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En annorlunda värld – ja det är väl det 
minsta man kan säga efter den vårvinter
som ställde så mycket på ända. Och det
skedde med en sådan hastighet att vi 
knappt trodde det var möjligt. Vi tänkte 
nog lite till mans att vårt moderna sam-
hälle var byggt så stabilt och säkert. Vår 
sjukvård och vår sociala trygghet, som 
byggts upp av generationer och under 
lång tid, kastades på några veckor in i 
en kris som vi knappt kunnat drömma 
om. Ännu när detta skrivs i mitten av 
maj ser vi inget riktigt avslut på Corona-
pandemin. Ingen kan säga när detta är 
över. Än en gång passar orden från Lina 
Sandells älskade psalm ”Blott en dag, ett 
ögonblick i sänder”. Men den psalmen 
bär också på en trygghet: ”Allt ju vilar i 
min Faders händer, skulle jag, som barn, 
väl ängslas då? Han som bär för mig en 
faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd 
dag dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag”. Sv.ps 249. Detta 
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Vi samarbetar med                     när det gäller kultur- och studiecirkelverksamhet.

får vi vila vid trots att vi tydligt påminns 
om att vi vet så lite om vår morgondag. Så 
är det ju alltid att vara människa, men vi 
har svårt att ta in det när vardagen snurrar 
på som vanligt.

Nu har vi vårdpersonal som fått ge av 
sitt yttersta denna vår och sommar utan 
välbehövlig vila. Många är det också 
som fått se sitt företag, sitt jobb och sina      
aktiviteter och verksamheter stängas ner 
eller försvinna - en oerhörd tragik för 
många människor och för många länder 
i världen. Här tänker jag på Bibelns ord 
ur Psaltaren 90 ”De flyende åren är möda 
och slit, snart är allt förbi, och vi är borta”. 
Vi har haft lätt för att säga: detta är mitt, 
det här har jag byggt upp. Nu påminns vi 
så tydligt om att vi bara är förvaltare, allt 
har vi fått som lån. Det gäller både livet 
och det materiella som vi samlat ihop.

Också kyrkan har fått omvärdera mycket.
Många verksamheter som varit upp- 
skattade och efterfrågade av både barn 
och vuxna har pausats. Bland det som 
fortsatt är att vi firar gudstjänster. 
Kanske är detta en nyttig påminnelse 
om vad som är viktigast för en kyrka och   
församling; mötet med Gud och med 
varandra. Detta sker tydligast i gudstjäns-
ten vi firar tillsammans och möter Guds 
ord och sakrament som styrker oss. Detta 
har vi med oss när vi sen möter män-
niskor för själavårdande samtal och gör 

En annorlunda värld!
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kärlekens omsorg i konkreta handlingar, 
där behövs vi. Det är en konsekvens som 
säger att vi lever i tro på Gud. Där kan 
vi alla göra skillnad; det kan vara det där 
lilla telefonsamtalet på några minuter, de 
där små stegen extra eller löftet att vi ber 
för varandra. Detta kan betyda så mycket 
mer än vi anar.

En av söndagarna i maj läste vi om ett 
löfte från Gud i den gammaltestament-
liga texten från Jesaja kap 57. Gud sa det 
till profetens samtida som levde i en svår 
tid. Men han säger det också till oss som 
nu lever i en orolig tid. ”Jag ger de för-
sagda mod, ger de modlösa kraft”.

Glöm inte att vi har en väg som alltid står 
öppen för oss. Det är en bönens och för-
bönens väg. Vi får be för oss själva, för 
människor vi är rädda om, för människor 
som sliter och kämpar, för våra ledare 
som ska ge oss riktlinjer och råd, för vårt 

land och för vår värld. Kan vi inte for-
mulera en bön med de fina orden så finns 
det alltid en särskild bön att ta till, den 
bön som Jesus lärde oss. Antingen vi ber 
med orden ”Fader vår” eller ”Vår Fader” 
så vet Gud vad vi ropar till honom om. 
Aposteln Paulus ger oss de uppmuntran-
de orden i Romarbrevet kap 8 ”Vi vet ju 
inte hur vår bön egentligen bör vara, men 
Anden vädjar för oss med rop utan ord”.

Eller sagt med orden i en av våra nyare 
psalmer som vår kantor Kristin hittade 
inför en söndag i maj: ”Människan lever 
en liten tid, mättas med oro och söker 
frid. Allt vi behöver för att leva, får vi 
bedja om i Jesu namn”. Ps 949.

Låt oss förenas i daglig bön för varandra 
och för vår värld!
Med hälsningar från
Christer Frostensson, Vik. komminister

Vi kan läsa i 
Apostlagär-
ningarna (kap. 
2 vers 42) 
att de första 
kristna höll sig 
till den aposto-
liska undervis-
ningen, bönen, 
nattvarden och 
gemenskapen.

Dessa fyra är på något sätt de pelare som 
kyrkan står på. Tar vi bort en börjar vi 
vackla. 

I den tid av kris vi befinner oss i har vi 
tvingats att tänka om och prioritera om. 
Det är så mycket vi gör i församlingarna 
och så mycket som vi förväntas att göra 
men vi kan inte göra allt och en del måste 
göras annorlunda. Vi behöver påminna 
oss om vad som är centralt i att vara kyrka 
– att förkunna evangeliet, att be, att dela 
sakramenten och att vi tar vara på vår ge-
menskap. Detta gjorde de första kristna 
och det gör vi. 
För att inte smitta varandra med det 
nya viruset, som vi inte förstår oss på än, 
måste vi avstå från en del av det vi bru-

Krisen påminner om grunden vi bygger på
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kar göra men vi slutar inte att ta det upp-
drag vi fått av Jesus på allvar. Vi fortsätter 
därför predika, förkunna och undervisa 
på många sätt. Man kan läsa Bibeln och 
annan litteratur i enskildhet och sedan 
samtala via mail, SMS eller annan brev-
växling. Varför inte ringa någon och prata 
om det man läst? Många har upptäckt 
videomöten där vi både kan se och höra 
varandra för att gemensamt ta del av un-
dervisning och förkunnelse. Gudstjänster 
kan sändas via nätet och spelas in och 
lyssnas till senare. Under påsken ropades 
Kristi uppståndelse ut på internet på ett 
vidare sätt än tidigare påskhelger så att 
fler människor än vanligt tog del av den.
Vi fortsätter att be. I skrivande stund får 
upp till 50 personer som är friska och inte 
tillhör en riskgrupp sitta utspridda och 
delta i bön och gudstjänst. Vi ber i hem-
men och på arbetsplatserna. På det sät-
tet kommer vi nära varandra trots social 
distansering. Ingen befinner sig längre 
ifrån någon annan än en bön. Jag har un-
der denna kris samtalat med människor i 
både Afrika och Amerika där vi konsta-
terat att Gud är lika nära oss alla trots att 
vi är på olika kontinenter och därför är vi 
också nära varandra i bön.
Vi fortsätter att fira sakramenten. Dop 
kan genomföras i liten skala och senare 
firas stort, om man vill det, när det blir 

möjligt. Då kan vi fira både dopet och 
möjligheten att åter träffas. Nattvard firas 
på olika sätt i våra kyrkor och församling-
ar. I en del mässor får man del av brödet, 
i andra sammanhang ges möjlighet att på 
en skärm eller på avstånd se brödet och 
vinet. En bön används ibland i längtan 
efter att åter gemensamt få dela sakra-
mentet.
Vi fortsätter att ta vara på vår gemenskap. 
Gemenskapen är diakonal och själavår-
dande. Vi bär varandra genom livets svå-
righeter. Vi finner vägar genom att handla 
till den som inte själv kan, att samtala om 
ångesten, att knyta kontakter på alla de 
sätt den moderna världen öppnar för oss. 
Krisen kan hjälpa oss att slipa vår kyrk-
liga identitet. När vi tagit oss igenom 
krisen kan de nya insikterna följa med 
och forma även det som vi lägger till av 
olika aktiviteter så att vi fortsätter att 
vara just den apostoliska gemenskap som 
byggs upp av ord och sakrament med dia-
koni och själavård som lim. Gud har inte 
glömt oss och vi glömmer inte Gud. Vi 
glömmer inte varandra och längtar efter 
möjligheten att åter fullt ut kunna träffas. 
Längtan är god. Den blir en bra grund att 
bygga framtiden på.

Johan Tyrberg
Biskop
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AnslagstavlanAnslagstavlan    för Glimåkra församling

Glimåkra församlingshem
Storgatan 14

Tisdagar kl. 9.30-11.30
Drop in, gratis fika.

Alla är välkomna!

Torsdaxfiket Flitiga fingrar
Torsdagar kl 9-12
i församlingshemmet, Glimåkra

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

Fika serveras 
Kostnad: 20 kr

Andakter på Solglimman
följande tisdagar kl 14
8 september
13 oktober
10 november

Öppet hus för alla
Fika med underhållning i god ge-
menskap 
i församlingshemmet i Glimåkra
Enkel andakt.
Kostnad: 20 kr
Följande torsdagar kl 14 

17 september
Sång- och musikprogram med 
ICA-Christel och Zärny Färm

15 oktober
Daniel Björk spelar och sjunger

12 november
Birger Hansson spelar och sjunger
för och med oss

10 december
Lina Stenström Eldh sjunger 
advents- och julsånger
Julkaffe med lotteri

Träffpunkten, 

Glimåkra
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AnslagstavlanAnslagstavlan    för Glimåkra församling

Födelsedagsfest i 
Glimåkra församling
i Glimåkra församlingshem
torsdag 24 september kl 13
för dem som under året fyller 
80, 85, 90 och däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 
044-34 60 00 
senast tisdag 15 september

Höstens gudstjänster 
i Kräbbleboda kapell

Söndag 27 september kl 14
Gudstjänst med diktläsning
av Sven-Erik Johansson
Sång av Kristin Erlansson
Servering

Söndag 25 oktober kl 14
Gudstjänst
Sång av Måbra-kören från Loshult
Servering

Söndag 22 november kl 14
Gudstjänst
Sång av Annelen Nilsson 
Servering

Kräbbleboda kapellstiftelse
hälsar alla välkomna

Skördemässa i Glimåkra kyrka

Söndag 11 oktober,
Tacksägelsedagen, kl 10
Sång av Kyrkokören

Glimåkra centerkvinnor smyckar 
kyrkan.
Kyrkkaffe och försäljning av olika 
skördeprodukter efter gudstjänsten.
Behållningen från kyrkkaffet och 
försäljningen går oavkortat till
insamlingen för Världens Barn.              

Trivselkväll i 
Glimåkra församlingshem

Måndag 19 oktober kl 18.30
Vi gör fina glaslyktor med decoupage
God kvällsfika serveras.
Kostnad: 100 kr

Anmälan till Annelen Nilsson 
044-34 60 33 eller exp. 044-34 60 00 
senast måndag 12 oktober

Måndag 16 november kl 18.30
Blomsterarrangemang inför advent
med floristerna Bella och Emma från
Glimåkra blomsterhandel
God kvällsfika serveras.
Kostnad: 150 kr

OBS! Medtag en normalstor skål
eller två små skålar.

Anmälan till Annelen Nilsson 
044-34 60 33 eller exp. 044-34 60 00 
senast måndag 9 november



7

AnslagstavlanAnslagstavlan    för Hjärsås församling

Andakter på Skogsbrynet
följande tisdagar kl 11
8 september
13 oktober
10 november

Gubb- och gumkväll i Hjärsås 
kyrka/Ungdomens hus

Torsdag 17 september kl 18.30 
”När kontakten med omvärlden 
bryts”
Häktespräst Calle Jensen från 
Kristianstad föreläser och visar bilder.
God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

Torsdag 19 november kl 18.30 
Sång och komik med
Jessica Persson (Gulli)
God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

Stickcafé 
i Sibbhults församlingshem
följande lördagar kl 10
12 september
10 oktober
14 november

Träffpunkt Skogsbrynet
Under hösten påbörjas
en ombyggnad av 
Skogsbrynet. Under 
ombyggnationen flyttar 
Träffpunkt Skogsbrynet 
till Sibbhults församlingshem.

Fika med underhållning i god 
gemenskap.
Enkel andakt.
Kostnad: 20 kr.
Följande tisdagar kl 14 

1 september
SPF-kören OPTIMAL från Osby
spelar och sjunger

29 september
”Medan allting ler och blommar”
Sång och berättelse med Lena och 
Göran Hervén

3 november
Sång och allsång med
Dan-Inge Olsson från Sösdala

1 december
Sång och musik i adventstid med
Sam Larsson och Mats Lunnergård

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.  
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Foto: Jonatan Månsson
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AnslagstavlanAnslagstavlan    för Hjärsås församling

Födelsedagsfest
i Hjärsås församling
i Hjärsås kyrka torsdag 10 september 
kl 13
för dem som under året fyller 
80, 85, 90 och däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 
044-34 60 00 senast tisdag 1 september

Skördegudstjänst med LRF
i Hjärsås kyrka
Söndag 11 oktober,
Tacksägelsedagen, kl 18
Sång av Anna Nilsson, 
Farstorp

Välkommen att smycka vår kyrka!
Kontakta kyrkvaktmästarna
tel 044-34 60 05
Kyrkkaffe och försäljning av olika 
skördeprodukter efter gudstjänsten.
Behållningen från försäljningen går 
oavkortat till insamlingen för 
Världens Barn.    

Kvällsöppet i Sibbhult
Våren blev inte riktigt som vi tänkt oss. Kvällsöppet-samlingarna fick ställas in 
och Spagettikyrkan blev inte besökt av några barn.
Detta gör att vi slutar med Spagettikyrkans samlingar och ersätter med annat.
Kvällsöppet försöker vi dra igång som vanligt till hösten i Sibbhults församlings-
hem och kyrka. Detta under förutsättningar av att Corona-pandemin inte fortsät-
ter att ge bekymmer för folksamlingar. Hur vi gör med den gemensamma målti-
den får vi ta ställning till när hösten börjar.
Vi har i alla fall drop in från klockan 17.00 och sen börjar programmet klockan 
18.00. Kvällen avslutas med en stämningsfull kvällsmässa i kyrkan klockan 19.00.

30 september ”Från Drakensbergen i Sydafrika till Drakaberga i Glimåkra”
 Ett program av och med Uno Johansson, Glimåkra som har
 mycket att berätta och visa från sin tid i Sydafrika.
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AnslagstavlanAnslagstavlan    för Hjärsås församling

28 oktober ”Guide me, Lord”.
 Med ord, bild och sång speglar Roger Persson, Älmhult, sina
 tankar, känslor och upplevelser från en 900 km lång pilgrims-
 vandring våren 2019. Elisabeth Bertilsson, musik.
 Se artikel nedan.

25 november ”Årtusendets kärlekssaga- händelser kring 1100-talets Paris”
 Ett program av och med kyrkomusiker Katarina Hallqvist.

Guide me, Lord
Med ord, bild och sång speglar Roger Persson, Älmhult, sina tankar, känslor
och upplevelser från en 900 km lång pilgrimsvandring våren 2019
Elisabeth Bertilsson, musik.
Camino de Santiago ( Jakobsleden) och Camino Finisterre (Världens ände)
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AnslagstavlanAnslagstavlan    för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Du som är född år 2006 eller tidigare, 
nu är det din möjlighet att bli konfirmand 2020/21

Konfirmationstiden är ett tillfälle för dig att fundera och växa 
kring frågorna om Gud, Jesus, 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, med start vecka 37. 
Vi börjar med fika varje gång. 
I veckoläsningen ingår även någon form av läger.
Konfirmationen blir lördag 17 april 2021 i Glimåkra kyrka

ELLER

Lovläsning i Sibbhult/Hjärsås
Vi träffas följande lovperioder 
2020: 20-21 december
2021: 5-7 april, 13-16 maj
Konfirmationen blir lördag 22 maj 2021 i Hjärsås kyrka

Upptaktsgudstjänst för båda läsformerna är 
söndag 6 september kl 10 i Sibbhults kyrka. 

Anmälan till: Glimåkra-Hjärsås pastorat, Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge 
E post: glimakra.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor? Kontakta oss gärna!
Fritidsledare Åsa Wihlstrand, 044-34 60 39, 0725-14 60 39,  
asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se 
eller Kyrkoherde Anna J Evertsson, 044-34 60 11, 0706-45 82 00
anna.evertsson@svenskakyrkan.se

Välkommen!Välkommen!
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AnslagstavlanAnslagstavlan    för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Europeiska kulturarvsdagen i våra kyrkor

Tillsammans med många församlingar i Lunds stift håller vi våra kyrkor öppna i 
samband med Europeiska kulturarvshelgen som äger rum andra helgen i septem-
ber. Glimåkra och Hjärsås kyrkor kommer att vara öppna lördagen den 12 sep-
tember, kl 10–15. Det är församlingsråden i de båda församlingarna som arbetar 
med arrangemangen. Det blir bl a möjlighet att se våra nykonserverade kyrkotex-
tilier, kyrksilver mm.

I Glimåkra kommer också den 
utställning av Ronny Skoog (diabas) 
och Manuel Pino Varas (oljemålningar), 
som skulle ägt rum i våras i 
Hjärsås kyrka men som fick flyttas 
fram p.g.a pandemin, att visas.
 

Här ser vi ett par bilder från Vävdagarna 2019. Församlingsrådet och andra 
engagerade i Glimåkra hade lagt ner mycket arbete på denna utställning som blev 
mycket uppskattad.
Ca 400 personer besökte Glimåkra kyrka under Vävdagarna för att titta på våra 
fina textilier, vårt kyrkorum, tända ljus, be och lyssna till orgelmusik. 



12

AnslagstavlanAnslagstavlan    för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Utdelning av Bibel
Söndag 4 oktober, Den helige Mikaels dag, 
kl 14 i Glimåkra kyrka
Familjegudstjänst 
Utdelning av ”Bibel för barn” till alla 5-åringar 
i pastoratet och Bibel till våra veckoläsningskonfirmander
Fika efteråt.

Allhelgonahelgen 
Torsdag 29 oktober
Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare i Hjärsås 
kl 13-16

Fredag 30 oktober
Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare i Glimåkra och Hjärsås
kl 13-16 och i Sibbhult kl 14-16

Lördag 31 oktober,
Alla helgons dag kl 13-17
Glimåkra kyrka öppen för ljuständning. Stilla musik. Servering
kl 16
Minnesgudstjänst på Solglimman
kl 16
Minnesgudstjänst i Sibbhults kyrka. Camilla Gustafsson, cello och trumpet
kl 18
Minnesgudstjänst i Glimåkra kyrka. Sång av Kyrkokören
kl 18
Minnesgudstjänst i Hjärsås kyrka. Camilla Gustafsson, cello och trumpet

Vid minnesgudstjänsterna 
tänder vi ljus och läser 
upp namnen på dem som 
har avlidit under året.

Söndag 1 november,
Sönd. e. alla helgons dag kl 10
Mässa i Hjärsås kyrka
Kyrkkaffe
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Dopgudstjänster
Utöver dop i våra ordinarie söndagsgudstjänster erbjuder vi även dop i särskilda 
dopgudstjänster några lördagar under året. 
Höstens dopgudstjänster blir lördag 3 oktober samt lördag 5 december 
Dopdräkter finns för utlåning.
Har ni frågor eller vill boka dop är ni välkomna att ringa 044-34 60 00

Hembesök och samtal
Möjlighet finns till hembesök och samtal med präst eller diakoniassistent:
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
Tystnadsplikt

AnslagstavlanAnslagstavlan    för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Christer AnnelenAnna



14

MusikMusik    i Glimåkra-Hjärsås pastorat

27 september, 16 e. tref. 
kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst med diktläsning av
Sven-Erik Johansson
Sång av Kristin Erlansson
kl 18 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst
Gospelkören Ultreia och deras ledare 
Jonas Svensson gästar oss. 
De kommer från Kristianstad och 
har sjungit tillsammans sedan 1996. 
De sjunger främst gospel, men även 
annat letar sig in i repertoaren 

11 oktober, Tacksägelsedagen
kl 10 i Glimåkra kyrka
Skördemässa
Sång av Kyrkokören
kl 18 i Hjärsås kyrka
Skördegudstjänst med LRF
Sång av 
Anna Nilsson, 
Farstorp

25 oktober, 20 e. tref.
kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst
Sång av Måbra-kören från Loshult

31 oktober, Alla helgons dag
kl 18 i Glimåkra kyrka
Minnesgudstjänst
Sång av Kyrkokören
kl 16 i Sibbhults kyrka och 
kl 18 i Hjärsås kyrka
Minnesgudstjänst
Camilla Gustafsson, 
cello och trumpet

22 november, Domssöndagen
kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst
Sång av Annelen Nilsson
kl 16 i Sibbhults kyrka 
Musikgudstjänst ”Vid kyrkoårets slut”
Ett sång- och musikprogram där 
Axel Bodelsson och 
Camilla Gustafsson medverkar

29 november, 1 i advent
kl 10 i Glimåkra kyrka
Mässa
Sång av Kyrkokören
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KyrknyttKyrknytt

Konfirmation i Glimåkra och Sibbhults kyrkor 
lördagen den 25 april 2020

   

Moa Thunholm                       Lizette Johansson            Alicia Eliasson                      
Foto: Åsa Wihlstrand

Konfirmation i Hjärsås kyrka lördagen den 30 maj 2020

Åsa Wihlstrand, fritidsledare, 
Fabian Ollhage, 
Agnes Frostensson, 
Anna J. Evertsson, kyrkoherde, 
Matilda Fastberg, Joel 
Bondesson, Simon Ragnarsson 

  
Foto: Kristin Erlansson
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KyrknyttKyrknytt

Från året som gått med konfirmanderna
Under höst och vår har vi haft en veckoläsningsgrupp och från påsklovet och 
två lovperioder till har vi haft lovläsningsgrupp.
Veckogruppen konfirmerades den 25 april och lovläsnings gruppen den 30 maj. 
Detta år har vi använt oss av pastoratets alla tre fina kyrkor för att fira konfirma-
tion. Läsningen har bestått av bl.a: Läger, pilgrimsvandring, bibelkunskap, 
frälsarkrans, bön, ikonmålning,  dop och nattvard.
Här kommer ett litet axplock i bilder:
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KyrknyttKyrknytt

Tack Maria och Per-Eric och välkommen Ingrid
Maria Arvidsson och Per-Eric Mattsson har under många varit kyrkvärdar i 
Glimåkra kyrka; Per-Eric sedan Fastlagssöndagen, den 5 februari 1989 och 
Maria sedan Palmsöndagen, den 1 april 2012. Vid gudstjänsten den 16 februari 
i Glimåkra kyrka avtackades Maria och Per-Eric för sina fina insatser under dessa 
år. Samtidigt välkomnades Ingrid Johansson som ny kyrkvärd.

Vi önskar Maria och Per-Eric 
Guds rika välsignelse fram-
över och tackar dem för lång 
och trogen tjänst. Samtidigt 
önskar vi också Ingrid Guds 
rika välsignelse in i sitt nya 
uppdrag som kyrkvärd.

Tack Katarina
Organisten Katarina Hallqvist från Vinslöv dök upp första gången för oss i 
Glimåkra kyrka på Alla helgons dag 2017 som tillfällig vikarie. Inte långt därefter 

blev Katarina fast vikarie på en av kyrkomusi-
kertjänsterna i pastoratet. Hon har bland annat 
haft ansvar för Glimåkra kyrkokör.
Nu har hon begärt att få avsluta sin tjänst och 
fortsätta till nya uppgifter. Den 19 juli höll hon 
sin sista orgelmusikgudstjänst och en vecka 
senare avtackades hon av pastoratet. Det blev 
märkligt nog på samma datum som Katarina, 
då 15 år gammal, avlade sin organist- och kan-
torsexamen i Lunds Domkyrka.
Glimåkra-Hjärsås pastorat vill tacka Katarina 
för den tid som hon varit verksam i pastoratet 
och betytt så mycket med kör- och orgelmusik. 
Samtidigt önskar vi henne Guds välsignelse i 
nya uppgifter.

Kh. Anna, Maria, Per-Eric, Ingrid, Karin, Bengt-Frans



18

Träffpunkten i det gröna
På grund av Corona-pandemin fick 
mycket aktiviteter ställas in under våren, 
bl a Träffpunkten Glimåkra. Den 9 juni 
kunde vi dock träffas igen efter nära 
tre månaders uppehåll och återseendet 
var efterlängtat. Vi dukade i det gröna 
och avnjöt kaffe och hembakat. Vädret 
visade sig från sin bästa sida med en sol 
som värmde gott och bara svaga ljumma 
vindar.
 

Gubb- och gumkväll i Hjärsås
Det blev bara en Gubb- och gumkväll under våren. 
Det var Corona-pandemin som gjorde att vårens 
andra programkväll fick flyttas till hösten. Då kommer 
häktesprästen Calle Jensen från Kristianstad att hålla 
sitt program ”När kontakten med omvärlden bryts”.
Vårens samling hölls den 20 februari och det var sam-
ekvinnan Helena Dådring som berättade och visade 
bilder från samernas liv och verksamhet. Inte minst 
berörde hon samernas politiska arbete efter de stora 

folkomflyttningarna i lappmarken. Hamburgare och pommes serverades till de 
många åhörarna.

Öppet hus i Glimåkra 
Vid Öppet hus i Glimåkra församlings-
hem den 12 mars gästades vi av Glimå-
kra-pågen och prosten Rune Arvidsson 
som lockade till många skratt med sina 
kåserier kring ”Ett Herrans liv”.
I samband med detta Öppet hus tog 
några av Runes skolkamrater tillfället i 
akt till en improviserad klassträff, vilket 
givetvis förevigades.
 

KyrknyttKyrknytt

Helena Dådring

Börje Persson, Esse Isaksson, Gun Tengzelius, 
Jan-Åke Dahl, Gerd Carnemalm, 
Rune Arvidsson och Jan Bengtsson
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Börje Persson, Esse Isaksson, Gun Tengzelius, 
Jan-Åke Dahl, Gerd Carnemalm, 
Rune Arvidsson och Jan Bengtsson

KyrknyttKyrknytt

Gökotta i Immeln
På Kristi himmelsfärds 
dag kl 8 hölls det tradi-
tionsenligt gökotta vid 
båthamnen i Immeln. En 
fantastisk morgon med 
spegelblank sjö, solsken 
och 29 morgonpigga 
människor som kom med 
sina stolar och kaffekorgar 
för att lyssna till kommi-
nister Christer Frostens-
sons predikan. 
Under ledning av tre Im-
melnbor förgylldes morgonen med finstämd sång. Kantor Kristin Erlansson sa att 
det var den varmaste och skönaste gökotta hon någonsin upplevt i Immeln. 

Ny mässhake och stola till Hjärsås kyrka
På Pingstdagen kunde i Hjärsås kyrka en ny mässhake och stola tas emot. Den är 
tillverkad för Hjärsås kyrka av Slabbinck i Belgien och har skänkts av Siv Ewerlöf. 
Hjärsås kyrka har inte tidigare haft någon röd mässhake så det är med stor glädje 
och tacksamhet som vi tog emot detta. Mässhakens och stolans broderier och 
applikationer tar upp och utvecklar symboliken som finns på kyrkans kalkkläde 
och bursa.

Gökotta i Immeln

Stola och mässhake       Kyrkoherde Anna J. Evertsson
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Konservering av kyrkotextilier
Textilierna i våra kyrkor predikar på sitt sätt om Gud och Guds kärlek till oss. 
De olika färgerna konkretiserar kyrkoårets växlingar. Den vita färgen berättar om 
glädje och högtid; den används t ex i påsktiden och vid andra stora högtider. Den 
violetta eller blå färgen är förberedelsens och botens färg; den används i fasteti-
derna. Den svarta färgen är sorgens färg; den används på långfredagen. Den röda 
färgen är Andens och martyriets färg; den används i pingsten och på martyrdagar. 
Den gröna färgen påminner om växandets färg; den används i den tid som vi får 
växa i dopet och tron – den största delen av året. 
Kyrkotextilier är föremål som är till för att kontinuerligt användas och det medför 
naturligtvis att de utsätts för slitage även om man är mycket försiktig med dem. 
Flera av våra kyrkotextilier har under många år varit i stort behov av både tvätt 
och konservering och nu har pastoratet ansökt och beviljats medel för detta. 
I maj levererades så det mesta till textilkonservator Evelina Sand på Kalmar Läns 
Museum och vi ser fram emot att till Kulturarvsdagen ha fått tillbaka textilierna 
och kunna visa dem för församlingarna.

Glimåkra kyrka, en bit i taget.
Kapitel 1: Idé och design
Allt börjar med en idé om vad som skulle vara en riktigt fin gest till en vän. 
Sådana idéer dyker upp ungefär en vartannat år. Men det är långt ifrån alla som 
blir verklighet. I det här fallet bestod idén av att jag tyckte att Glimåkra kyrka i 
LEGO skulle bli en fin present till Ingemar Arvidsson för att visa vilken fin vän 
och mentor jag tycker att han är.
De flesta LEGO bitar är kantiga klossar. Kantigheten gör att det är lite svårare 
att bygga mjuka eller runda former. Det första steget blev därför att studera foton 
på kyrkan på internet och se vilka runda former kyrkan hade. Kyrkfönstrens valv 

KyrknyttKyrknytt

Karin Persson och
Inger Mattson

Kyrkliga textilier 
på väg till Kalmar Evelina Sand         
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KyrknyttKyrknytt

är rundade. Skalan på kyrkan 
fick därefter bestämmas efter 
de bitar jag hittade som unge-
fär motsvarade kyrkfönstrens 
form.
Det finns många olika sätt att 
låta ett bygge växa fram. Vissa 
metoder kräver mer bitar än 
andra. Den som har riktigt 
många olika bitar hemma kan 
bygga med verkliga klossar 
med en gång. Så många bitar 
har inte jag. Istället utgick jag från ett CAD-liknande program som heter Lego 
Digital Designer. Det är ett av ett fåtal program som låter användaren bygga med 
legoklossar digitalt. Utmaningen med att bygga digitalt är, att det krävs viss be-
kantskap med programvaran samt att datorn inte berättar för byggaren hur bygget 
kommer att hantera gravitation. Det vill säga det finns en risk när bygget senare 
ska bli verklighet att allt bara rasar för att det inte var tillräckligt stabilt.
Med utgångspunkt från fönstren byggdes kyrkan upp bit för bit. Det svåra är att 
veta vilka bitar som finns för att sedan dra slutsatser om hur de kan användas för 
att representera olika detaljer på kyrkan. Svårast var korset på kyrkans tak samt 
de helrunda fönsterna på framsidan. Korset blev lite för stort och fönstren lite för 
små.
Det tog ungefär 2 dagar (för en småbarnsförälder) att bygga kyrkan utvändigt. 
Sedan ungefär lika lång tid till att bygga detaljerna invändigt. Vissa detaljer 
uteblev då skalan blev för svår. Jag hade gärna haft med ljuskronorna i taket och 
på väggarna men så blev det inte.

Kapitel 2: Handelslistan
Nu fanns kyrkan på datorn! Nu påbörjades den för mig svåraste uppgiften. Att 
hitta alla bitar som behövdes. Att köpa bitar är egentligen inte svårt, bara du vet 
vad de heter. Det finns en bra sida på internet som heter Bricklink som utgör en 
global marknadsplats för att handla legobitar. Det stora problemet består av att 
datorprogrammet Lego Digital Designer och Bricklink inte namnger samma bit 
på samma sätt. De olika plattformarna har inte heller samma färgskalor. Skick-
ligare användare skulle säkert klara den här uppgiften på kortare tid, men för 
mig tog det 4 dagar till att omvandla bitarna från datorprogrammet till en digital 
handelslista. När jag var halvvägs med uppgiften kraschade dessutom min dator. 
Den var sedan död i 3 månader för att sedan mirakulöst börja fungera igen utan 

Valv till fönstren i Lego Digital Designer
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att ha blivit reparerad. Det var en 
stor lycka för mig, för annars hade 
hela projektet Glimåkra kyrka gått 
förlorad och kanske blivit en av de 
där idéerna i mängden som aldrig 
blir verklighet.
Modellen består av 142 olika typer 
av legobitar. Av dessa är "takpan-
nan" den bit som det finns flest av. Totalt har det använts 750 takpannor till det 
röda och gröna taket. Modellen består sammanlagt av ca 1800 bitar. Av alla dessa 
bitar hittade jag ungefär 1/3 i min egen samling. Resten har köpts in från säljare i 
England, Polen, Sverige och Tyskland. Totalt krävdes inköp från 6 säljare för att få 
tag på alla bitar.

Kapitel 3: Att skapa och ge
Nu återstod bara de två roligaste 
momenten. Att bygga kyrkan, vilket 
tog en hel kväll, bara takpannorna 
tog 2 timmar att sätta på plats. Jag 
blev positivt överraskad av hur bra 
kyrkfönstren med "färgat glas" längst 
in i kyrkan blev.
Till slut, den 7 februari 2020, kom 

kyrkan till rätta i sitt nya hem i ett köksfönster i Glimåkra. En gåva ger verkligen 
dubbel glädje. Det blev en dag som jag alltid kommer att minnas. Vi besökte 
Glimåkra kyrka, som jag fram till dess bara sett på bild. När jag kom hem, efter en 
fantastisk dag, skrev jag ner dessa ord så att även resan från idé till färdig modell 
blir bevarad.
 Tack för att du läst
 Nils Fält, Växjö

KyrknyttKyrknytt

Svåra detaljer att få i rätt skala.

Bilder: Ingemar Arvidsson

Detaljer inne i kyrkan.
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Svåra detaljer att få i rätt skala.

Sång och musikSång och musik

Musikverksamheten 

Släpp loss tonerna och sjung!Släpp loss tonerna och sjung!

Glimåkra kyrkokör tar dig i famn!
Glimåkra kyrkokör är en blandad kör som funnits i många 
år och flera av medlemmarna har varit med länge. Men det 
är ändå en öppen och välkomnande grupp som gläds över 
att få ta emot nya medlemmar i vår varma gemenskap med stor åldersspridning.
Vi sjunger oftast 3- eller 4-stämmigt. Repertoaren är för kyrkan, men stil och 
genre varierar, för att vi ska ha bredd.
Oavsett om du har körvana eller är nybörjare, tar vi emot dig! Det du inte redan 
kan, lär vi dig efter hand och du kan få en av de rutinerade körsångarna som din 
fadder, om du vill. Allt känns ju svårt när det är nytt, men du kommer att märka 
hur det lossnar allt eftersom!

Vi övar i Glimåkra församlingshem på tisdagar kl 19 

Körens ordförande är Inger Mattsson, 0705-74 28 96    
E-post: i_m@telia.com

Varmt välkommen!
  

Musikaktivitet på våra äldreboenden
Varje vecka är kantor Kristin på någon av avdelningarna på Skogsbrynet i 
Sibbhult.  En enkel sångstund som bryter vardagslunken, både för vårdtagarna 
och personalen.  Med gitarren och en bunt enkla sånger sjunger vi med den röst 
man har. På samma sätt är det ett besök på dagverksamheten Skogsgläntan, men 
då varannan vecka. 
Solglimman i Glimåkra får liknande besök som är inplanerade med personalen.

Har ni frågor?
Kontakta kantor Kristin Erlansson
tel. 044-34 60 02 eller 0707-26 98 98
E-post: kristin.erlansson@svenskakyrkan.se

Kristin
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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 (ersätter Minignistan)
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 (ersätter Gnistan och Fyren)
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 18.00-20.30 
Vi träffas udda veckor
Ledare: Åsa

Våra fritidsledare 
Sofia, Åsa, Carina

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 

KYRKIS, 5 år
Torsdagar 9.00-11.00. Vi hämtar på dagis.
ANMÄLAN
Lek, pyssel och frukt vid samling
Ledare: Sofia och Åsa
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Barn- och ungdomsverksamhetenBarn- och ungdomsverksamheten

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

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 (ersätter Minimixen)
Onsdagar 12.45-14.10
ANMÄLAN 
Fika, samling, pyssel och lek
Ledare: Sofia och Åsa

AFTER SCHOOL, klass 3-6 (ersätter Mixen)
Onsdagar 14.45-16.30
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

HÖSTTERMINEN 
STARTAR 
VECKA 37

Välkomna till Pysselkväll 
för vuxna!
Vi pysslar, äter något gott och 
pratar bort en stund 
Följande onsdagar kl 18-20.30 
i Hjärsås församlingshem
Kostnad: 50 kr
7 oktober, 4 november, 
2 december
Kom ihåg att anmäla dig!
Varmt välkomna, önskar 
Carina 
och Sofia

Våra fritidsledare 
Sofia, Åsa, Carina
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KALENDER 
för Glimåkra-Hjärsås pastorat september – november 2020
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.

Glimåkra kyrka Hjärsås kyrka Sibbhults kyrka

September

1 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

2 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

6 13 e. tref.
 Sibbhult: Gudstjänst med konfirmandupptakt kl 10. Kyrkkaffe. Sammanlyst*

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

10 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Hjärsås: Födelsedagsfest för äldre i Hjärsås församling kl 13*

12 Lördag
 Glimåkra: Europeisk kulturarvsdag. Utställning i kyrkan kl 10-15*
 Hjärsås: Europeiska kulturarvsdag. Utställning i kyrkan kl 10-15*
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

13 14 e. tref.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
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September

1 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

2 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

6 13 e. tref.
 Sibbhult: Gudstjänst med konfirmandupptakt kl 10. Kyrkkaffe. Sammanlyst*

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

10 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Hjärsås: Födelsedagsfest för äldre i Hjärsås församling kl 13*

12 Lördag
 Glimåkra: Europeisk kulturarvsdag. Utställning i kyrkan kl 10-15*
 Hjärsås: Europeiska kulturarvsdag. Utställning i kyrkan kl 10-15*
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

13 14 e. tref.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

14 Måndag
 Boalt: Boalts syförening kl 18.30

16 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

17 Torsdag
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

20 15 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Skymningsmässa kl 18

24 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
  Glimåkra: Födelsedagsfest för äldre i Glimåkra församling kl 13*

27 16 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Diktläsning av Sven-Erik Johansson. 
                        Sång av Kristin Erlansson. Servering.
 Hjärsås: Musikgudstjänst kl 18. Gospelkören Ultreia under ledning av 
                Jonas Svensson*

29 Tisdag 
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

30 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

Oktober

3 Lördag
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*
 Glimåkra: Dopgudstjänst*

4 Den helige Mikaels dag
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Familjegudstjänst kl 14. Bibelutdelning till pastoratets 5-åringar 
                   och veckoläsningskonfirmanderna*

6 Tisdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kyrkan kl 8.30, kontraktsprost Sara Ericsson
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7 Onsdag:
 Hjärsås Fh: Pysselkväll för vuxna kl 18*

8 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

10 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

11 Tacksägelsedagen
 Glimåkra: Skördemässa kl 10. Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe*
 Hjärsås: Skördegudstjänst med LRF kl 18. Sång av Anna Nilsson, Farstorp.
               Kyrkkaffe*

12 Måndag
 Boalt: Boalts syförening kl 18.30

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

14 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

15 Torsdag
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*

18 19 e. tref. 
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

19 Måndag
 Glimåkra Fh: Trivselkväll kl 18.30*

22 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

25 20 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudsjänst kl 14. Sång av Måbra-kören från Loshult. Servering.
 Hjärsås: Soppgudstjänst kl 18. Soppa serveras kl 16.30.

28 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*

29 Torsdag
 Hjärsås: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16
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30 Fredag
 Glimåkra: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16
 Hjärsås: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16
 Sibbhult: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 14-16

31 Alla helgons dag
 Solglimman: Minnesgudstjänst kl 16
 Sibbhult: Minnesgudstjänst kl 16. Ljuständning. Camilla Gustafsson cello 
                 och trumpet.
 Glimåkra: Kyrkan öppen kl 13-17 för ljuständning. Stilla musik. Servering.
              Minnesgudstjänst kl 18. Ljuständning. Sång av Kyrkokören.
 Hjärsås: Minnesgudstjänst kl 18. Ljuständning. Camilla Gustafsson cello 
               och trumpet.

November

1 Sönd. e. alla helgons dag
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

3 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

4 Onsdag:
 Hjärsås Fh: Pysselkväll för vuxna kl 18*

5 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

8 22 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Soppgudstjänst kl 16. Soppa serveras efter gudstjänsten. 

9 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i kl 18.30

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

11 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

12 Torsdag
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*
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Glimåkra missionshus Kräbbleboda kapell Folkhögskolans kapell, Glimåkra

14 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

15 Sönd. f. domssöndagen
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

16 Måndag
 Glimåkra Fh: Trivselkväll kl 18.30*

19 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

22 Domssöndagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Sång av Annelen Nilsson. Servering.
 Hjärsås: Musikgudstjänst kl 16. ”Vid kyrkoårets slut”
          Axel Bodelsson och Camilla Gustafsson medverkar

25 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19 

28 Lördag
 Boalt: Boalts syförenings auktion med luciatåg i bygdegården kl 18.30              

29 1 i advent
 Glimåkra: Mässa kl 10. Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

När detta Sockenblad trycks vet vi inget om hur pandemin 
påverkar vår verksamhet under hösten. Se annons i "Allt om Göinge" 

och vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas
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Släkten följa släktens gångSläkten följa släktens gång

HJÄRSÅS FÖRSAMLING

Avlidna
200122 Anna-Lisa Svensson, f 231030, Immeln
200211 Agnese Cucca, f 330202, Skolgatan
200222 Inga-Greta Nilsson, f 301215, Färegatan
200406 Inga Karlsson, f 340508, Lille Mats väg
200407 Hilkka Svensson, f 360223, Broby
200423 Jörgen Andersson, f 540827, Spireavägen
200501 Nina Mattisson, f 260926, Skogsbrynet
200509 Gunnel Jönsson, f 370820, Broby
200516 Maina Freij, f 311113, Knislinge
200518 Maj-Britt Edfast, f 361114, Immeln
200521 Brita Hansson, f 200623, Skogsbrynet

GLIMÅKRA FÖRSAMLING

Avlidna
200228 Kjell-Åke Jönsson, f 380316, Åhus
200304 Ingemar Svensson, f 330913, Slätteberga
200328 Bertil Wulff, f 280219, Broby
200413 Anders Nelson, f 590118, Vänstersvängen
200424 Signe Persson, f 270811, Solglimman
200503 Siv Nilsson, f 470709, Övraryd
200519 Hildur Svensson, f 19160506, Boalt
200525 Siv Nilsson, f 370815, Genvägen
200620 Elfriede Johansson, f 550518, Adams väg
200621 Bertil Strömberg, f 271217, Lindgården
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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 Gert-Yngve Johnsson 044-34 60 24 0725-34 60 24 (sms)
 Sofia Skanebo 044-34 60 35 0725-44 60 35 (sms)
  
Hjärsås Joakim Svensson 044-34 60 15 0724-54 60 15 (sms)
 Åke Olsson 044-34 60 16 0727-23 46 01 (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 044-650 02  0732-00 01 37 

www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas

Kyrkor och Kyrkvärdar 
Glimåkra kyrka, 044-346026 Hjärsås kyrka, 044-346006 Sibbhults kyrka, 044-346007
Ingrid Johansson, 070-5222446 Siv Gustafsson, 653 38 Gull Johansson, 486 93
Bengt Frans Nilsson, 073-0342330 Eva Jonsson, 070-4678040 Yvonne Månsson-Hagelin,
Therese Nilsson, 0705-352466 Camilla Krona 076-2138757 0705-190814
Karin Persson, 0708-130557 Brita Olofsson 0705-732342 Agneta Thorsén, 31 01 73

Kräbbleboda kapell
Marianne Johnsson, 0733-12 42 16


