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HÖKS PASTORAT

DET HÄR KR
ÄVS FÖR ATT

 BLI KANDID
AT

Du som vill ställa upp som kandidat i  

kyrkovalet måste:

• tillhöra Svenska kyrkan.

• vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet 

samfund, eller tidigare ha varit förtoendevald 

i Svenska kyrkan.

• fylla 18 år senast på valdagen.

• vara kyrkobokförd i det område valet gäller 

(för kyrkomötet är du bara valbar i det stift 

där du är kyrkobokförd).

Mer information hittar du på:

svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
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För ett år sedan visste vi ingenting om det virus som 
den 11 februari 2020 fick det officiella namnet SARS-
CoV-2. Viruset fanns mest i staden Wuhan i Kina och 
människor dog av viruset. TV visade bilder på en mat-
marknad där man tror att viruset började angripa männ-
iskor. Gatorna i Wuhan tömdes inför våra ögon där vi 
satt i våra TV soffor och man till och med svetsade fast 
ytterdörrar för att folk skulle hålla sig inne. Vi visste inte 
om viruset skulle spridas ut i världen eller till Sverige. 
Den 11 mars meddelade WHO att viruset spridits så 
mycket att det var en pandemi. Här i Sverige började 
människor bli sjuka av Coronaviruset och några dog. 
Från början var det nog mest Stockholmare som hade 
varit i norra Italien och åkt skidor som blev sjuka, men 
på bara några veckor var viruset spritt i hela landet. Vi 
fick lära oss att tvätta händerna, ofta, att hålla avstånd till 
varandra och en massa andra saker. 

Som kyrka har vi fått ställa om mycket och tyvärr också 
ställa in en del verksamhet. Alla våra barngrupper har 
träffats som vanligt hela 2020. Över 500 samlingar blev 
det under året. 2021 startar med inställda barngrupper, 
men vi hoppas att vara igång igen efter sportlovet. Våra 
konfirmander har fått annorlunda konfirmationer, men 
annars har det varit mest som vanligt med läger och  
träffar. Just nu är konfirmanderna digitala.

I början av mars 2020 bestämde vi att gudstjänster, be-
gravningar, vigslar och dop skulle fortsätta som vanligt, 
men med ett begränsat antal deltagare. Vi skulle inte fira 
nattvard förrän vi visste att det kunde genomföras på ett 
säkert sätt. Vi ställde in alla grupper där deltagarnas ålder 
var hög och de grupper där vi inte på förhand visste vilka 
som skulle komma.

Det är en stor saknad att dop och vigslar ofta inte blir 
av. Det är glädje att få dela livets hopp i dopet och att få 
välsigna två personers liv tillsammans. 

Under året började vi ha andakter på sociala medier varje 
vecka och när vi inte längre fick vara fler än åtta perso-
ner i kyrkan så började vi med gudstjänster på Youtube. 
På vår hemsida, första sidan lite längre ner, hittar man 
gudstjänsterna eller på Youtube, sök på Svenska Kyrkan 
Höks Pastorat. 

Vi spelar själva in gudstjänsterna. Ljud, bild och musik 
spelar vi in i en kyrka. Det är två präster och en kan-
tor. Ibland träffas de inte vid inspelningen utan helheten 
skapas senare vid redigeringen. Då läggs också texter in i 
bilden. Jag tror att det är lite som på en riktig filminspel-
ning. 

Under julhelgen hade vi flera av våra kyrkor öppna ett 
par timmar per dag. Ni var många som besökte våra kyr-
kor då. I fortsättningen kommer vi, att på samma sätt, 
hålla ett par kyrkor öppna varje söndag tills vi får fira 
gudstjänst som vanligt igen.

Begränsningarna av antalet deltagare på begravningar har 
blivit en tung fråga för sorgehus och för oss. Vi gör vad 
vi kan för att begravningarna ska bli så bra som möjligt 
för sorgehusen, men vi måste också följa de regler som 
gäller och vi hoppas att ni i detta kan känna vår omsorg.

Många har det extra svårt att få sina liv att gå i ihop 
i coronatider. Vi ger så långt vi kan stöd i situationen, 
ofta genom samtal, ibland genom att handla åt någon, 
en akut matkasse eller något annat.

Jag läser i Femte Moseboken 30:19: 
Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag 
har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. 
Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva.

Coronaviruset har gjort det tydligt att det är vårt ansvar, 
var och en av oss att välja livet. Med Khalil Gibrans ord: 
- Dina barn tillhör dig inte de är söner och döttrar av 
själva livets längtan. 

Det handlar om framtiden inte minst barnens. Greta 
Thunbergs engagemang för en hållbar miljö får vara en 
symbol för vårt ansvar för liv och välsignelse för våra  
efterkommande.

Anders Vickman,  
kyrkoherde

Kyrkoherden har ordet



Kontaktperson för vår barnverksamhet 

och konfirmander är

Emma Dahlström  0430-323 12
Behöver Du någon att prata 
med eller en hand att hålla i  
när livet faller samman?

Hos en präst i pastoratet kan Du finna en samtalspart-
ner, som lyssnar och stöttar när livet ibland är svårt. 
Här finns möjlighet till enskilda samtal och enskild 
nattvard.
Vi kan träffas via Skype, telefon eller ta en promenad 
utomhus om vädret tillåter.
Prästen har tystnadsplikt och för inga journaler. 
Välkommen att höra av dig till.
Thommy Niklasson 0430-323 38
Lennart Syk 0430-323 10
Anna Maria Dencker 0430-323 37
Åsa Carmesund 0430-323 09
Anders Vickman 0735-33 61 80

Övrig kontaktinfo hittar du på baksidan av kyrkobladet samt på vår hemsida

Lästips – en fantastisk bok som 
vi pedagoger har läst och starkt 
rekommenderar er föräldrar att 
läsa!

Under stängningstiden har vi delat ut pysselpåsar till 
barnen i verksamheten samt haft Coronasäkra tipsprome-
nader, aktivitetsrundor och barnvagnspromenader för våra 
barnfamiljer.

Välkommen att använda vår grillplats i prästgårdens 
trädgård Ränneslöv.
Gott om plats för familjen !



Nu finns det lediga tjänster  
i Höks pastorat att söka för  

Säsonganställning april – okt 2021
Skolungdomar på våra kyrkogårdar.

Sommarjobb ungdom 15-17 år,  
4 veckor perioder, 2 perioder, vecka 24-27, 28-31

Sommarjobb Ungdom 18-20 år,  
8 veckor period. Från vecka 24- 31

Beskrivning av tjänsterna finns på  
vår hemsida, www.svenskakyrkanhoks.se

Välkomna med skriftliga ansökningar

 

Utgivningar för Kyrkobladet 2021:
nr 1 vecka   9 (2/3-31/5)
nr 2 vecka 22 (1/6-30/8)
nr 3 vecka 35     (31/8-22/11)
nr 4 vecka 47     (23/11-28/2)

Så här har vi hanterat olika saker 
i pastoratet under de senaste 

månaderna

Från en konsert i Hishults kyrka där åhörarna fick anmäla sig i för-
väg för att begränsa platserna. Sjöng gjorde Dan Winde och Gunilla 
Josefsson till ackompanjemang av Bodil Mjörnemark.

När vi i personalen inte har kunnat träffas tillsammans så har vi 
löst det med dator på detta vis – Här är det våra vaktmästare som 
planerar tillsammans.

Digitala konfirmandlektioner.



Lite bilder från  inspelning av våra digitala gudstjänster...

I detta nummer av Kyrkobladet har vi valt att inte ha med något program 
över gudstjänster och sammankomster. Självklart brinner vi av längtan att få 
möta dig i våra kyrkor och församlingshem men så snart läget och myndig- 

heterna ändrar villkoren så kommer vi att på olika sätt sprida vad som händer!

Håll dig uppdaterad via vår hemsida    
svenskakyrkan.se/hoks-pastorat   eller  svenskakyrkanhoks.se  

i vår Facebookgrupp  

”Händer i HÖKS Pastorat

 #svenskakyrkanhokspastorat youtube.com – sök på  

Svenska Kyrkan Höks Pastorat

Predikoturerna varje vecka i  
Hallandsposten fredagar samt  
i Laholms tidning på lördagar

För dig som inte har tillgång till internet 
går det också bra att ringa och anmäla 

intresse så skickar vi ut ett enkelt  
programblad när det blir aktuellt   

telefon 0430 323 00.

Våra digitala gudstjänster kan du se i  
vår Facebookgrupp samt på Youtube



Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Anders Vickman
Telefon:  0735-33 61 80
E-post:  anders.vickman@svenskakyrkan.se

Kyrkobladet  
är tryckt av

Kontaktuppgifter
Pastorsexpeditionen i Ysby
Adress: Höks pastorat
 Brödåkravägen 15
 312 94 LAHOLM
Telefon: 0430-323 00
E-post:  hoks.pastorat@svenskakyrkan.se
Vi har öppet på expeditionen måndag till fredag  
kl. 9-12 samt torsdagar kl. 13-15.  
För mer information se vår hemsida:  
www.svenskakyrkanhoks.se

Bokning av dop, vigsel och lokaler
Telefon:  0430-323 00
E-post: hoks.pastorat@svenskakyrkan.se

Ärende gällande gravar och gravskötsel
Handläggare:  Lena Melin 0430-323 04
E-post: lena.melin@svenskakyrkan.se

Begravningsverksamhet och fastigheter
Kyrkogårds- och fastighetschef Maria Mårtensson
Telefon:  0430-323 07
E-post:  maria.martensson@svenskakyrkan.se

Begravningsombud
Bo Fritzon  0709-78 19 68 
Begravningsombudet är utsedd av Länsstyrelsen för 
att granska att huvudmännen inom Svenska kyrkan 
använder pengarna från begravningsavgiften på rätt 
sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem 
som inte tillhör Svenska kyrkan. För att bli utsedd 
krävs bland annat kunskaper i ekonomi, olika reli-
gioner och begravningsseder.

Kyrkofullmäktige i Höks pastorat
Ordförande:  Bodil W Bengtsson   070-172 18 65
E-post:  bodilwiktorsson@hotmail.com
Kyrkofullmäktige väljs av pastoratets medlemmar 
fyllda 16 år i Kyrkovalet vart fjärde år och är pasto-
ratets högsta beslutande organ. KF beslutar i princi-
piella ärenden och i ärenden av större vikt. Protokol-
len finns tillgängliga på www.svenskakyrkanhoks.se. 

Kyrkorådet i Höks pastorat
Ordförande:  Roger Stigsson 070-347 99 79
E-post:  roger.stigson@svenskakyrkan.se
Kyrkorådet väljs av KF och har i uppgift att ha om-
sorg om församlingslivet i pastoratet. Gemensamt 
med kyrkoherden har KR ansvar för att församling-
ens grundläggande uppgift blir utförda. D.v.s. att 
bedriva undervisning, mission och diakoni samt att 
fira gudstjänst.

Församlingsråden
Församlingsråden har bland annat till uppgift att 
välja kyrkvärdar, bestämma former för huvudguds-
tjänst, besluta om församlingskollekter. Under 
respektive församlingssida på www.svenskakyrkan-
hoks.se finns protokoll och kontaktuppgifter till 
ordföranden.

Kyrktaxi
Österblad Carlssons Taxi AB 0430-343 888
Kyrkorådet täcker kostnader för taxiresa till närmas-
te gudstjänst i Höks pastorat. Du betalar själv  
20 kr (kontant eller med kort) per resa. Kostnader 
för kyrktaxi över pastoratets gränser medges inte. 

Samhällsinformation

För Jourhavande präst -
ring 112 alla dagar klockan 21-06 

Har du eller en granne inte fått Kyrkobladet  
eller vill du prenumerera på Kyrkobladet  

om du bor utanför Höks pastorat?  
Kontakta Pastorsexpeditionen.

Foto omslag:  
Sara Linderoth


