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Herre, visa mig din väg!
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Vilken väg går du? Vart är du på väg? 
Ibland talar man om att vi människor går 
på olika vägar genom livet. Vägen är en 
bild av det levnadssätt, den livsstil och 
de värderingar som påverkar ens val och 
prioriteringar. De sista månaderna har allas 
våra livsvägar på olika sätt påverkats och 
förändrats på grund av Coronapandemin. 
Tankarna om hur vår väg mot framtiden 
ska gestalta sig har fått omprövas. Det som 
förut kanske verkade så säkert har blivit 
mer osäkert. Kanske är det också så att 
Coronapandemin har fått oss att reflektera 
över att det finns andra värden som är vikti-
ga, och så har vi kommit till ett vägskäl där 
vi inte vet åt vilket håll vi ska gå.  

När vi läser i Bibeln, i Apostlagärningar-
na, så sade man om de första kristna att de 
följde ”Vägen” (Apg 9:2; 19:9, 23; 22:4). 
Jesus talar om att det finns två vägar mot 
evigheten, han säger: ”Gå in genom den 
trånga porten, ty den port är vid och den 
väg är bred som leder till fördärvet, och 
det är många som går in genom den. Men 
den port är trång och den väg är smal som 
leder till livet och det är få som finner den.” 
(Matt 7:13-14) Det är allvarliga ord – att 

det är få som finner vägen till livet. Men det 
glada budskapet är att Jesus kom för att söka 
oss, de förlorade och vilsegångna, för att visa 
vägen till livet. Han kallar oss till gemenskap 
med den Gud är livets källa och ursprung. I 
Johannesevangeliet säger Jesus: ”Jag är vägen, 
sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig.” Jesus är både Guds väg till 
oss och han är vår väg till Gud. Jesus kallar 
oss att följa honom på vägen genom detta 
livet till livet i Guds rike. De kristna har kall-
lats ”Vägens folk” för att man satt sin tro och 
förtröstan till Jesus, och det han gjort, och så 
följt honom på vägen genom livet, till livet. 

Kanske står vi vid ett vägskäl? Den sista 
tiden har kanske fått 
oss att fundera över 
livets mening? Där i 
vägskälet står Jesus 
och kallar oss att 
följa honom. Vilken 
väg går du? Vart är 
du på väg?  

Välkommen till din 
kyrka för att möta 
honom som är vägen, 
sanningen och livet. 

2

Viktig information 
angående Corona

Vi följer de aktuella rekommendatio-
nerna och restriktionerna som myndig-

heterna beslutat om. Detta påverkar 
de verksamheter som planeras och 

de kan med kort varsel ställas in eller 
ställas om. Vi reserverar oss därför 
för eventuella ändringar. Se aktuell 

information på pastoratets Facebook-
sida, i Veckobladet och Smålänningen 

(på fredagar) eller församlingarnas 
anslagstavlor. 

Herre, visa mig din väg och  Herre, visa mig din väg och  
gör mig villig att vandra den!gör mig villig att vandra den!

Allhelgonahelgen
Fredag 5 november:
14-17 Gravsmyckningskaffen i Traryds 
och Hinneryds församlingshem

Alla Helgons dag, lördag 6 november:
17 Mässa i S:t Andreas kyrka

Alla själars dag, söndag 7 november:
15 Minnesgudstjänst med kyrkokören 
i Hinneryds kyrka
17 Minnesgudstjänst med kyrkokören 
i Traryds kyrka

Mikael Nilsson 
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Messy Church
Trevlig gemenskap för alla. Enkel 

gudstjänst. Avslutas med god kvällsmat.
Vi träffas följande tisdagar i  
Hinneryds församlingshem:

5 oktober kl 16.15
16 november kl 16.15

Välkommen!

Öppet hus i S:t Andreas kyrka 
God och glad gemenskap över  
kaffekoppen tisdagar kl 14-16  

(udda veckor t o m 7 december)
Alla är välkomna – Ålder spelar  
ingen roll – För alla daglediga.

Tacksägelsedagen  
10 oktober

Sång- och skördemässa i Traryds 
kyrka kl 10. Pastoratskören. 

Kyrklunch
Jaktvesper kl 17 i Hinneryds kyrka. 

En enkel andakt med bön inför 
 älgjaktsstarten.

 
Farliga gravstenar 

Vi ser kontinuerligt över alla gravste-
nar för att undanröja risker på våra 
kyrkogårdar. En del ostadiga stenar 

måste läggas ner. Vi söker därför 
gravrättsinnehavare, släktingar eller 

närstående till gravsatta.
Var vänliga kontakta vaktmästarna 
om gravplatsen har en grön skylt.

0433-621 73, 620 80, 250 55.

Kyrkofullmäktige
sammanträder onsdagen den 3 november 

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

för alla intresserade. Det nyvalda 
 kyrkofullmäktige har konstituerande 

möte onsdagen den 8 december  
kl 19 i Traryds församlinghem.

  
Bibelstudium 

Tillsammans samtalar vi om vad  
Gud vill säga till oss genom bibeln. 

Vi träffas varannan vecka med start 1 
september. För mer information kon-
takta Harald Berglund (se baksidan). 

Onsdagsbönen
fortsätter på det gamla vanliga sättet 
i S:t Andreas kyrka onsdagar kl 12. 

Lunch efteråt. 

Ekumenisk mässa
Hagakyrkan, Markaryd

Söndag 21 november kl 10.   

Vill du sjunga i kör?  
Kontakta våra kantorer för mer  

information: Boel Dougan (Ungdoms-
kören och Pastoratskören)

Max Kristiansson (kören Lovton)
Kontaktuppgifter finns på baksidan.

”En dag i sänder av nöd och nåd”.
Gösta Imberg berättar om 

LINA SANDELL
Traryds församlingshem

Onsdagen den 20 oktober kl 18
Kaffeservering
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Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2021

 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd

Med reservation för eventuella ändringar. 
Se Kyrkannonsen i Veckobladet och 

i Smålänningen på fredagar.

Sept 5 14 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Kyrklunch (föranmälan).

12 15 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Högmässa.

19 16 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Kyrkoval (se sid 7). Kyrkoval (se sid 7). 17 Mässa. Kyrkoval (se sid 7).

26 17 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

Okt 3 Den helige Mikaels dag 10 Högmässa. Sammanlyst mässa med Göteryds 
pastorat. Kyrklunch.

10 Tacksägelsedagen 10 Mässa. Kyrkokören. 17 Jaktvesper. 

17 20 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

24 21 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Högmässa.

31 22 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

Nov 6 Alla helgons dag 17 Mässa.

7 Sön e. alla helgons dag 17 Minnesgudstjänst. Kyrkokören. 15 Minnesgudstjänst. Kyrkokören.

14 Sön före Domssöndagen 10 Högmässa. 17 Mässa. 

21 Domssöndagen 10 Ekumenisk mässa i Hagakyrkan, Markaryd.

28 1 sön i Advent 17 Gudstjänst med extra sång och musik. Adventskaffe. 10 Högmässa. Kyrkokören. Adventskaffe.

Dec 5 2 sön i Advent 10 Högmässa. 17 Mässa.

11 Lördag 14 Finsk julgudstjänst. 16 Luciagudstjänst. Luciafest. 

12 3 sön i Advent 10 Högmässa.

Morgonbön
Vi ber morgonbön i Traryds kyrka  
måndag-fredag kl 8.30. Vi ber med 

tide böner och fri bön för det som är 
angeläget att bära fram inför Gud. 

Välkommen! 

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.
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Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2021

 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd
Sept 5 14 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Kyrklunch (föranmälan).

12 15 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Högmässa.

19 16 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. Kyrkoval (se sid 7). Kyrkoval (se sid 7). 17 Mässa. Kyrkoval (se sid 7).

26 17 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

Okt 3 Den helige Mikaels dag 10 Högmässa. Sammanlyst mässa med Göteryds 
pastorat. Kyrklunch.

10 Tacksägelsedagen 10 Mässa. Kyrkokören. 17 Jaktvesper. 

17 20 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

24 21 sön efter Trefaldighet 17 Mässa. 10 Högmässa.

31 22 sön efter Trefaldighet 10 Högmässa. 17 Mässa.

Nov 6 Alla helgons dag 17 Mässa.

7 Sön e. alla helgons dag 17 Minnesgudstjänst. Kyrkokören. 15 Minnesgudstjänst. Kyrkokören.

14 Sön före Domssöndagen 10 Högmässa. 17 Mässa. 

21 Domssöndagen 10 Ekumenisk mässa i Hagakyrkan, Markaryd.

28 1 sön i Advent 17 Gudstjänst med extra sång och musik. Adventskaffe. 10 Högmässa. Kyrkokören. Adventskaffe.

Dec 5 2 sön i Advent 10 Högmässa. 17 Mässa.

11 Lördag 14 Finsk julgudstjänst. 16 Luciagudstjänst. Luciafest. 

12 3 sön i Advent 10 Högmässa.

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

meddelandefältet.

Veckomässor
Tisdagar kl 9.30 i Traryds kyrka 

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

Utegudstjänst vid S:t Andreas kyrka.  

Max spelar postludium på nyckelharpa. Somrig övning inför musikmedverkan  i en gudstjänst i Hinneryd.

Just nu pågår pilgrimsvandringen ”Pilgrim’s Walk 
For Future” som går från Vadstena till klimat-
toppmötet i Glasgow i november. I början av 
augusti passerade pilgrimsvandrarna vår bygd. På 
bilden ser vi pilgrimvandrarna, som fått sällskap 
av biskop Fredrik Modéus och hans fru Carina, 
redo för dressincykling från Strömsnäsbruk till 
Axhult innan vandringen fortsatte mot Markaryd. 

Äntligen kan vi börja samlas lite försiktigt igen. 

Här en bild från den ekumeniska gudstjänsten 

som vi firade tillsammans med Gränsbygdens 

frikyrkoförsamling i mitten av augusti. 

   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Ellen Salomonsson Strömsnäsbruk 102 år
 Sonja Olsson Hörby 101 år
 Evy Johansson Strömsnäsbruk 94 år
 Elsi Tagesson Högelid 81 år
 Clary Norén Strömsnäsbruk 96 år
 Maria Nielsen Traryd 62 år
 Christer Hök Strömsnäsbruk 73 år
 Sunniva Idström Strömsnäsbruk 90 år
 Karin Andersson Arkelstorp 97 år
 Berta Augustsson Vänneböke 99 år
 Tor Gullstrand Strömsnäsbruk 96 år
 Ulla Knudsen Strömsnäsbruk 71 år
 Ellen Samuelsson Vänneböke 94 år
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Söndagen den 19 september är det kyr-
koval. Det är viktigt att du som medlem 
deltar i valet och väljer de personer som 
är beredda att ta  ansvar för kyrkolivet och 
besluta om frågor som påverkar kyrkans 
verksamhet och framtid. 

Alla som fyllt 16 år och är medlemmar i 
Svenska kyrkan har rätt att rösta i Svenska 
kyrkan. Vid valet den 19 september kommer 
vi att göra tre val, då vi väljer representanter 
till kyrkofullmäktige i  Traryd-Hinneryds 
pastorat samt till stiftsfullmäktige i Växjö 
stift och till kyrkomötet på nationell nivå. 

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas 
för nomineringsgrupper, det är intressegrup-
per formade för att delta i kyrkovalet. Senast 
den 1 september ska de röstberättigade fått 
sina röstkort. På det finns det bland annat 
uppgifter om vilken vallokal du ska rösta. 

Pastoratets nyvalda kyrkofullmäktige 
utser ledamöter i pastoratets kyrkoråd, 
samt även ledamöterna i församlingsrå-
den i Traryd och Hinneryds församlingar. 
 Kandidaterna till församlingsråden nomine-
ras i samband med församlingsmöten den  
1 Advent, se separat ruta.  

Vallokalernas öppettider, söndagen  
den 19 september:
Traryd 1 - Traryds församlingshem 
Öppettider: 09-10, 11.30-13.30 och 17-20.

Strömsnäsbruk 2 – S:t Andreas kyrka, 
Strömsnäsbruk
Öppettider: 09-10, 11.30-13.30 och 17-20. 

Hinneryd – Hinneryds kyrka 
Öppettider: 12.30-16.30 och 18-20

Förtidsröstning på pastorsexpeditionen i 
Traryd sker följande tider:
måndag-lördag den 6-11 september   
kl 10-12
måndag-lördag den 13-18 september  
kl 10-12
onsdag den 8 september kl 17-20
tisdag 14 september kl 17-20 
söndag den 19 september  kl 13-17 + 
18-20 (på valdagen sker förtidsröstning i 
Traryds kyrka)

Ta vara på din möjlighet att påverka  
kyrkolivet i vår kyrka vid valet söndagen  
den 19 september.

Församlingsmöte 1 söndagen i Advent, den 28 november.
Ärende: nomineringar av ledamöter till församlingsråden. 
Församlingsmötena i samband med adventskaffet efter gudstjänsterna kl 
10 i Hinneryd och kl 17 i Traryd.
Alla intresserade är välkomna! 
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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.
Hemsida: www.kyrktorget.se/trarydhinneryd
www.facebook.com/TrarydHinnerydspastorat

Präster:
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 december 2021

Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson. Redaktör: Harald Berglund
Foto: Mikael Nilsson, Boel Dougan, Harald Berglund

Da
na

gå
rd

Li
TH

O
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

Inskrivning för Ansgars,  
HimlaBUS och juniorer:
Hinneryd 7 sept kl 17.30
Traryd 8 sept kl 17.30
S:t Andreas 9 sept kl 17.30
Öppna förskolan
Onsdagar 9-11 i Hinneryd.
Torsdagar 9.30-12 i S:t Andreas.
Barntimmen
Onsdagar 12.30-14 i Traryd.

Ansgars
Tisdagar 17.30-19 i Hinneryd.
HimlaBUS och Juniorer
Onsdagar 15.30-17 i Traryd.
After School
Torsdagar 15.15-17 i S:t Andreas.
TG (TonårsGruppen)
Torsdagar 17.30-20 i S:t Andreas

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

Barn- och ungdomsverksamheten...Barn- och ungdomsverksamheten...

Konfirmand!?
I år har du som är född år 2007 fått en 
inbjudan i brevlådan, om du inte hittar 
den eller om du glömt att skicka in din 
intresseanmälan, kontakta Sylvia Nilsson 
(se nedan). Givetvis får du som är äldre 
och inte är konfirmerad också vara med. 

Informations- och inskrivningsträff tisdag 
21 september kl 18 i Traryds kyrka.

För vidare info kontakta:  
Mikael Nilsson eller Sylvia Nilsson  
(se nedan).


