tro att det blir en evig 
sommar, för i para-
diset gör Gud allting 
nytt – även om dina 
ben kanske inte blir 
fulla med spring…

Detta tycker  
Harald Berglund
”Begagnad präst”
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Enskilda samtal
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.

Jourhavande präst finns som ett alter-
nativ 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.

Du ska inte troDu ska inte tro det blir sommar… det blir sommar…

Tveka inte att höra av dig till  
någon av oss:
Mikael Nilsson, kyrkoherde  
Harald Berglund, tf komminister
Sylvia Nilsson, diakoni- och  
församlingsassistent
Kontaktuppgifter: se baksidan.
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Morgonbön
Vi ber morgonbön i Traryds kyrka 
måndag-fredag kl 8.30. En stund  

med Psaltaren och fri bön om det som 
är angeläget att bära fram inför  

Herren Gud. OBS! I juli månad i  
S:t Andreas kyrka!

Öppna Förskolan 
följer skolåret och har sista träffen 

vecka 23. Start igen vecka 34. 

Matleveranser  
under Coronatider!
Från och med mitten av juni så erbjuds 
inte hjälp med matinköp enligt tidigare 

modell. Men vid akut sjukdom, och 
om ni saknar någon som kan hjälpa er 
med inköpen, så kan ni höra av er till 
oss så hjälper vi er. Mejla eller ring till 
Sylvia Nilsson fram till och med den  

8 juli (därefter från 13 augusti). 
Harald Berglund från den 9 juli till  
den 1 augusti. Mikael Nilsson från  

den 2 till 12 augusti. 
Kontaktuppgifter på baksidan.

gör uppehåll under sommaren och 
börjar igen vecka 36. 
Inskrivning:
Hinneryd 7 sept kl 17.30
Traryd 8 sept kl 16.30
S:t Andreas 9 sept kl 16.30
 

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

genomförs enligt  
folkhälsomyndighetens riktlinjer. 

Endast fristående dop 
firas enligt  

Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Gudstjänster på söndagar
Vi följer aktuella restriktioner och 
rekommendationer gäller, vilket på-
verkar bl a hur många som kan delta i 
gudstjänsterna.

Se information om platser och tider pas-
toratets Facebook-sida, i Veckobladet 
och Smålänningen (på fredagar) eller 
församlingarnas anslagstavlor.

Huvudgudstjänster
firas i en eller flera av pastoratets kyrkor 
på söndagar och helgdagar. Under som-
maren direktsänder vi inte dessa. Men 
välkommen att delta på plats i kyrkan. 

Andakter på webben 
Under sommaren kommer vi regelbun-
det att lägga ut förinspelade andakter 
på vår Facebook-sida och på YouTube.

Enskild kommunion (nattvard)
Kontakta någon av oss präster för att ta 
emot enskild kommunion (nattvard) i 
hemmet eller i någon av våra kyrkor. 

Söndagens predikan
kan skickas till den som önskar via 
e-post eller vanligt brev. Kontakta  
Mikael Nilsson (se baksidan).

Onsdagsbönen 
fortsätter på improviserat sätt under  
sommaren i S:t Andreas kyrka kl 12.
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Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2021

Juni 6 1 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Sänds via internet. 17 Enkel mässa.

13 2 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Sänds via internet. 17 Enkel mässa.

20 3 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Utegudstjänst på kyrkogården. 

26 Midsommardagen 15 Utegudstjänst i Traryds hembygdspark. 

27 Johannes Döparens dag 10 Högmässa.

Juli 4 Apostladagen 10 Högmässa. 

11 6 sön efter Trefaldighet 17 Högmässa. 

18 Kristi förklaringsdag 15 Utegudstjänst. 10 Högmässa.

25 8 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa.

Aug 1 9 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

8 10 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

15 11 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Gudstjänst med Gränsbygdens frikyrko
församling i Skeensgården, Vivljunga.

22 12 sön efter Trefaldighet 15 Utegudstjänst i Traryds hembygdspark. 10 Högmässa.

28 Lördag 11 Konfirmation med mässa. 

29 13 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa.

Sept. 5 14 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa.

12 15 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Högmässa.

19 16 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa. Kyrkoval.

26 17 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 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. 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande antal deltagare med mera. 
Vid behov tillämpas föranmälan.



5

Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2021

Juni 6 1 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Sänds via internet. 17 Enkel mässa.

13 2 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Sänds via internet. 17 Enkel mässa.

20 3 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Utegudstjänst på kyrkogården. 

26 Midsommardagen 15 Utegudstjänst i Traryds hembygdspark. 

27 Johannes Döparens dag 10 Högmässa.

Juli 4 Apostladagen 10 Högmässa. 

11 6 sön efter Trefaldighet 17 Högmässa. 

18 Kristi förklaringsdag 15 Utegudstjänst. 10 Högmässa.

25 8 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa.

Aug 1 9 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

8 10 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

15 11 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Gudstjänst med Gränsbygdens frikyrko
församling i Skeensgården, Vivljunga.

22 12 sön efter Trefaldighet 15 Utegudstjänst i Traryds hembygdspark. 10 Högmässa.

28 Lördag 11 Konfirmation med mässa. 

29 13 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa.

Sept. 5 14 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa.

12 15 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Högmässa.

19 16 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa. Kyrkoval.

26 17 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd

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

meddelandefältet.

Morgonbön
Måndagfredag kl 8.30 i Traryds kyrka,
under juli månad i S:t Andreas kyrka. 

Veckomässor
Tisdagar kl 9.30 i Traryds kyrka (uppehåll 
under sommaren – start igen vecka 33) 

Förinspelade andakter publiceras regelbundet på vår Facebooksida. 
Mer information på vår hemsida: www.kyrktorget.se/trarydhinneryd och Facebooksidan: 

www.facebook.se/trarydhinnerydspastorat 
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   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Ragnar Kjellman Markaryd 87 år
 Anna-Lena Johansson Strömsnäsbruk 69 år
 Hedvig Arvidsson Traryd 84 år
 Kjell Nilsson Strömsnäsbruk 90 år
 Lars Petersson Markaryd 59 år
 Vera Johansson  Ljungby 91 år
 Siv Johansson Strömsnäsbruk 85 år

Reservation för ev ändringar. Se Kyrkannonsen i Veckobladet och i Smålänningen på fredagar. 

Utegudstjänster
firas enligt Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer.
20/6 kl 10 Hinneryd vid fontänen i 
kyrkparken
26/6 kl 15 Hembygdsparken i Traryd. 
Tag med egen fikakorg.
18/7 kl 15 S:t Andreas kyrka.  
Tag med egen fikakorg.
22/8 kl 15 Hembygdsparken i Traryd. 
Tag med egen fikakorg.
Vid regn firar vi gudstjänst i kyrkorna.

Konfirmand
Som konfirmand får du…
•  Lära känna kyrkans tro och liv
•  Fundera och diskutera kring livets 

frågor
•  Utvecklas både enskilt och i grupp
•  Åka på läger
•  En massa kul upplevelser

I år får du som är född 2007 en inbju-
dan i brevlådan. Håll utkik. Givetvis får 
du som är äldre och som inte är
konfirmerad också vara med.
Informations- och inskrivningsträff 
tisdag 28 september kl. 18 i Traryds 
kyrka. För vidare info kontakta: Mikael 
Nilsson eller Sylvia Nilsson (se baksidan).

Kyrkoval 
Söndag 19 september är det val till 

kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och 
kyrkomötet. Mer information kommer i 

nästa nummer av församlingsbladet.

Kyrkofullmäktige
sammanträder torsdagen den  

19 augusti kl 19 i Hinneryds kyrka. 
Sedvanliga ärenden. Om omständig-

heterna medger det så är mötet är  
öppet för alla intresserade, annars kom-
mer det att sändas direkt via webben.  

80-årsuppvaktning 
Om omständigheterna och myndighe-

ternas rekommendationer medger det så 
vill vi inbjuda er som fyller 80 år i år till 
en festlig kyrklunch söndagen den 5 sep-
tember. Vi inleder med gudstjänsten som 
börjar kl 10 i Traryds kyrka och därefter 
går vi över till församlingshemmet där 
vi fortsätter firandet. Skriv in datumet i 

almanackan redan nu och håll utkik efter 
den inbjudan som skickas ut i början av 
augusti. Med reservation för ändringar. 
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BildsvepetBildsvepet

Ansgarsbarnen fikar i vårsolen.
Parkeringsplatsen vid Hinneryds kyrkogård har asfalterats, liksom vissa partier vid kyrkans ingång.

Barnen i Himlabus har haft mycket 
uteaktiviteter. Här utanför Traryds 
församlingshem.

Så här går det till vid inspelning av en andakt 

för publicering på Facebook och YouTube – 

denna gång med sång till Valborgsmässoafton.

När skolan har studiedag passar vi på att  

samla barnen till gemenskap och glädje.

Barntimmebarnen letar efter blommor i gräsmattan
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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 september 2021

Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson. Redaktör: Harald Berglund 
Foto: Anne Sjöberg Karlsson, Harald Berglund, Randi Litte,

Johan Andreasson, Samuel Estenlund

Da
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Vaktmästare:
Irén Nilsson, Traryd, 620 80
Jörgen Melin, Traryd, tel 621 73
Karl-Johan Torstensson, Traryd
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.
Johan Andreasson, Hinneryd

Ny personalNy personal
Anne Sjöberg Karlsson 
är sedan årets början 
vaktmästare i Traryds 
församlingshem och 
S:t Andreas kyrka. Så 
här skriver hon om 
sig själv:

Jag är född och uppvuxen i Strömsnäs-
bruk och är snart 55 år. Tidigare har jag 
arbetat i vården med handikappade och 
äldre, både i kommunen och på Ljungby 
lasarett. Jag arbetar även med bokföring i 
familjens företag.
Vi har haft hund tills helt nyligen, han 
blev 14 år. Jag tycker om de flesta djur, till 
och med vattensalamandern som bosatt 
sig i vår källare!
I ca 25 år har jag sjungit i pastoratskören 
och tjänstgör som kyrkvärd ibland.

Johan Andreasson 
är ny som säsongs-
anställd kyrkvakt-
mästare i Hinneryd. 
Han presenterar sig 
så här:
Jag är 32 år och 

bor med min sambo på en skogsgård 
utanför Strömsnäsbruk.
Mycket tid tillbringas med att under-
hålla och vårda gården. Blir mycket 
skogsskötsel i form av skogsdikning, 
röjning mm. Övrig tid umgås jag med 
vänner och familj. På fina och varma 
sommarkvällar tar jag gärna en tur med 
motorcykeln eller sommarbilen.

Våra kyrkor 
är öppna måndag-fredag kl 8-16.

Välkommen att titta in för en stilla stund!


