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Efter ett och ett halvt år i Coronavirusets skugga skymtar 
en lättnad när det gäller de restriktioner som begränsat 
våra liv. Vi kanske rent av är på väg mot ett normalt liv 
på det gamla viset, som det var före Covid 19. Samtidigt 
pratar man om att det kan komma en fjärde våg. Så kan-
ske får vi ställa in oss på lite fler restriktioner igen under 
hösten. Då får det normala livet vänta ett tag till. Frågan 
är väl om livet kan bli likadant som före Coranatiden  
eller om spåren av restriktionerna och viruset kommer 
att påverka oss också en bit in i framtiden. 

Under den tid som gått har vi fått lära oss mycket om 
skörhet och osäkerhet. Några har upplevt en rädsla av 
existentiellt mått. Det har inte bara handlat om oss själva 
utan också om samhällets skörhet och om osäkerhet om 
vad som händer runt omkring oss och hur det påverkar 
oss. De svagaste i samhället har fått en ny och inte sällan 
tydlig påminnelse om att de är svagast.

En blick ut i världen ger en tydlig bild av hur de som 
hade det svårast med fattigdom, utanförskap, arbete och 
förföljelser har drabbats hårdast av viruset och restrik-
tioner. De som lever ur hand i mun har inga marginaler 
och under restriktionerna har de marginalerna nästan 
helt försvunnit. Fattigdomen har ökat dramatisk under 
det senaste året. Skolor har varit stängda och många av 
de fattigaste barnen har förlorat hela sin skolgång och 
för de flesta också möjligheten till en chans att ge sina 
liv andra möjligheter än vad deras föräldrar hade. Det 
verkar som att kampen för ett rättvisare och jämlikare 
samhälle har förflyttats från 2020-talet tillbaks till en bit 
in på 1900-talet. 

På så sätt utgör Coronaviruset ett hot mot det moder-
na samhället. Minskad utbildning och minskade resurser 
innebär också ökad mottaglighet för enkla lösningar och 
på både individ och samhällsnivå. En frustrerad individ 
och en frustrerad befolkning söker saker som förbättrar 
deras livssituation och man söker bland det som finns 
nära, det man känner till. Ibland leder löftena om bättre 
framtid åt motsatt håll. Mot inskränkningar i viktiga sa-
ker som skola, rätten till självbestämmande, rätten att 
utrycka sig, kort sagt rätten att utan inskränkningar bli 
behandlad värdigt och rättvist.  

För mig är den kristna tron en tro på Gud som i Jesus 
Kristus vill upprätta och stärka oss. I orden: Du skall 
älska din nästa som dig själv! finns att vi inte ska sätta 
upp några gränser för vem som är vår nästa. Vi är alla 
människor som är skapta till Guds avbild och alla har vi 
har lika värde. I denna maning till oss ligger både frihet 
och ansvar. En svår akt att genomföra. Inte minst med 
tanke på att vi har begränsningar, både medfödda och 
sådant vi har lärt oss på vår väg genom livet. Visst händer 
det att vi gör det onda vi inte vill göra, men inte det goda 
vi vill göra. Det är en erfarenhet vi alla har gjort och gör 
men vi får förlita oss på tanken i Romarbrevet 

”Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det 
onda med det goda” oavsett om det gäller oss själva eller 
någon annan.

Anders Vickman,  
kyrkoherde

Kyrkoherden har ordet

Nu är det dags för det 
viktiga kyrkovalet!

I dagarna har det kommit en rikstäckande 
kyrkovalstidning i brevlådan där du kan  

läsa om de lokala alternativen, de så kallade 
nomineringsgrupperna.

Mer information om dom finns även på vår 
hemsida, svenskakyrkanhoks.se och  

klicka in på ”Kyrkoval 2021”

Vallokaler 
Söndagen den 19 september håller följande vallokaler 
öppet klockan 11.00–13.00 och 16.00–20.00. 
Knäred: Församlingshemmet, Kyrkvägen 15 
Hishult: Församlingshemmet, Tingsbackevägen 3 
Ränneslöv/Ysby: Prästgården, Byvägen 6 Ränneslöv 
Våxtorp/Hasslöv: Församlingshemmet Kyrkvägen 13 
Våxtorp 
Veinge/Tjärby: Församlingshemmet Veinge By, Veinge 

Förtidsrösta här 
Förtidsröstning kan ske på Pastorsexpeditionen Brödå-
kravägen 15 i Ysby enligt följande: Den 6/9–10/9 samt 
den 13/9–18/9 klockan 10.00–12.00. Torsdagen den 9/9 
och den 16/9 även öppet klockan 17.00–20.00. 

Expeditionen har öppet 
Nytt för i år är, att på valdagen den 19/9 håller expeditio-
nen öppet klockan 11.00–15.00 och 18.00–20.00! Vi vill 
också påminna om, att i kyrkovalet har alla som fyllt 16 år 
rösträtt och vi ser fram emot ett högt valdeltagande!
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Barnverksamheten

Äntligen, som vi har längtat! Välkommen till höstens barnverk-
samheter!

Lyckans fjäril- sätter sig på axeln på den som har tid att vänta.

Liten & stor 0-5 år
Ingen föranmälan krävs.
Här träffas barn och föräldrar.
Våxtorps församlingshem
Måndagar 9:00-11:00
Ränneslövs prästgård
Måndagar 9:00-11:00
Veinge församlingshem
Tisdagar 9:00-11:00
Hishults församlingshem
Tisdagar 9:00-11:00

Kyrkis 4-6 år
Ränneslövs prästgård
Tisdagar 9:15 – 10:40
Ysbybarn hämtas och lämnas på Möllan
9:00-10:50

Miniorer F-klass –åk.3
Ränneslövs prästgård
Måndagar 13:30 – 16:00
Hämtas på Vallbergaskolan.
Ysbybarn i prästgården
Tisdagar 12:45 – 15:30
Hämtas och lämnas på Ysbyskolan.
Våxtorps församlingshem
Onsdagar 13:30 -16:00
Hämtas på Våxtorpsskolan.

Juniorer åk 4 –åk 6
Ränneslövs prästgård
Måndagar 14:30-17:00
Hämtas på Vallbergaskolan.

Kompisklubb F-klass –åk 6
Knäreds församlingshem
Måndagar 13:30-16:00
Hämtas på Knäredsskolan
Hishults församlingshem
Tisdagar 13:30 – 16:00
Hämtas på Hishultsskolan.

Veinge församlingshem
Onsdagar 14:30-17:00
Hämtas på Veingeskolan.
Hasslövs församlingshem
Torsdagar 13:30-16:00

Gudstjänst med små och stora. 
3/10 Helige Mikaels dag.
10:00 Hishult och Hasslöv
14:00 Tjärby och Ysby.

Höstlovsaktivitet
Torsdag 4/11
Bio Maxim Laholm

Då vi har ett maxtak på deltagare i våra grupper kan 
man inte anmäla sig via webben utan vi släpper de  
lediga platser vi ev får den 23:e aug
Maila gärna in ditt intresse så hör vi av oss    
(gun.skarbro@svenskakyrkan.se)

Pedagoger Kontaktuppgifter
Norra distriktet Veinge: Emma Dahlström 0430-323 12
 emma.dahlstrom@svenskakyrkan.se
 Knäred: Susanne Hultin 0430-323 24
 susanne.hultin@svenskakyrkan.se
Södra distriktet Våxtorp: Rebecca Johansen 0430-323 22
 rebecca.johansen@svenskakyrkan.se
 Ränneslöv: Tina Nilsson 0430-323 35
 tina.nilsson@svenskakyrkan.se
 Arbetsledare: Gun Skarbro 0430-323 41
 gun.skarbro@svenskakyrkan.se
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Höstens gudstjänster 2021

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 Ränneslöv Ysby Knäred Hishult Veinge Tjärby Mästocka Dat

05-sep 14:e trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 18:00 Musik i som-
markväll

05-sep

12-sep 15:e trefaldighet 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 12-sep

16-sep Måndag 13:30 Arbetskretsen 16-sep

19-sep 16:e trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 19-sep

26-sep 17:e trefaldighet 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 14:00 Mässa 26-sep

03-okt Den helige Mika-
els dag

10:00 Familjeguds-
tjänst
Barngrupper o Barn-
kör medv

14:00 Familjeguds-
tjänst

10:00 Familjeguds-
tjänst

14:00 Familjeguds-
tjänst

03-okt

05-okt Tisdag 19:00 Musik i höstkväll
Gunilla Josefsson, 
Dan Winde

11:00 Caféträff 05-okt

10-okt Tacksägelseda-
gen

18:00 Skördeguds-
tjänst
Kyrkokören medv

14:00 Skördeguds-
tjänst
Kyrkokören medv

10:00 Skördeguds-
tjänst
Kyrkokören medv

10:00 Gudstjänst 18:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10-okt

11-okt Måndag 19:00 Filmkväll i
församlingshemmet

11-okt

17-okt 20:e trefaldighet 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 11:00 Mässa
Församlingsdag med 
Carl-Sixten Block, 
Lunch i f-hemmet 
efteråt

14:00 Gudstjänst 17-okt

19-okt Tisdag 19:00 Församlings-
afton

11:00 Caféträff 19-okt

21-okt Torsdag 13:30 Arbetskretsen 21-okt

24-okt 21:e trefaldighet 10:00 Familjemässa
Barngrupper o Barn-
kör medv

14:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 14:00 Mässa 24-okt

31-okt 22:e trefaldighet 14:00 Mässa 18:00 Hela kyrkan 
sjunger
Sten-Arnes orkester

10:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 31-okt

03-nov Onsdag 14:30 Konsert för 
barn. Musik med
Astrid Lindgrens texter

03-nov

05-nov Fredag 10:00-16:00 Öppen 
kyrka
Kaffeservering i 
kyrkan

10:00-16:00 Öppen 
kyrka
Kaffeservering i 
kyrkan

19:00 Minnesguds-
tjänst

05-nov

06-nov Alla helgons dag 18:00 Minnesguds-
tjänst

16:00 Minnesguds-
tjänst

18:00 Minnesguds-
tjänst

14:00 Minnesguds-
tjänst

06-nov

07-nov Söndagen e. Alla 
helgons dag

18:00 Minnesguds-
tjänst
Kyrkokören medv

16:00 Minnesguds-
tjänst
Kyrkokören medv

18:00 Minnesguds-
tjänst

14:00 Minnesguds-
tjänst

07-nov

09-nov Tisdag 11:00 Caféträff 09-nov

14-nov Sönd. f. domssön. 10:00 Mässa 14:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14-nov

15-nov Måndag 19:00 Filmkväll 15-nov

16-nov Tisdag 19:00 Församlings-
afton

16-nov

18-nov Torsdag 13:30 Arbetskretsen 18-nov

21-nov Domssöndagen 10:00 Mässa
Pastoratsdag

21-nov



5

Höstens gudstjänster 2021
Dat Dag i 

kyrkoåret
Hasslöv Våxtorp Ränneslöv Ysby Knäred Hishult Veinge Tjärby Mästocka Dat

05-sep 14:e trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 18:00 Musik i som-
markväll

05-sep

12-sep 15:e trefaldighet 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 12-sep

16-sep Måndag 13:30 Arbetskretsen 16-sep

19-sep 16:e trefaldighet 14:00 Mässa 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 19-sep

26-sep 17:e trefaldighet 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 14:00 Mässa 26-sep

03-okt Den helige Mika-
els dag

10:00 Familjeguds-
tjänst
Barngrupper o Barn-
kör medv

14:00 Familjeguds-
tjänst

10:00 Familjeguds-
tjänst

14:00 Familjeguds-
tjänst

03-okt

05-okt Tisdag 19:00 Musik i höstkväll
Gunilla Josefsson, 
Dan Winde

11:00 Caféträff 05-okt

10-okt Tacksägelseda-
gen

18:00 Skördeguds-
tjänst
Kyrkokören medv

14:00 Skördeguds-
tjänst
Kyrkokören medv

10:00 Skördeguds-
tjänst
Kyrkokören medv

10:00 Gudstjänst 18:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10-okt

11-okt Måndag 19:00 Filmkväll i
församlingshemmet

11-okt

17-okt 20:e trefaldighet 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 11:00 Mässa
Församlingsdag med 
Carl-Sixten Block, 
Lunch i f-hemmet 
efteråt

14:00 Gudstjänst 17-okt

19-okt Tisdag 19:00 Församlings-
afton

11:00 Caféträff 19-okt

21-okt Torsdag 13:30 Arbetskretsen 21-okt

24-okt 21:e trefaldighet 10:00 Familjemässa
Barngrupper o Barn-
kör medv

14:00 Gudstjänst 10:00 Mässa 14:00 Mässa 24-okt

31-okt 22:e trefaldighet 14:00 Mässa 18:00 Hela kyrkan 
sjunger
Sten-Arnes orkester

10:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 31-okt

03-nov Onsdag 14:30 Konsert för 
barn. Musik med
Astrid Lindgrens texter

03-nov

05-nov Fredag 10:00-16:00 Öppen 
kyrka
Kaffeservering i 
kyrkan

10:00-16:00 Öppen 
kyrka
Kaffeservering i 
kyrkan

19:00 Minnesguds-
tjänst

05-nov

06-nov Alla helgons dag 18:00 Minnesguds-
tjänst

16:00 Minnesguds-
tjänst

18:00 Minnesguds-
tjänst

14:00 Minnesguds-
tjänst

06-nov

07-nov Söndagen e. Alla 
helgons dag

18:00 Minnesguds-
tjänst
Kyrkokören medv

16:00 Minnesguds-
tjänst
Kyrkokören medv

18:00 Minnesguds-
tjänst

14:00 Minnesguds-
tjänst

07-nov

09-nov Tisdag 11:00 Caféträff 09-nov

14-nov Sönd. f. domssön. 10:00 Mässa 14:00 Gudstjänst 14:00 Gudstjänst 10:00 Gudstjänst 14-nov

15-nov Måndag 19:00 Filmkväll 15-nov

16-nov Tisdag 19:00 Församlings-
afton

16-nov

18-nov Torsdag 13:30 Arbetskretsen 18-nov

21-nov Domssöndagen 10:00 Mässa
Pastoratsdag

21-nov
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Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Anders Vickman
Telefon:  0735-33 61 80
E-post:  anders.vickman@svenskakyrkan.se
Foto omslag: Rebecca Johansen
Tryck: Veinge Tryckeri

Hur går vi vidare?
Som alltid när faran är över och kalabaliken lagt sig gäller 
det att komma tillbaka till verkligheten till en värld utan 
pest och elände. Frågan är ju om vi någonsin kommer att 
komma vidare, kommer jag kunna gå in i ett köpcentrum 
utan känslan att jag behöver mask och undra var sprut-
stationerna är? Såg att de tagit bort spriten från apoteket i 
Laholm och jag kände mig lite äcklad, skall jag ta i något 
utan att först sprita mina händer?

Vi här i Hök tror på att öppna försiktigt och långsamt, 
på samma sätt som vi stängde försiktigt och långsamt, 
inget blir bättre av att plötsligt stänga ner och inget blir 
bättre av att vi plötsligt tror att allt är tillbaka som det all-
tid varit. Vi kommer att behålla nuvarande begränsningar 
i kyrkorna ett tag till 50 personer i Veinge, Tjärby, Hasslöv 
och Våxtorp, 30 personer i Ysby och Mästocka i de andra 
Ränneslöv, Knäred och Hishult gäller det 70 personer. 

Även om vi från och med mitten av augusti kommer 
tillåta att ha sittande minnesstunder i de flesta av våra 
församlingshem, gäller ju fortfarande att vi måste hålla 
avstånd och respektera varandra. 

Vi tänker oss principen av max ca 20p sittande i varje 
församlingshem men gör en riskanalys för varje lokal, som 
sen kan komma att ändras under hösten utifrån FHM:s 
riktlinjer.

Covid är inte borta, och även om vi fullvaccinerade 
inte dör i samma utsträckning, så kan vi bli smittade och 
smitta andra som av olika orsaker inte har kunnat eller 
velat vaccinera sig. Omsorgen om varandra måste vara det 
viktigaste, inte att vi skall träffas och umgås även om vi 
alla längtar efter detta igen. 

                        

Kontaktuppgifter
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 Pettersson
Telefon:  0430-323 07
E-post:  maria.pettersson3@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. 
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Musikverksamheten

Hasslöv-Våxtorps Kyrkokör
Kören startar torsdagen den 2/9 kl 19:00 i Våxtorps
församlingshem. Nya och gamla sångare är hjärtligt 
välkomna!
Körledare: Charlotte Bachman 0430-323 21

Knäred-Hishults kyrkokör 
övar på torsdagar kl 18:30 i Hishults 
församlingshem under höstterminen och i Knäreds för-
samlingshem under vårterminen.  
Körledare: Per-Erik Jansson 0430 – 323 27

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 Gamla och nya körsångare 
är välkomna.
Körledare: Viveca Hedman 0430-323 16

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, en 
konsert för barn 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 tillsammans med Kompisklubben 
under höstlovet. 
Hör av dig till Charlotte Bachman 0430- 323 21, om 
ditt barn ska vara med i barnkören. Välkommen!

Barnkören i Veinge-Tjärby
Nystart av barnkör i Veinge församlingshem för barn 
F-klass-åk 3
Onsdagar kl 13:45-14:30
Körledare: Viveca Hedman  0430-323 16

Barnkören i Knäred-Hishult
Barnkören för barn i åldrarna 7-12 år
Övar på tisdagar 16:30-17:30 i Hishults församlingshem.
Körledare: Per-Erik Jansson  0430-323 27

Musik i höstkväll
Konsert med Gunilla Josefsson och Dan Winde, sång
5 oktober kl 19:00 i Våxtorps kyrka. Andakt. Fri entré. 
Om Corona-restriktionerna står kvar finns möjlighet till 
förbokning onsdagen den 29 september kl 10:00-16:00 
på 0430-323 21 (Charlotte).

Och nu så vill jag sjunga!
Konsert för barn med musik ur sångskatten med Astrid 
Lindgrens texter. Gamla och unga är välkomna och kon-
serten är också en del i Hasslöv-Våxtorps höstlovsaktivite-
ter för barngrupper och barnkör. 
Hasslövs kyrka den 3 november kl 14:30.
Mingelfika i kyrkan efteråt. 
Om Corona-restriktionerna står kvar finns möjlighet till 
förbokning onsdagen den 27 oktober kl 10:00-16:00 på 
0430-323 21 (Charlotte).

Hela kyrkan sjunger
Musikandakt med Sten-Arnes orkester.
Våxtorps kyrka den 31 oktober kl 18. Andakt. Fri entré.
Om Corona-restriktionerna står kvar finns möjlighet till 
förbokning onsdagen den 27 oktober kl 10:00-16:00 på 
0430-323 21 (Charlotte).

Musik i höstskymningen
Orgel i september med Frank Grzeskowiak
Knäreds kyrka tisd 14 sep kl 18:30

Konsert med Tommy Nilsson
Efter 1,5 års väntan så kommer äntligen Tommy till oss
Lördag 16 oktober kl 18:00
OBS – våra kyrkokörer kommer inte att medverka vid 
detta tillfälle. Tidigare köpt biljett gäller!

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

KonserterVälkommen till våra körer!

UTGÅR!
Framflyttad till våren
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Konserter

Samhällsinformation

Konfirmandinskrivning för alla i Höks pastorat.

Fredag 24 sep Hishults församlingshem och kyrka med start i församlingshemmet kl. 18:00
En annorlunda konfirmandinskrivning med mycket musik i en härlig atmosfär med fika och 
sköna människor. KOM om du vill, vågar och kan!

...Vi följer FHM:s rekommendationer under våra samlingar...

Tacksägelsedagen 10 oktober
Vi firar gudstjänst i höstsmyckade kyrkor!
Skördegudstjänst i Våxtorps kyrka kl. 14:00.  
Auktion i församlingshemmet efter gudstjänsten med 
försäljning och enkel fika. 
Skördegudstjänst i Hasslöv kl.18:00, kyrkokören medver-
kar. Försäljning och enkel fika efteråt.
Gåvor tas emot i kyrkorna på förmiddagen kl 10:00.
Fredagen 5 november  
har vi Öppen kyrka i Hasslöv och Våxtorp
Välkommen in för gemenskap, samtal eller en stunds still-
het. Enkel fika.
Öppet mellan kl 10:00 och 16:00.
Församlingsaftnar
Tisdagen 21/9 kl 19:00 i Hasslövs kyrka.
Catherine Isaksson talar om ”Hela världen som mitt 
arbetsfält”.
Tisdagen 19/10 kl 19:00 i Våxtorps församlingshem.
Vinhistoria med bilder av Kaj Ströberg.
Tisdagen 16/11 kl 19:00 i Våxtorps församlingshem.
Leviz orkester, musikprogram med visor och psalmer. 
Andakt och enkel fika vid alla församlingsaftnar.
Våxtorps kyrkliga arbetskrets
Vi träffas i Våxtorps församlingshem på torsdagar  
kl 13:30. Den 16/9, 21/10 och 18/11.
Vi handarbetar och har trevligt. Enkel fika. 
Alla är välkomna! Kontakt: Berit Sjöberg, tel 303 25

Filmkvällar i Knäred
(Film som visas anslås på Facebook ca 1v före utsatt datum)
Måndag 11 okt kl 19:00
Måndag 15 nov kl 19:00
Församlingsafton i Hishult
8 sep kl 17:00
Henrik Linjer ”Jag minns mitt 40-tal”
Församlingsdag i Knäreds kyrka
17 okt Mässa 11:00. Carl-Sixten Block
Lunch i församlingshemmet, 
anmälan till exp 0430-32300 senast 11/10
Caféträff i Veinge
Tisd 5 okt kl 11:00
Tisd 9 nov kl 11:00
Församlingsafton i Ränneslöv 23 sep
Surströmmingsskiva med allsång  kl 18:30
anmälan senast 20 sep (begränsat antal platser)
Musikcafé med quiz 14 okt
Hishult kl 18:30
Internationella FN-dagen 24 okt
Familjemässa med fredstema i Våxtorps kyrka  
kl 10:00 Barnens vernissage. Välkommen!
Livsglädje gemenskapsgrupp
Samlas onsdagar kl 11:00-14:00 i och 
omkring Veinge församlingshem
Kontaktperson: Anita Winblad 0723-710570


