
 
 

Uppdaterad 2020-04-07 

Information kring verksamhet i Traryd-Hinneryds pastorat 

med anledning av Corona-viruset 
Vi stänger inte ner Traryds och Hinneryds församlingar, däremot förändrar vi sättet vi arbetar. 

Allt i omsorg om människor.  

Kyrkans kallelse och uppgift att inbjuda till gemenskap med varandra och med Herren Jesus 

Kristus är densamma även om den måste ta sig nya uttryck i mötet mellan människor i dessa 

dagar. Kyrkornas klockor kommer att fortsätta att ringa och kalla till bön och gudstjänst i livets 

alla omständigheter. 

Informationen uppdateras kontinuerligt.  
 

 

S:t Andreas kyrka. Alla offentliga gudstjänster flyttas till Traryds kyrka tillsvidare.  

Konfirmationshögtiden den 16-17 maj flyttas till slutet på augusti, eller till början av september. 

Övriga mässor/gudstjänster firas enligt fastlagd planering och i enlighet med myndigheternas 

direktiv. Vi är beredda på att ändra planeringen om de lokala omständigheterna eller nya 

direktiv från myndigheterna så kräver. Nya beslut angående framtida gudstjänstfirandet tas 

kontinuerligt en vecka i taget.  

Vissa gudstjänster kommer sänds live, alternativt spelas in för senare publicering på Youtube 

och Facebook.  

Kyrkbilen och Kyrkfikat i samband med gudstjänsterna pausas tillsvidare.  

Körmedverkan vid ev. Valborgsfirandet i Traryd och Hinneryd den 30 april är inställt.  

Våffeldax 3 maj i Hinneryd är inställt.   

Öppet hus i S:t Andreas pausar tillsvidare. 

Bibelstudiegruppen pausar tillsvidare.  

Vuxengruppen och Tikva pausar tillsvidare.  

Pastoratskören pausar sin verksamhet tillsvidare. 

Kören Lovton pausar sin verksamhet tillsvidare.  

Ekliden/Fyrklövern. All verksamhet på vårdbostäderna pausas tillsvidare. 
 

 

Barn- och ungdomsverksamheten fortsätter sin verksamhet så länge skolorna håller öppet. 

Onsdagsbönen. Vi träffas för bön i S:t Andreas kyrka onsdagar kl 12-13. Det går också bra att 

vara med i bön hemifrån under samma tid. Meddela församlings- och diakoniassistent Sylvia 

Nilsson på 072-223 08 98 om du vill vara med i Onsdagsbönens SMS-grupp eller om du har 

något som du vill att vi ska be för.  

"Gud är vår tillflykt och vår styrka, 

en hjälp i nöden, som aldrig svikit”                               
Psaltaren 46:2 


