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Information kring verksamhet i Traryd-Hinneryds pastorat 
med anledning av Corona-viruset 
Vi stänger inte ner Traryds och Hinneryds församlingar, däremot är vi tvungna att i den 
uppkomna situationen förändra 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.  
 

 

Våffelserveringen på Jungfru Marie Bebådelsedag 22 mars är inställd både i Hinneryd och 
Traryd.  
Mässor/gudstjänster 22 mars kl 10 i Hinneryd och kl 17 i Traryd firas enligt plan. 

Passionsandakten 19 mars är flyttad till Sankt Andreas kyrka kl 19. 

Messy Church 24 mars i Hinneryd är inställt. 

Passionsandakten 26 mars är flyttad till Traryds församlingshem kl 19. 

Hela världen-kvällen 27 mars i Traryd är inställd. 

Den ekumeniska gudstjänsten 29 mars är flyttad till Markaryds kyrka. 

Passionsandakten 1 april är flyttad till Hinneryds kyrka (kören medverkar inte). 
 

 

Öppet hus i S:t Andreas pausar tillsvidare. 

Ondagsbönen i S:t Andreas pausar sin verksamhet på plats. Bön sker tillsvidare i hemmen under 
samma tid mellan kl 12 till 13. Meddela församlingsassistent Sylvia Nilsson om du vill vara med i 
Onsdagsbönens SMS-grupp, telefon 0433-202 42 eller 072-223 08 98.   

Bibelstudiegruppen pausar tillsvidare.  

Pastoratskören pausar sin verksamhet tillsvidare. 

Kören Lovton pausar sin verksamhet tillsvidare.  

Ekliden/Fyrklövern. All verksamhet på vårdbostäderna pausas till och med april ut.  
 
 

Mässor/gudstjänster på söndagar och kyrkliga förrättningar kommer att genomföras enligt plan.             
Kyrkbilen och Kyrkfikat i samband med gudstjänsterna pausas tillsvidare.  
 

I samband med nattvardsfirande rekommenderas att man endast tar emot brödet och inte 
vinet, eller att man försiktigt doppar brödet i bägaren/kalken. 

"Gud är vår tillflykt och vår styrka, 
en hjälp i nöden, som aldrig svikit”                               
Psaltaren 46:2 


