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Just nu är inget är som det brukar, vi kan 
inte göra allt det där som vi tidigare ta-
git för givet. Omständigheterna kring 
Coronaviruset påverkar oss på olika sätt. 
Många bär också på en oro över vad 
som kan hända med oss själva och de 
människor vi har runt omkring oss. Mitt i 
allt detta är det kyrkans uppdrag att peka 
på ett hopp som ligger bortom oss själva 
och all den oro som vi kan tänkas bära på. 

När ni läser de här raderna så har vi precis 
firat pingst, en högtid som vi firar till min-
net av hur Gud sänder sin helige Ande till 
den första kyrkan. Påsk och pingst är tider 
som förmedlar ett hopp som bär genom 
allt – också genom sjukdom, lidande och 
död. Jesus Kristus har besegrat dödens 
makt. Genom honom kan vi gå från mör-
ker till ljus, från fångenskap till befrielse, 
från död till liv. När Jesus efter sin upp-
ståndelse for upp till himlen så gav han oss 

Hopp som bär genom allt!

Mikael Nilsson

löftet om att vara med oss alla dagar till ti-
dens slut – ett löfte som får sin fullbordan 
när den helige Ande utgjuts på pingstda-
gen. Genom den helige Ande är han med 
oss alla dagar, både i glädjetid och i oros-
tid, för att ge oss ett hopp både i denna tid 
och inför evigheten. Och idag han bjuder 
oss att sätta vårt hopp till honom och inte 
till det som är i världen. 
Jesus säger: ”Känn ingen oro. Tro på Gud 
och tro på mig… Frid lämnar jag kvar 
åt er, min frid ger 
jag er. Jag ger er 
inte det som värl-
den ger. Känn ing-
en oro och tappa 
inte modet.”  (Joh 
14:1, 27)
Jag önskar er alla 
en välsignad som-
mar. 
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Barngrupperna
gör uppehåll under sommaren och 

börjar igen vecka 36.
Inskrivning:
Hinneryd 1 sept kl 17.30
Traryd 2 sept kl 16.30
S:t Andreas 3 sept kl 16.30

För er som har tillgång till internet så kan man få mer information, samt titta på 
andakter och gudstjänster via Facebook https://www.facebook.com/

TrarydHinnerydspastorat/ och www.youtube.se: sök på Traryd-Hinneryds pastorat.

Öppna Förskolan
följer skolåret och har sista träffen 

vecka 24. Start igen vecka 35.

Onsdagsbönen
Fortsätter på improviserat sätt under 
sommaren i S:t Andreas kyrka kl 12.

Utegudstjänster
14/6 kl 10 Hinneryd vid fontänen i 
kyrkparken
20/6 kl 15 Hembygdsparken i Traryd. 
Tag med egen fikakorg. 
19/7 kl 15 S:t Andreas kyrka. Tag 
med egen fikakorg. 
23/8 kl 15 Hembygdsparken i Traryd. 
Tag med egen fikakorg. 
Vid regn firar vi gudstjänst i kyrkorna. 
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Reservation för eventuella ändringar. 
Se Kyrkannonsen i Veckobladet. 
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SommarkvällAR i 
kyrkAN

Torsdag 23 juli kl 18 i Traryds kyrka 
med Max Kristiansson. 
Torsdag 13 augusti kl 18 i Traryds 
kyrka med Boel Dougan, Arja Jantu-
nen och Helen Jansson.  
Tag med egen fikakorg. Föranmälan, 
se ovan.

Gravrättsinnehavare?
Vi söker gravrättsinnehavare, släk-
tingar eller närstående till gravsatta.
Var vänliga kontakta vaktmästarna 
om gravplatsen har en grön skylt.
0433 - 621 73, 620 80, 250 55.

OBS! Alla gudstjänster och annan verksamhet sker med anpassning efter 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Följande verksamheter påverkas av Coronavirusets spridning.
I avvaktan på nya direktiv från Folkhälsomyndigheten pausas, eller flyttas, följande 
verksamheter:
– Öppet hus i S:t Andreas varannan tisdag pausas.
– Bibelstudiet varannan onsdag pausas.
– Gudstjänsterna i S:t Andreas kyrka är flyttade till Traryds kyrka. 

Föranmälan till gudstjänster och andra samlingar.
Så länge rekommendationerna om max 50 deltagare samt fysisk distans om 
ca 2 meter gäller så behövs föranmälan till följande gudstjänster:
23 juli Traryds kyrka kl 18 Sommarkväll i kyrkan.
13 aug Traryds kyrka kl 18 Sommarkväll i kyrkan.
16 aug Hinneryds kyrka kl 17 Ekumenisk gudstjänst med Gränsbygdens frikyrko-
församling.
23 aug Hinneryds kyrka kl 10 Högmässa med konfirmation. 
Anmälan sker till kyrkoherde Mikael Nilsson på tel 073-201 83 12 eller 
e-post: mikael.nilsson@svenskakyrkan.se senast dagen före utannonserad gudstjänst.
Det kan bli aktuellt med anmälan till fler gudstjänster/samlingar. 
Se hemsidan, appen, Facebooksidan eller Veckobladet. 

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 2006 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 22 september kl. 18 i Traryds 
kyrka.
För vidare info kontakta: Mikael Nils-
son eller Sylvia Nilsson (se baksidan).
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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd      

 Juni 7 Heliga Trefaldighets dag 10 Mässa.  17 Mässa.

  14 1 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  10 Utegudstjänst vid fontänen
      i kyrkparken.

  20 Midsommardagen 15 Utegudstjänst i hembygdsparken. 
    Tag med egen fikakorg.  

  21  Johannes Döparens dag   10 Mässa.

  28 3 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa.

 Juli 5 4 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.   

  12 Apostladagen   17 Mässa.

  19 6 sön efter Trefaldighet  15 Utegudstjänst. Tag med egen fikakorg. 

  23 Torsdag 18 Sommarkväll i kyrkan. 
    Tag med egen fikakorg. Föranmälan se sid 3.  

  26 Kristi Förklaringsdag 17 Mässa.  

 Aug. 2 8 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa.

  9 9 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  

  13 Torsdag 18 Sommarkväll i kyrkan. 
    Tag med egen fikakorg. Föranmälan se sid 3.

      17 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan   
  16 10 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  tillsammans med Gränsbygdens frikyrkoför 
      samling. Obs! föranmälan se sid 3.

  23 11 sön efter Trefaldighet 15 Utegudstjänst i hembygdsparken.   10 Mässa med Konfirmation. 
    Tag med egen fikakorg.   Obs! föranmälan se sid 3.

  30 12 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa.

 Sept. 6 13 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa. 

  13 14 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  10 Mässa. 

  20 15 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa. 

Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2020

Med reservation för
eventuella ändringar. 

Se Kyrkannonsen i Veckobladet.

Predikan hemskickad?
Vill du ha söndagarnas predikningar skickade 
till dig? Du kan få dem med vanligt brev eller 
med e-post. Hör av dig till kyrkoherde Mikael 
Nilsson på tel. 073-201 83 12 eller på e-post: 

mikael.nilsson@svenskakyrkan.se

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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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd      

 Juni 7 Heliga Trefaldighets dag 10 Mässa.  17 Mässa.

  14 1 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  10 Utegudstjänst vid fontänen
      i kyrkparken.

  20 Midsommardagen 15 Utegudstjänst i hembygdsparken. 
    Tag med egen fikakorg.  

  21  Johannes Döparens dag   10 Mässa.

  28 3 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa.

 Juli 5 4 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.   

  12 Apostladagen   17 Mässa.

  19 6 sön efter Trefaldighet  15 Utegudstjänst. Tag med egen fikakorg. 

  23 Torsdag 18 Sommarkväll i kyrkan. 
    Tag med egen fikakorg. Föranmälan se sid 3.  

  26 Kristi Förklaringsdag 17 Mässa.  

 Aug. 2 8 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa.

  9 9 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  

  13 Torsdag 18 Sommarkväll i kyrkan. 
    Tag med egen fikakorg. Föranmälan se sid 3.

      17 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan   
  16 10 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  tillsammans med Gränsbygdens frikyrkoför 
      samling. Obs! föranmälan se sid 3.

  23 11 sön efter Trefaldighet 15 Utegudstjänst i hembygdsparken.   10 Mässa med Konfirmation. 
    Tag med egen fikakorg.   Obs! föranmälan se sid 3.

  30 12 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa.

 Sept. 6 13 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa. 

  13 14 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  10 Mässa. 

  20 15 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  17 Mässa. 

Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2020

Med reservation för
eventuella ändringar. 

Se Kyrkannonsen i Veckobladet.

Veckomässor
(uppehåll under sommaren – start igen vecka 34)

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 8 mars inbjöds de som fyller 80 år 2020 till en 
fest där vi fick fira dem ordentligt. Vi åt god smörgåstårta och 
fick lyssna till god underhållning när Boel Dougan kompade 
Helen Janssons sång. På bilden ser vi dem som hörsammade 

inbjudan, och vi är glada att vi hann fira dem innan 
restriktionerna infördes. Vi säger Grattis till dem och 

församlingarnas övriga 80-åringar.

Bildsvepet

Traryds och Hinneryds 
kyrkor har fått nya 
inventarier i form av 
prydnadsträd i järn. 
I dessa hänger vi upp 
de dopänglar som alla 
nydöpta får i väntan 
på kyndelsmässoda-
gens gudstjänst. Till 
den gudstjänsten bjuds 
dopfamiljerna till en fest 
där vi bland annat delar 
ut änglarna. 

Vid påsk firades en annorlunda påskdagsgudstjänst som började vid Traryds kyrka och avslutades i 
hembygdsparken. Vi gick via kyrkogården till hembygdsparken där vi fick möta kvinnorna som var 
på väg till Jesu grav. Där mötte de en ängel som berättade för dem att graven är tom. KRISTUS ÄR 
UPPSTÅNDEN! JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN. Gudstjänsten avslutades efter en 

stund med påskfika på stående fot. 

En renovering av fasaden på
Hinneryds kyrka har precis inletts. 

Den beräknas vara klar till hösten.
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   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Lennart Svensson  Virestad 87 år 
 Maja Andersson Ljungby 94 år  
 Ingrid Svensson Markaryd 78 år  
 Jonas Nilsson Strömsnäsbruk 45 år  
 Edit Karlsson Strömsnäsbruk 103 år  
 Hans-Erik Pettersson Strömsnäsbruk 60 år 
 Inga-Lisa Ek Strömsnäsbruk 98 år 
 Barbro Eriksson Strömsnäsbruk 87 år 
 Lilian Salomonsson Markaryd 91 år  
 Uno Andersson Uppsala, Hinneryd 97 år  
 Astrid Nilsson Ekeryd 89 år 
 

  

När Folkhälsomyndigheten i början av 
mars började göra inskränkningar i vår 
vardag, var vi nog många som kände oss 
uppgivna och oroliga. Hur kommer livet 
att bli om vi inte får ha social kontakt, som 
så mycket av församlingsgemenskapen 
bygger på? Vi kän-
de en stor sorg för 
alla äldre som mås-
te sitta isolerade, så 
när Helén Olsson 
(vår fd diakonias-
sisten) frågade om 
jag ville följa med 
och sjunga utanför 
några bostäder för 
att uppmuntra och bryta ensamheten, så 
tvekade jag inte en sekund. Inspirationen 
kom från Italien, där vi hade sett hur folk 
sjöng för varandra från balkongerna.

Sagt och gjort; jag tog med mig gitarren 
och sångböcker, samt notställ och kläd-
nypor (viktigt när det blåser!) och sedan 
sjöng vi på tre ställen och fick stor respons. 
Vi sjunger några sånger tillsammans och 
erbjuder även önskesånger. ”Han är min 
sång och min glädje” är nog den sång vi 
har sjungit mest. Ibland ber vi tillsammans 
med dem vi sjunger för, som avslutning. 
Den första gången vi sjöng var tidningen 
Dagen var med och gjorde ett reportage, så 

Vi vill sjunga och spela för er
vår idé har i och med deras artikel fått rätt 
stor spridning i landet. Senare har även ett 
filmteam från Svenska Kyrkan på riksnivå 
gjort en film om oss och andra tidningar 
har hört av sig med frågor. Vi skulle bli 
väldigt glada om vår idé tack vare denna 

publicitet kan inspi-
rera någon att göra 
något liknande på 
hemmaplan.

I skrivande stund 
har vi varit ute ”på 
turné” i åtta veck-
or och upplever 
att vårt arbete är 
mycket välsignat. 

Gruppen har vuxit från tre till sju och för-
utom sången så har vi dragspel och gitar-
rer med oss. Fiol och kontrabas kommer 
vi att använda när vädret blir bättre. 

Även om det bara är en kort stund så be-
tyder det mycket för dem vi besöker (och 
för oss själva!). Jag vill härmed uppmana 
alla Församlingsbladsläsare att höra av 
sig till mig om man känner någon som 
vill ha besök eller om man själv önskar en 
sångstund! Vi kommer gärna!   

Psaltaren 108:2 ”Mitt hjärta är redo, Gud, 
jag vill sjunga och spela”

Varma hälsningar från er kantor Boel
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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

Präst:
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

Församlingsbladet utkommer med 4 nummer per år
Nästa nummer beräknas komma i september 2020

Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson. Redaktör: Mikael Nilsson
Foto: Mikael Nilsson och Sylvia Nilsson

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
Inga-Lill Sjöstrand, Hinneryd
Gullvi Mörling, Hinneryds församlingshem, 
tel 251 39

Sedan slutet av mars har vi i Traryd-Hin-
neryds pastorat tillsammans med ICA och 
Coop hjälpt till med matleveranser till 
dom i riskgrupper som saknar någon som 
kan hjälpa till med inköpen. Nyligen kom 
dessutom Strömsnäs 
frakt och Lager och med-
delade att de gärna ville 
hjälpa till! Vilken gläd-
je! Man ser att i tider av 
svårigheter, mörker och 
distansering så väcks de 
goda krafterna också till 
liv. 

Samarbetet mellan oss 
alla är fantastiskt, man 
mejlar eller ringer in sin 
beställning till mig, Syl-
via. Jag tar kontakten med ICA eller Coop 
(beroende på var man bor) som packar 
varorna och fakturerar kunden. Under 
förmiddagen så kommer Strömsnäs Frakt 
och Lager till butiken för att hämta och 
sedan köra ut varorna. 

Matleveranser under Coronatider!
En av våra ”kunder” berättade att den 
första leveransen som Strömsnäs Frakt 
och Lager kom med gick så bra! Det var 
en trevlig ung man som kom med varorna, 
han hade handskar och höll sig på distans 

enl folkhälsomyndighet-
ens instruktioner. 

Man beställer senast kl.12 
på måndagar eller tors-
dagar för att få leverans 
helgfri tisdag eller fredag. 
En leverans per vecka kan 
man få. Under semester-
tiden så kommer det att 
finnas en vikarie för mig 
som hjälper till med att ta 
emot beställningarna. 

Har ni några frågor eller 
undringar så slå mig en signal!

Sylvia Nilsson
Vik. Diakoni- och församlingsassistent
0433-202 42, 072-223 08 98
sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se


