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Under året har församlingarna gjort en 
satsning för att väcka ett intresse för dopet 
och vad det betyder. Ett litet led i detta är 
de dopänglar som varje nydöpt får i sam-
band med dopet. På framsidan ser ni någ-
ra av dessa änglar. På Kyndelsmässodagen 
inbjuds sedan dopfamiljerna till en enkel 
gudstjänst där man får hämta dopängeln, 
samt en liten bibel för barn, och efteråt 
bjuds det på festligt tårtkalas. 

Men det är inte detta som dopet handlar 
om – utan det handlar om livet, det evi-
ga livet. Och det är på allvar. Bibeln lär 
oss både att vi har skapats för att leva i 
gemenskap med Gud, och att den gemen-
skapen har gått förlorad. Men Gud vill 
att vi ska leva i gemenskap med honom. 
Därför sände han sin Son Jesus Kristus för 
att rädda oss från det onda, från det som 
skiljer oss från Gud, för att på det sättet 
återupprätta den förlorade gemenskapen 
igen. Genom dopet och i tron på honom 
tar vi emot det som Jesus gjorde för oss 
när han gick vägen till korset för din och 
min skull – för att vi skulle få bli Guds 

Dopänglar

Mikael Nilsson

barn och få del av det eviga livets gåva. 
Genom dopet möter Gud oss med sin nåd 
och kärlek och genom tron på honom får 
vi ta emot den gåva som ges i dopet; det 
Jesus har gjort för oss, för dig.

 ”Men när Guds, vår frälsares, godhet och 
kärlek till människorna blev uppenbara 
räddade han oss – inte därför att vi gjort 
några rättfärdiga gärningar utan därför 
att han är barmhärtig – och han gjorde 
det med det bad som återföder och förny-
ar genom den heliga anden. Genom Jesus 
Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden 
strömma över oss, för att vi genom Guds 
nåd skall bli rätt-
färdiga och, så som 
det är vårt hopp, 
vinna evigt liv. Det 
är ett ord att lita 
på.” (Titusbrevet 
3:4-8)

Välkommen till 
höstens gudstjäns-
ter i våra kyrkor. 

2

Tacksägelsedagen 13/10
Sång- och skördemässa:

S:t Andreas kyrka kl 10. Kyrkokören. 
Kyrklunch

Bibelstudium
Vi tar reda på vad Gud vill säga till oss 

genom Bibelns böcker och texter.
Vi träffas varannan vecka med start 

4 september. För mer information kon-
takta Mikael Nilsson (se baksidan). 

Ekumenisk gudstjänst
Lagadalskyrkan, Strömsnäsbruk

Söndag 20 oktober kl 10 

Öppet hus i S:t Andreas kyrka
God och glad gemenskap över kaffe-

koppen tisdagar kl 14-16 (jämn vecka 
t o m 10 december)

Kom när du vill – Alla är välkomna – 
Ålder spelar ingen roll

Oberammergau 2020
Den 28/6 till 5/7 2020 planeras det in 
en resa till Passionsspelen i Oberam-
mergau, Österrike.  Mer information 

finns i våra kyrkor.   
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Reservation för eventuella ändringar.
Se Kyrkannonsen i Veckobladet. 

 Sugen på våfflor?  
Välkommen till   

VÅFFELDAX 
S:t Andreas kyrka  
Kyndelsmässodagen  
sön 2 feb, kl. 16.00–18.00.  

Traryds församlingshem  
2 sön i Fastan 
16 mars kl. 15.00–17.00  

Bönegemenskap mitt i veckan 
oNSDAGSBÖN 

i S:t Andreas kyrka kl. 11.30  

 

Söndag 6 okt. kl 15 i Traryd
Söndag 10 nov. kl 15 i S:t Andreas
Kom när du vill – Alla är välkomna – 

Ålder spelar ingen roll

Husförhör
i Hinneryds församling

30 sept: Skrubberyds rote: Marylone 
Borg, Tiböke
2 okt: Tannsjö rote: Bo & Gigi Ågren, 
Tannsjö
21 okt: Hinneryds rote: Lars & Gunilla 
Benjaminsson, Hinneryd
23 okt: Vänneböke rote: Bertil & 
Margret Yngvaldsson, Vänneböke 
20 nov: Skararps rote: Linda Nilsson & 
Jimmy Tykesson, Skararp. 
Alla husförhör börjar samma tid: kl 19.
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DANSkA gudstjänstER
Timsfors kirke

13 okt: Gudstjeneste kl 14 
24 nov: Gudstjeneste kl 14 
Se www.berggrensson.dk

Jaktvesper 13/10
En enkel andakt med bön inför älg-

jaktsstarten. Söndagen den 13 oktober 
kl 17 i Hinneryds kyrka.

Kyrkofullmäktige
sammanträder onsdagen den 6 novem-

ber kl 19 i Traryds församlinghem. 
Sedvanliga ärenden. Mötet är öppet för 

alla intresserade. 

Trevlig gemenskap och 
god kvällsmat för alla 
åldrar och en enkel 
gudstjänst, där många 

medverkar. Se tider i vår app eller i 
Veckobladet.
Tisdagen den 17 sept i Traryds försam-
lingshem kl 16.15
Tisdagen den 12 nov i Hinneryds för-
samlingshem kl 17.15

Farliga gravstenar
Vi ser över alla gravstenar för att 

undanröja risker på våra kyrkogårdar. 
En del ostadiga stenar måste läggas 
ner. Vi söker därför gravrättsinne-

havare, släktingar eller närstående till 
gravsatta. Var vänliga kontakta vakt-
mästarna om gravplatsen har en grön 
skylt. 0433 - 621 73, 620 80, 250 55.

Konfirmand!?
I år har du som är född år 2005 fått 
en inbjudan i brevlådan, om du inte 
hittar den eller om du glömt att skicka 
in din intresseanmälan. Kontakta  
Sylvia Nilsson (se baksidan). Givetvis 
får du som är äldre och inte är konfir-
merad också vara med. Informations- 
och inskrivningsträff i samband med 
gudstjänsten den 15  september kl 17 
i S:t Andreas kyrka.

Allhelgonahelgen
Fredag  1 november:
14-17 Gravsmyckningskaffen i Tra-
ryds och Hinneryds församlingshem
Alla Helgons dag, lördag 2 november:
17 Mässa i Taizéton, S:t Andreas 
kyrka
Alla själars dag, söndag 3 november:
15 Minnesgudstjänst med kyrkokören 
i Hinneryds kyrka
17 Minnesgudstjänst med kyrkokören 
i Traryds kyrka
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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd      

 Sept. 15 13 sönd efter Trefaldighet   17 Gudstjänst.   10 Mässa. 
	 	 	 	 	 Konfirmandinskrivning.	Kvällsfika.

  22 14 sönd efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa. 

  29 Den helige Mikaels dag  17 Mässa. Avtackning Helen Olsson.   10 Mässa. 
	 	 	 	 	 Förstärkt	kvällsfika.	

 Okt. 6 16 sönd efter Trefaldighet 15 Våffeldax.  10 Mässa. 
    17 Mässa.  

  13 Tacksägelsedagen  10 Mässa. Kyrkokör. Kyrklunch.  17 Jaktvesper.

  20 18 sönd efter Trefaldighet 10 Ekumenisk gudstjänst i Lagadalskyrkan.

  27 19 sönd efter Trefaldighet  10 Mässa.  17 Mässa.

 Nov. 2 Alla Helgons dag  17 Mässa i Taizéton. Kvällsmat.	

  3 Alla själars dag 17 Minnesgudstjänst. Kyrkokören.   15 Minnesgudstjänst. Kyrkokören. 

  10 21 sönd efter Trefaldighet  15 Våffeldax. 10 Mässa. 
     17 Mässa. 

	 	 17	 Sönd	före	Domssöndagen	 10 Mässa.   17 Mässa. 

	 	 24	 Domssöndagen	 	 10 Mässa.  

Dec. 1 1 sönd i Advent 17 Gudstjänst	med	extra	sång	och	musik.		 	 10 Mässa. Kyrkokören. Adventskaffe.
    Adventskaffe.

  8 2 sönd i Advent  10 Mässa.  17 Mässa. 

  14 Lördag  14 Finsk julgudstjänst.  18 Luciagudstjänst. Ansgars Luciakväll.

  15 3 sönd i Advent 16 Luciagudstjänst. Luciakväll. 10 Mässa. 

Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2019

Med reservation för
eventuella ändringar. 

Se Kyrkannonsen i Veckobladet.

Kyrkbil
Traryds	församling:	se	Kyrkannonsen.	
Hinneryds	församling:	ring	250	04.

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

meddelandefältet.

APP – Ladda hem pastoratets app från App Store eller Google Play! Sök på Traryd-Hinneryd. 
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Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2019

Veckomässor
Tisdagar kl 9.30 i Traryds kyrka.

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

meddelandefältet.

APP – Ladda hem pastoratets app från App Store eller Google Play! Sök på Traryd-Hinneryd. 
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Söndagen den 11 augusti firade Hinneryds församling en välbesökt gudstjänst i Skeensgården, 
Vivljunga, tillsammans med Gränsbygdens frikyrkoförsamling. Spontant bildades en gemen-
sam liten kör med sångare från de bägge församlingarna under ledning av Helene Nilsson. 

Efteråt fortsatte gemenskapen vid fikat som Skeensgårdens frivilliga dukat fram. 

Bildsvepet

Sommarkvällarna i Traryds kyrka blev en 
succé. Den första kvällen var det allsång med 
Arja Jantunen och vid det andra tillfället, som 
bilden kommer från, besöktes vi av Hallaryds 

spelmanslag som spelade härlig folkmusik. 
Efter bägge tillfällena bjöds det på grillad 

korv, fika och glass för dem som ville fortsätta 
gemenskapen en stund till. 

Barn- och ungdomsverksamhet!
Grupperna har startat igen för hösten: 
Öppna förskolan 
Tisdagar (jämna veckor) 
13.30-15.30 i Hinneryd. 
Torsdagar 8.30-11 i S:t Andreas.
Barntimmen
Onsdagar 12.30-14 i Traryd.
Torsdagar 12.30-14 i S:t Andreas.
Ansgars
Tisdagar 17.30-19 i Hinneryd.

HimlaBUS 
Onsdagar 15-16.30 i Traryd.
Torsdagar 15-16.30 i S:t Andreas.
Juniorer
Onsdagar 17-18.30 i Traryd. 
TG (TonårsGruppen)
Torsdagar 17.30-20 i S:t Andreas. 

Frågor? Kontakta Randi Litte eller Sylvia Nilsson (TG), (se baksidan).

En helg i juni åkte Ungdomskören till Göteborg. De bod-

de i Guldhedskyrkan där de också fick en extra sånglek-

tion av Guldhedskyrkans sångpedagog. Helgen avslutades 

med en gudstjänst i Göteborgs domkyrka innan färden 

ställdes hemåt igen, men innan dess hanns det också med 

lite sightseeing och shopping. 
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   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Ingrid Levin Strömsnäsbruk (Markaryd) 81 år

 Elly Johansson Strömsnäsbruk 73 år

 Gösta Karlsson Strömsnäsbruk 72 år

 Vivian Palmqvist Strömsnäsbruk 85 år

 Sara Lindholm Traryd 89 år

 Lennart Westerberg Traryd 74 år

 Marino Brezac Strömsnäsbruk 74 år

 Mona Boman Strömsnäsbruk 75 år

 Gert-Inge Bertinsson           Hyltan                  70 år 
 

Vuxengrupp
En möjlighet för vuxna att träffas 

och umgås, utan barn, och prata om 
livet och om tro. Den som vill kan 
ta med sig något eget pyssel eller 

handarbete.
Vi träffas i Traryds församlinghem 
och i S:t Andreas kyrka följande 

onsdagar: 
Traryds församlingshem: 11/9, 9/10, 

23/10, 20/11 och 4/12
S:t Andreas kyrka: 25/9 och 6/11.  
Drop in från kl 19 och avslutning 

ungefär kl 21. 

HimlaBUS 
Onsdagar 15-16.30 i Traryd.
Torsdagar 15-16.30 i S:t Andreas.
Juniorer
Onsdagar 17-18.30 i Traryd. 
TG (TonårsGruppen)
Torsdagar 17.30-20 i S:t Andreas. 

Tikva...
…är en träningsform och avslapp-
ningsmetod med fokus på balans 

och en inre tillit med fokus på hela   
människan. Vi träffas i Traryds 

församlinghem och i S:t Andreas  
kyrka följande onsdagar kl 18.30: 

Traryds församlingshem: 9/10, 23/10, 
20/11 och 4/12

S:t Andreas kyrka: 25/9 och 6/11.  
Ledare: Helén Olsson. 

Efteråt finns det möjlighet att stanna 
kvar och dela gemenskapen i Vuxen-

gruppen för den som önskar. 

Under sommaren har det skett några per-
sonalförändringar i våra församlingar. 
Den 1 juli gick Helén Olsson i pension och 
slutade som diakoniassistent i vårt pasto-
rat efter att ha tjänstgjort hos oss i sam-
manlagt ca 9 år. Den 29 september är det 
officiell avtackning av Helén i samband 
med gudstjänsten i S:t Andreas kyrka kl 
17. 

I mitten av september avslutar Martin 
Bengtsson sin anställning som präst hos 

Personalförändringar
oss i Traryds-Hinneryds pastorat när han 
går vidare till nya uppgifter i Breareds kyr-
ka vid Simlångsdalen i Snöstorps försam-
ling. Martin avtackades i samband med 
gudstjänsten i Traryds kyrka den 8 sep-
tember. Vi önskar honom lycka till i den 
nya tjänsten för Guds rike. 

Vi riktar ett stort tack till Helén och Mar-
tin och önskar dem Guds rika välsignelser 
på vägen genom livet. 
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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.

E-post: traryd.pastorat@svenskakyrkan.se.
Hemsidor: www.kyrktorget.se/trarydhinneryd

Präster:
Mikael Nilsson, tel 250 04
Kantorer:
Boel Dougan, tel 202 49
Max Kristiansson, tel 0476-228 03
Vik Församlingsassistent:
Sylvia Nilsson, tel 202 42

Öppna Förskolan, Kyrkans Barntimmar,

HimlaBUS, juniorer, Ansgars:
Randi Litte, 202 40
Ingrid Svensson

Församlingsbladet utkommer med 4 nummer per år
Nästa nummer beräknas komma i december 2019

Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson. Redaktör: Mikael Nilsson
Foto: Mikael Nilsson och Boel Dougan

Vaktmästare:
Irén Nilsson, Traryd, 620 80
Jörgen Melin, Traryd, tel 621 73
Karl-Johan Torstensson, Traryd
Bitte Stridh, Traryds församlingshem och 
S:t Andreas kyrka, tel 621 74
Anna-Lena Carlsson, Hinneryd, tel 250 55
Benny Johansson, Hinneryd
Gullvi Mörling, Hinneryds församlingshem, 
tel 251 39

Efter sam-
manlagt 9 år 
i Traryd/Hin-
neryds Pas-
torat har jag 
nu slutat och 
gått i pensi-
on!

Jag började som Församlingsassistent 
2006 där jag främst arbetade med Himla-
bus, Juniorer, Konfirmander och Tonårs-
grupp. Det var en fin och intensiv tid då 
jag fick förmånen att lära känna många 
barn/ungdomar och deras familjer. 

Efter 4,5 år fick jag tjänst i Lagan på 
ett socialt företag, men återvände till 

Tack för mej!
Strömsnäsbruk tillsammans med min man 
Anders tre år senare.  Jag började arbeta 
som Diakoniassistent 2015. Mina uppgif-
ter de senaste åren har varit tillsammans 
med äldre, familjer och utsatta personer.

En sak jag särskilt har lagt märke till är 
hur viktigt det är att alla människor be-
höver bli sedda och uppmuntrade. – Idag 
finns inte mycket av den varan för vi har 
inte tid att lyssna! I vårt område finns 
många ensamma i alla åldrar, som behö-
ver omtanke och någon att prata med! 

Jag är så glad för alla mina goa arbets-
kamrater  – Tack för att ni finns – ni är 
guld värda!

Helén Olsson

Tack för mej! 
 

Efter sammanlagt 9 år i Traryd/Hinneryds Pastorat har jag nu slutat och gått i pension! 

Jag började som Församlingsassistent 2006 där jag främst arbetade med Himlabus, Juniorer, 
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Vill du sjunga i kör?
Välkommen till någon av våra körer:

Ungdomskören: Måndagar 16-17 i S:t Andreas (fika efter skolan).
Kören Lovton: (en nyhet för dig som vill sjunga på dagtid) 

Torsdagar (ojämna veckor) 13.30-15 i S:t Andreas. 
Kyrkokören: Torsdagar 18.30-20.30 i Hinneryds församlingshem.  

Vid frågor kontakta Boel Dougan (ungdomskören/kyrkokören) 
eller Max Kristiansson (kören Lovton). Kontaktuppgifter finns nederst på sidan.


