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Är detta ännu ett inlägg i den pågående 
vaccinationen mot Covid-19?
Ja, det skulle kunna vara så. De där milli-
grammen vaccin i sprutan har räddat 
många från död till liv. Detta har vi den här 
våren satt vår tro och tillit till fast vi inte 
har kunnat se de där små antikropparna 
som bildats i kroppen.

Nu står vi inför påsken. Det är den högtid 
på året som verkligen också handlar om 
genom död till liv. Det är inte bara naturen 
som vid den här tiden vaknar till nytt liv. 
Vi läser också om hur Jesus gick genom 
korsdöd till uppståndelse och liv på påsk-
dagens morgon.
        Det är en sak att läsa om detta som 
ett historiskt faktum, men det betyder 
något oändligt mycket mer att känna tro 
och tillit till att detta gör något med ditt 
och mitt liv.
     Att det tagits fram ett vaccin mot 
Covid-19 är ett historiskt faktum och 
jag känner tro och tillit till det när jag 
öppnar min kropp för det. Först då gör 
det skillnad i mitt liv.
    Här finns alltså många likheter i 
kopplingen mellan dessa vetenskapliga 
och historiska faktum och min tillit och 
tro. Det gör skillnad i vårt liv.

Aposteln Paulus skriver om detta i en av 
påskens texter ur Romarbrevet 6 Vet ni 
inte att alla vi som döpts in i Jesus Kristus 
också har blivit döpta in i hans död? Genom 
dopet har vi alltså dött och blivit begravda 
med honom för att också vi ska leva i ett nytt 
liv, så som Kristus uppväcktes från de döda 
genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett 
med honom genom att dö som han skall vi 

också bli förenade med honom för att uppstå 
som han… När vi nu har dött med Kristus 
är vår tro att vi också skall leva med honom, 
och så slutar han sin ”predikan” med 
slutklämmen Så ska ni också se på er själva..

Min önskan som kristen och som präst 
är att få bära ut detta glada och hoppfulla 
budskap. För det gör verkligen skillnad på 
hur vi kan se på livet. Alldeles så har det 
ju också varit under Corona-pandemin. 
Vi har insett att livet är ändligt och har 
kunnat ta slut mycket fort, men vaccinet 
har gett oss nytt hopp om livet bortom 
pandemin.
     En tro och tillit till det kristna dopet 
gör också skillnad på hur vi ser på livet. 
Det har en fortsättning på andra sidan i 
Guds rike sedan det tagit slut på den här 
sidan.

Har vi råd att missa en vaccination? – Nej!
Har vi råd att missa ett evigt liv? – Nej!

Välkommen till din kyrka för att få höra 
mer om den gåva som du fått i dopet. El-
ler välkommen till dopet om du inte redan 
fått del av det. Här finns Jesus Kristus och 
vill möta oss med löftet Jag är med er alla 
dagar till tidens slut.

Att vara kristen är att vara ”en som går 
på den Vägen”. Det betyder att från 
startpunkten, dopet, går vi genom livets 
dagar tillsammans med Jesus Kristus. 
Han känner vårt namn och vi får gå 
tillsammans med de andra som valt att 
”gå den Vägen”, övar oss i tillitens språk 
med Gud i lovsång och bön. För trons 
liv handlar inte först och främst om yttre 

Genom död till liv!
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beteenden utan det handlar om en djup 
förtröstan på Guds omsorg om dig och 
mig och hela skapelsen. Vår tro på Gud 
integreras som en del av vårt vardagliga 
liv. Ibland går vi vilse på livets väg. Tilliten 
och trösten är att Gud är med och hjälper 
mig på rätt väg igen.

En livsvandring i relation med Jesus 
Kristus rymmer inga kontrollpunkter 
där han ska bocka av hur vi lyckats i vår 
andlighet, inga kunskapstest som ska 
mätas och jämföras med andra. Det är en 
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vandring där vår längtan tas på allvar av 
Gud.
     Har vi råd att missa den vandringen på 
vår enda resa genom livet? – Nej!

Vi kanske ses vid nästa rastplats när 
kyrkklockorna ringer.
Du är efterlängtad! 
Du är välkommen!

Christer Frostensson, 
vik präst i 
Glimåkra-Hjärsås
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AnslagstavlanAnslagstavlan

Glimåkra församlingshem
Tisdagar kl 9.30-11.30

Drop in, gratis fika.

Sista träffen innan sommaruppehållet
blir tisdag 22 juni. 

Tisdag 17 augusti träffas vi igen.

Alla är välkomna!

Andakter på våra 
äldreboenden
På Skogsbrynet kl 11 och på 
Solglimman kl 14
följande tisdagar: 

13 april
11 maj
8 juni
13 juli
10 augusti

Träffpunkten, 

Glimåkra

Vi har stått på paus!
Många av våra verksamheter har fått pausa under Corona-pandemins härjningar. 
Det är givetvis mycket tråkigt att hela tiden behöva ställa in allt som vi planerar 
och hoppas att vi ska kunna genomföra, för hoppet är det inget fel på! 
Vi hoppas, hoppas och hoppas!
Och fortsätter att planera efter att vi snart ska få mötas igen.
Om vi inte kan träffas inomhus så hoppas vi att vädret snart ska tillåta att vi kan 
träffas utomhus, om än med ordentligt avstånd till varandra, för vi vet hur mycket 
dessa möten betyder för oss alla.

På följande sidor kan du läsa om allt som vi planerar och hoppas kunna genom-
föra, men det kan ändras snabbt. 

Många av våra gudstjänster direktsänds via länk på vår hemsida. Du behöver inte 
ha ett Facebook-konto, de går att se ändå. Se annons i Espresso vilka gudstjänster 
som direktsänds.

På vår hemsida www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas hittar du den senaste 
informationen. Har du inte tillgång till hemsidan så är du välkommen
att ringa expeditionen på 044-34 60 00 om du undrar över någon verksamhet.
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Öppet hus i Glimåkra kyrka
OBS! Plats
Fika med underhållning i god gemen-
skap. Enkel andakt.
Kostnad: 20 kr
Följande torsdag kl 14:

15 april
”Guide me Lord”. En pilgrimsvand-
ring i ord, bild och ton med Roger 
Persson och Elisabeth Bertilsson.

Café Skogsbrynet 
(tidigare Träffpunkt Skogsbrynet)
Fika med underhållning i god 
gemenskap. Enkel andakt.
Kostnad: 20 kr
Följande tisdagar kl 14: 

6 april
”Gott och blandat”
Sång och musik med Birgit & 
Mats Berg och Annelen Nilsson.

4 maj
Sång och musik med Lina Eldh 
Stenström.

31 augusti
"Psalmresan"
Sång och musik med Åsa Hagberg

På grund av ombyggnad på Skogsbrynet 
flyttas Café Skogsbrynet till Sibbhults 
församlingshem/kyrka tillsvidare.

Torsdaxfiket Flitiga fingrar
Glimåkra församlingshem
Torsdagar kl 9-12

Vi träffas för en stunds trevlig 
samvaro.
Ta med ett handarbete eller något
annat kreativt arbete, om du vill.
Kom som du är!

Medtag egen fika.

Sista träffen innan sommaruppehållet
blir torsdag 24 juni.

Torsdag 19 augusti träffas vi igen.

Stickcafé 
Sibbhults församlingshem
följande lördagar kl 10:

10 april
8 maj
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Sommarmusik i det gröna
Mycket har varit annorlunda det 
senaste året och en stor del av vår 
verksamhet har stått på paus.
Vi vet att många saknar att träffas och 
vi försöker hitta alternativa aktiviteter 
som vi hoppas kunna genomföra sam- 
tidigt som vi följer Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. 
Nu närmar sig vår och sommar och 
vi har därför möjlighet att träffas 
utomhus.
 
Vid fem tillfällen i sommar bjuder vi 
in till ”Sommarmusik i det gröna”
där inbjudna gäster spelar och 
sjunger.
Enkel andakt. 
OBS! Medtag egen kaffekorg och 
stol.

Vi träffas på baksidan av Glimåkra 
församlingshem
följande tisdagar kl 14:

1 juni  Nils Laveson
8 juni  Jard Samuelson 
15 juni  Birgit & Mats Berg,   
  Annelen Nilsson  
17 augusti Stefan Andersson
24 augusti Niclas Blomqvist

Varmt välkommen!

Trivselkväll i Glimåkra för-
samlingshem
Måndag 7 juni kl 18.30
Vi gör vackra blomsterarrangemang
tillsammans med Bella och Emma 
från Glimåkra blomsterhandel.
God kvällsfika serveras.
Kostnad: 150 kr

OBS! Medtag en normalstor kruka.

Anmälan till Annelen Nilsson 
044-34 60 33 eller exp. 044-34 60 00 
senast måndag 31 maj.
Begränsat antal platser!

Gubb- och gumkväll 
På grund av Covid-19 så låter vi
våra populära gubb- 
och gumkvällar
vila lite. 
Vi planerar för 
att vi ska kunna 
återuppta dem 
till hösten.

Anslagstavlan 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Andakter på 
Skogsbrynet onsdagar 

kl. 11.00 
11 september 
9 oktober 
13 november  
11 december (nattvard) 
 

 
 
  

Gubbakvällar i Hjärsås  
God mat, kostnad 50: -  

Enkel andakt.  
24 oktober kl. 18.30 
14 november (se nästa sida!)   
        Även för ladies! 

 
 

Stickcafé, lördagar i 
Hjärsås: 

21 september kl. 10 
26 oktober kl. 10 
23 november kl. 10 

 
Soppluncher kl. 12.00: 

16 oktober i Hjärsås 
13 november i Hjärsås   
18 december i Sibbhult  

 
 

Detta händer i Hjärsås: 
Pensionärsfest! 

22 september kl. 10.00 
Program: Mässa, macka, musik.                
För dig som fyllt 65. ANMÄLAN 
om deltagande i lunchen till 
Pastorsexpeditionen senast 16 
september. 

Pastoratsgudstjänst! 
29 december kl. 10.00.  
Vi tar farväl av Hjärsås pastorat 
inför sammanläggningen. 
Präster, förtroendevalda mm. 
Servering.  

 

 

Familjegudstjänster: 
29 oktober kl. 10.00. Helige 
Mikaels dag. Fika, program. 
8 december kl. 10.00. Andra i 
advent. Avslutningsfest.  
 

 

Anslagstavlan 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

Andakter på 
Skogsbrynet onsdagar 

kl. 11.00 
11 september 
9 oktober 
13 november  
11 december (nattvard) 
 

 
 
  

Gubbakvällar i Hjärsås  
God mat, kostnad 50: -  

Enkel andakt.  
24 oktober kl. 18.30 
14 november (se nästa sida!)   
        Även för ladies! 

 
 

Stickcafé, lördagar i 
Hjärsås: 

21 september kl. 10 
26 oktober kl. 10 
23 november kl. 10 

 
Soppluncher kl. 12.00: 

16 oktober i Hjärsås 
13 november i Hjärsås   
18 december i Sibbhult  

 
 

Detta händer i Hjärsås: 
Pensionärsfest! 

22 september kl. 10.00 
Program: Mässa, macka, musik.                
För dig som fyllt 65. ANMÄLAN 
om deltagande i lunchen till 
Pastorsexpeditionen senast 16 
september. 

Pastoratsgudstjänst! 
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inför sammanläggningen. 
Präster, förtroendevalda mm. 
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NYHET!
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AnslagstavlanAnslagstavlan

Biskopsvisitation i Göinge kontrakt
Av själva ordet "biskop" framgår att en av 
biskopens viktigaste uppgifter är att ha stiftets 
församlingar för ögonen. Biskop kommer av 
grekiskans epískopos där första delen betyder 
upp eller på och andra delen betyder se. 

Redan i fornkyrkan praktiserades visitationer 
och de har sin bibliska förebild i apostlarnas 
resor till de av dem grundade församlingarna. 
I Kyrkoordningen 1571 ges de första utförliga 
förskrifterna om biskopsvisitationen, men 
under Kyrkolagen 1686:s era fram till 
och med 1992 utvecklas detta, inte minst den 
granskande funktionen.

När biskopen tillsammans med sina medarbe-
tare visiterar församlingarna idag, utifrån den 
nu gällande Kyrkoordning 1999, är det ett sätt 
att utöva inspirerande och kontrollerande till-
syn. Som förberedelse har biskopens ”förlängda 

arm”, kontraktsprosten Sara Ericsson, och personal från stiftskansliet gjort prost-
visitation för att biskopsvisitationen ska kunna ha fokus, inte på att kontrollera, 
utan på att inspirera och främja församlingarnas liv och arbete. 

Sedan några decennier sker visitationerna i Lunds stift kontraktsvis; 
25 april – 2 maj är det dags för Göinge kontrakt, alltså Svenska kyrkans 
församlingar i Ö Göinge, Osby och Hässleholms kommuner. Biskop Johan 
Tyrberg inleder visitationen söndagen den 25 april med gudstjänst i Örkeneds 
kyrka på eftermiddagen, och programmet fortsätter under veckan för att 
avslutas med en visitationshögmässa i Röke kyrka söndagen den 2 maj. Denna 
speciella vår är mycket osäkert p.g.a. pandemin – så även för programmet vid 
biskopsvisitationen, men man planerar för att kunna livestreama gudstjänsterna. 
I övrigt får vi hänvisa till dagspress, Espresso, hemsidor och sociala medier.

Biskop Johan Tyrberg
Foto: Camilla Lindskog
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Kvällsöppet i Sibbhult
Detta är en öppen mötesplats för alla i Sibbhults församlingshem och kyrka. Vi 
har drop in från klockan 17 sista onsdagen i månaden. Det finns smörgås, kaffe 
och te samt en härlig gemenskap. Klockan 18 börjar något intressant föredrag, 
ofta med bilder, och klockan 19 avslutar vi i kyrkan med en stämningsfull kvälls-
mässa.

28 april ”Årtusendets kärlekssaga – händelser kring 1100-talets Paris”
 Ett program av och med vår förre organist Katarina Hallqvist.
 OBS! Med reservation för ändrat datum med anledning av biskopsvisitationen. 
 Se annons i Espresso och hemsida.

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Hemvändardag i Hjärsås
Söndag 4 juli 
Sommargudstjänst i Hjärsås kyrka 
kl 15

Årets hemvändardag i Hjärsås 
planeras till söndagen den 4 juli
under förutsättning att rådande 
pandemi tillåter detta. 

Mer information kommer i vår 
annons i Espresso.

Årets födelsedagsfester
för de som fyller 80, 85, 90 och 
däröver planerar vi att genomföra i 
september månad under förutsättning 
att rådande pandemi tillåter detta. 
Personlig inbjudan kommer att 
skickas ut både till årets och fjorårets 
jubilarer. 

Konfirmation
i Glimåkra kyrka
lördag 17 april kl 13

i Hjärsås kyrka
lördag 22 maj kl 13

Cykelgudstjänst i Hjärsås
i Ungdomens hus
söndag 29 augusti 
kl 9.30
Frukost serveras.
Både cyklande och 
övriga är välkomna.
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Stilla veckans och
påskens gudstjänster
Palmsöndag, 28 mars, 
kl 10 Mässa i Glimåkra kyrka
kl 14 Gudstjänst i Kräbbleboda kapell
Sång och musik av Ann-Kristin
och Leif Turesson, Asarum
kl 16 Gudstjänst i Hjärsås kyrka

Dymelonsdag, 31 mars, 
kl 8 Passionsgudstjänst 
från Folkhögskolans kapell
(förinspelad, sänds via pastoratets 
hemsida)

Skärtorsdag, 1 april, 
kl 18 Skärtorsdagsmässa 
i Glimåkra kyrka
kl 19.30 Skärtorsdagsmässa 
i Hjärsås kyrka

Långfredag, 2 april, 
kl 10 Långfredagsgudstjänst 
i Sibbhults kyrka
Camilla Gustafsson, cello
(direktsänds via hemsidan)

Påskdagen, 4 april, 
kl 10 Mässa i Glimåkra kyrka
Bengt Frans Nilsson, bastrumpet
(direktsänds via hemsidan)
kl 10 Mässa i Hjärsås kyrka
Sång och musik av Magdalena 
Engström med familj

Annandag påsk, 5 april, 
kl 18. Mässa i Sibbhults kyrka

Vårens och sommarens guds-
tjänster i 
Kräbbleboda kapell
Söndag 18 april kl 14 OBS! Datum
Gudstjänst
Årsmöte med kapellstiftelsen

Söndag 23 maj kl 14
Gudstjänst 

Lördag 26 juni kl 14, 
Midsommardagen OBS! dag
Friluftsgudstjänst
Sång av Kräbblebodakören.
Medtag kaffekorg och stol.

Söndag 29 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst 
Servering. Medtag stol.

Kräbbleboda kapellstiftelse
hälsar alla välkomna
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Sommarens friluftsguds-
tjänster
Kristi himmelsfärds dag 13 maj kl 8
Gökotta i Immeln.
Sång av körensemble från Immeln.
Frukost serveras efter gudstjänsten, 
om rådande läge tillåter detta.

Söndag 13 juni kl 14
Trädgårdsgudstjänst hos
Regina och Lars Havewald,
Storgatan 8, Glimåkra.
Medtag kaffekorg och stol.

Söndag 20 juni kl 14
Friluftsgudstjänst vid Sibbhults 
scoutstuga.
Servering. Medtag stol.

Midsommardagen 26 juni kl 14 
Friluftsgudstjänst vid Kräbbleboda 
kapell.
Sång av Kräbblebodakören.
Medtag kaffekorg och stol.

Söndag 27 juni kl 14
Friluftsgudstjänst vid 
Hembygdsgården i Hjärsås.
Servering.

Söndag 11 juli kl 14
Friluftsgudstjänst vid 
Hembygdsgården i Drakaberga.
Servering.

Söndag 18 juli kl 14
Friluftsgudstjänst vid missionshuset 
i Hylta.
Medtag kaffekorg. 

Söndag 1 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst vid Sporrakulla 
gård.
Medtag kaffekorg och stol.

Söndag 29 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst vid Kräbbleboda 
kapell.
Servering. Medtag stol.

Dopgudstjänster
Utöver dop i våra ordinarie
söndagsgudstjänster erbjuder vi även 
dop i särskilda dopgudstjänster några 
lördagar under året.
Sommarens dopgudstjänster blir 
följande lördagar: 
5 juni
7 augusti

Under restriktionstiden förlägger 
vi söndagsdop efter gudstjänsten 
med begränsning till ett barn per 
gudstjänst.

Dopdräkter finns för utlåning.
Har ni några frågor eller vill boka
dop är ni välkomna att ringa
expeditionen 044-34 60 00
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Christer AnnelenAnna

Pastoratsutfärd för Glimåkra-Hjärsås pastorat 
lördag 28 augusti 2021
Årets pastoratsresa planeras till lördagen den 28 augusti under förutsättning att 
rådande pandemi tillåter detta. Resmål och program är inte klart vid Sockenbladets 
pressläggning. Mer information kommer i vår annons i Espresso.

Pastoratet bjuder anställda, förtroendevalda, körmedlemmar samt övriga ideella 
krafter på utfärden medan respektive får följa med till en kostnad av 250 kr.
Övriga får medfölja, i mån av plats, till en kostnad av 400 kr.

Anmälan senast den 16 augusti till expeditionen i Glimåkra eller Hjärsås
tel 044-34 60 00

Hembesök och samtal
Möjlighet finns till hembesök och samtal med präst eller diakoniassistent,
som alla har tystnadsplikt.
Anna, präst, 044-34 60 11. E-post: anna.evertsson@svenskakyrkan.se 
Christer, präst, 044-34 60 12. E-post: christer.frostensson@svenskakyrkan.se 
Annelen, diakoniassistent, 044-34 60 33. E-post: annelen.nilsson@svenskakyrkan.se
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Du som är född 2007 eller tidigare, 
nu är det din möjlighet att bli konfirmand 
2021/22

Konfirmationstiden är ett tillfälle för dig att fundera och 
växa kring frågorna om Gud, om Jesus, om tron, meningen 
med livet, ont och gott, kärlek och relationer, livet och 
döden. Du får chansen att upptäcka mer om dig själv och 
växa, inte bara på längden utan också som människa. En 
viktig upplevelse att bära med sig resten av livet.
I pastoratet finns det två olika former att läsa:

Veckoläsning i Glimåkra:
Vi träffas torsdagar i udda veckor kl 15.30-17.30, vi börjar med fika varje gång.
Konfirmationen blir lördag 7 maj 2022 i Glimåkra kyrka.

ELLER

Lovläsning i Sibbhult/Hjärsås:
Vi träffas följande lovperioder 
18 - 19 december 2021
9 - 12 april 2022
26 - 29 maj 2022

Konfirmationen blir lördag 4 juni 2022 i Hjärsås kyrka.

Upptaktsgudstjänst och inskrivning för båda läsformerna är 
söndag 5 september 2021 kl 10 i Sibbhults kyrka. 

Anmälan till Glimåkra-Hjärsås pastorat, Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge eller 
hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor? Kontakta oss gärna!
Fritidsledare Åsa Wihlstrand, 044-34 60 39, 0725-14 60 39 (sms) 
e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se 
eller 
Kyrkoherde Anna J. Evertsson, 044-34 60 11, 0706-45 82 00 (sms) 
e-post: anna.evertsson@svenskakyrkan.se
 Välkommen!
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Barn- och ungdomsverksamhetenBarn- och ungdomsverksamheten

Församlingshemmet i Glimåkra 

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap
Torsdagar 9.30-11.30    
Drop in. 
Vi inleder med en samling då vi sjunger.
Därefter fikar vi, leker, pysslar och har roligt tillsammans.
Vi avslutar med att samlas kring ljuset.
Ledare: Carina

KYRKIS, 5 år 
Måndagar 9.30-11.00. Vi hämtar på dagis.
ANMÄLAN
Lek, pyssel och frukt vid samling
Ledare: Sofia och Åsa

AFTER SCHOOL, klass F-6
Tisdagar 13.40-17.00. Vi hämtar på skola och fritids.
ANMÄLAN
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Carina och Åsa

UNGDOMSGRUPP, klass 9-
Torsdagar udda veckor 18.00-20.30 
Ledare: Åsa

Församlingshemmet i Hjärsås 

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap
Onsdagar 13.30-15.30         
Drop in. 
Vi inleder med en samling då vi sjunger.
Därefter fikar vi, leker, pysslar och har roligt tillsammans.
Vi avslutar med att samlas kring ljuset.
Ledare: Carina 

AFTER SCHOOL, klass F-6 
Måndagar 13.30-16.30. Vi möter upp vid bussen.
ANMÄLAN
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Sofia och Åsa

Våra fritidsledare 
Sofia, Åsa, Carina

Höstterminen 
startar 

vecka 36
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Våra fritidsledare 
Sofia, Åsa, Carina

Barn- och ungdomsverksamhetenBarn- och ungdomsverksamheten

Församlingshemmet i Sibbhult 

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap
Tisdagar 9.30-11.30  
Drop in. 
Vi inleder med en samling då vi sjunger. Därefter fikar vi, leker, pysslar och har 
roligt tillsammans. Vi avslutar med att samlas kring ljuset.
Ledare: Sofia 

KYRKSKOJ, klass F-2 
Onsdagar 12.45-14.20
Vi hämtar barnen både på Färe Montessoriskola och på Mölleskolan.
ANMÄLAN 
Fika, samling, pyssel och lek
Ledare: Sofia och Åsa

AFTER SCHOOL, klass 3-6 TJEJER
Onsdagar 14.45-17.00
Vi hämtar barnen både på Färe Montessoriskola och på Mölleskolan.
ANMÄLAN 
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Sofia och Åsa 

AFTER SCHOOL, klass 3-6 KILLAR
Onsdagar 14.45-17.00
Vi hämtar barnen både på Färe Montessoriskola och på Mölleskolan.
ANMÄLAN 
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Sofia och Åsa

För anmälan eller frågor, kontakta:
Sofia Söderberg 044-34 60 37, e-post: sofia.soderberg@svenskakyrkan.se
Carina Skoog 044-34 60 38, e-post: carina.skoog@svenskakyrkan.se 
Åsa Wihlstrand 044-34 60 39, e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga vilket har inneburit 
att vår barn- och ungdomsverksamhet har fått pausa en tid p.g.a pandemin.
Vid pressläggningen av detta Sockenblad vet vi inte hur det ser ut under våren
men vi hoppas givetvis att vi kan komma igång så snart som möjligt om så i begränsad
omfattning. Följ oss gärna på Facebook: Glimåkra Hjärsås Pastorat eller på Instagram:
glimakrahjarsas, för aktuell information. Vi ser framemot att kunna träffas igen!
Sofia, Åsa och Carina



16

Sång och musikSång och musik

Musikverksamheten 
Covid-19 har satt många körer i vårt land på paus under 
2020-2021. Många har använt teknikens hjälp med mobiler, 
surfplattor och datorer för att hålla kontakt och någon form 
av verksamhet. Det är många 70+ i kyrkans körer, så även i 
Glimåkra. 

Men Glimåkra kyrkokör vägrar ge upp och har en fin 
gemenskap och sammanhållning.
Körens övningar får tillsvidare vara i stora kyrkan, 
där vi kan hålla avstånd. 
Tisdagar kl 19 är körens övningstid. 
Välkommen att vara med i en fin körgemenskap.
Körens ordförande är Inger Mattsson, 0705-74 28 96, e-post: i_m@telia.com 

Glimåkra kyrkokör har börjat 2021 med ett material som heter Små sånger om 
stora ord. Körmedlemmarna har fått hem noter och ett studiematerial och 
hänvisning till inspelning som finns på Spotify. Var och en lyssnar in sig på 

sångerna och tänker på vad sångerna 
handlar om. Målet med materialet är en 
kördag med körledaren och inspiratören 
Jonas Engström, som skrivit sångerna. 
Jonas kommer till Glimåkra lördagen 
den 24 april, då vi ska sjunga sångerna 
tillsammans och ge varandra tankar kring 
det vi sjunger om. 
(läs mer om Jonas Engström på sidan 15 
i Sockenbladet)

Musik på våra äldreboenden
När Corona-pandemin började, stängdes dörren för 
sångstunderna inne på avdelningarna. Vi vet att många 
saknar dessa stunderna. Under den varmare delen av året 
fick det bli sång utomhus på uteplatserna vid hemmen. 
Med mikrofon och högtalare gick även detta bra. 
Hur och när denna verksamhet kan 
komma igång igen vet vi inget om just nu. 

Kristin
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Sång och musikSång och musik

Små sånger om stora ord vill få oss att stanna upp, 
reflektera och samtala. När tänkte du senast kring 
ord som sanning, förlåtelse eller enhet? 
Sångerna är skrivna av körledaren, föreläsaren, 
gospelinstruktören och låtskrivaren Jonas 
Engström. 

Som låtskrivare tilldelades han Utbultstipendiet 
2019 för just detta material. 
Han har suttit med i styrelsen för Sveriges 
körförbund, ordnat gospelfester för tusentals 
körsångare och lett en världskör i Höganäs med 
människor från helt olika bakgrund och kultur. 
Jonas har varit med och startat flera stora 
gospelfestivaler, bl.a Soul Children - gospel för 
barn. Han arbetar för att gospelsånger ska finnas 
både 
på engelska och svenska i gudstjänsterna i våra 

kyrkor. 
Han har med sin kör One Nation samarbetat med Christianstads Motettkör och 
deras ledare Lena Ekman Frisk. Men hur började allt detta? 

År 1994 startades den första gospellinjen i Sverige på Glimåkra Folkhögskola 
och då var Jonas där som pianist. Därefter gick färden till Stockholm och den 
kristna studentrörelsen Credo där han blev kapellmästare för Credokören. 
Så har det rullat på och han är nu tillbaka i Skåne och Höganäs-trakten och 
därifrån verkar han nu i sitt eget företag Soulful Music. 
För den som vill veta mer finns han på www.soulfulmusic.se.

Vill du lyssna på Små sånger om stora ord 
kan du söka på titeln i Spotify.
På Youtube finns en tecknad illustration 
av Ord och en filmad illustration av 
Mitt språk med elever från Hyllie Park 
folkhögskola och kören One Nation. 
Sök: jonas engström.

Nu är det vår förhoppning att vår kördag 
den 24 april med Jonas kan bli verklighet med en avslutande musikgudstjänst i 
Glimåkra kyrka kl 18.

Jonas Engström
Foto:Hanseric Orre
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Sång och musikSång och musik

2 april, Långfredagen, kl 10 i Sibbhults kyrka
Långfredagsgudstjänst
Camilla Gustafsson, cello

4 april, Påskdagen, kl 10 i Glimåkra kyrka
Mässa
Bengt Frans Nilsson, bastrumpet

4 april, Påskdagen, kl 10 i Hjärsås kyrka
Mässa
Sång och musik av Magdalena Engström med familj

24 april, Lördag, kl 18 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst som avslutar kördagen med
Jonas Engström och hans sånger Små sånger om stora ord

13 maj, Kristi himmelsfärds dag, kl 8 i Immeln
Gökotta
Sång av körensemble från Immeln

6 juni, 1 e. tref, kl 18 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst
Kören Trekvart under ledning av Ulrika Faijermo

26 juni, Midsommardagen, kl 14 vid Kräbbleboda kapell
Friluftsgudstjänst
Sång av Kräbblebodakören

25 juli, 8 e. tref, kl 18 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst
Ingrid och Bengt Almfjord, 
kyrkomusiker från Osby

30 juli, fredag, kl 17.30 i Glimåkra kyrka
Blåsarlägrets avslutningskonsert

22 augusti, 12 e. tref., kl 18 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst
Camilla Gustafsson och Kristin Erlansson
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KyrknyttKyrknytt

Tack Sofia
Sedan 2016 har vi fått möta Sofia Skanebo i Glimåkra kyrka 
och på Glimåkra kyrkogård; Sofia lämnade anställningen som 
kyrkvaktmästare under hösten. Pastoratet vill tacka Sofia för 
dessa år och önska henne Guds rika välsignelse framöver.

Tack Brita
Sedan 2010 har Brita Olofsson verkat som kyrkvärd i Hjärsås 
församling. Vi har mött henne när hon vänligt hälsat oss 
välkomna till kyrkan, när hon förberett inför mässan, tagit 
kollekt, läst bibeltexter och mycket annat.
Vid gudstjänsten i Hjärsås kyrka Septuagesima, 31 januari 
2021, avtackades Brita för trogen tjänst. Vi önskar Brita Guds 
rika välsignelse nu när hon flyttar söderut.

Gåva från Ronny Skoog
Glimåkra-Hjärsås pastorat har tagit emot en gåva 
från Ronny Skoog, Glimåkra. Gåvan består av 
tre stycken diabastavlor med motiv av pastoratets 
tre kyrkor; Glimåkra, Hjärsås och Sibbhult.

Tavlorna har en storlek av 
30 x 30 cm och är maskingraverade.

Pastoratet riktar ett stort tack till 
Ronny för hans generösa gåva.

Glimåkra                                    Hjärsås                                      Sibbhult

Ronny Skoog
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KyrknyttKyrknytt

Flitiga fingrar
Damerna på torsdaxfiket Flitiga fingrar har stickat ihärdigt under hela hösten vilket 
resulterade i flera kassar fulla med vantar, mössor, sockar och filtar till hemlösa och 
behövande i Kristianstad. Allt hämtades någon vecka innan jul av en representant 
från Café David i Kristianstad, vilket drivs av Skånes Stadsmission. De ombesörjer 
sedan att gåvorna delas ut till dem som behöver.
Trots att hösten inte blev riktigt som vi hade tänkt oss när vi efter ett par månaders 
verksamhet återigen fick stänga ner p.g.a pandemin och ökad smittspridning fort-
satte damerna att sticka hemma för att kunna hjälpa en frusen medmänniska till jul. 
Det är en stor glädje att se deras engagemang och vilja att fortsätta trots att de inte 
kunnat träffas som vanligt.
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KALENDER 
för Glimåkra-Hjärsås pastorat april - augusti 2021

Mässa = Gudstjänst med nattvard. Gudstjänst = Gudstjänst utan nattvard
Fh=Församlingshem, Mh=Missionshus

* markerar att det finns mer information på annan plats i Sockenbladet
Regelbundna veckoaktiviteter finns inte med här. Reservation för ev. ändringar.

Se annons i Espresso vilka gudstjänster som direktsänds via hemsidan.

Glimåkra kyrka Hjärsås kyrka Sibbhults kyrka

April

1 Skärtorsdagen
 Glimåkra: Skärtorsdagsmässa kl 18
 Hjärsås: Skärtorsdagsmässa kl 19.30

2 Långfredagen
 Sibbhult: Långfredagsgudstjänst kl 10. Camilla Gustafsson, cello.
                 (Direktsänds via hemsidan)

4 Påskdagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Bengt Frans Nilsson, bastrumpet.
                   (Direktsänds via hemsidan)
 Hjärsås: Mässa kl 10. Sång och musik av Magdalena Engström med familj.

5 Annandag påsk
 Sibbhult: Mässa kl 18

6 Tisdag
 Sibbhults Fh: Café Skogsbrynet kl 14* (Tidigare Träffpunkt Skogsbrynet)
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10 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

11 2 i påsktiden
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10
 Hjärsås: Mässa kl 10

12 Måndag
 Boalt: Boalts syförening kl 18.30

13 Tisdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14

15 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa kl 8.30
 Glimåkra kyrka: Öppet hus kl 14*

17 Lördag
 Glimåkra: Konfirmation kl 13

18 3 i påsktiden
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Årsmöte med kapellstiftelsen.
 Hjärsås: Herren är min herde. Psalmer och visor i vårtid kl 18.  

24 Lördag
 Glimåkra: Musikgudstjänst kl 18. Avslutning på kördag med Jonas Engström*

25 4 i påsktiden
 Hjärsås: Mässa kl 10. Avtackning av kyrkomusiker Kristin Erlansson.
 Örkened: Mässa kl 15 eller 16, som inledning av biskopsvisitationen.
                  Sammanlyst. (tidpunkt ej fastställd vid pressläggning av 
                  Sockenbladet, se kommande annonsering och hemsida)

28 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*

Maj

2 5 i påsktiden
 Röke kyrka: Visitationshögmässa kl 11. Sammanlyst.
 Glimåkra: Mässa kl 18.
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4 Tisdag
 Sibbhults Fh: Café Skogsbrynet kl 14* (Tidigare Träffpunkt Skogsbrynet)

8 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

9 Bönsöndagen
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10
 Hjärsås: Mässa kl 10

11 Tisdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14

13 Kristi himmelsfärds dag
 Immeln: Gökotta kl 8. Sammanlyst. Sång av körensemble från Immeln.
                Frukost serveras efter gudstjänsten om rådande läge tillåter detta.
16 Sönd. före pingst
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Hjärsås: Gudstjänst kl 18

22 Lördag
 Hjärsås: Konfirmation kl 13

23 Pingstdagen
 Glimåkra: Mässa kl 10 
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14

24 Annandag pingst
 Glimåkra: Mässa kl 19. Sammanlyst.

30 Hel. trefaldighets dag
 Glimåkra: Mässa kl 10. Sammanlyst.

Juni

1 Tisdag
 Glimåkra Fh: Sommarmusik i det gröna kl 14*
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5 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*

6 1 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Glimåkra: Musikgudstjänst med kören Trekvart kl 18*

7 Måndag
 Glimåkra Fh: Trivselkväll kl 18.30*

8 Tisdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14
 Glimåkra Fh: Sommarmusik i det gröna kl 14*

13 2 e. tref. 
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Glimåkra: Trädgårdsgudstjänst hos Regina och Lars Havewald, 
  Storgatan 8, kl 14. Medtag kaffekorg och stol.

15 Tisdag
 Glimåkra Fh: Sommarmusik i det gröna kl 14*

20 3 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Sibbhult: Friluftsgudstjänst vid scoutstugan kl 14. Medtag stol. Servering.

26 Midsommardagen
 Kräbbleboda: Friluftsgudstjänst kl 14. Sammanlyst. Sång av Kräbblebodakören.
       Medtag kaffekorg och stol.

27 Johannes Döparens dag
 Hjärsås: Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården kl 14. Sammanlyst. Servering. 

Juli

4 Apostladagen 
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Hjärsås: Sommargudstjänst kl 15, i samband med hemvändardag.
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11 6 e. tref. 
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Glimåkra: Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Drakaberga kl 14. 
                  Servering.

13 Tisdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14

18 Kristi förklarings dag
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Hylta: Friluftsgudstjänst vid missionshuset kl 14. Medtag kaffekorg.
25 8 e. tref.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 10
 Glimåkra: Musikgudstjänst med Ingrid och Bengt Almfjord kl 18*

30 Fredag
 Glimåkra: Blåsarlägrets avslutningskonsert kl 17.30

Augusti

1 9 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Sporrakulla: Friluftsgudstjänst vid Sporrakulla gård kl 14. 
                      Medtag kaffekorg och stol.

7 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*
8 10 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Sibbhult: De blomster som i marken bor. Psalmer och visor i sommartid kl 18. 

10 Tisdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14

15 11 e. tref.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10
 Hjärsås: Mässa kl 10
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17 Tisdag
 Glimåkra Fh: Sommarmusik i det gröna kl 14*

22 12 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Hjärsås: Musikgudstjänst med Camilla Gustafsson och Kristin Erlansson kl 18* 

24 Tisdag
 Glimåkra Fh: Sommarmusik i det gröna kl 14*

28 Lördag
 Pastoratet: Pastoratsutfärd*

29 13 e. tref.
 Hjärsås: Cykelgudstjänst i Ungdomens hus kl 9.30. Frukost.
               Både cyklande och övriga är välkomna.
 Kräbbleboda: Friluftsgudstjänst kl 14. Servering. Medtag stol.
 Glimåkra: Skymningsmässa kl 18

 
 Reservation för ändringar. Se annons i ”Espresso”

Aktuellt kyrkoprogram finns även på 
www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas

Glimåkra missionshus

Kräbbleboda kapell

Folkhögskolans kapell, Glimåkra
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Släkten följa släktens gångSläkten följa släktens gång

HJÄRSÅS FÖRSAMLING

Avlidna
201126 Linnea Gummesson, f 280507, Glimåkra
201129 Hagbert Gummesson, f 250422, Glimåkra
201202 Bengt Augustsson, f 431005, Sibbhult
201223 Johnny Hansen, f 560813, Nybro
201226 Roland Larsson, f 271024, Broby
201228 Inga Glimbrink, f 320405, Sibbhult
210108 Åke Eriksson, f 350310, Broby
210114 Lennart Rydh, f 330420, Sibbhult
210124 Lauri Takkunen, f 300704, Broby
210126 Maj-Britt Niklasson, f 280106, Sibbhult
210215  Frank Hansen, f 510816, Malmö
210225 Zerny Salomonsson, f 460529, Knislinge

GLIMÅKRA FÖRSAMLING

Avlidna
201109 Jonny Sandell, f 680729, Glimåkra
201202 Lennart Persson, f 220407, Broby
201207 Ann-Britt Fantenberg, f 330214, Glimåkra
201209 Ewa Landin, f 621208, Glimåkra
201210 Ingegerd Åklund, f 410820, Östaröd 
201222 Elvi Nilsson, f 371103, Broby
210102 Malin Pettersson, f 250126, Glimåkra
210103 Hannu Junttila, f 400102, Glimåkra
210107 Mats Bergström, f 490629, Högsma 
210125 Evald Holm, f 300425, Glimåkra
210225 Ruth Svensson, f 270520, Knislinge
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Gruppkorsband till alla hushåll i Glimåkra-Hjärsås pastorat

Här når du oss               Glimåkra-Hjärsås pastorat
Expeditionernas öppettider: Måndag – Torsdag kl. 9.30-12
Glimåkra: 044-34 60 00 växel Hjärsås: 044-34 60 00 växel
Besöksadress: Glimåkra: Storgatan 14, Hjärsås: Knislingevägen 6
Postadress: Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge
E-post: glimakra.forsamling@svenskakyrkan.se , hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas
Jourhavande präst, varje natt kl 21-06, nås via 112

  Arbete  Mobil

Kyrkoherde Anna J. Evertsson 044-34 60 11 0706-45 82 00 (sms)

Vik. Komminister Christer Frostensson 044-34 60 12 0768-36 60 12 (sms)

Diakoniassistent Annelen Nilsson 044-34 60 33 0761-14 60 33 (sms) 

Kamrer Camilla Göransson 044-34 60 00 

Kanslist Jonna Sand 044-34 60 00 

Kyrkomusiker Kristin Erlansson 044-34 60 02 0707-26 98 98

Fritidsledare Sofia Söderberg 044-34 60 37 0725-34 60 37 (sms)  
 Carina Skoog 044 34 60 38 0722-34 60 38 (sms)
 Åsa Wihlstrand 044 34 60 39 0725-14 60 39 (sms) 
Kyrkvaktmästare
Glimåkra Åke Olsson 044-34 60 16 0727-23 46 01 (sms)
 Anna Nilsson 044-34 60 18 0725-34 60 18 (sms)
  
Hjärsås/Sibbhult Joakim Svensson 044-34 60 15 0724-54 60 15 (sms)
 Gert-Yngve Johnsson 044-34 60 24 0725-34 60 24 (sms)
 Helene Lalander 044-34 60 17 0768-44 60 17 (sms)
  
Församlingsvärdinna
Glimåkra Linda Balte Nilsson 044-34 60 27 0727-34 60 27 (sms)
Hjärsås Helene Lalander 044-34 60 17 0768-44 60 17 (sms)

Kyrkofullm. ordf.  Eva Jonsson  070-467 80 40
Kyrkorådets ordf. Kjell Inge Malm   0732-00 01 37 

www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas

Kyrkvärdar 
Ingrid Johansson, 070-5222446 Siv Gustafsson, 653 38  Gull Johansson, 486 93
Bengt Frans Nilsson, 073-0342330      Eva Jonsson, 070-4678040 Agneta Thorsén, 31 01 73
Karin Persson, 0708-130557                Camilla Krona, 076-2138757

Kräbbleboda kapell
Marianne Johnsson, 0733-12 42 16


