
1

Nr 2 2019

              

 
 

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         

   

S O M M A R E N
2019

Glad Sommar!



2

…och man lever så länge man lär. Att vara 
människa är att utvecklas, växa och lära 
sig nya saker. Den processen pågår hela 
livet och den påverkar oss både i smått 
och i stort. Det händer bland annat när vi 
möter nya erfarenheter, i mötet med andra 
människor och när vi ställs inför andra 
kulturer, uttryckssätt och värderingar än 
de vi normalt sett bär med oss. Det kan 
upplevas som hotfullt och farligt om vi 
inte vill låta oss utmanas – för risken är ju 
att vi förändras i mötet med andra idéer 
och värderingar. Men i stället för att se det 
hotfulla så får vi istället se att det är en 
möjlighet till lärande och utveckling som 
ger en ökad förståelse för andra synsätt på 
livet och tillvaron än de som vi bär med 
oss just nu. Det betyder inte att alla vär-
deringar, världsbilder och livsåskådningar 
i en jämförelse är lika bra eller lika goda, 
men i mötet med dem tvingas vi reflekte-
ra över våra egna livsval och värderingar 
vilket får oss att utvecklas och växa som 
människor. En viktig förutsättning är dock 
att man i mötet med andra människors 
synsätt är villig att lyssna och försöka att 
förstå.

Man lär så länge man lever…

Mikael Nilsson

I mötet med Jesus Kristus, och genom 
Guds ord, bibeln, utmanas vi till ett liv där 
vi dagligen låter oss förvandlas, utvecklas 
och växa. Bibeln berättar att Gud skapat 
oss och att han vill att vi ska leva i gemen-
skap med honom. Men den gemenskapen 
har gått förlorad och därför sände Gud 
sin son Jesus Kristus för att söka oss och 
utmana oss att bli hans efterföljare, att föl-
ja honom genom livet. Genom dopet och 
tron på honom återupprättas den förlora-
de gemenskapen igen. I relationen till Je-
sus, genom bibelns ord, bön och gudstjänst 
så utmanas vi till att utvecklas och växa 
som människor och som kristna. Så lyssna 
till Jesus, ta emot det nya liv som han vill 
ge dig och låt dig utmanas och lära av ho-
nom som är Vägen, 
Sanningen och Li-
vet (Joh 14:6), och 
som lovat att vara 
med oss alla dagar 
till tidens slut.
Välkommen till 
sommarens guds-
tjänster i våra kyr-
kor. 
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Tonårsgruppen
tar sommarlov och börjar igen 29 au-
gusti. Se Instagram: tg_svenskakyrkan

Barngrupperna
gör uppehåll under sommaren och 

börjar igen vecka 36.
  Inskrivning:
  Hinneryd 3 sept kl 17.30
  Traryd 4 sept kl 16.30
  S:t Andreas 5 sept kl 16.30

Onsdagsbönen
gör uppehåll efter 19 juni och börjar 

igen 7 augusti.

Veckomässorna
gör ett uppehåll över sommaren och 
startar igen: Tisdagen den 20/8 kl. 

9.30 i Traryds kyrka
Torsdagen den 29/8 kl. 18.00 i 

Hinneryds kyrka

Öppna Förskolan
följer skolåret och har sista träffen 

vecka 24. Start igen vecka 35.
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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 1 sept. kl 15 i Hinneryds 
församlingshem.

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

Därefter är alla välkomna att fortsätta 
gemenskapen i gudstjänsten kl 17.

Sommarkvällar i
Traryds kyrka

Torsdag 11 juli kl 19, program ej klart. 
Torsdag 15 augusti kl 19 med Halla-
ryds spelmanslag. 
Efteråt fortsätter gemenskapen med att 
vi grillar tillsammans. Församlingen 
bjuder på korv och bröd, fika och glass. 
Vill du grilla något annat så går det bra 
att ta med själv. 
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DANSk gudstjänst
30 juni kl 14: Högmässa 

Plats: Timsfors kapell
Se www.berggrensson.dk

Församlingsresa
mot okänt mål torsdag 5 september.  
Håll utkik efter mer information i 

våra kyrkor. 

Bibelstudium
Vi tar reda på vad Gud vill säga till 

oss genom sitt ord. Vi träffas varannan 
onsdag kl 14.30 vecka med start den 

4 september. För mer information kon-
takta Martin Bengtsson (se baksidan).

Öppet hus på Stig In 
God och glad gemenskap över kaffe-
koppen. Följande tisdagar kl 14-16: 

11  juni, 25 juni, 6 aug, 20 aug
och 3 sept.

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

Utegudstjänster
16/6 kl 10 Stockhultsgården. 
 Kaffeservering
22/6 kl 15 Hembygdsparken i 
 Traryd. Kaffeservering
21/7 kl 15 S:t Andreas kyrka. 
 Besöktjänsten serverar   
 kaffet
11/8 kl 17 Skeensgården, Vivljunga.  
 Kaffeservering
25/8 kl 15 Hembygdsparken i 
 Traryd. Kaffeservering

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.

Konfirmand
Som konfirmand får du…
• En massa kul upplevelser
• Lära känna kyrkans tro och liv
• Utvecklas både enskilt och i grupp
• Fundera och diskutera kring livets  
 frågor
• Åka på läger
I år får du som är född 2005 en inbju-
dan i brevlådan. Håll utkik. Givetvis 
får du som är äldre och inte konfirme-
rad också vara med. 
Informations- och inskrivningsträff i 
samband med gudstjänsten i 
S:t Andreas kyrka söndagen den 
15 september kl. 17.
För vidare info: Martin Bengtsson (se 
baksidan).
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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd      

 Juni 9 Pingstdagen  17 Mässa. 10 Mässa.

  16 Heliga Trefaldighets dag 17 Mässa.  10 Utegudstjänst i Stockhultsgården. 
      Kaffeservering. 

  22 Midsommardagen 15 Utegudstjänst i hembygdsparken. 
    Kaffeservering.   

  23 Johannes döparens dag  17 Mässa. 

  30  2 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.   10 Mässa.

  Juli 7 3 sön efter Trefaldighet  17 Mässa. 

  11 Torsdag 19 Sommarkväll i kyrkan. Efteråt grillning.   

  14 4 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  

  21 Apostladagen  15 Utegudstjänst. Kaffeservering. 10 Mässa.

  28 6 sön efter Trefaldighet 10 Mässa. 

 Augusti 4 Kristi Förklarings dag   10 Mässa. 17 Mässa.

      17 Utegudstjänst med Gränsbygdens
  11 8 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  frikyrkoförsamling i Skeensgården, Vivljunga
      Kaffeservering

  15 Torsdag 19 Sommarkväll i kyrkan med Hallaryds 
    spelmanslag. Efteråt grillning.  

  18 9 sön efter Trefaldighet  17 Mässa. 10 Mässa. 

  25 10 sön efter Trefaldighet 15 Utegudstjänst i hembygdsparken. 
    Kaffeservering.   10 Mässa.

 Sept. 1 11 sön efter Trefaldighet  10 Mässa. 15 Våffeldax.
      17 Mässa.

  8 12 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  10 Mässa.

  15 13 sön efter Trefaldighet  17 Gudstjänst. Konfirmandsinskrivning.  10 Mässa.
     Kvällsfika.

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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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd      

 Juni 9 Pingstdagen  17 Mässa. 10 Mässa.

  16 Heliga Trefaldighets dag 17 Mässa.  10 Utegudstjänst i Stockhultsgården. 
      Kaffeservering. 

  22 Midsommardagen 15 Utegudstjänst i hembygdsparken. 
    Kaffeservering.   

  23 Johannes döparens dag  17 Mässa. 

  30  2 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.   10 Mässa.

  Juli 7 3 sön efter Trefaldighet  17 Mässa. 

  11 Torsdag 19 Sommarkväll i kyrkan. Efteråt grillning.   

  14 4 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  

  21 Apostladagen  15 Utegudstjänst. Kaffeservering. 10 Mässa.

  28 6 sön efter Trefaldighet 10 Mässa. 

 Augusti 4 Kristi Förklarings dag   10 Mässa. 17 Mässa.

      17 Utegudstjänst med Gränsbygdens
  11 8 sön efter Trefaldighet 10 Mässa.  frikyrkoförsamling i Skeensgården, Vivljunga
      Kaffeservering

  15 Torsdag 19 Sommarkväll i kyrkan med Hallaryds 
    spelmanslag. Efteråt grillning.  

  18 9 sön efter Trefaldighet  17 Mässa. 10 Mässa. 

  25 10 sön efter Trefaldighet 15 Utegudstjänst i hembygdsparken. 
    Kaffeservering.   10 Mässa.

 Sept. 1 11 sön efter Trefaldighet  10 Mässa. 15 Våffeldax.
      17 Mässa.

  8 12 sön efter Trefaldighet 17 Mässa.  10 Mässa.

  15 13 sön efter Trefaldighet  17 Gudstjänst. Konfirmandsinskrivning.  10 Mässa.
     Kvällsfika.

Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2019

Veckomässor
(uppehåll under sommaren – start igen vecka 35)

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 17 mars inbjöds de 

som fyller 80 år 2019 till en fest 

där vi fick fira dem ordentligt. På 

bilden ser vi dem som hörsam-

made inbjudan. Ett stort grattis 

till dem, och till församlingarnas 

övriga 80-åringar.

Bildsvepet

Hela Världenkvällen fredagen den 15 mars var välbesökt. På programmet 
stod, förutom fin gemenskap och god mat, även psalmtoppen då vi både 
fick sjunga och rösta på våra favoritpsalmer. Psalm 3 ”Helig, helig, helig” 
vann omröstningen. 

Det blev en fin gudstjänst 
när årets konfirmations-
högtid genomfördes 
lördagen den 18 maj i 
Hinneryds kyrka. Här har 
de nykonfirmerade ställt 
upp sig utanför kyrkan 
efter gudstjänsten. På 
söndagen medverkade 
de också i högmässan i 
Traryds kyrka. 
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Vid terminens sista Messy Church i Hinneryd 
tisdagen den 7 maj framförde barnen två dra-
man om budorden i samband med gudstjäns-
ten. Under tiden barnen övade i kyrkan inför 
gudstjänsten så fixade föräldrarna, och andra 
vuxna, tårtor och dukade till fest i försam-
lingshemmet som vi allesammans fick njuta av 
efteråt. 

   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Hans Karlsson Bergkvara 62 år
 Anna-Lisa Rüden Strömsnäsbruk 94 år
 Jörn Söndergaard Strömsnäsbruk 81 år
 Christina Green Traryd 58 år
 Mikael Johansson Strömsnäsbruk (Markaryd) 53 år
 Alf Eldal Strömsnäsbruk 76 år
 Inga-Lill Johansson Strömsnäsbruk 82 år
 Maud Norén Strömsnäsbruk 87 år
 Maria Brezac Strömsnäsbruk 71 år
 Hans Malmborg Strömsnäsbruk 68 år
 Elisabeth Olsen Strömsnäsbruk 64 år
 Tommy Jönsson Strömsnäsbruk 71 år
 Roland Waldén Traryd        86 år 
  

SEBASTIAN STAKSET - BISKOP ANDREW WATSON - TOMAS 
SJÖDIN - KARDINAL ANDERS ARBORELIUS - BISKOP FREDRIK 

MODÉUS - SYSTER SOFIE - LUKAS BERGGREN - ELISABETH 
SANDLUND - KG LARSSON - HANS WEICHBRODT - BERIT 

SIMONSSON - YOUNGSTERS - UNGDOMSOAS

O a s  S o m m a r m ö t e
L J U n g b y  a r e n a  2 3 - 2 7  j u l i  2 0 1 9

Halleluja
KOM OCH SE VAD GUD HAR GJORT, UNDERBARA 
ÄR HANS GÄRNINGAR MOT MÄNNISKORS BARN.

www.oasrorelsen.se

Oberammergau 2020
Den 28/6 till 5/7 2020 planeras det in 
en resa till Passionsspelen i Oberam-
mergau, Österrike.  Foldrar med mer 
information finns i våra kyrkor och 

församlingshem.   
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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
Martin Bengtsson, tel 202 37
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 september 2019

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
Benny Johansson, Hinneryd
Gullvi Mörling, Hinneryds församlingshem, 
tel 251 39

Förutom kistgravar och urngravar – båda 
med traditionella gravstenar – finns ytter-
ligare två typer av gravskick på Traryds 
kyrkogård. Minneslund och Askgravlund. 

Minneslund är inte en gravplats i for-
mell mening utan hela minneslunden ut-
gör en gemensam gravplats för samtliga 
gravsatta. Ingen gravrättsinnehavare ut-
ses. Anhöriga har inte rätt att delta vid 
gravsättningen utan den sker anonymt 
under värdiga former vid lämplig årstid. 

Att gravsättas i minneslund
Anhöriga kan inte få reda på i förväg när 
gravsättning sker utan meddelas via brev 
när gravsättning skett. Eftersom hela min-
neslunden är en gravplats skall besökare 
uppträda värdigt på hela området. Grav-
platserna får inte avskiljas eller markeras, 
minnesmärken eller enskild plantering är 
inte heller tillåten.

Endast buketter och lösa blommor av le-
vande växter får placeras på särskild an-
visad plats. Levande ljus placeras i ljusbä-
rarna, inte ute på minneslundens område. 
Gravlyktor och marschaller är inte tillåtet.

Minneslunden ska vara en plats där man 
kan sätta ner snittblommor och sitta en 
stund i stillhet. Man vet att ens anhöriga 
finns begravda i minneslunden, men inte 
exakt var. Vilka som är gravsatta i min-
neslunden finns noterade i en bok som 
finns inne i kyrkan, boken uppdateras in-
för Alla helgon.

I kommande nummer berättar vi mer om 
Askgravlunden. 


