
Ett 15 månader långt år fyllt av restriktioner är på väg 
mot sitt slut. Lättnader är på väg och kanske får vi börja 
leva som tidigare någon gång under sommaren. Det be-
höver vi alla. Jag tänker att vi har klarat av begränsning-
arna ganska bra. Samtidigt som så många barn och fram-
förallt tonåringar haft ett alldeles för tufft skolår. Många 
behöver vara i gemenskapen skolan för att orka göra allt 
som förväntas av dem. Det är de som på olika sätt har 
det lite svårare som har drabbats hårdast av de stängda 
skolorna och jag hoppas att det inte påverkar resten av 
deras liv. Det är lite på samma sätt i arbetslivet. Många 
som inte har en stabil grund att stå på har hamnat ut-
anför. Det är inte lätt att reparera en bristfällig plats på 
arbetsmarknaden. 
I kyrkan har restriktionerna inneburit många begräns-
ningar för våra möten med församlingsborna. Man tala-
de i början av pandemin att vi ställer om i stället för att 
vi ställer in. Men när jag summerar så kan jag konstate-
ra att mycket har ställts in. Men, jag kan också se att vi 
har gjort en hel del bra saker under tiden. Vi höll igång 
barn- och konfirmandverksamheten på normalt sätt så 
länge det bara var möjligt. Vi firade gudstjänst, med och 
utan nattvard, ända tills det inte längre var möjligt. Vi har 
bland annat haft promenadgrupper, digitala gudstjänster, 
många själavårdande samtal, digital konfirmation och 
pyssel och annat åt barnen. 
Nu går vi mot en tid, en normal tid, då vi kan öppna 
upp igen. Allt fler kan vara med och vi kan åter få möta 
människor ansikte mot ansikte. 
Brittmari Bengtsson har jobbat som kantor i Våxtorp i 
många år slutade sin tjänst i vår. Hon har mer än någon 
annan präglat gudstjänst- och musiklivet i våra försam-
lingar. Det vore roligt om hon kan hjälpa oss med musi-
ken någon gång när vi är kort om folk. 
Maria Mårtensson har trots långa resor varje dag från 
mellanskåne arbetat här i snart sex år. Nu ska Fjälkinge 
pastorat få ta del av hennes kompetens. Hon har tagit väl 
vara på våra kyrkor och andra byggnader, men främst gett 
begravningsverksamheten en fungerande struktur. 
Från mellanskåne kom också Anna Maria Dencker en 
vårdag ifjol. Hon var trevlig och engagerad och vi skulle 
gärna ha sett att hon stannat hos oss, men den sista mars 
sa hon upp sig från sin tjänst i Höks pastorat.  I Anna 
Marias fall var det en tjänst i Kristianstad som lockade 
mer. Lite närmare hemmet.
Jag önskar alla tre en riktig god sommar och fortsättning 
i sina nya åtaganden.
En god sommar med förhoppningsvis bad, konserter,  
resor och allt vad ni behöver och vill. 

Önskar 
Anders Vickman,  
kyrkoherde i Höks pastorat

Kyrkoherden har ordet Dat Dag i 
kyrkoåret

Hasslöv Våxtorp Ränneslöv Ysby Knäred Hishult Veinge Tjärby Mästocka         Dat

06-jun 1 e. trefaldighet 10:30 Friluftsgudstjänst 
vid hembygdsgården. 
Kaffe 

14:00 Mässa 14:00 Mässa 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

06-jun

13-jun 2 e. trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Mässa 10:00 Mässa 14:00 Mässa 13-jun

16-jun onsdag 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

16-jun

18-jun fredag 15:00 Gudstjänst  Nya 
Solgården.

18-jun

20-jun 3 e. trefaldighet 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 20-jun

26-jun Midsommardagen 10:00 Mässa 14:00 Gudstjänst 10:00 Midsommar- 
gudstjänst

13:00 Midsommar- 
gudstjänst

26-jun

27-jun Johannes
döparens dag

11:00 Friluftsgudstjänst 
vid församlings hemmet. 
Ev sill o potatis efteråt

14:00 Friluftsgudstjänst 
på Vippentorpet

10:00 Gudstjänst 14:00 Friluftsgudstjänst 
på Örelid

27-jun

04-jul Apostladagen 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 14:00 Mässa 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

04-jul

07-jul onsdag 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

07-jul

11-jul 6 e. trefaldighet 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 11-jul

13-jul tisdag 19:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

13-jul

18-jul Kristi förklarings-
dag

10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Friluftsgudstjänst 
i Blåalt

14:00 Friluftsgudstjänst 
vid dammen

18-jul

25-jul 8 e. trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Friluftsgudstjänst 25-jul

28-jul onsdag 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

28-jul

30-jul fredag 15:00 Gudstjänst Nya 
Solgården

30-jul

01-aug 9 e. trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

01-aug

08-aug 10 e. trefaldighet 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Friluftsgudstjänst 
på Örelid

08-aug

10-aug tisdag 19:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

10-aug

15-aug 11 e. trefaldighet 13:00 Gudstjänst
Hemvändarsöndag

10:00 Gudstjänst 10:00 Friluftsgudstjänst 
på gammelgården

12:00-16:00  Församlingsdag med fika och tipspromenad m m (Veinge, 
Tjärby, Mästocka)

15-aug

14:00 Mässa i Veinge

18-aug onsdag 18:00 Musik i sommar-
kväll. Se program sid. 5.

18-aug

22-aug 12 e. trefaldighet 11:00 Friluftsgudstjänst 
vid församlings hemmet. 
Ev korvgrillning efteråt

14:00 Friluftsgudstjänst i 
Prästgårdsparken

10:00 Mässa 14:00 Mässa 22-aug

27-aug fredag 15:00 Gudstjänst Nya 
Solgården

27-aug

29-aug 13 e. trefaldighet 11:00 Friluftsgudstjänst 
vid församlings hemmet. 
Ev korvgrillning efteråt

14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Mässa 29-aug

Med reservation för ändringar. Uppdaterade uppgifter finns på hemsidan och facebook. Predikoturerna i HP samt på affischer vid våra kyrkor.

Musik i pastoratet
Välkommen till våra körer!

Våra kyrkokörer har varit vilande under en 
period på grund av pandemin men vi hoppas 

att vi kan ses och sjunga som vanligt till 
hösten igen. Mer information kommer till 

körmedlemmar i augusti. 

Hasslöv-Våxtorps kyrkokör övar i Våxtorps försam-
lingshem på torsdagar kl 19:00 – 20:30. Höstterminens 
första körövning blir den 1 september. Körledare: Char-
lotte Bachman, tfn 0430 - 323 21

Knäred-Hishults kyrkokör övar på torsdagar kl 18:30 
i Hishults församlingshem under höstterminen och i 
Knäreds församlingshem under vårterminen. Körledare: 
Per-Erik Jansson, tfn 0430 - 32 327

Ränneslöv-Ysby kyrkokör övar på onsdagar kl 19:00 
i Ränneslövs prästgård. Mer information kommer till 
körmedlemmar i augusti. 

Veinge-Tjärby kyrkokör övar i församlingshemmet i 
Veinge på torsdagar kl 19:00-21:00 Körledare: Viveca 
Hedman, tfn 0430-32 316

Gemensam kördag för pastoratets körer
Den 5 september kl 10:00-15:00 planerar vi en inspira-
tionsdag i Knäred med sångpedagog Anna Marmvik från 
Halmstad. Skulle pandemin göra att vi inte har möjlighet 
att genomföra kördagen kommer den att senareläggas till 
ett annat datum. Mer information kommer till körmed-
lemmar i augusti. 

Medverkan vid Tommy Nilssons konsert
Konserten med Tommy Nilsson i Knäreds kyrka tillsam-
mans med körer i Höks var först planerad till februari 
2020 och har skjutits fram några gånger på grund av 
pandemin. Den är nu planerad till den 16 oktober 2021. 
Kyrkokörerna kommer inte att medverka vid konserten 
eftersom materialet är nytt både för körledare och nya 
körmedlemmar. 

Lektioner
Våra kantorer har också möjlighet att ge piano &
orgellektioner (Viveca även sånglektioner)
Kontakta dom gärna med din förfrågan



Samhällsinformation - utdelas till  samtliga hushåll.Samhällsinformation - utdelas till  samtliga hushåll.

Hasslöv-Våxtorp | Ränneslöv-Ysby | Knäred-Hishult  
Veinge-Tjärby | Höks pastorats begravningsverksamhet

Nr 2  2021Nr 2  2021

HÖKS PASTORAT

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

Kontaktuppgifter

Foto omslag: Gustaf Hellsing/Ikon
Tryck: Veinge Tryckeri

Pastorsexpeditionen i Ysby
Adress: Höks pastorat

Brödåkravägen 15
312 94 LAHOLM

Telefon: 0430-323 00
E-post: hoks.pastorat@svenskakyrkan.se
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 
Kyrkofullmäktige i Höks pastorat
Ordförande: Bodil W Bengtsson   070-172 18 65
E-post: bodilwiktorsson@hotmail.com

Kyrkorådet i Höks pastorat
Ordförande: Roger Stigsson 070-347 99 79
E-post: roger.stigson@svenskakyrkan.se

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

Samhällsinformation

Från Höks värdinnor
Från mars månad har församlingsvärdinnorna i höks an-
ordnat gemensamma promenader  runt om i pastoratet, 
för alla som haft tid och lust.
Tanken var att gå tillsammans under mars och april, men 
våra medvandrare önskade att vi skulle fortsätta ytterliga-
re en månad, så väldigt roligt! Det har blivit många steg, i 
olika takt, många fina möten och samtal.
Tillsammans har vi promenerat oss igenom kylig vårvin-
ter, regn och blåst, till underbar, blommande vår!
Att sedan ta en utefika med hembakad kaka på stående 
fot har varit en populär avslutning på varje promenad!
Och nu vill vi önska alla en härlig sommar!
Hälsningar Carolina, Carina, Jeanette, Ann och Susanne”   

Ränneslövs prästgård
Prästgården genomgår just nu en utvändig uppfräschning, 
tvättas och målas om. Detta kommer att pågå under 
våren och en bit in i sommar.
Vi ser fram emot resultatet!”  

Ny mässhake i Ysby kyrka
En fantastisk mässhake har 
blivit möjlig tack vare medel 
från Astrid och Ivar Larssons 
minnesfond. Den är tillverkad 
av Anette Gunnesson från 
Ränneslöv.

Barnkören i Hasslöv-Våxtorp
Barnkören övar från och med i höst på tisdagar kl 15:20 
– 16:00 i Våxtorps församlingshem. Kören riktar sig
till barn i årskurs 2 och uppåt. Vi hämtar de barn som
kommer direkt från fritids och skola i Våxtorp på skolan
kl 15:10 och de barn som ska tillbaka till fritids lämnas
där efter körövningen.
Barnkören medverkar vid två familjegudstjänster och en 
gudstjänst med Luciatåg under höstterminen. Vid något 
tillfälle kommer vi också att sjunga på äldreboendet på 
Båstadvägen. Barnen i kören bjuds in till aktiviteter till-
sammans med Kompisklubben under höstlovet. 
Barnkören träffas första gången tisdagen den 31 au-
gusti kl 15:20 i Våxtorps församlingshem. Hör av dig 
till Charlotte Bachman 0430-323 21 om ditt barn ska 
vara med i barnkören. Välkommen!

Barnkören i Knäred-Hishult
Barnkören riktar sig till åldrarna: 7-12 år
Vi övar på tisdagar 16:30-17:30 i Hishults församlings-
hem. Här kommer vi att sjunga tillsammans, fika, umgås 
och ha kul!
Går barnen på fritids i hishult har vi  möjlighet att hämta 
dem kl 16:15. 
Ni hämtar barnen kl 17:30 vid församlingshemmet.
Du som väljer att vara med i våra  verksamheter, väljer 
också att vara med på våra familjegudstjänster.
Dessa är: 3 oktober kl 10.00 i Hishults kyrka 
11 december Lucia kl 16.00 i Knäreds kyrka 
Vi startar Tisdagen 31 augusti  Per-Erik 0430-323 27   
Rebecca 0430-323 24 

Sommaröppet i Barnverksamheten
Håll koll via vår hemsida och sociala medier
svenskakyrkanhoks.se  |  facebookgrupp: Händer i Höks 
Pastorat

Kyrkogårdsvandringar
Hasslöv 17 augusti 
Våxtorp 24 augusti
Samling på kyrkogården kl 18:00. 
ev Fika i församlingshemmet efteråt. 

Konfirmation 2021-2022
Inskrivningsdag fredag den 24 sep i Hishults kyrka
Mer info kommer i brevlådan under augusti.

Barnkörer Musik i sommarkväll
Söndagen den 6 juni kl.18:00 i Veinge kyrka
”Ellington och jazz på svenska”
Charlotte Polson, saxofon, Viveca Hedman, sång
Gunnar Nilsson, piano, Anders Nylander, bas.         

Onsdag den 16 juni kl 18:00 i Ysby kyrka
Sånger och stämningar från fyra sekler med  
KABUSATONER (Mattias Bengtsson sång, Jörgen 
Åkesson trumpet, Anna Maria Dencker sång & fiol
samt Frank Zinti piano & klaviaturer)

Söndagen den 4 juli kl.18:00 i Veinge kyrka
”Halleluja moments – Våra personliga favoriter”
Clara Nylander, sång, Anders Nylander, piano.

Onsdag den 7 juli kl 18:00 i Ränneslövs kyrka
Daniel Beskow, Josefine Andersson och Sebastian Durán.

Tisdag den 13 juli kl 19:00 i Knäreds kyrka
Christer Ekstedt: Trumpet. Maria Nielsen: orgel, piano.

Onsdag 28 juli kl 18:00 i Ysby kyrka
”Sommardrag” Sång och visa med Ulrik
Anna Maria Dencker

Söndagen den 1 augusti kl.18:00 i Veinge kyrka
”Heta känslor på pianot”. Anders Hartelius, piano

Tisdag den 10 aug kl 19:00 i Hishults kyrka 
Dan Winde sång, Gunilla Josefsson sång.  
Bodil Mjörnemark piano.

Onsdag 18 augusti kl 18:00 i Ränneslövs kyrka
”Jenny Lind-program” 
Nils-Erik Tägil, Ingela och Minna Tägil

Söndagen den 5 september kl.18.00 i Veinge kyrka
”Den svenska musikskatten” Petronella Magnusson sång, 
Maria Albjär sång, Håkan Nilsson piano.

Foto:  Modesty Sofronenkoff

Den 19 september är det dags för kyrkoval och vi 

vill gärna flagga lite för den Kyrkovalstidning som 

kommer i din brevlåda under sommaren med myck-

et info både om valet i stort och om våra lokala 

förutsättningar. Hur valet går till och vilka du kan 

rösta på.


