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Året 2020 har varit och fortsätter att vara präglat av co-
ronavirusets framfart. För Höks pastorats del har vi en 
ganska stor påverkan. Redan tidigt, i början av mars, be-
stämde vi hur verksamheten skulle se ut. Vi behöll guds-
tjänsterna i stort sett oförändrade till antal, men avstod 
från att fira nattvard och begränsade de närvarande till 
högst femtio personer. Nu firar vi nattvardsgudstjänster 
igen. Inte riktigt som vi gjorde tidigare. Alla får en egen 
bägare med vinet och brödet enskilt. Det fungerar bra 
och en del som tidigare inte deltog i nattvardsfirandet 
gör det nu. Begränsningen med högst femtio personer 
gäller fortfarande.  I de mindre kyrkorna i Ysby och 
Mästocka har vi begränsat antalet personer till trettio, 
för att våra gudstjänstfirare ska kunna vara säkra. Bero-
ende på regeringens beslut och folkhälsomyndighetens 
rekommendationer kan vi komma att ändra på antalet 
besökare. 

Begränsningarna påverkar på olika sätt. Minnesguds-
tjänsterna blir annorlunda i år än tidigare. Första advent 
och luciafirandet blir annorlunda i hela pastoratet i den 
mån de alls blir av. Julens gudstjänster kommer vi att ge-
nomföra så gott det går, men någon måste flyttas. Guds-
tjänster med barn begränsas till antal och några ställs 
in. Vi vill gärna att våra körer ska medverka i så många 
gudstjänster som möjligt. Det är bara det att nästan inte 
alls är möjligt för dem att vara med i gudstjänsten just 
nu. I stället för kören kan vi ha enskilda artister eller nå-
gon mindre musikgrupp med på våra gudstjänster.

Vi har flyttat konserter som ”I juletid” i Ränneslöv och 
med Thommy Nilsson i Knäred. Den angelägna kon-
serten till stöd för barn med diabetes i Ränneslöv har 
också flyttats. Det är inte roligt för någon med alla dessa 
inskränkningar. 

När det gäller barnen som deltar i våra grupper så har 
de pågått i oförminskad skala och några barn har till-

kommit på vägen. Barnen i grupperna delar skoldagarna 
tillsammans och vi har tänkt att om de är med i våra 
grupper ändrar inte smittoriskläget för dem och deras 
anhöriga. Detsamma gäller för våra konfirmander. Men 
eftersom en del går i skolan i Våxtorp och andra i Veinge 
så väljer vi att ställa in de gemensamma träffarna med de 
två konfirmandgrupperna.

De grupper vi har haft igång är sådana som vi har vetat 
vilka som ingår i dem eller sådana grupper där delta-
garna inte ingår i riskgruppen på grund av ålder. För att 
kunna öppna upp för en del grupper så har vi börjat göra 
riskanalyser för varje enskilt tillfälle. Det gäller för allt 
utom barn, konfirmander, gudstjänster, dop, vigslar och 
begravningar. I varje aktivitet där något inslag avviker 
från standarden gör vi en riskanalys och utifrån den be-
slutar vi om vi ska genomföra aktiviteten eller inte.

Snart är det jul. Kanske får vi en sådan där bra jul där 
snön sakta singlar ner från himlen och marken är täckt 
av snö. Det vore gott. Men en mer normal jul, kanske 
vindstilla och utan regn, är god nog. 

Varje jul förundras jag över att berättelsen om barnet 
som föddes i ett stall I Betlehem fortsätter att berättas 
år efter år, sekel efter sekel, årtusende efter årtusende. 
Lika mycket förundras jag över hur mycket han har på-
verkat hur vi tänker och vad vi gör. Visst maktens män 
har använt honom för sina egna ändamål på olika sätt 
genom tiderna. Och visst kyrkan har också till och från 
behandlat arvet från den lille i krubban illa. Det har hänt 
att kors och svärd, kyrka och makt gått hand i hand för 
att uppnå värden som inte är barnet i Betlehems. 

Arvet från stallet i Betlehem har ändå mest sporrat till 
starka medmänskliga insatser. Kärnvärden som barnens 
rätt till livet, till mat och rent vatten, till en egen identitet, 
att få behandlas lika, få utbildning, att inte mobbas och 
andra grundläggande behov och värden för världens alla 
barn. Kyrka och makt har tillsammans byggt upp utbild-
ningsväsendet, sjukvården och de sociala systemen. Kyrka 
och makt har på olika sätt gett stöd för att behövande 
runt om på jorden ska kunna få ett liv värt namnet. 

Berättelsen om Jesu födelse i ett enkelt stall i Betle-
hem är mer än något annat berättelsen om hoppet om 
en bättre jord att leva på. I det bygget är vi medskapare. 
Det tar tid att förändra det har vi sett och vi måste ta 
vårt ansvar. 

Julens budskap är hoppet om en mänskligare värld.

Anders Vickman,  
kyrkoherde

Kyrkoherden har ordet
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Information om pastoratets regler med  
anledning av Coronavirusets spridning
Vi följer regeringens beslut och folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
För närvarande får högst 50 personer får delta samtidigt i våra gudstjänster och aktiviteter. Kommer det ännu fler så 
är vi tvungna att begränsa antalet deltagare till 50 personer inklusive personal. Skylt kommer att sättas upp utanför 
kyrkan när max antalet uppnåtts.
I Mästocka kapell och Ysby kyrka är begränsningen 30 personer inklusive personal.
Beroende på regeringens beslut och folkhälsomyndigheten rekommendationer kan vi komma att göra förändringar.
Vi har gudstjänster, begravningar, vigslar och dop.
De grupper vi har igång är barngrupper, konfirmander, barnkörer och vuxenkörer. 
Vi har också en del andra aktiviteter. Dessa genomför vi om vi efter att ha genomfört en noggrann riskanalys som 
visar att det säkert att genomföra aktiviteten.
Reglerna innebär att vi tvingas ställa in vissa aktiviteter eller flytta gudstjänster till en annan kyrka.
Våra församlingshem är stängda för uthyrning och aktiviteter som inte är våra egna.
Beroende på myndigheternas ställningstagande kan vi komma att ändra i våra regler.

Anders Vickman 
kyrkoherde

Ordet ”Advent” är latin och kommer av det latinska ordet 
Adventus Domini vilket betyder ’Herrens ankomst’.

Adventsfasta eller julfasta kallas i kristna kalendern tiden 
före jul, då den liturgiska färgen är blå eller violett. Liksom 
stora fastan, påskfastan, utgör den en förberedelsetid inför 
den stora högtiden.

Första söndagen i advent har vit liturgisk färg i Svenska 
kyrkan för att betona glädjen över det nya kyrkoåret; föl-
jande veckas färg är dock violett. Inom Romersk-katolska 
kyrkan har tredje söndagen i advent, kallad Gaudete-sön-

dagen, rosa liturgisk färg för att betona glädjen inför Her-
ren Jesu Kristi ankomst. Rosa liturgisk färg kan användas 
på tredje söndagen i advent även i Svenska kyrkan.

Adventsljusstaken
Den svenska adventsljusstakens historia börjar i Ersta 
diakonianstalt i Stockholm där man varje söndag i advent 
tände sju ljus i en adventsgran (tysk förebild). 

Ljus var förr en lyxvara som endast de privilegierade 
hade råd med. I bondesamhället stöpte man ljus av fettet 
som man fick från slakten, dessa talgljus luktade dock inte 
speciellt gott.

Stearinljus uppfanns först på 1830-talet i Frankrike 
och 1839 började Lars Johan Hierta (aftonbladets grun-
dare) tillverka stearinljus vid Liljeholmens stearinfabrik i 
Stockholm. Eftersom de blev så dyra blev det dock inte 
någon större framgång vid bondebefolkningen. Drygt 20 
år senare kom fotogenlampan och under 1900-talet det 
elektriska ljuset.

Adventsljusstaken med fyra ljus omnämns första gången 
1896 av pastorn (senare ärkebiskop) Nathan Söderblom. 
Han var vid detta tillfälle pastor i svenska kyrkan i Paris. 
Han brukade sätta fyra ljus i en enbuske.

Den första elektriska adventljusstaken uppfanns 1934 av 
göteborgaren Oscar Andersson (25) och fem år senare, år 
1939, såldes de första 2000 adventsstakarna för 13 kronor 
styck. Uppfinningen blev så småningom en stor succé och 
den finns nu över stora delar av världen.

Advent & Juletid  –   Visste Du detta?
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Hasslöv – Våxtorps församling

Kontaktuppgifter Telefon
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

Julen är på  ingång! 
Vi gör rent, sätter upp gardiner och tänder kanske ljus.

Jesu födelse för länge sedan har betydelse också idag. 
Frid på jorden och till alla människor Guds rika 

välsignelse.
Vi har så smått satt igång med flera verksamheter i 

församlingen, körer, kyrkkaffe och Kyrkliga arbetskret-
sen. Det är viktigt att vi fortfarande tänker coronasä-
kert.

Vi håller avstånd och tvättar händerna noga.
Ha en fin jul och jag hoppas att vi ses vid våra verk-

samheter!
Lennart Syk, församlingspräst

 
”I varje hjärta armt och mörkt, sänd du en stråle blid, 
en stråle av Guds kärleks ljus I signad juletid.”  
(Psalm 116: 4)

Församlingsafton
Tisd 19 jan 19:00 i Våxtorps kyrka kommer
Catherine Isaksson och talar om: 
Hela världen som mitt arbetsfält.

Passionsandakt
Tisd 23 feb 19:00 i Våxtorps kyrka.
Vi återkommer om program!

Kyrkliga arbetskretsen
Torsdagar 13:30 i Våxtorps församlingshem,
den 21 jan och 19 feb.
Vi handarbetar, fikar och har trevligt!
Alla är välkomna!
Kontakt: Berit Sjöberg, tel 0430 303 25.

Dopänglar 
Till barn som är döpta under 2020 kommer vi att 
dela ut dopänglar vid gudstjänster.
I Hasslöv den 7 feb kl 14:00 och  
i Våxtorp den 14 feb kl 14:00
Vi skickar inbjudan!

Nya Solgården
23 dec Julbön 15:00
29 jan Gudstjänst 15:00

Vi planerar för livet!
Men aktiviteter kan komma att ställas in  
på grund av corona.
Vi hoppas på det bästa!
Lillemor, Lennart och Brittmari

Bild från Skördegudstjänst i Våxtorps kyrka.

Gudstjänstprogram – Mittuppslaget | Kyrkokör & Barnkör se sid 11
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Ränneslöv – Ysby församling
Livsvägen – hur ser Din ut?  
Hur har Du hittills vandrat den?
Vi är några som gett oss ut på gemensamma pilgrims-
vandringar i vår församling. Gått på upptrampade stigar 
i närheten av Ysby gamla kyrka, där kanske även munkar 
redan på medeltiden vandrat i bön och eftertanke. 

Med pilgrimshatten på huvudet, vandringsstaven i han-
den och ryggsäck på ryggen har vi gett oss iväg, idisslande 
kärnfulla bibelord eller ibland bara ett enda ord, något av 
Pilgrimens ledord. Ett enda litet ord – som kan leda till 
så mycket av samtal och delande då vi stannar vid nästa 
rastplats för att fundera tillsammans. 

Nästa gång ska vi trampa upp stigar kring Ränneslövs 
kyrka. Längre fram hoppas vi vandra i andra delar av vårt 
vackra pastorat. Vi hoppas att fler vill följa med oss, dela 
en bit av livsvägen… Ute i Guds skapelse. Enkelt - och 
ändå så stort. Jag vill skicka med Dig några tankar om 
”Pilgrimens väg”:

Upptäckten
Varje ny dag, varje stund, varje ny sträcka på min livs-
vandring - det är en upptäckt. Jag är någon. Jag vill något. 
Något ligger framför mig.

Förberedelsen
Jag packar min ryggsäck. Kanske är glädjen ett bra ord för 
det som väcks i mig?

Uppbrottet
Uppbrottet sker i det stora och i det lilla hela tiden. Jag 
lämnar det gamla och går mot det nya.

Vandringen
Ibland tar det emot att gå. Jag erfar att jag är en kropp. Jag 
känner mig levande på olika sätt.

Vägen
Någon har skapat den väg jag går på och några har gått 
före. Jag själv är en del av andras väg. Det spelar verkligen 
stor roll hur min väg ser ut, vilka människor jag möter, 
vilka tankar som väcks i mig.

Målet
Dagens slut, eller kanske kyrkan jag nått, får vara en 
bekräftelse för mig att målet finns, att det är nåbart och 
öppet för mig. Vad var det jag gav mig iväg för att söka? 
Jag tänker tillbaka på min dag – och jag tänker framåt.

Fortsatta upptäckter
Detta är inte allt. Jag vill något mer. Det finns mer att 
upptäcka. I morgon är en ny dag, en ny sträcka på min 
livsvandring….
GUD VARE MED DIG PÅ VÄGEN!
/Pilgrimshälsningar från församlingsprästen i Ränneslöv-
Ysby, 
Anna Maria Dencker

Kontaktuppgifter Telefon
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

Prästgårdskaffe i Ränneslövs prästgård
Ons 25 nov 14:00
Ons 27 jan 14:00
Ons 10 feb  14:00
Ons 31 mars 14:00

Arbetskrets i Ysby 
(Kyrkstallarna)
Tors 4 feb 14:00   Årsmöte
Tors 4 mars  14:00

Passionsandakter och kaffeservering i 
Ränneslövs prästgård  
Ons 24 feb 18:30  Kyrkokören medverkar. 
Ons 17 mars  18:30

Stigfinnarna  
(pilgrimsvandring med rast för egen matsäck)
Lördag 5 dec 16:30 Samling vid Ränneslövs kyrka
Söndag 3 jan 11:00 Samling vid Ysby kyrka
Söndag 7 feb 14:30 Samling vid Ränneslövs kyrka

Gudstjänstprogram – Mittuppslaget | Kyrkokör & Barnkör se sid 11
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Vinterns gudstjänster 2020/2021

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

29-nov 1 Advent 09:30 Gudstj. (LS) 
Kyrkokören medverk.

11:00 Gudstj. (LS) 
Kyrkokören medverkar

11:00 Gudstj. (AV) 
Kyrkokören medverk. 
Kyrkkaffe

09:30 Gudstj. (AV) 
Kyrkkaffe

18:00 Gudstj. (TN) 
David Lindsö trumpet

10:00 Gudstj.  
Kyrkokören medverk.

14:00 Gudstj. (TN) 
Roger Carlsson 
trumpet

29-nov

06-dec 2 Advent 16:00 Gudstj. (LS) 10:00 Mässa (LS) 
Kyrkkaffe

14:00 Mässa (TN) 10:00 Gudstj. (TN)  
Kyrkkaffe

06-dec

12-dec Lördag 16:00 Advents och 
Julsånger. Kyrkokören 
& Barnkören

12-dec

13-dec 3 Advent 10:00 Mässa (AMD) 16:00 Gudstj. med 
Luciasånger. Glögg

16:00 Gudstj. med 
Luciatema (ÅC)

Sammanlyst till  
Knäred 16:00

13-dec

20-dec 4 Advent 10:00 Mässa (AMD) 14:00 Mässa (AMD)
Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. (ÅC) 14:00 Gudstj. (ÅC) 
Kyrkkaffe

20-dec

24-dec Julafton 14:00 Julbön (LS) 23:30 Midnattsguds-
tjänst (LS)

11:00 Samling vid 
krubban (CA)
Solister: M Hultin, I 
Sibelius, L-B Ugglesjö

13:00 Julbön (CA)
Solister: L-B Ugglesjö, 
fam Örnagård

23:30 Midnattsguds-
tjänst (TN)  
Solister: U-B Karls-
son, J Malmberg

10:00 Gudstj. (ÅC)
Samling vid krubban
Solister: AK Jönsson, 
L Johansson m fl.

23:00 Midnattsguds-
tjänst (AV)
Solist: U Lundbladh

24-dec

25-dec Juldagen 07:00 Julotta (LS) 07:00 Julotta (AMD) 07:00 Julotta (TN)
Kyrkokören medvek.

07:00 Julotta (ÅC) 25-dec

26-dec Annandag Jul 16:00 Musikgudstj.(LS)
Dan Winde solosång

Sammanlyst till Tjärby 
14:00

14:00 Musikguds-
tjänst (ÅC)
Julens önskepsalmer

26-dec

27-dec Sönd e Jul 14:00 Gudstj. (LS) 10:00 Mässa (LS)
Kyrkkaffe

14:00 Gudstj. (TN)
Kyrkokören sjunger 
Julens sånger

10:00 Gudstj. (TN) 27-dec

31-dec Nyårsafton 16:00 Nyårsbön 
(AMD)

14:00 Nyårsbön (AMD)
Musik och meditation 
vid årsskifte

15:00 Nyårsbön (TN) 31-dec

01-jan Nyårsdagen 14:00 Gudstj. (LS)
Kyrkkaffe i förs.hem.

18:00 Nyårsgudstj.(LS) 14:00 Gudstj. (ÅC) 18:00 Gudstj. (ÅC) 01-jan

03-jan Sönd e Nyår 16:00 Musikgudstj. 
(AMD)
Våxtorps Brassband

10:00 Gudstj. (AMD) 
Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. (ÅC) 14:00 Gudstj. (ÅC) 03-jan

06-jan Trettondedag Jul 18:00 Gudstj. (AMD) 14:00 Gudstj. (AMD) 
Önskade Julpsalmer & 
sånger. Glögg

14:00 Gudstj. (TN) 18:00 Gudstj. (TN)
Solist: A Falkström

06-jan

10-jan 1 e Trettondag 14:00 Gudstj. (AMD) 10:00 Mässa
Kyrkkaffe

14:00 Gudstj. (ÅC) 10:00 Gudstj. (ÅC) 
Kyrkkaffe

10-jan

12-jan 18:30 Vi sjunger ut 
Julen. Hishults för-
samlingshem

12-jan

17-jan 2 e Trettondag 10:00 Mässa (LS) 14:00 Mässa (LS)
Kyrkkaffe

10:00 Mässa (TN)
Clara Andersson 
orgelstycken

14:00 Mässa (TN) 17-jan

24-jan 3 e Trettondag 14:00 Mässa (LS) 10:00 Gudstj. (LS) 
Kyrkkaffe

14:00 Mässa (TN) 10:00 Gudstj.  
Kyrkkaffe

24-jan

31-jan Septuagesima 10:00 Gudstj. (AMD) 14:00 Gudstj.  
Kyrkkaffe

10:00 Mässa (ÅC) 14:00 Mässa (ÅC)  
Kyrkkaffe

31-jan

07-feb Kyndelsmässodag 14:00 Gudstj. (LS) 
Dopgåvoutdelning

18:00 Gudstj. (LS) 
Barnkören medverkar

16:00 Gudstj. Dopgå-
voutdelning. Barnkö-
ren medv. Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. Dopgå-
voutdelning. Barnkören 
medv. Kyrkkaffe

14:00 Gudstj. (ÅC) 
Dopgåvoutdelning

10:00 Gudstj (ÅC)
Dopgåvoutdelning

07-feb

14-feb Fastlagssöndag 14:00 Gudstj. (LS) 
Utdeln. av dopänglar

10:00 Mässa  
Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. (TN) 
Kyrkokören medv.

14:00 Mässa (ÅC)
Kyrkkaffe

14-feb

17-feb Askonsdag 17:00 Askonsdags 
mässa (LS)

17-feb

, 
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Präster: AV – Anders Vickman, LS – Lennart Syk, TN – Thommy Niklasson, ÅC – Åsa Carmesund, AMD – Anna Maria Dencker,  
CA – Calle Adolfson,   AA – Annar Aas. Musiker: PEJ – Per-Erik Jansson, BMB – Brittmari Bengtsson, CB – Charlotte Bachman,  
VH – Viveca Hedman

Vinterns gudstjänster 2020/2021
Dat Dag i 

kyrkoåret
Hasslöv Våxtorp Ränneslöv Ysby Knäred Hishult Veinge Tjärby Mästocka Dat

29-nov 1 Advent 09:30 Gudstj. (LS) 
Kyrkokören medverk.

11:00 Gudstj. (LS) 
Kyrkokören medverkar

11:00 Gudstj. (AV) 
Kyrkokören medverk. 
Kyrkkaffe

09:30 Gudstj. (AV) 
Kyrkkaffe

18:00 Gudstj. (TN) 
David Lindsö trumpet

10:00 Gudstj.  
Kyrkokören medverk.

14:00 Gudstj. (TN) 
Roger Carlsson 
trumpet

29-nov

06-dec 2 Advent 16:00 Gudstj. (LS) 10:00 Mässa (LS) 
Kyrkkaffe

14:00 Mässa (TN) 10:00 Gudstj. (TN)  
Kyrkkaffe

06-dec

12-dec Lördag 16:00 Advents och 
Julsånger. Kyrkokören 
& Barnkören

12-dec

13-dec 3 Advent 10:00 Mässa (AMD) 16:00 Gudstj. med 
Luciasånger. Glögg

16:00 Gudstj. med 
Luciatema (ÅC)

Sammanlyst till  
Knäred 16:00

13-dec

20-dec 4 Advent 10:00 Mässa (AMD) 14:00 Mässa (AMD)
Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. (ÅC) 14:00 Gudstj. (ÅC) 
Kyrkkaffe

20-dec

24-dec Julafton 14:00 Julbön (LS) 23:30 Midnattsguds-
tjänst (LS)

11:00 Samling vid 
krubban (CA)
Solister: M Hultin, I 
Sibelius, L-B Ugglesjö

13:00 Julbön (CA)
Solister: L-B Ugglesjö, 
fam Örnagård

23:30 Midnattsguds-
tjänst (TN)  
Solister: U-B Karls-
son, J Malmberg

10:00 Gudstj. (ÅC)
Samling vid krubban
Solister: AK Jönsson, 
L Johansson m fl.

23:00 Midnattsguds-
tjänst (AV)
Solist: U Lundbladh

24-dec

25-dec Juldagen 07:00 Julotta (LS) 07:00 Julotta (AMD) 07:00 Julotta (TN)
Kyrkokören medvek.

07:00 Julotta (ÅC) 25-dec

26-dec Annandag Jul 16:00 Musikgudstj.(LS)
Dan Winde solosång

Sammanlyst till Tjärby 
14:00

14:00 Musikguds-
tjänst (ÅC)
Julens önskepsalmer

26-dec

27-dec Sönd e Jul 14:00 Gudstj. (LS) 10:00 Mässa (LS)
Kyrkkaffe

14:00 Gudstj. (TN)
Kyrkokören sjunger 
Julens sånger

10:00 Gudstj. (TN) 27-dec

31-dec Nyårsafton 16:00 Nyårsbön 
(AMD)

14:00 Nyårsbön (AMD)
Musik och meditation 
vid årsskifte

15:00 Nyårsbön (TN) 31-dec

01-jan Nyårsdagen 14:00 Gudstj. (LS)
Kyrkkaffe i förs.hem.

18:00 Nyårsgudstj.(LS) 14:00 Gudstj. (ÅC) 18:00 Gudstj. (ÅC) 01-jan

03-jan Sönd e Nyår 16:00 Musikgudstj. 
(AMD)
Våxtorps Brassband

10:00 Gudstj. (AMD) 
Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. (ÅC) 14:00 Gudstj. (ÅC) 03-jan

06-jan Trettondedag Jul 18:00 Gudstj. (AMD) 14:00 Gudstj. (AMD) 
Önskade Julpsalmer & 
sånger. Glögg

14:00 Gudstj. (TN) 18:00 Gudstj. (TN)
Solist: A Falkström

06-jan

10-jan 1 e Trettondag 14:00 Gudstj. (AMD) 10:00 Mässa
Kyrkkaffe

14:00 Gudstj. (ÅC) 10:00 Gudstj. (ÅC) 
Kyrkkaffe

10-jan

12-jan 18:30 Vi sjunger ut 
Julen. Hishults för-
samlingshem

12-jan

17-jan 2 e Trettondag 10:00 Mässa (LS) 14:00 Mässa (LS)
Kyrkkaffe

10:00 Mässa (TN)
Clara Andersson 
orgelstycken

14:00 Mässa (TN) 17-jan

24-jan 3 e Trettondag 14:00 Mässa (LS) 10:00 Gudstj. (LS) 
Kyrkkaffe

14:00 Mässa (TN) 10:00 Gudstj.  
Kyrkkaffe

24-jan

31-jan Septuagesima 10:00 Gudstj. (AMD) 14:00 Gudstj.  
Kyrkkaffe

10:00 Mässa (ÅC) 14:00 Mässa (ÅC)  
Kyrkkaffe

31-jan

07-feb Kyndelsmässodag 14:00 Gudstj. (LS) 
Dopgåvoutdelning

18:00 Gudstj. (LS) 
Barnkören medverkar

16:00 Gudstj. Dopgå-
voutdelning. Barnkö-
ren medv. Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. Dopgå-
voutdelning. Barnkören 
medv. Kyrkkaffe

14:00 Gudstj. (ÅC) 
Dopgåvoutdelning

10:00 Gudstj (ÅC)
Dopgåvoutdelning

07-feb

14-feb Fastlagssöndag 14:00 Gudstj. (LS) 
Utdeln. av dopänglar

10:00 Mässa  
Kyrkkaffe

10:00 Gudstj. (TN) 
Kyrkokören medv.

14:00 Mässa (ÅC)
Kyrkkaffe

14-feb

17-feb Askonsdag 17:00 Askonsdags 
mässa (LS)

17-feb

, 
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Knäred – Hishult församling

Bästa läsare.
Gott Nytt Kyrkoår! 
Ett nytt år börjar 1 Advent och vi ber och hoppas 

på ett år där vi hittar vägar för att bryta isolering 
men ändå hålla fysiskt avstånd. 

Jag önskar er alla ett år med stor välsignelse från 
den Gud som har skapat oss och vet våra innersta 
behov. 

Thommy Niklasson  
präst i Knäred-Hishults församling.

Kontaktuppgifter Telefon
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
Vik. pedagog – Rebecca 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

forts. Advent & Juletid  –  Visste Du detta?
Adventskalender
Historien om adventskalendern börjar som så mycket an-
nat i Tyskland i slutet av 1800-talet. Det var en liten pojke 
som hette Gerhard Lang som veckorna före jul ständigt 
frågade sin mamma hur länge det var kvar till julafton. 
Hon fick då idén att baka 24 kakor som hon la ut på ett 
papper, där varje kaka hade en siffra från 1-24. Gerhard 
kunde sen äta en kaka varje dag och kunde själv räkna ut 
hur länge det var kvar till julafton.

När Gerhard som vuxen affärsman kom att tänka på det 
här förstod han att många mödrar runt om i världen måste 
ju ha samma ”problem” som hans mamma en gång haft. 
Omkring år 1920 tillverkade han den första adventska-
lendern som bestod av två pappersark, ett med bilder att 
klippa ut och ett med numrerade platser att klistra upp 
dem på. Succén blev oväntat stor och han kom snart på en 
bättre modell, med luckor där en bild fanns bakom.

Till Sverige kom adventskalendern 1932 via flickscouter-
nas chef, Henny Strömman. När scoutförbundet behövde 
få in pengar till sin verksamhet kom hon att tänka på 
adventskalendrarna hon sett i Tyskland. Hon vände sig 
till konstnärinnan Aina Stenberg Masolle som gjorde den 
första kalendern som kom ut 1932. Hon sägs ha ritat 
av sin egen gård Siljansnäs i Dalarna. Aina kom att rita 
adventskalendrar ända till år 1964, när hon var närmare 
80 år gammal.

År 1957 sändes den första adventskalendern i Sveriges 
Radio och tre år senare sändes den första adventskalendern 
i TV. Under 1960-talet ändrades namnet till julkalendern.

Lucia
Som vi firar det idag är en modern tradition från ca 1920 
efter en tävling i Stockholms dagblad 1928. I de högre 
stånden fanns det dock under 1700- och 1800-talen ett 
firande som i viss mån liknar vår tids. I det äldre bonde-
samhället förknippades däremot lucianatten mest med 
övernaturliga väsen.

Under 1800-talet uppträdde lucia antingen ensam eller 
med en eller två följeslagare. När processionen flyttade in i 
städerna växte luciaföljet med tärnor och stjärngossar, som 
tidigare uppträtt som de tre vise männen i julupptågen 
på annandagen och trettondagen. Det äldsta belägget för 
en vitklädd lucia som uppvaktar på morgonen är från år 
1764. Den lucian har änglavingar på ryggen och ljusstakar 
i händerna. 

Ordet ”Jul” härstammar hos oss med stor sannolikhet 
från någon av de hedniska fester som våra förfäder firade 
på vikingatiden under månaderna kring årsskiftet. Dans-
kar, norrmän, svenskar, islänningar och finlandssvenskar 
talar alla om jul eller jól.

Gudstjänstprogram – Mittuppslaget | Kyrkokör & Barnkör se sid 11
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Veinge – Tjärby församling

Kontaktuppgifter Telefon
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
Vik. pedagog – Rebecca Johansen 323 24
Pedagog – Emma Dahlström 323 12
Kyrkvaktmästare Veinge – Martin Larsson  323 34
Kyrkvaktmästare Veinge – Tina Svensson  323 20
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 

Ett år med Corona är snart slut och än ser vi inget 
slut på pandemin, i skrivande stund är andra vågen 
över oss och de smittades skara ökar igen, man kan 
bli smittad trots att man varit sjuk och i Norge har de 
upptäckt en mutation på Covid som är än mer smitt-
sam. Herre Gud förbarma dig över oss!

Vi förändrar våra traditioner och ändrar våra beteen-
de mönster. Min syster fyller 50 men vi vågar inte träf-
fas för att vi kommer från olika delar av Sverige. Hur 
julen kommer att se ut i år är kort sagt annorlunda!

Nu mer än någonsin gäller det att våga hålla kon-
takten fast vi inte träffas, att använda telefonen och 
datorn för att kunna ses, att prata med varandra, att 
lyssna och finnas trots avstånd och sjukdom.

Vi kommer att göra saker här under december för 
att kunna träffas säkert, med kakor förpackade i plast, 
mässor med oblater i kuvert. Föreläsningar i Kyrkan 
för att kunna hålla avstånd, allt för att vi ändå kan vara 
tillsammans var och en på sin kant.

Det är en känsla att sitta så nära varandra att man 
känner kroppsvärmen av varandra, lukten av den 
andras parfym eller hudlotion. I ett annat liv ett annat 
år kommer detta vara möjligt igen. Till dess håller vi 
i och ut. Vi ber inte nästa år i Jerusalem, utan: Gud, 
nästa år tillsammans…. Snälla!

Åsa Carmesund    
Präst i Veinge Tjärby Mästocka

Musikcafé  8 dec  14:00-16:00
Coronasäkert café med Ann och Gunnar. 
Kom och umgås med oss! 

Nyfiken på...  3 feb  18:30 
Martin Larsson kommer och visar sin bilder 
”Kyrkogården ur mina ögon”.

Onsdagscafé  ett program i ord & ton14:00-16:00
11 nov  ”Glädje - på allvar”
2 dec  ”Julen i tro och tradition”

Livsglädje 
Varannan tisdag udda veckor 11:00-14:00
 i församlingshemmet i Veinge. 
Vi tar med egen lunch så pysslar vi, fnissar och umgås! 
Kom och var med!

Julen är en populär tid att gå i kyrkan, vilket vi älskar!
Men vi får inte vara mer än 50 personer i kyrkorna 

förutom i Ysby och Mästocka där gränsen är 30 perso-
ner. Därför kommer vi i Veinge-Tjärby-Mästocka att 
släppa biljetter till våra gudstjänster under julen. Så att 
antalet inte blir mer än vi får. Biljetterna kan hämtas 
under december månad hos våra vaktmästare. 

Vi inför biljetter för julottan i Mästocka, samling vid krub-
ban i Veinge samt midnattsgudstjänsten i Tjärby kyrka.

Dessutom Musikgudstjänsten med Julens önskepsal-
mer på annandagen i Tjärby kyrka.

Var vänlig att respektera skylten fullsatt som kommer 
att stå tydligt när gränsen uppnåtts.

Gudstjänstprogram – Mittuppslaget | Kyrkokör & Barnkör se sid 11
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Barnverksamheten

Till Er Föräldrar
Höks pastorat vill ge våra barn och ungdomar en 
trygg plats och miljö där de är i fokus.

Vi vill tipsa om några läsvärda artiklar
www.raddabarnen.se
www.allmannabarnhuset.se
www.sakravarjeunge.se

BRIS föräldratelefon vardagar 09:00-12:00
077 150 50 50

Astrid Lindgren sa:
”Ge barnen KÄRLEK, KÄRLEK, KÄRLEK
så kommer folkvett av sig själv…”

Höstlovsbio !
Under höstlovet bjöd vi in barnen till filmvisning på biograf 
Maxim i Laholm.
  Filmen var Disneys ”Framåt”. Vi bjöd på popcorn och dricka.
För att det skulle vara coronasäkert delade vi upp biobesöket på två 
dagar med föranmälan och 50 personer vid varje tillfälle. Succé !

TACK för alla roliga och spännande möten med era 
barn under terminen.

Vi önskar en riktigt  
GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Vårterminen startar vecka 3.
Många av våra grupper är redan fullbokade sedan 
höstterminen. Du hittar info om barnverksamheten 
på vår hemsida:
www.svenskakyrkanhoks.se

Välkomna !

Konfirmanderna  
i södra delen av pastoratet  
samlas på onsdagar 15:30, 
uppdelade i två grupper, i Våxtorps församlingshem. 
Vi har varit på läger i Höllviken i oktober och plane-

rar för något spännande till våren. 
Konfirmationshögtiden kommer att vara i Rännes-

lövs kyrka lördag den 15 maj

Konfirmanderna  
i området Veinge och Knäred samlas i Veinge försam-
lingshem på torsdagar. Gemenskap, fika och under-
visning i form av samtal och lek.
Ett dygn på läger på EFS-gården Höllviksstrand har 

vi precis hunnit med.
Konfirmationshögtiden blir i Knäreds kyrka  

lördag den 22 maj

”Jag heter Rebecca  
Johansen och är 30 år.
Jag bor i Vallberga 
tillsammans med min 
sambo Clas.
På fritiden umgås jag  
med vänner och familj.
Tidigare har jag jobbat 
på förskola och kommer 
nu att vara vikarierande 
pedagog för Louise 
Johansen som är  
föräldraledig. ”

Gudstjänstprogram – Mittuppslaget | Kyrkokör & Barnkör se sid 11
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Hasslöv/Våxtorp
Barnkören startar onsdag  20 jan 13:45 
Kyrkokören startar torsdag  28 jan 19:00
i Våxtorps församlingshem.
Alla körsångare är välkomna !
Brittmari  Bengtsson, 0430-323 21

___

Ränneslöv/Ysby 
Barnkören startar tisdag 19 jan  15:15
i Ysby kyrka
Kyrkokören startar onsdag 27 jan  19:00
i Ränneslövs kyrka
Nya körsångare hälsas välkomna !
Per-Erik Jansson 0430-323 11

___

Knäred/Hishult
Kyrkokören startar torsdag 14 jan 18:30
i Knäreds kyrka
Alla körsångare är välkomna!
Charlotte Bachman  0430-323 27

___

Veinge/Tjärby
Kyrkokören startar torsdag 21 jan 19:00
i Veinge kyrka
Gamla som nya körsångare hälsas hjärtligt välkomna !
Viveca Hedman 0430-323 16

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

Musik i Adventskväll
Ränneslövs kyrka 5 dec 18:00
Jul i folkton med fiol, nyckelharpa och sång

Ljuva toner i Juletid
Knäreds kyrka tisdag 8 dec kl 19:00
Gunilla Josefsson, Dan Winde och Bodil Mjörnemark
Musikprogram med andakt Fri entré – max 50p i loka-
len. Möjlighet att förboka plats på  
tel 0430-323 27 kl 09:00-16:00 den 1 dec

Advents & Julsånger
Våxtorps kyrka 12 dec 16:00
Kyrkokören och Barnkören 

Ekumenisk Musikgudstjänst
Hishults kyrka onsdag 16 dec kl 19:00
Mikael Järlestrand
(i samarbete med Saron i Trånget)
Gudstjänsten ställs in om restriktionerna med 50p 
kvarstår.
För aktuell info – se predikoturer och annons i dagspress

Julens Önskepsalmer
Tjärby kyrka lördag 26 dec kl 14:00
Var med och rösta fram dina julfavoriter på Facebook 
under advent
Åsa Carmesund
Viveca Hedman piano & orgel, Jörgen Persson Fiol, 
Anders Nylander Bas

Musikgudstjänst
Våxtorps kyrka 26 dec 16:00
Dan Winde

Julens sånger
Knäreds kyrka söndag 27 dec kl14:00
Gudstjänst med Knäred/Hishults Kyrkokör som sjunger 
Julens sånger

Musikgudstjänst
Hasslövs kyrka 3 jan 16:00
Våxtorps Brassband

Musik i pastoratet

KonserterKÖRSTART för vår terminen!



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.

Foto omslag: Lena Jönsson
Teckningar från barn i  
pastoratets barnverksamhet
Källhänvisning / Författare till samtliga   
”Advent & Juletid” Åsa Carmesund.


