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Mitt namn är Sylvia Nilsson och sedan ca 
ett år tillbaka har jag vikarierat som dia-
koni- och församlingsassistent i Traryds 
och Hinneryds församlingar. Det innebär 
att jag får möjlighet att jobba med det 
jag älskar, människor och Jesus! Bland 
mina arbetsuppgifter så finns bland annat 
Kyrkans besökstjänst, tonårsgruppen och 
konfirmander samt huvudansvaret för den 
årliga Alpresan. Jag ansvarar också för att 
det är någon som fixar lunchen på onsda-
garna när vi har ”Bön och Lunch” i S:t 
Andreas kyrka. 

När det gäller Kyrkans besökstjänst så 
behöver vi fler som vill engagera sig och 
hänga med och fixa fika på Ekliden och 
Fyrklövern, göra hembesök, arrangera jul-
fest m.m. så ta tillfället i akt och häng på 
oss, vi har kul ihop i besökstjänsten! Bara 
hör av er till mig!

Jag är gift med kyrkoherde Mikael Nils-
son och är även känd som ”prästakär-
ringen” i Hinneryd. Tillsammans har vi 

Pusselbitar
tre barn och snart ska vi bli både far- och 
morföräldrar! Yay!

Det som jag tycker är så fantastiskt i mitt 
arbete är att se hur vi alla kan få andra 
människor att växa, både i tro på Jesus 
och också som människor. I Första Thes-
salonikerbrevet 5:10-28 står det bland 
annat att vi ska uppmuntra varandra och 
det tycker jag att vi alla ska ta fasta på. 
När jag ser på oss människor, så ser jag 
människor med olika gåvor, som är som 
olika bitar i ett pussel, och om en av oss 
saknas så är inte pusslet helt. Vi är pussel-
bitar i vårt arbetslag, i vattengympagrup-
pen, i motorsportsklubben och alla andra 
ställen där vi håller 
till! Även DU är 
en bit i Guds sto-
ra pussel och utan 
dig saknas något. 
Så välkommen till 
kyrkan och hitta 
din plats i pusslet.
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Barngrupperna
träffas på sina vanliga tider, men har 
uppehåll vecka 15. Gemensam ter-

minsavslutning för alla grupper tisdag 5 
maj kl 17.15 Hinneryd. För mer infor-
mation kontakta Randi Litte (se sid 8).

Fasteaktionen
till förmån för ACT Svenska kyrkan, 

det internationella arbetet, pågår fram 
till Palmsöndagen. Temat är ”STÅ PÅ 
MODETS SIDA. För alla människors 

rätt att leva i frihet från våld.” 
Ge din gåva till plusgiro 900122-3 

eller Swish: 900 1223

Kyrkofullmäktige
sammanträder onsdagen den 27 maj 
kl 19 i Hinneryds församlinghem. 

Sedvanliga ärenden. Mötet är öppet 
för alla intresserade. 

Öppet hus i S:t Andreas kyrka
God och glad gemenskap över kaffe-

koppen tisdagar  jämna veckor 
kl 14-16: 17 och 31 mars, 14 och 28 

april, 12 och 26 maj, 9 juni.
Kom när du vill – Alla är välkomna – 

Ålder spelar ingen roll.

Sylvia Nilsson
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Reservation för eventuella ändringar.
Se Kyrkannonsen i Veckobladet. 

Våffelkaffe och Våffeldax 
I samband med gudstjänsterna på 
Jungfru bebådelsedag, söndag 22 

mars, bjuder vi på våfflor efter mässan 
kl 10 i Hinneryd, och från kl 15.30 i 
Traryd där vi sedan firar mässa kl 17. 

Våffeldax söndag 3 maj kl 15 i 
Hinneryds församlingshem.

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

Fira Påsk!
Välkommen att fira årets största högtid 
i kyrkan – PÅSK – med både allvarliga 

och jublande glada gudstjänster. 
Se sid 4-5.
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Passionsandakter
Vi följer Jesus på vägen till korset. 

Torsdag 19 mars kl 19 hos Harald & 
Annemari Berglund, Strömsnäsbruk. 

Torsdag 26 mars kl 19 hos Ingrid 
Lindholm, Traryd.

Onsdag 1 april kl 19 i Skeensgården, 
Vivljunga. Kyrkokören medverkar. 

Hela Världen-kväll
Fredag 27 mars kl 18 i Traryds 

församlingshem. Vi gästas av musik-
gruppen Mellami från Varberg som 
bjuder på en blandad kompott av 

underhållning. Insamling till förmån 
för Fasteaktionen och ACT Svenska 

kyrkan. 

App
Ladda hem pastoratets app från App Store 
eller Google Play! Sök på Traryd-Hinneryd. 

Bibelstudium 
Vi tar reda på vad Gud vill säga 
till oss genom Bibelns texter och 

berättelser.
Vi träffas kl 14.30-16 följande 

onsdagar; 18 mars, 1 april, 15 april, 
29 april, 13 maj och 27 maj. 

Bibelstudiet leds av Bo Johanneryd. 
För mer information kontakta 
Mikael Nilsson (se baksidan). 

Utegudstjänster
Kristi Himmelsfärds dag 21 maj

Hinneryd kl 9.30: Torggudstjänst
Traryd kl 15: Hembygdsparken. Kören 
Lovton medverkar. Efter gudstjänsten, 
vid 16-tiden, får den som vill följa med 
till Traryds djurpark och vara med när 

djuren utfodras.

Gemenskap för alla åld-
rar med en enkel guds-
tjänst och kvällsmat. 
Tisdag 24 mars kl 

17.15-19.30 i Hinneryds församlings-
hem.
Tisdag 5 maj kl 17.15-19.30 i Hinne-
ryds församlingshem (barngruppernas 
terminsavslutning).

Farliga gravstenar
Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar 

för säkerheten på kyrkogårdarna och 
kontrollerar därför gravstenarnas 

säkerhet 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 (se 

baksidan).

Konfirmation
Lördag 16 maj kl 11 i Hinneryds 

kyrka. Mässa med de nykonfirmerade 
söndag 17 maj kl 10 i Traryds kyrka.
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 Månad Dag Gudstjänstdag    Traryd  S:t Andreas               Hinneryd      

 Mars 15 3 sön i fastan  10 Mässa. 17 Mässa.

  19 Torsdag  19 Passionsandakt hos Annemari & 
     Harald Berglund, Strömsnäsbruk. 

  22 Jungfru Marie bebådelsedag 15.30 Våffelkaffe.   10 Mässa. Ungdomskören. Våffelkaffe efteråt.
    17 Mässa.  

  26 Torsdag 19 Passionsandakt hos Ingrid Lindholm i Traryd.  

  29 5 sön i fastan                                                                          10 Ekumenisk gudstjänst i Hagakyrkan, Markaryd.

  April 1 Onsdag   19 Passionsandakt. Skeensgården, Vivljunga.  
      Pastoratskören.

  5 Palmsöndagen 10 Mässa.  17 Mässa.

  9 Skärtorsdag  19 Skärtorsdagsmässa. 

  10 Långfredagen 15 Korsvägsandakt.  10 Gudstjänst. Pastoratskören.

  12 Påskdagen 10 Mässa. Pastoratskören. Efteråt bjuds det på 
    extra festligt och snittsigt påskfika.  

  13 Annandag påsk  10 Mässa. Kören Lovton. 

  19 2 sön i påsktiden 17 Mässa.   10 Mässa.

  26 3 sön i Påsktiden  10 Mässa. 

 Maj 3 4 sön i Påsktiden 10 Mässa.  15 Våffeldax
      17 Mässa.

   10 5 sön i påsktiden  17 Mässa. 10 Mässa.

  16 Lördag   11 Konfirmationsgudstjänst.

  17 Bönsöndag 10 Mässa med de nykonfirmerade.  

  21 Kristi Himmelsfärdsdag 15 Utegudstjänst i hembygdsparken.   9.30 Torggudstjänst vid bygdegården.    Kören Lovton. Kaffeservering.   

  24 Söndagen före Pingst  10 Mässa. 17 Mässa.  

  31 Pingstdagen 17 Mässa.   10 Mässa. Pastoratskören. Morsdagsandakt. 

  Juni 1 Annandag Pingst 18 Utegudstjänst vid Grönö byggnadsvård. 
    (Vid regn i kyrkan)  

  7 Heliga trefaldighets dag  10 Mässa. 17 Mässa.

  14 1 sön efter trefaldighet 17 Mässa.  10 Utegudstjänst i Teboden, Stockhult 

Gudstjänster i Traryds och Hinneryds församlingar 2020

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.
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Veckomässor
Tisdagar kl 9.30 i Traryds kyrka.

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

meddelandefältet.
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Vid krubbgudstjänsten i Hinneryds kyrka fick 
vi uppleva ett julspel som barnen dramatiserade 

för församlingen. I år hade vi en riktig bebis, 
Luna, som fick spela Jesusbarnet och hennes 
föräldrar Evelina och Niklas fick spela Maria 

och Josef. Efteråt fortsatte gemenskapen i 
Hinneryds bygdegård med julfika, lotterier och 

tomtebesök. 

Bildsvepet

På sportlovet åkte ett gott och 
blandat gäng till Österrike och 
den lilla byn Stumm i Zillertal. 
Det blev en härlig vecka med fin 
gemenskap, gudstjänster, andak-
ter och mycket skidåkning. På 
bilden har bussen precis packats 
för den nära 18 timmar långa 
resan tillbaka till Traryd igen. 

Vi firade Luciagudstjänster både i Hinneryds och Traryds kyrkor i mitten av december. Ungdomskören 
och barnen från barngrupperna bjöd på stämningsfulla och fina Luciatåg i våra kyrkor. Efteråt bjöds 
det på Luciafester i församlingshemmen. Vi ser en bild från Luciatåget i Hinneryds kyrka och en från 
Luciafesten i Traryds församlingshem. Mitt i allt mys är det kanske bra att påminna sig om att grun-
den till vårt lussefirande är minnet av helgonet Lucia från Syracusa på Sicilien, den unga kvinna som 

fick lida martyrdöden för sin kompromisslösa tro på Jesus Kristus, världens ljus. 

Barngrupperna träffas regelbundet i våra församling-

ar. Här en härlig liten bild från Barntimmen i Traryds 

församlingshem
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   Avlidna och gravsatta kyrkomedlemmar i våra församlingar  
 Eila Kuusijärvi Strömsnäsbruk 80 år  
 Ingrid Larsson Åsa 79 år 
 Wivi Petersson Hässlehult 91 år  
 Ulla-Stina Strandqvist Traryd 80 år  
 Christin Svensk Traryd 75 år  
 Ingegerd Holmqvist Rishult 81 år  
 Dahn Karlsson Hamphult 60 år  
 Östen Pettersson Traryd 91 år  
 Siv Lindberg Strömsnäsbruk 84 år  
 Bertil Gustavsson Traryd 88 år  
 Elin Carlsson Markaryd (Grysshult) 99 år  
 Rolf Blomqvist Strömsnäsbruk 79 år  
 Sven Herbertsson  Mjäryd           75 år
  

Vuxengrupp
En möjlighet för vuxna att träffas och 
umgås, utan barn, och prata om livet 
och om tro. Den som vill kan ta med 
sig något eget pyssel eller handarbete.
Vi träffas följande onsdagar i Traryds 

församlingshem; 18 och 25 mars, 
15 och 29 april, och håller på från 

kl 19 till ca 21. 

Tikva...
…är en träningsform och

avslappningsmetod med fokus på 
balans och en inre tillit.         

Tikva vill ge redskap för dej som 
vill leva ett liv i balans och tillit med 
fokus på hela människan till ande, 

kropp och själ. 
Följande onsdagar i Traryds

församlingshem kl 18.30: 18 och 
25 mars, 15 och 29 april. 

Ledare Helén Olsson.

Körsång
Det är gratis att vara med! 

Och ger mycket glädje! 
Pastoratskören övar torsdagar 

kl 18.30-20.30 i Hinneryds försam-
lingshem. Ungdomskören övar månda-

gar kl 16-17 i S:t Andreas kyrka. 
Kören Lovton övar torsdagar ojämna 
veckor kl 14-16 i S:t Andreas kyrka. 

Kontakta kantor Boel Dougan 
(Pastoratskören & Ungdomskören) 
eller Max Kristiansson (Lovton) för 

mer information (se baksidan).

 

Tikva är en träningsform och avslappningsmetod med fokus på balans och en inre tillit.         
Inspiration hämtas från Psalm 23 och textinnebörden;                                                                                    
”Du låter mej vila på gröna ängar, du för mej till vatten där jag finner ro” 

Tikva vill ge redskap för dej som vill leva ett liv i balans och tillit med fokus på hela människan till 
ande, kropp och själ. Genom enkla kroppsövningar bygger vi upp kroppens styrka och smidighet. 
Under passet talas ord som bygger upp och uppmuntrar din självkänsla och ditt människovärde. 
Övningarna hjälper dej att förändra negativa tankar och förmedlar hopp till din själ. 

Du är med efter egen förmåga, vilket gör att alla kan delta oavsett tidigare förutsättningar. De som 
kan är delaktiga i alla kroppsövningar, en del lyssnar sej bara igenom passet. Målet är att du som 
deltar ska förstå att du är en del av något större. Innanför inte utanför. 

Tikva betyder ” Hopp” och ”Tro” ! 

Vi erbjuder Tikva-pass i Traryds församlingshem 
Tisdagar kl 18 – 18.45 start 25 September – 11 December 
Ledare Helen Olsson – Diakoniassistent 
Anmälan eller ev. frågor - Tel. 0433-202 43 eller   helen.olsson@svenskakyrkan.se 
Kostnad: Gratis. 
 

Morsdag
Söndagen den 31 maj är det Mors dag. 

Varför inte börja dagen med att fira 
gudstjänst i Hinneryds kyrka kl 10. 

Pastoratskören medverkar. Gudstjäns-
ten avslutas traditionsenligt med en 
Morsdagsandakt på kyrkogården. 

Valborgsmässoafton
firas torsdagen den 30 april.

Pastoratskören sjunger vid firandena 
både i Traryds hembygdspark och vid 

Sjövik i Hinneryd. 

Bön
i regel varje onsdag kl 12 i S:t Andreas 

kyrka. Sopplunch efteråt.
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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
Ingrid Svensson

Församlingsbladet utkommer med 4 nummer per år
Nästa nummer beräknas utkomma i början av juni 2020

Ansvarig utgivare: Mikael Nilsson. Redaktör: Mikael Nilsson
Foto: Mikael Nilsson, Sylvia Nilsson, Randi Litte och Boel Dougan

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
Gullvi Mörling, Hinneryds församlingshem, 
tel 251 39

I höstas startade det en ny kör i pastora-
tet under ledning av kantor Max Kristi-
ansson (till vänster i bilden). Den heter 
Lovton och övar i regel varannan torsdag 
kl 14 till 16 i S:t 
Andreas kyrka 
(ojämna veckor). 
Kören har redan 
medverkat vid 
flera gudstjänster 
och de stod ock-
så för underhåll-

Lovton – en ny kör i pastoratet
ningen i samband med den årliga julfes-
ten som Kyrkans besökstjänst arrangerar 
i Traryds församlingshem. Har du möj-
lighet att öva på dagtid så är det en kör 

som är perfekt 
för dig, och alla 
som vill sjunga 
är välkomna att 
vara med. Har du 
frågor? Kontakta 
Max Kristiansson 
(se nedan).

FASTEAKTIONEN 2020

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
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