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Barnverksamheten i Hishult

Välkommen till Liten och Stor

Vuxen med barn 0-5 år
Måndagar 9:00-11:30  
i Hishults församlingshem.

Vi fikar, pysslar, sjunger och har andakt.

Ledare: Louise Johanssen 0430-323 24

louise.johanssen@svenskakyrkan.se

Miniorer i Hishult
åk F-3
13:30-16:00
Vi hämtar barnen på Hishultsskolan 13:10

Ledare: Louise Johanssen 0430-323 24

Emma Dahlström 0430-323 12

emma.dahlstrom@svenskakyrkan.se

Familjegudstjänst där barnen medverkar:

Hishults kyrka 31 maj 14:00  

Terminsavslutning barnverksamheten.

Präster: AV – Anders Vickman, LS – Lennart Syk, TN – Thommy Niklasson, ÅC – Åsa Carmesund, AMD – Anna Maria Dencker

Musiker: PEJ – Per-Erik Jansson, BMB – Brittmari Bengtsson, CB – Charlotte Bachman, VH – Viveca Hedman

Höstens gudstjänster 2020

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

Dat Dag i  
kyrkoåret

Hasslöv Våxtorp Knäred Hishult Ränneslöv Ysby Veinge Tjärby Mästocka

06-sep 13 e trefaldig-
het

10:00 Gudstjänst 
(LS,BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

14:00 Mässa (LS, BMB) 10:00 Gudstjänst   
(TN, CB mfl) NYINVIG-
NING av Tjärby Kyrka 
efter renovering

13-sep 14 e trefaldig-
het

14:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

14:00 Mässa (ÅC, VH)
10:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)

10:00 Mässa (ÅC, VH)

20-sep 15 e trefaldig-
het

10:00 Mässa 
(AMD,PEJ)

10:00 Mässa  (ÅC, VH)
14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)  
Barnkören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, VH)

25-sep Fredag
15:00 Gudstjänst (LS)
på Nya Solgården

27-sep 16 e trefaldig-
het

10:00 Mässa (LS) 11:00 Gudstjänst  
(C-SB, CB) OBS tiden, 
Kyrkokören medv

14:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

04-okt Den helige 
Mikaels dag

10:00 Familjeguds-
tjänst (LS,BMB)
Miniorer o Kompis-
klubb medverkar

10:00 Familjeguds-
tjänst (TN, CB)

14:00 Familjeguds-
tjänst (LS, BMB) Barn-
grupperna medverkar

14:00 Familjegudstjänst 
(TN, CB)

11-okt Tacksägelse-
dagen

18:00 Skördeguds-
tjänst (LS, BMB)
Kyrkokören medverkar

14:00 Skördeguds-
tjänst (LS, BMB)
Barnkören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, CB)

18:00 Gudstjänst  
(ÅC, CB) Kyrkokören 
medverkar

18:00 Konsert "Leva 
livet" (AMD, PEJ)

14:00 Skördegudstjänst 
(AMD,PEJ) 
Kyrkokören medverkar

10:00 Mässa (ÅC, VH)

18-okt 19 e trefaldig-
het

14:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

10:00 Mässa (ÅC, VH) 10:00 Mässa  
(AMD, PEJ)

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, VH)

25-okt 20 e trefaldig-
het

10:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Mässa  
(TN, CB)

14:00 Mässa (LS, BMB) 10:00 Mässa (TN, CB)

30-okt Fredag 10:00-16:00 Öppen 
kyrka

10:00-16:00 Öppen 
kyrka
15:00 Gudstjänst Nya 
Solgården (LS)

10:00-16:00 Öppen 
kyrka

10:00-16:00 Öppen 
kyrka

Gravsmyckningsdag 
10:00-16:00

Gravsmyckningsdag 
10:00-16:00

12:00-17:00 Öppen 
kyrka

12:00-17:00 Öppen 
kyrka
19:00 Minnesgudstjänst 
(ÅC, VH)

12:00-17:00 Öppen 
kyrka

31-okt Alla Helgons 
dag

10:00 Mässa  
(LS, BMB)

18:00 Minnesguds-
tjänst (TN, CB)
Kyrkokören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)

13:30 Gudstjänst  
(TN, CB)

01-nov Sönd e alla 
helgons dag

16:00 Minnesguds-
tjänst (LS, BMB)  
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesguds-
tjänst (LS, BMB)
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesguds-
tjänst (ÅV, VH)
Kyrkokören medverkar

16:00 Minnesguds-
tjänst (AMD, PEJ) 
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesgudstjänst 
(AMD, PEJ) Kyrkokören 
medverkar

16:00 Minnesgudstjänst 
(ÅC, VH)

08-nov 22 e trefaldig-
het

10:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

14:00 Mässa (ÅC, VH)
14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)
Barnkören medverkar

10:00 Mässa  
(ÅC, VH)

15-nov Sönd f. Dom-
sönd. Kyrk-
värdssöndag

10:00 Pastoratsgudstjänst. Alla Präster & Kantorer medverkar
10:00 Pastoratsgudstjänst. Alla Präster & Kantorer medverkar

17-nov Tisdag

18:00 Orgelkonsert 
Frank Grzeskowiak
”Beethoven och Bach”

21-nov Lördag

15:00 och 19:00     
I Juletid. Konsert

22-nov Domsöndagen 14:00 Mässa  
(LS, BMB)

10:00 Mässa (TN, CB)
10:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

27-nov Fredag
15:00 Gudstjänst (LS)
Nya Solgården -  
Kyrkokören medv

mjölk
bröd
Äpple
Banan
yoggi

OBS!
Glöm inte webb-andakten kl. 18 på lördag.
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Så har sommaren nästan nått sitt slut. En hysterisk hetta 
i slutet av juni förbyttes till den kallaste juli i manna-
minne. Lite snopet för alla som har julisemester. Annars 
har coronaviruset präglat det mesta. Gamla är isolerade 
på äldreboenden. Ett sätt att vara rädda om våra äldsta, 
men också ett sätt att skapa ensamhet och avskildhet in-
för de sista dagarna för många. Visst, vi ska skydda varan-
dra, men ensamheten har ett livskvalitetspris för många. 
Frågan är inte enkel. När min mor dog så var hon utan 
oss anhöriga de sista dagarna av sitt liv. Mina barn och 
hennes sambo sedan 40 år frågar sig ständigt varför hon 
måste dö ensam. I vilket fall så blev hon snabbt sämre när 
vi inte längre fick vara hos henne.

Själv har jag varit sjuk i Covid-19. Eftersom jag är en 
riskgruppsmänniska, så var jag också rejält sjuk. Kanske 
borde jag ha varit inlagd på sjukhuset, men så blev det 
inte därför att vi visste att jag inte var tillräckligt sjuk. Det 
visste vi då, men senare har sjukvården ändrat sig så nu 
vet vi att jag skulle ha varit på sjukhuset. Min rådiga hus-
tru kurerade mig istället genom att ett par gånger varje 
dag ta med mig ut i stallet för ett arbetspass. Av hänsyn 
till mitt allmäntillstånd var det vissa dagar mindre tungt 
arbete för mig. Det var ändå alltid tillräckligt för att jag 
skulle hosta upp allt slem som samlades i mina lungor. 
Resultatet av min möda är att jag nu har antikroppar och 
immun mot viruset. Ett tag i alla fall. Ganska länge hop-
pas jag därför att ett vaccin inte ger en lika stark immuni-
tet som själva sjukdomen.

Coronaviruset har i flera månader präglat vår verksam-
het i kyrkan och kommer att påverka oss i vart fall i några 
månader till. Vi fortsätter att fira gudstjänst om vanligt. 
Enda skillnaden är att vi kommer att fira nattvard en 
gång i månaden i varje kyrka. Det blir lite annorlunda. 
Vinet kommer att serveras i plastmuggar. En för varje 
nattvardsgäst. Och brödet delas ut med nitrilhandskför-

sedda händer. Muggarna slänger vi i papperskorgen när 
vi går ut ur kyrkan.

Den verksamhet som riktar sig till barn i åldrarna 0 till 
15 år fortsätter som vanligt. Vi följer kommunens öp-
pethållande på dagis och skolor. För oss som är äldre har 
vi ingen verksamhet inomhus tills vidare. Utomhus går 
det att samlas och dricka kaffe, grilla korv och annat. Vi 
ska bara hålla ett fysiskt avstånd. Däremot tänker jag att 
det är bra för vår medmänniska om vi inte distanserar 
oss socialt. Alltför många upplever att man står utanför 
i dessa dagar. 

Vi fortsätter med dop, vigslar och begravningar som 
vanligt. 50 personer i kyrkan gäller, om inte staten kom-
mer mer andra regler. Det gäller i allt vi gör, att vi följer 
regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner. Om dessa ändras så ändrar vi också hur vi hanterar 
olika grupper och situationer. Vår önskan är att alla våra 
grupper där äldre samlas ska komma igång under hösten 
och att vi snart ska få höra våra körers toner i våra kyrkor. 

Med hjälp av varandra och med bön kommer vi att ta 
oss igenom den här fasen av coronavirusets härjningar 
och snart återgå till ett normalare liv. Kanske ska vi i fort-
sättningen avstå från att handhälsa och fortsättningsvis 
vara lika duktiga på att tvätta händerna som nu. 

Jag tror att Gud är med oss i denna pandemi oavsett 
om vi drabbas hårt eller om den sveper förbi oss nästan 
obemärkt. Jag tror att Gud är med oss oavsett om vi tror 
eller inte. Jag tror att Gud är med oss i pandemin och 
utan pandemin.

Guds välsignelse till er alla

Anders Vickman 
Kyrkoherde

K y r k o h e r d e n  h a r  o r d e t
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Det var en gång en gång och den  
gången blev grusad...
Under 2017 påbörjades bygget av en handikapp 
toalett på Våxtorps kyrkogård.

Detta blev en väldigt lång historia kantad med 
diverse problem. Det har sakta, mycket sakta gjort 
framsteg och överenskommelser med olika myndig-
heter om hur det ska fungera.

I skrivande stund är inte toaletten brukbar men 
jag hoppas och tror att när detta kyrkoblad landar 
i era brevlådor så är den i funktion. Ny, fräsch och 
förhoppningsvis till stor nytta i många år framöver.

Maria Mårtensson  
Fastighets & KyrkogårdsansvarigINFORMATIONSMÖTE

Skall Höks pastorat och Laholms pastorat gå samman?
Göteborgs stift utreder nu frågan. Vi i Församlingsrådet 
Veinge/Tjärby inbjuder till informationsmöte om detta 
vid två tillfällen: 
söndag den 13 sep efter gudstjänsten som börjar kl 10:00  
och onsdag  den 16 sep kl 19:00
Plats: Veinge Kyrka. Välkomna!
Församlingsrådet

Information Kyrkogård
Nu lider sommaren mot sitt slut och allt återgår till det 
vanliga. 

Vi har haft ett antal ungdomar som vanligt anställda i 
sommar som har hjälpt oss att hålla kyrkogårdarna fina. 

Alla har gjort ett gott jobb och vi tackar för det fina 
samarbetet.

De gravstenar som fortfarande är ”stolpade” ska läggas 
ned. Vi har skickat ut meddelande om att stenen behövs 
åtgärdas och har dessutom satt nytt ”rött” meddelande 
på varje stolpe. 

Nu kommer alla kyrkogårdar i pastoratet åtgärda dessa 
stenar. 

Dags att konfirmeras ?
Vi hade konfirmandinskrivning den 30 aug  
men det är inte försent att anmäla sig!
Kolla gärna info på vår hemsida  
www.svenskakyrkanhoks.se  
Under rubriken ”dop, konfirmation, vigsel, begravning” 
hittar du allt du behöver veta och rätt kontaktuppgifter !
  

Har du gillat oss på facebook?
Nu har vi funnits sedan i april på  
Facebook och Instagram och många  
”gillar oss” där och tar del av våra  
dagliga uppdateringar.  
Andakten som läggs ut varje lördag  
kl 18:00 på Facebook och i vår egen  
Youtubekanal, är också något vi 
gärna vill slå ett slag för.
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H a s s lö v  – V å x t o r p s  f ö r s a m l in g

K o n t a k t u p p g i f t e r  T e l e f o n
Komminister – Lennart Syk 0430-323 10
Kantor – Brittmari Bengtsson 323 21
Församlingsvärdinna Carolina V Pålsson 323 23
Pedagog – Evelina Arvidsson 323 39
Pedagog – Gun Skarbo 323 41
Pedagog – Cornelia Snäckå   323 22
Kyrkvaktmästare Våxtorp – Göran Amonsson 323 25
Kyrkvaktmästare Hasslöv – Bodil Svensson 323 06
Ordförande församlingsrådet -   
Lillemor Johnsson 303 52

E-postadresser till våra medarbetare finns på Höks 
pastorats hemsida: www.svenskakyrkanhoks.se

Hösthälsning
”Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också 
ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap 
med Fadern och hans son Jesus Kristus” (1Joh 1:3)

Kyrkan bygger på gemenskap. Från första början har 
människor samlats för att lyssna till Jesus-berättelser, för 
att be, lovprisa och dela måltid med varandra.

Coronaepidemin har inneburit nya förutsättningar för 
vår kyrkliga gemenskap. Vi tar inte i hand och kramar om 
varandra, vi håller avstånd. Men vi firar gudstjänst och vi 
hoppas att vi i höst eventuellt kan börja med våra sopplun-
cher och församlingsaftnar igen (Håll utkik i predikoturer 
och på Facebook) 

Lyhördhet och ödmjukhet behöver vi ha i rikt mått.
I höst planerar vi också att sätta igång med gudstjänst- 

firande på Nya Solgården vid Idrottens hus.
Ha en riktigt fin höst och jag hoppas att ses vid våra 

många verksamheter.
Lennart Syk, församlingspräst

V i  p l a n e r a r  f ö r  d e t t a :
När läget med covid/corona lättar så planerar vi för 
många aktiviteter

Här i Hasslöv/Våxtorp med: Församlingsaftnar / 
Soppluncher / Arbetskretsen mm. Det vi vill redan nu 
hälsa dig välkommen till är Öppen kyrka den 30/10, vi 
träffas i kyrkan och är max 50p i lokalen.

Vi planerar för LIVET, och återkommer i takt med att 
restriktionerna lättar.

Vi hoppas på det bästa.
Lillemor, Lennart och Brittmari
Uppdaterad programinfo varje vecka:  
Facebook | Instagram | Predikoturer

Kyrkis i Våxtorp
4-6 år
Torsdagar 08:00-09:45
Våxtorps församlingshem
           ___

Liten & Stor
0-5 år
Ingen föranmälan krävs.
Här träffas barn och föräldrar.
Vi har öppet Måndagar 9:00-11:15
           ___

Juniorer Hasslöv
åk 4 – åk 6
Torsdagar 14:30-17:00
Hasslövs församlingshem
           ___

Miniorer Hasslöv
F-klass-åk 3
Måndagar (OBS ny dag!) 13:30-16:00
Hasslövs församlingshem
           ___

Kompisklubben Våxtorp
F-klass-åk 6
Tisdagar  13:30-16:00
Våxtorps församlingshem

Mer viktig info om alla barngrupper – se
 www.svenskakyrkanhoks.se

Nya ljusstakar och vaser har köpts in till lilla altaret. De har  
bekostats av gåvor från Annie Perssons minnesfond och Cecilia  
och Josefina Nilssons minnesfond.

Tacksägelsedagen 11 oktober
Vi firar gudstjänster i höstsmyckade kyrkor!
Våxtorp familjegudstjänst kl.14:00, barnkören medverkar.  
Hasslöv gudstjänst kl.18:00, kyrkokören medverkar. 

Fredagen de 30 oktober har vi  
”Öppen kyrka” i våra kyrkor
Välkommen in för gemenskap, samtal eller en stunds still-
het. Öppet mellan 10:00 och 16:00
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V i  p l a n e r a r  f ö r  d e t t a :
När läget med covid/corona lättar så planerar vi för fler 
aktiviteter.
Här i Knäred/Hishult med Öppen gemenskap
och Fika för daglediga.
Den 30/10 kommer det att vara Öppen kyrka mellan
kl 10:00-16:00

Uppdaterad programinfo varje vecka:  
Facebook | Instagram | Predikoturer

K n ä r e d  – H i s h u l t  f ö r s a m l in g
Bästa läsare av Kyrkobladet! 
I Skrivande stund är inte restriktionerna hävda kring 
antalet besökande vid offentlig sammankomst (Max 50 
inkl. personal). Beslutet att inte servera fika i kyrkor och 
församlingshem kvarstår också. 

Det innebär att Öppen Gemenskap i Hishult och 
Knäred ligger på is, även Fika för daglediga i Knäred. Vi 
återkommer med den verksamheten då detta är möjligt.  
I sådant fall annonserar vi om det i dagspress och affischer 
samt på våra sociala medier. 

Med önskan om en god höst och varmt välkomna till 
våra gudstjänster. 
Thommy Niklasson, präst i Knäred-Hishults församling.
Så länge grundskolan håller öppet, fortsätter barnverksam-
heten som vanligt.

K o n t a k t u p p g i f t e r  T e l e f o n
Komminister – Thommy Niklasson 0430-323 38
Kantor – Charlotte Bachman 323 27
Församlingsvärdinna Hishult – 
Jeanette Johansson 070-693 20 07
Församlingsvärdinna Knäred –  
Carina Hilmersson 323 18
Pedagog – Louise Johansen 323 24
Pedagog – Emma Dahlström 323 12
Kyrkvaktmästare Hishult – 
Carl-Philip Rehnborg 323 26
Kyrkvaktmästare Knäred –  
Niklas Malmberg 323 28
Kyrkvaktmästare Knäred –  
Daniel Johansson 323 19
Ordförande församlingsrådet -   
Kerstin Isaksson Cronqvist 070-554 04 57

E-postadresser till våra medarbetare finns på Höks 
pastorats hemsida: www.svenskakyrkanhoks.se

NY mötesplats – Bebiscafé - Knäred  
0-5 år 
Torsdagar 9:00-10:30 
Knäreds församlingshem 
           ___

Kompisklubben Knäred
Åk F-6
Måndagar 13:00-15:30
Knäreds församlingshem 
           ___

Liten & Stor Hishult
0-5 år
Tisdagar  kl 9:00-11:15
Hishults församlingshem
           ___

Kompisklubben Hishult
Åk F-6
Tisdagar 13:30-16:00
Hishults församlingshem

Mer viktig info om alla barngrupper – se
 www.svenskakyrkanhoks.se

Tommy Nilsson konsert
Konserten med Tommy blev framflyttad till den 11 sep
men pga att läget är oförändrat så har vi fått ett nytt
konsertdatum som är den 6 feb 2021.

Kyrktornet i Knäred
Lite färg piggar alltid upp tillvaron brukar man säga 
och här får sig Knäreds kyrktorn lite mera vitt.
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Med reservation för ändringar. Uppdaterade uppgifter finns på hemsidan och facebook. Predikoturerna i HP samt på affischer vid våra kyrkor.

Dat Dag i  
kyrkoåret

Hasslöv Våxtorp Knäred Hishult Ränneslöv Ysby Veinge Tjärby Mästocka

06-sep 13 e trefaldig-
het

10:00 Gudstjänst 
(LS,BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

14:00 Mässa (LS, BMB) 10:00 Gudstjänst   
(TN, CB mfl) NYINVIG-
NING av Tjärby Kyrka 
efter renovering

13-sep 14 e trefaldig-
het

14:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

14:00 Mässa (ÅC, VH) 10:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)

10:00 Mässa (ÅC, VH)

20-sep 15 e trefaldig-
het

10:00 Mässa 
(AMD,PEJ)

10:00 Mässa  (ÅC, VH) 14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)  
Barnkören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, VH)

25-sep Fredag 15:00 Gudstjänst (LS)
på Nya Solgården

27-sep 16 e trefaldig-
het

10:00 Mässa (LS) 11:00 Gudstjänst  
(C-SB, CB) OBS tiden, 
Kyrkokören medv

14:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

04-okt Den helige 
Mikaels dag

10:00 Familjeguds-
tjänst (LS,BMB)
Miniorer o Kompis-
klubb medverkar

10:00 Familjeguds-
tjänst (TN, CB)

14:00 Familjeguds-
tjänst (LS, BMB) Barn-
grupperna medverkar

14:00 Familjegudstjänst 
(TN, CB)

11-okt Tacksägelse-
dagen

18:00 Skördeguds-
tjänst (LS, BMB)
Kyrkokören medverkar

14:00 Skördeguds-
tjänst (LS, BMB)
Barnkören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, CB)

18:00 Gudstjänst  
(ÅC, CB) Kyrkokören 
medverkar

18:00 Konsert "Leva 
livet" (AMD, PEJ)

14:00 Skördegudstjänst 
(AMD,PEJ) 
Kyrkokören medverkar

10:00 Mässa (ÅC, VH)

18-okt 19 e trefaldig-
het

14:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

10:00 Mässa (ÅC, VH) 10:00 Mässa  
(AMD, PEJ)

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, VH)

25-okt 20 e trefaldig-
het

10:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Mässa  
(TN, CB)

14:00 Mässa (LS, BMB) 10:00 Mässa (TN, CB)

30-okt Fredag 10:00-16:00 Öppen 
kyrka

10:00-16:00 Öppen 
kyrka
15:00 Gudstjänst Nya 
Solgården (LS)

10:00-16:00 Öppen 
kyrka

10:00-16:00 Öppen 
kyrka

Gravsmyckningsdag 
10:00-16:00

Gravsmyckningsdag 
10:00-16:00

12:00-17:00 Öppen 
kyrka

12:00-17:00 Öppen 
kyrka
19:00 Minnesgudstjänst 
(ÅC, VH)

12:00-17:00 Öppen 
kyrka

31-okt Alla Helgons 
dag

10:00 Mässa  
(LS, BMB)

18:00 Minnesguds-
tjänst (TN, CB)
Kyrkokören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)

13:30 Gudstjänst  
(TN, CB)

01-nov Sönd e alla 
helgons dag

16:00 Minnesguds-
tjänst (LS, BMB)  
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesguds-
tjänst (LS, BMB)
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesguds-
tjänst (ÅV, VH)
Kyrkokören medverkar

16:00 Minnesguds-
tjänst (AMD, PEJ) 
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesgudstjänst 
(AMD, PEJ) Kyrkokören 
medverkar

16:00 Minnesgudstjänst 
(ÅC, VH)

08-nov 22 e trefaldig-
het

10:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

14:00 Mässa (ÅC, VH) 14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)
Barnkören medverkar

10:00 Mässa  
(ÅC, VH)

15-nov Sönd f. Dom-
sönd. Kyrk-
värdssöndag

10:00 Pastoratsgudstjänst. Alla Präster & Kantorer medverkar 10:00 Pastoratsgudstjänst. Alla Präster & Kantorer medverkar

17-nov Tisdag 18:00 Orgelkonsert 
Frank Grzeskowiak
”Beethoven och Bach”

21-nov Lördag 15:00 och 19:00     
I Juletid. Konsert

22-nov Domsöndagen 14:00 Mässa  
(LS, BMB)

10:00 Mässa (TN, CB) 10:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

27-nov Fredag 15:00 Gudstjänst (LS)
Nya Solgården -  
Kyrkokören medv
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Präster: AV – Anders Vickman, LS – Lennart Syk, TN – Thommy Niklasson, ÅC – Åsa Carmesund, AMD – Anna Maria Dencker
Musiker: PEJ – Per-Erik Jansson, BMB – Brittmari Bengtsson, CB – Charlotte Bachman, VH – Viveca Hedman

H ö s t e n s  g u d s t j ä n s t e r  2 0 2 0
Dat Dag i  

kyrkoåret
Hasslöv Våxtorp Knäred Hishult Ränneslöv Ysby Veinge Tjärby Mästocka

06-sep 13 e trefaldig-
het

10:00 Gudstjänst 
(LS,BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

14:00 Mässa (LS, BMB) 10:00 Gudstjänst   
(TN, CB mfl) NYINVIG-
NING av Tjärby Kyrka 
efter renovering

13-sep 14 e trefaldig-
het

14:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

14:00 Mässa (ÅC, VH) 10:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)

10:00 Mässa (ÅC, VH)

20-sep 15 e trefaldig-
het

10:00 Mässa 
(AMD,PEJ)

10:00 Mässa  (ÅC, VH) 14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)  
Barnkören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, VH)

25-sep Fredag 15:00 Gudstjänst (LS)
på Nya Solgården

27-sep 16 e trefaldig-
het

10:00 Mässa (LS) 11:00 Gudstjänst  
(C-SB, CB) OBS tiden, 
Kyrkokören medv

14:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

04-okt Den helige 
Mikaels dag

10:00 Familjeguds-
tjänst (LS,BMB)
Miniorer o Kompis-
klubb medverkar

10:00 Familjeguds-
tjänst (TN, CB)

14:00 Familjeguds-
tjänst (LS, BMB) Barn-
grupperna medverkar

14:00 Familjegudstjänst 
(TN, CB)

11-okt Tacksägelse-
dagen

18:00 Skördeguds-
tjänst (LS, BMB)
Kyrkokören medverkar

14:00 Skördeguds-
tjänst (LS, BMB)
Barnkören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, CB)

18:00 Gudstjänst  
(ÅC, CB) Kyrkokören 
medverkar

18:00 Konsert "Leva 
livet" (AMD, PEJ)

14:00 Skördegudstjänst 
(AMD,PEJ) 
Kyrkokören medverkar

10:00 Mässa (ÅC, VH)

18-okt 19 e trefaldig-
het

14:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

10:00 Mässa (ÅC, VH) 10:00 Mässa  
(AMD, PEJ)

14:00 Gudstjänst  
(ÅC, VH)

25-okt 20 e trefaldig-
het

10:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Mässa  
(TN, CB)

14:00 Mässa (LS, BMB) 10:00 Mässa (TN, CB)

30-okt Fredag 10:00-16:00 Öppen 
kyrka

10:00-16:00 Öppen 
kyrka
15:00 Gudstjänst Nya 
Solgården (LS)

10:00-16:00 Öppen 
kyrka

10:00-16:00 Öppen 
kyrka

Gravsmyckningsdag 
10:00-16:00

Gravsmyckningsdag 
10:00-16:00

12:00-17:00 Öppen 
kyrka

12:00-17:00 Öppen 
kyrka
19:00 Minnesgudstjänst 
(ÅC, VH)

12:00-17:00 Öppen 
kyrka

31-okt Alla Helgons 
dag

10:00 Mässa  
(LS, BMB)

18:00 Minnesguds-
tjänst (TN, CB)
Kyrkokören medverkar

14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)

13:30 Gudstjänst  
(TN, CB)

01-nov Sönd e alla 
helgons dag

16:00 Minnesguds-
tjänst (LS, BMB)  
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesguds-
tjänst (LS, BMB)
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesguds-
tjänst (ÅV, VH)
Kyrkokören medverkar

16:00 Minnesguds-
tjänst (AMD, PEJ) 
Kyrkokören medverkar

18:00 Minnesgudstjänst 
(AMD, PEJ) Kyrkokören 
medverkar

16:00 Minnesgudstjänst 
(ÅC, VH)

08-nov 22 e trefaldig-
het

10:00 Gudstjänst 
(AMD, PEJ)

14:00 Mässa (ÅC, VH) 14:00 Gudstjänst  
(AMD, PEJ)
Barnkören medverkar

10:00 Mässa  
(ÅC, VH)

15-nov Sönd f. Dom-
sönd. Kyrk-
värdssöndag

10:00 Pastoratsgudstjänst. Alla Präster & Kantorer medverkar 10:00 Pastoratsgudstjänst. Alla Präster & Kantorer medverkar

17-nov Tisdag 18:00 Orgelkonsert 
Frank Grzeskowiak
”Beethoven och Bach”

21-nov Lördag 15:00 och 19:00     
I Juletid. Konsert

22-nov Domsöndagen 14:00 Mässa  
(LS, BMB)

10:00 Mässa (TN, CB) 10:00 Mässa  
(LS, BMB)

14:00 Gudstjänst  
(TN, CB)

27-nov Fredag 15:00 Gudstjänst (LS)
Nya Solgården -  
Kyrkokören medv
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R ä n n e s lö v  – Y s b y  f ö r s a m l in g

K o n t a k t u p p g i f t e r  T e l e f o n
Komminister Anna Maria Dencker    0430-323 37
Kantor – Per-Erik Jansson 323 11
Församlingsvärdinna Susanne Hultin 323 36
Pedagog – Gun Skarbro 323 41
Pedagog – Evelina Arvidsson 323 39
Pedagog – Tina Nilsson   323 35
Ränneslövs församlingshem, Prästgården 220 53
Ränneslövs kyrka och kyrkogård 225 68
Kyrkvaktmästare Ränneslöv –  
Christer Karlsson 323 15
Ysby Kyrka och kyrkogård 623 35
Kyrkvaktmästare Ysby – Sara Linderoth 323 14
Prästgårdskaffe  och Arbetskretsen 
Kontaktperson Karin Johansson  076-10 79 865
Ordförande Församlingsrådet  
Bodil Wiktorsson Bengtsson  070-172 18 65 

E-postadresser till våra medarbetare finns på Höks 
pastorats hemsida: www.svenskakyrkanhoks.se

V i  p l a n e r a r  f ö r  d e t t a :
När läget med covid/corona lättar så planerar vi för 
många aktiviteter
Här i Ränneslöv/Ysby med: 
Arbetskretsen / Prästgårdskaffe mm.
Det vi vill redan nu hälsa dig välkommen till är våra 
konserter som sker i kyrkan och vi tar max 50p i 
lokalen.
Uppdaterad programinfo varje vecka:  
Facebook | Instagram | Predikoturer

Liten & Stor
0-5 år
Ingen föranmälan krävs.
Här träffas barn och föräldrar.
Vi har öppet Måndagar 9:00-11:30
Frukost serveras 9:00-10:00
           ___

Kyrkis
4-6 år
Tisdagar (OBS! Ny dag) 
För barnen i Ysby  09:15-10:40
För barnen i Ränneslöv/Vallberga  08:00-09:45
           ___

Miniorer
F-klass-åk 3
Tisdagar (OBS! Ny dag)
För barnen i Ränneslöv/Vallberga 13:30-16:00
Onsdagar
För barnen i Ysby 13:00-15:30
           ___

Juniorer
Åk 4-6
Måndagar 13:30-16:00

Mer viktig info om alla barngrupper – se
 www.svenskakyrkanhoks.se

Anna Maria Dencker arbetar som präst i Ränneslöv/
Ysby och hon kan i korta ord beskrivas så här:
Med rötter i den skånska myllan där hon bor med 
sina barn och en katt är Anna Maria en frisk fläkt 
som gärna tar fiolen med sig i både arbete och um-
gänge.

Jobbat som både lärare och terapeut och prästvigdes 
för 18 år sedan.

Trivs med att finnas i vår bygd och få finnas till 
hands i tjänst för både Gud och medmänniskor.
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V e in g e  – T j ä r b y  f ö r s a m l in g

K o n t a k t u p p g i f t e r  T e l e f o n
Präst – Åsa Carmesund     0430-323 09
Kantor – Viveca Hedman 0430-323 16
Vikarierande kantor Gunnar Nilsson 070-591 90 96
Församlingsvärdinna Ann Christiansson 323 31 
Musikpedagog – Anders Nylander  323 17
Pedagog – Louise Johansen 323 24
Pedagog – Emma Dahlström 323 12
Kyrkvaktmästare Veinge – Martin Larsson  323 34
Vikarierande kyrkvaktmästare Veinge –  
David Malmberg 323 30
Kyrkvaktmästare Tjärby – Inger Carlsson 323 33
Kyrkvaktmästare Mästocka – 
Mathias Svensson  323 40
Ordförande Församlingsrådet  
Mikael Sandén  076-046 26 28
E-postadresser till våra medarbetare finns på Höks  
pastorats hemsida: www.svenskakyrkanhoks.se 

Liten & Stor 
0-5 år
Tisdagar  kl 9:00-11:15
Veinge församlingshem
           ___

Kompisklubben
Åk F-6
Onsdag 13:30-16:00
Veinge församlingshem

Mer viktig info om alla barngrupper – se 
 www.svenskakyrkanhoks.se

V i  p l a n e r a r  f ö r  d e t t a :
När läget med covid/corona lättar så planerar vi för 
många aktiviteter
Här i Veinge med: Träffpunkt / Kom och sjung / 
Samtala om tro / Filmklubb och Vuxenpyssel mm. 
Det vi vill redan nu hälsa dig välkommen till är våra 
föreläsningskvällar som vi kallar; Nyfiken på…
Två gånger under hösten i kyrkan med max 50p.
Uppdaterad programinfo varje vecka:  
Facebook | Instagram | Predikoturer

Nyfiken på
två måndagskvällar under hösten kommer vi att samlas  
för att lyssna på något intressant föredrag.  
Plats i Veinge kyrka
28 sep  kl 18:30  Ulf Carmesund  Palestinafrågan ur ett 
teologiskt perspektiv
23 nov  kl 18:30  Annika Hamrud om religiös fundamen-
talism, och vad detta fått för konsekvenser i Uganda.

Livsglädjegruppen  
är igång och träffas på ett Covidsäkrat vis, företrädesvis 
utomhus varannan tisdag. Utflykt till länsmuseet, Bou-
lespelande m m har stått på schemat.
Njut av några ”goa” bilder från deras facebookgrupp.

Även kyrkklockor behöver fixas
En visare på kyrkklockan i Veinge hade ramlat ned och 
utsikten från kyrktornet får representera denna incident.
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N u  h a r  d e n  b l i v i t  r e n o v e r a d  
Vi har gjort en stor invändig renovering med många  

åtgärder. Bland annat, nytt ljus och ljud och ny HWC-toalett. Alla 
ytskikt är målade och många inventarier är konserverade. Vi kommer i 

höst att åter börja ha gudstjänster i kyrkan, se kalendern. Inger Carlsson, 
vaktmästare, har varit en sammanhållande länk sedan projekteringen 
2012-2014. Det är har varit ett gott samarbete med entreprenörerna 

som alla har haft en vilja att det ska bli ett gott slutresultat.
Det är så roligt att åter ta Tjärby kyrka i bruk.

(Maria Mårtensson  
Fastighets & Kyrkogårdsansvarig)

Högtidlig Nyinvigning  
Söndag den 6 sep  

med gudstjänst kl 10:00

T j ä r b y  k y r k a
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Hasslöv/Våxtorp
Barnkören startar ons. 2/9 kl.13:45 och
Kyrkokören statar to. 3/9 kl.19:00 
i Våxtorps församlingshem
Alla körsångare är välkomna!!!!
Britmari Bengtsson, 0430-323 21 

___

Knäred-Hishults
Torsdagen den 27 augusti kl 18:30 ses vi i Hishults 
kyrka på den första körövningen för höstterminen.  
Varmt välkommen! 
Charlotte Bachman, 0430-323 27

___

Ränneslöv - Ysby
Pigg på att sjunga i kör?
Kyrkokören övar i Ränneslövs prästgård 
ONSDAGAR kl 19:00 (med start den 26/8)
Barnkören övar i Ysby kyrka 
TISDAGAR kl 15:15 ( med start den 1/9)
Per-Erik Jansson, 0430-323 11

___

Veinge Tjärby
Torsdag den 8 okt kl 19:00 smygstartar vi så äntligen 
kyrkokören igen på ett Coronasäkert vis.
Vi övar och sjunger utspridda i Veinge kyrka där det är 
gott om plats och högt i tak.
Gamla som nya körsångare hälsas hjärtligt välkomna !
Viveca Hedman, 0430-323 16

Beethoven och Bach
Tisdagen den 17 november kl 18.00 är det orgelkonsert 
med Frank Grzeskowiak i Hishults kyrka. 
Programmet innehåller kända stycken av två av musi-
kens största mästare och med särskild tonvikt på Beetho-
ven som i år har 250-årsjubileum. 

Konsert Leva Livet
söndag 11/10 Stödgala för diabetes
Maria Albjär mfl  (Ränneslövs kyrka)

___

I Juletid konserter
Lördag 21/11 kl 15:00 & 19:00 i Ränneslövs kyrka
Ysby-Rännelövs kyrkokör i samarbete med gospelkören 
Hope and Glory från Ängelholm.
Instrumentalister och solister.

M u s ik  i  p a s t o r a t e t

K o n s e r t e rK Ö R S TA R T  f ö r  h ö s t t e r m in e n !



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

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.


