
 
 

Uppdaterad 2021-06-01 

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

Kristus är densamma även om den måste ta sig nya uttryck dessa dagar. Kyrkornas 

klockor fortsätter därför att kalla till bön och gudstjänst i livets alla omständigheter. 

 

OBS! Att alla gudstjänster och annan verksamhet sker med anpassning efter 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Gudstjänster på söndagar och helgdagar firas enligt schema i pastoratets kyrkor.  

Ingen direktsändning via webben under sommaren.  

För närvarande gäller följande antal deltagare:  

Traryds och Hinneryds kyrkor max 50 deltagare (med anvisad sittplats) 

S:t Andreas kyrka max 25 deltagare (med anvisad sittplats) 

Utomhus max 100 deltagare (utan anvisad sittplats) 

I regel krävs ingen föranmälan. Se information om tider och eventuell föranmälan, med 

mera på pastoratets Facebooksida, i Veckobladet eller församlingarnas anslagstavlor.  

Enskild kommunion (nattvard) erbjuds av våra präster, kontakta dem och boka en tid. 

Söndagens predikan kan skickas till den som önskar via e-post eller vanligt brev. Kontakta 

Mikael Nilsson på tel 0433-250 04 eller e-post: mikael.nilsson@svenskakyrkan.se 

Sommarandakter På pastoratets Facebook och Youtube-kanal kommer regelbundet 

förinspelade sommarandakter att publiceras. 

Morgonbön Varje helgfri måndag-fredag samlas vi till morgonbön kl 8.30. Vi ber för 

Kyrkan, världen och oss själva. I juni och augusti gäller Traryds kyrka, under juli månad 

samlas vi i Sankt Andreas kyrka. 

Onsdagsbönen Vi träffas för bön i S:t Andreas kyrka onsdagar kl 12.  

Meddela diakoni- och församlingsassistent 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.  

Dop, vigslar och begravningar genomförs enligt Folkhälsomyndighetens regler för antal 

deltagare och hur dessa ska sitta placerade i kyrkan.  

Uthyrning av församlingshemmen till dopkalas, minnesstunder, fester mm pausas tills 

vidare. Kontakta pastorsexpeditionen, telefon 0433-620 09, för mer information. 

 

"Gud är vår tillflykt och vår styrka, 

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

Matleveranser under Coronatider 

Är du sjuk och saknar någon som kan hjälpa till med inköpen? Kontakta Sylvia Nilsson 

(Diakoniassistent) Telefon: 0433-202 42 eller e-post: sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se 

Vecka 27-30 kontakta Harald Berglund. V 31-32 kontakta Mikael Nilsson. 

kontaktuppgifter se nedan. 

Enskilda samtal 

Vill du ha ett samtal med någon? Dessa tider kan spä på oro och känslor av ensamhet och 

därför finns vi här för dig om du vill ha ett enskilt samtal och/eller förbön.  
 

Tveka inte att höra av dig till någon av oss: 

Mikael Nilsson, kyrkoherde, telefon 0433-250 04  

e-post: mikael.nilsson@svenskakyrkan.se 
 

Harald Berglund, tf komminister, telefon 070-695 05 00  

e-post: harald.berglund@svenskakyrkan.se 
 

Sylvia Nilsson, diakoniassistent, telefon 0433-202 42  

e-post: sylvia.nilsson@svenskakyrkan.se 
 

Jourhavande präst finns som ett alternativ om du inte vill tala med någon av oss.  

Jourhavande präst nås via larmnumret 112 alla dagar 17.00-06.00. Alla präster i jouren 

har absolut tystnadsplikt.  
 

 

Myndigheternas rekommendationer gäller fortfarande:  

Håll dig ren. Tvätta händerna noga och/eller använd handsprit.  

Håll avstånd på 1,5 till 2 m. 

Håll för munnen, alltså nys eller hosta i armvecket. 

Håll dig hemma om du är sjuk eller har symptom.  
 

Iaktta särskild försiktighet om du tillhör en riskgrupp. 
 

 

Med reservation för eventuella ändringar i form av lättnader eller skärpningar 

beroende på hur läget och myndigheternas rekommendationer utvecklar sig. 
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