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Längtan är något av det som burit männ-
iskor i alla tider oavsett kultur, miljö, plats, 
yrkesverksamhet och tro, men vad är det 
vi längtar efter? Längtan har många olika 
dimensioner. 

Varje årstid bär på sin längtan. När ad-
ventssångerna når våra öron kan vi nästan 
känna dofter och smaker av advent och 
uppleva längtan till jul. Vi nordbor har 
nog en speciell längtan efter ljuset och vär-
men, efter våren och sommaren. Herman 
Sätherbergs ”Längtan till landet”, tonsatt 
av Otto Lindblad, med inledningsorden 
”Vintern rasat ut bland våra fjällar”, ge-
staltar på sitt sätt, konkret i ord och ton, 
vår längtan efter just ljuset, värmen och 
våren när vi lite småhuttrande lyssnar till 
sången vid valborgsmässoeldar eller från 
Universitetsplatsen i Lund. 

Varje tidsålder i en människas liv bär med 
sig sin speciella längtan. Barnet längtar till 
julafton, till att få börja skolan, till som-
marlovet osv. Ungdomarna längtar efter 

att fylla 15 år och kunna ta ”moppekort”, 
till studenten, till första jobbet, till första 
egna bostaden osv. Längtan följer oss så 
genom hela livet. Längtan kan vara en 
positiv kraft; den gör att vi inte stagnerar 
som människor. Vad längtar Du till eller 
efter just nu?

Längtan är en drivkraft i vår kristna tro. 
Vi längtar och trängtar efter levande Gud 
här och nu och vi bär på en längtan till det 
himmelska – målet för hela vår jordiska 
pilgrimsvandring. Kyrkofadern Augusti-
nus (354–430) skrev i en bön som ger ut-
tryck för människans gudslängtan: ”Stor 
är du, Herre, och högt lovad…du har ska-
pat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt 
tills det finner vila i dig.”

Vi möter längtan i Bibeln; enligt 
www.bibeln.se blir det ca 65 träffar om 
man söker på längta och olika böjningar 
av ordet. Här finner vi den underbara 
psaltarpsalmen: ”Som hjorten längtar till 
bäckens vatten, så längtar jag till dig, o 

Längtan
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Gud.” (Psalt 42:2). I Den svenska psalm-
boken 1986 är det nästan 50 psalmer som 
innehåller ordet. I Johan Olof Wallins 
psalm för helgmålsbön ges uttryck för 
längtan till kyrkan och söndagens guds-
tjänst: ”…Jag dit med de fromma så gärna 
då vill, och själen hon längtar och trängtar 
därtill.” (Sv ps 512:4).

Längtan har burit oss på ett särskilt sätt 
under snart 1½ år: längtan efter det van-
liga och vardagliga, längtan efter att inte 
längre behöva hålla ut och hålla avstånd, 
längtan efter att hålla om, efter att bara 
umgås som vanligt över en kopp kaffe, 
skratta tillsammans, träffas och att inte 
minst i församlingens mitt få träffas till 
gemenskap för att bryta ensamheten och 
att få fira gudstjänst igen.

Redaktion: Anna J. Evertsson, ansvarig utgivare, Christer Frostensson och Jonna Sand 
Bilder: Sven Alfredsson, Camilla Lindskog, Kristin Erlansson, Joakim Svensson, Mona Lavesson, 

Linda Balte Nilsson och Jonna Sand  •  Tryck: Litografen i Vinslöv AB
Vi samarbetar med                     när det gäller kultur- och studiecirkelverksamhet.

När detta skrivs har precis myndigheterna 
ingett hopp om att de hårdaste restrik-
tionerna skall kunna lättas. Vår längtan 
tycks få sitt svar. När Sockenbladet delats 
ut i brevlådorna och Du kan läsa detta 
har förhoppningsvis restriktionerna lättat 
ytterligare. Vår längtan och bön här och 
nu har förhoppningsvis blivit till en del av 
verkligheten. Välkommen tillbaka till ge-
menskap – i verkliga livet!

Anna J. Evertsson
Kyrkoherde
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Glimåkra församlingshem
Tisdagar kl 9.30-11.30

Drop in, gratis fika.

Vid fint väder träffas vi
utomhus.

Alla är välkomna!

Andakter på 
våra äldreboenden
På Skogsbrynet kl 11 och 
på Solglimman kl 14
följande torsdagar: 

9 september
14 oktober
11 november

Träffpunkten, 

Glimåkra

Nyfiken på mer om kristen tro
Några steg på vägen
Corona-pandemin har gett många en ny syn på livet och döden. Oerhört många 
har följt kyrkans livesända gudstjänster. Kanske för att få veta vad det innebär att 
leva och att dö om man är kristen. Men vad är det att vara kristen idag och ha en 
tro som bär i livets svårigheter? Hur kan en tro växa? Vem är Gud för mig? Vad 
har jag för nytta av Bibeln? Vilka erfarenheter finns det av bön? Vad hjälper mig 
att leva på ett klokt och kärleksfullt sätt? Vad händer oss efter döden?
Vill du vara med och prata och dela erfarenheter om dessa och många av de andra 
stora livsfrågorna? Kom då till vår samtalsgrupp Några steg på vägen.
Vi skulle samlats redan under våren men pandemin kom emellan. Nu gör vi ett 
nytt försök. Vi samlas fyra gånger under hösten.
Första träffen blir onsdag 8 september klockan 18 i Sibbhults församlingshem.
Vi träffas sedan en gång i månaden under hösten. Men när och på vilken plats 
det blir bestämmer vi på första träffen. Ingen anmälan behövs men kan du inte 
komma med första gången men vill vara med senare så meddelar du mig som 
ledare så får du information.

Ledare och kontaktperson är Christer Frostensson,
tel 044-34 60 12 eller sms 0768-36 60 12
E-post: christer.frostensson@svenskakyrkan.se

Välkommen med eller utan 
erfarenheter av kristen tro!
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Öppet hus i Glimåkra kyrka
OBS! Plats
Fika med underhållning i god 
gemenskap 
Enkel andakt.
Kostnad: 20 kr
Följande torsdagar kl 14: 

16 september
Sång- och musikprogram med 
ICA-Christel och Zärny Färm

14 oktober
”Guide me Lord” En pilgrimsvandring
i ord, bild och ton med Roger Persson
och Elisabet Bertilsson

18 november
Martin Lorentzson framför ett 
sång- och musikprogram med egna 
och andras låtar

9 december
Hanna La Fleur och Josef Underdal 
framför sång- och musikprogrammet 
”Frid i vintertid”
Adventskaffe med lotteri

Torsdaxfiket Flitiga fingrar i
Glimåkra församlingshem
Torsdagar kl 9-12

Vi träffas för en stunds trevlig sam-
varo.
Ta med ett handarbete eller något
annat kreativt arbete, om du vill.
Kom som du är!

Medtag egen fika.

Stickcafé i 
Sibbhults församlingshem
följande lördagar kl 10:

11 september
9 oktober
13 november

Trivselkväll i 
Glimåkra församlingshem
Måndag 15 november kl 18.30
Blomsterarrangemang inför advent
med floristerna Bella och Emma 
från Glimåkra blomsterhandel
God kvällsfika serveras.
Kostnad: 150 kr

OBS! Medtag 
en normalstor 
skål eller två små skålar.

Anmälan till Annelen Nilsson 
044-34 60 33 eller exp. 044-34 60 00 
senast måndag 8 november
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Gubb- och gumkväll 
i Hjärsås kyrka/
Ungdomens hus

Följande 
torsdagar kl 18.30

2 september
”Äta för livet”
Charlotte Erlanson-Albertsson, 
professor emerita vid 
Lunds universitet,
berättar om sambandet mellan vad
vi äter och hälsa.

God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

21 oktober
”Skåne runt på 80 toner”
En musikalisk resa med skånska
godbitar från förr och nu
med Mia & Mats, två glada
musiker från Höör

God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

Café Skogsbrynet
Fika med underhållning 
i god gemenskap.
Enkel andakt.
Kostnad: 20 kr
Följande tisdagar kl 14:

31 augusti
Åsa Hagberg ”Psalmresan”

5 oktober
Sång och musik med Chatarina 
Johansson och Niclas Blomqvist

2 november
Sång- och musikprogram med
Birger Hansson från Osby

30 november
Sång av Lina Stenström Eldh
Adventskaffe med lotteri

På grund av ombyggnad på 
Skogsbrynet flyttas Café Skogsbrynet 
till Sibbhults församlingshem/kyrka 
tillsvidare
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Andakter på 
Skogsbrynet onsdagar 

kl. 11.00 
11 september 
9 oktober 
13 november  
11 december (nattvard) 
 

 
 
  

Gubbakvällar i Hjärsås  
God mat, kostnad 50: -  

Enkel andakt.  
24 oktober kl. 18.30 
14 november (se nästa sida!)   
        Även för ladies! 

 
 

Stickcafé, lördagar i 
Hjärsås: 

21 september kl. 10 
26 oktober kl. 10 
23 november kl. 10 

 
Soppluncher kl. 12.00: 

16 oktober i Hjärsås 
13 november i Hjärsås   
18 december i Sibbhult  

 
 

Detta händer i Hjärsås: 
Pensionärsfest! 

22 september kl. 10.00 
Program: Mässa, macka, musik.                
För dig som fyllt 65. ANMÄLAN 
om deltagande i lunchen till 
Pastorsexpeditionen senast 16 
september. 

Pastoratsgudstjänst! 
29 december kl. 10.00.  
Vi tar farväl av Hjärsås pastorat 
inför sammanläggningen. 
Präster, förtroendevalda mm. 
Servering.  

 

 

Familjegudstjänster: 
29 oktober kl. 10.00. Helige 
Mikaels dag. Fika, program. 
8 december kl. 10.00. Andra i 
advent. Avslutningsfest.  
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Kvällsöppet i Sibbhult
Detta är en öppen mötesplats för alla i Sibbhults församlingshem och kyrka. Vi 
har drop in från klockan 17 sista onsdagen i månaden. Det finns smörgås, kaffe 
och te samt en härlig gemenskap. Klockan 18 börjar ett intressant föredrag, ofta 
med bilder. Klockan 19 avslutar vi i kyrkan med en stämningsfull kvällsmässa.

29 september ”Min livsresa med musiken från Lund till Filkesboda via 
   San Francisco”- ett program av och med vår nye organist 
   Ragnar Bohlin.

27 oktober  ”Bygden längs landsvägen”- ett program av och med 
   Torsten Nicklasson där han skildrar händelser och ting längs
   vägen mellan Sibbhult och Broby.

24 november ”Från Drakensbergen i Sydafrika till Drakaberga i 
   Glimåkra”- ett program av och med Uno Johansson där han 
   bl a skildrar sitt möte med Nelson Mandela.
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Skördemässa i Glimåkra kyrka
Söndag 10 oktober,
Tacksägelsedagen, kl 10
Sång av Kyrkokören

Glimåkra centerkvinnor smyckar 
kyrkan.
Kyrkkaffe och försäljning av olika 
skördeprodukter efter mässan.
Behållningen från 
kyrkkaffet och 
försäljningen går 
oavkortat till
insamlingen för 
Världens Barn.

Skördegudstjänst med LRF
i Hjärsås kyrka
Söndag 10 oktober,
Tacksägelsedagen, kl 18

Välkommen att smycka vår kyrka!
Kontakta kyrkvaktmästarna
tel 044-34 60 15 eller 044-34 60 24
Kyrkkaffe och försäljning av olika 
skördeprodukter 
efter gudstjänsten.
Behållningen från 
försäljningen går 
oavkortat till 
insamlingen för 
Världens Barn.    
          

Barnens Bibel-

                     i Sibbhults kyrka söndag 24 oktober kl 14-16

I höstens Messy church delar vi ut ”Bibel för barn” till alla 5- och 6-åringar 
i pastoratet

Gemensam måltid.

Medverkar gör: 
Åsa Wihlstrand, Carina Skoog, Anna J. Evertsson och Ragnar Bohlin

 Vad är Messy church?
 Ett kreativt sätt att fira gudstjänst som präglas av:
  Att alla åldrar är tillsammans
  Vi gör roliga aktiviteter utifrån ett tema med Jesus Kristus i centrum
  Vi skapar gudstjänsten tillsammans
  Alla blir bjudna på mat som vi äter tillsammans
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Födelsedagsfester
P.g.a pandemin har födelsedagsfesterna för våra äldre fått vila men nu hoppas vi kunna 
genomföra dem på ett säkert sätt för alla inblandade. Vi planerar att hålla två olika födelse-
dagsfester i respektive församling, en vardera för 2020 och 2021 års jubilarer, under förut-
sättning att gällande restriktioner tillåter detta. Personlig inbjudan är utskickad till berörda.

Födelsedagsfest i Glimåkra församling i Glimåkra kyrka
tisdag 21 september kl 13 (för 2020 års jubilarer) och
tisdag 28 september kl 13 (för 2021 års jubilarer)
för dem som fyller 80, 85, 90 och däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 044-34 60 00 
senast tisdag 14 september (till födelsedagsfest 21 september) och
senast tisdag 21 september (till födelsedagsfest 28 september)

Födelsedagsfest i Hjärsås församling i Hjärsås kyrka
torsdag 23 september kl 13 (för 2020 års jubilarer) och
torsdag 30 september kl 13 (för 2021 års jubilarer)
för dem som fyller 80, 85, 90 och däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 044-34 60 00 
senast torsdag 16 september (till födelsedagsfest 23 september) och
senast torsdag 23 september (till födelsedagsfest 30 september)

Höstens gudstjänster i Kräbbleboda kapell
Söndag 29 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst 
Sång av Annelen Nilsson
Medtag kaffekorg och stol

Söndag 26 september kl 14
Gudstjänst 

Söndag 31 oktober kl 14
Gudstjänst

Söndag 21 november kl 14
Gudstjänst Kräbbleboda kapellstiftelse 

hälsar alla välkomna



10

AnslagstavlanAnslagstavlan

Kyrkoval kommer att genomföras den 19 september 2021. I vårt pastorat, 
Glimåkra-Hjärsås, ska tre val förrättas.
Till Kyrkomötet, Stiftsfullmäktige och Kyrkofullmäktige i vår församling. 

Vallokaler kommer att finnas på församlingsexpeditionerna i Glimåkra och 
Hjärsås församlingshem samt röstmottagningsställe i Sibbhults församlingshem.
Öppettiderna på valdagen är följande:
Glimåkra, Hjärsås och Sibbhult: kl 11-14 samt kl 16-20

Det kommer också att finnas möjlighet till förtidsröstning på expeditionerna i 
Glimåkra och Hjärsås t.o.m. torsdagen den 16 september med följande öppettider:
Måndag 6 september, kl 10-13, 16-19. Onsdag 8 september kl 10-13. 
Torsdag 9 september kl 10-13, 16-19. Lördag 11 september kl 11-14. 
Söndag 12 september kl 11-14. Måndag 13 september kl 10-13, 16-19. 
Onsdag 15 september kl 10-13. Torsdag 16 september kl 10-13, 16-19. 
Det finns också möjlighet att rösta genom ombud och genom postbefordran. 
För att utnyttja denna möjlighet hämtar man ett brev/budröstningspaket på för-
samlingsexpeditionen eller hos representanter för de olika nomineringsgrupperna. 
För att kunna brev- eller budrösta måste man ha fått sitt röstkort.
Röstkort skickas ut till alla som är röstberättigade. Ta med röstkortet när du röstar 
oavsett hur du tänker rösta. På röstkortet framgår var din vallokal är belägen och 
vilka öppettider som gäller.

Alla som tillhör Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen och är 
folkbokförd i någon församling inom landet har rösträtt.

För val till Kyrkofullmäktige kommer, på pastoratets bekostnad, att skickas ut 
valsedlar för de olika nomineringsgrupperna. Valsedlar till Kyrkomötet och 
Stiftsfullmäktige ska på nomineringsgruppernas ansvar finnas tillgängliga i 
vallokaler, röstmottagningsställen samt på expeditionerna för förtidsröstning. 
Blanka valsedlar kommer att finnas, där var och en kan skriva en nominerings-
grupps namn.

Den röstande kan lämna personröster 
genom att markera för högst tre kandidater.

För valnämnden i Glimåkra-Hjärsås pastorat
Kjell Inge Malm
Ordförande

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta i kyrkovalet 19 september
svenskakyrkan.se/kyrkoval
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Du som är född 2007 eller tidigare, 
nu är det din möjlighet att bli konfirmand 
2021/22

Konfirmationstiden är ett tillfälle för dig att fundera och 
växa kring frågorna om Gud, om Jesus, om tron, meningen 
med livet, ont och gott, kärlek och relationer, livet och 
döden. Du får chansen att upptäcka mer om dig själv och 
växa, inte bara på längden utan också som människa. En 
viktig upplevelse att bära med sig resten av livet.
I pastoratet finns det två olika former att läsa:

Veckoläsning i Glimåkra:
Vi träffas torsdagar i udda veckor kl 15.30-17.30, vi börjar med fika varje gång.
Konfirmationen blir lördag 7 maj 2022 i Glimåkra kyrka.

ELLER

Lovläsning i Sibbhult/Hjärsås:
Vi träffas följande lovperioder 
18 - 19 december 2021
9 - 12 april 2022
26 - 29 maj 2022
Konfirmationen blir lördag 4 juni 2022 i Hjärsås kyrka.

Upptaktsgudstjänst och inskrivning för båda läsformerna är 
söndag 5 september 2021 kl 10 i Sibbhults kyrka. 

Anmälan till Glimåkra-Hjärsås pastorat, Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge 
 hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor? Kontakta oss gärna!
Fritidsledare Åsa Wihlstrand, 044-34 60 39, 0725-14 60 39 (sms) 
E-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se 
eller 
Kyrkoherde Anna J. Evertsson, 044-34 60 11, 0706-45 82 00 (sms) 
E-post: anna.evertsson@svenskakyrkan.se

Välkommen!
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Christer AnnelenAnna

Europeiska kulturarvsdagen i våra kyrkor
Lördag 11 september kl 10-15 är det åter dags för kulturarvsdag 
i Glimåkra och Hjärsås kyrkor.
Utställning av kyrksilver och kyrkliga textilier, musik och andakt.
Se hemsida och annons i Espresso för mer information.

Bilder från kulturarvsdagen 2020

Hembesök och samtal
Möjlighet finns till hembesök och samtal med präst eller diakoniassistent:
Anna, präst, 044-34 60 11. E-post: anna.evertsson@svenskakyrkan.se 
Christer, präst, 044-34 60 12. E-post: christer.frostensson@svenskakyrkan.se 
Annelen, diakoniassistent, 044-34 60 33. E-post: annelen.nilsson@svenskakyrkan.se
Tystnadsplikt
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Allhelgonahelgen 
Torsdag 4 november
Kaffeservering för 
kyrkogårdsbesökare i Hjärsås kl 11-16

Fredag 5 november
Kaffeservering för 
kyrkogårdsbesökare i Hjärsås kl 11-16,
i Sibbhult kl 11-15 och i Glimåkra kl 
13-16 

Lördag 6 november,
Alla helgons dag kl 13-15
Glimåkra kyrka öppen för ljuständning.
Stilla musik. Servering.

kl 16
Minnesgudstjänst i Glimåkra kyrka
kl 16
Minnesgudstjänst i Sibbhults kyrka
kl 18
Minnesgudstjänst i Hjärsås kyrka

Vid minnesgudstjänsterna tänder vi
ljus och läser upp namnen på dem som 
har avlidit under året.

Dopgudstjänster
Utöver dop i våra ordinarie
söndagsgudstjänster erbjuder
vi även dop i särskilda dopgudstjänster 
några lördagar under året. 
Höstens dopgudstjänst blir 
lördag 2 oktober 
Dopdräkter finns för utlåning.
Har ni frågor eller vill boka
dop är ni välkomna att ringa 
044-34 60 00

Söndag 7 november
Sönd. e. alla helgons dag 
kl 10
Mässa i Hjärsås kyrka
kl 16
Musikgudstjänst i Glimåkra kyrka
Faurés Requiem
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Musikverksamheten                              

Välkomna att sjunga i kör i 
Glimåkra-Hjärsås pastorat!

Nu startar vi både en 
barnkör och en ungdomskör
och vi kommer att sjunga 
allt mellan himmel och jord.
Information om barnkören 
hittar du på sid 23. 
Tiderna för ungdomskören är 
inte fastställda vid Sockenbladets 
pressläggning. 

För anmälan eller frågor
kontakta organist Ragnar Bohlin,
tel 044-34 60 21 eller 0702-14 56 52 (sms)
E-post: ragnar.bohlin@svenskakyrkan.se 

Dessutom nyrekryterar vi till Glimåkra kyrkokör. 
Kyrkokören övar torsdagar 18.30-21 under ledning av Ragnar Bohlin.
Körens ordförande är Inger Mattsson, 0705-74 28 96, e-post: i_m@telia.com

Kom och låt upp din stämma!

Ragnar Bohlin
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Konfirmation i Glimåkra kyrka lördagen den 17 april 2021

Bakre raden: Julia Åberg, prästpraktikant, Anna J. Evertsson, kyrkoherde, 
Åsa Wihlstrand, fritidsledare
Främre raden: Vilda Berntsson, Elwira Nöbelin, Theodor Blidberg,  Anton Holm

Konfirmation i Hjärsås kyrka lördagen den 22 maj 2021

Anna J. Evertsson, kyrkoherde, Nilla Torndahl, Simon Svan, Felicia Ekdahl, 
Åsa Wihlstrand, fritidsledare
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Biskopsvisitation
Under våren var det biskopsvisitation i Göinge kontrakt. Biskop Johan Tyrberg 
med följe åkte runt i kontraktet och besökte samtliga församlingar/pastorat. 
I normala fall åker biskopen runt och möter människor på flera olika platser i 
våra samhällen och studiebesök på olika företag och skolor brukar också stå på 
agendan. I dessa pandemitider fick dock visitationen anpassas så att den gick att 
genomföra utifrån gällande restriktioner och flera punkter skedde digitalt. 
Visitationen inleddes med en kontraktsmässa i Örkeneds kyrka där kontrakts-
prost Sara Ericsson predikade. Måndagen den 26 april fick vi i Glimåkra-Hjärsås 
pastorat besök av biskopen. Vädret var fint och tillät att lunchen för biskop Johan 
och arbetslaget kunde avnjutas utomhus. Biskopen förundrades över att det var så 
tyst och lugnt i Glimåkra att man kunde höra fåglarna sjunga. 
Efter lunchen förflyttade vi oss till kyrkan för en presentation av vårt pastorat, 
framförd av hela arbetslaget. På tisdagen besökte biskopen och hans följe även 
pastoratets skogsfastighet i Hylta och skogsförvaltare Dag Åkesson för att sam-
tala om kyrkans skogsbruk. Här fick biskop Johan hjälpa till att plantera en tall.
Under onsdagen ordnades digital fortbildning för personal, ideella och förtroen-
devalda. Biskopen genomförde även samtal med kyrkoherdarna och ordföranden 
i respektive kyrkoråd om nutid och framtid. Ett möte med kontraktets ungdoms-
grupper/ungdomsråd var också planerat men det flyttas fram till hösten eftersom 
biskop Johan önskar möta ungdomarna ”live”. Veckan avslutades med en visita-
tionshögmässa i Röke kyrka där biskop Johan predikade.
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Sommarmusik och Våffelcafé
Under våren har det mesta av vår verksamhet stått på paus p.g.a pandemin men i 
början av sommaren planerade vi  ”Sommarmusik i det gröna”, utomhus bakom 
församlingshemmet i Glimåkra, och Våffelcafé på Hjärsås kyrkogård. 
Till vår stora glädje kunde vi genomföra detta som planerat och det blev mycket 
uppskattat. Den 8 juni gästades vi av Jard Samuelson som bjöd på mycket fin sång 
och musik inför ett 40-tal åhörare. 
Vädret visade sig också från sin bästa sida vilket givetvis bidrog till den goda 
stämningen.

Våffelcafé

Sommarmusik i det gröna

Jard Samuelson
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Praktikant i Glimåkra-Hjärsås pastorat 
Så blev det sommar det här året också. Grönskan 
i gräs och grenar runt vårt soldattorp är så skir att 
ögonen nästan värker. Långsamt rör vi oss in i vilsam 
trefaldighetstid, och jag har just avslutat ytterligare en 
termin av studier i teologi. 
Det har varit ett underligt halvår på Svenska kyrkans 
utbildningsinstitut i Lund. Att träna liturgisk sång 
framför en skärm, i videomöte med en lärare man 
aldrig träffat, har sina begränsningar. Likaså att sam-
tala om tron och livets stora frågor med kurskamrater 
i digitala ”rum”. Hur tydligt blev det inte för oss; att 
arbetet som präst aldrig kan skötas enbart bakom ett 
skrivbord.

När vi under veckorna runt påsk släpptes ut till församlingar runt om i stiftet 
blev det därför som att skicka ett gäng kalvar på grönbete. Själv tilldelades jag 
den vackra hagen Glimåkra-Hjärsås pastorat. Och redan från första dagen var 
det som om verkligheten återvände. Min handledare Anna kastade mig rakt in 
i pastoratets arbete. Jag fick vara med och leda gudstjänster, duka nattvardsbord 
och predika. Jag fick lära känna alla era tre kyrkor, som är så olika såväl till his-
toria som arkitektur. Hjärsås med sina hemlighetsfulla takvalv, Sibbhults stilrena 
anspråkslöshet, och Glimåkras hisnande rymd. Och är det inte just så Jesus kallar 
oss till hans kyrka? Han vill inte att vi ska bli så lika varandra som möjligt, utan ta 
plats med alla våra mänskliga egenheter och särdrag. 
Något av det som gjorde starkast intryck på mig under tiden i pastoratet var 
därför mötet med era konfirmander. Så mycket glädje, skratt och allvar på en och 
samma gång. Jag kände nästan att jag ville vara fjorton år igen, och vandra en bit 
på trons väg tillsammans med fritidsledare Åsa och alla andra som jobbar för att 
konfirmationsundervisning ska bli så givande som möjligt. 
Men det fina är, att trons vindlande vägar inte får någon rak och fast form bara 
för att vi uppnått en viss ålder. Tron fördjupas och berikas genom hela det mänsk-
liga livet. Därför sörjer jag att jag inte fick träffa fler av er församlingsbor denna 
märkliga vår, år 2021. Jag hade velat möta er tillsammans med Kristus runt natt-
vardsbordet. Dela livets stora och små mirakel över kyrkkaffet. Jag hade velat lära 
känna er mitt i er vardag, där Gud alltid är närvarande. Höra er berätta om just 
era slingrande trosvägar, oavsett hur långt var och en själv anser sig ha kommit. 

Julia Åberg

Forts. nästa sida
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I en kristen församling lever vi tillsammans. Vi lär ständigt, av varandra, och ingen 
står närmare Gud än någon annan. Därför känner jag stor glädje över att snart 
få viga mitt liv till tjänst i denna kyrka. Och tack till alla er i Glimåkra-Hjärsås 
pastorat, som under bara tre veckor lyckades stärka mig ytterligare i denna 
längtan. 
Pastoratets fantastiska anställda har hållit ställningarna under pandemin. 
Kyrkorna har underhållits, gräset har klippts, och telefonerna gått varma. Så nu, 
när portarna öppnas på allt vidare gavel, står nattvardsbordet dukat och väntar på 
er församlingsbor. För kyrkan, det är vi, vi människor. Människor Jesus vill ska 
vara tillsammans. 

Julia Åberg, prästpraktikant

Tack Kristin
Vid högmässan i Hjärsås kyrka den 25 april avtackades kantor Kristin Erlansson. 
Kristin anställdes i Hjärsås församling 2002 och har alltså i nästan 20 år tjänat 
Kyrkan och kyrkomusiken här; först i Hjärsås församling och sedan 2014 också 
Glimåkra församling.

I gudstjänster och i många, många andra sammanhang, inte minst på våra äldre-
boenden, har vi fått möta Kristin under dessa år.

I pandemitider kunde vi inte samlas till någon stor och musikaliskt högtidlig 
högmässa, men såväl arbetsgivare, kyrkvärdar, församlingsbor som arbetskamrater 
uttryckte på olika sätt sin uppskattning och sitt varma tack.

Vi vill också här tacka Kristin 
för lång och trogen kyrko-
musikalisk tjänst i Kyrkan, 
inte bara i vårt pastorat utan 
också i Svenska kyrkan i stort, 
och önska henne Guds rika 
välsignelse.

Foto: Joakim Svensson
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Välkommen Anna
Jag heter Anna Nilsson och jag är den nya kyrkvakt-
mästaren i Glimåkra. Jag har tidigare arbetat inom 
skolans värld som lärare och specialpedagog men för 
några år sedan sadlade jag om och gick en trädgårds-
utbildning. Under min utbildning gjorde jag praktik 
på kyrkogården i Hjärsås som sedan ledde vidare till 
ett vikariat. Efter att ha jobbat en säsong som park-
arbetare inom kommunen är jag nu tillbaka inom 
pastoratet igen, vilket gläder mig.
Jag bor mellan Sibbhult och Hjärsås med sambo och 
två barn. På gården finns även en katt och två hästar. 
På fritiden tycker jag om att vara med min familj och 
våra djur men även pyssla i trädgården eller läsa en bra 
bok.
     
Anna Nilsson, kyrkvaktmästare

Välkommen Ragnar
Det är egentligen en gammal dröm som för mig går 
i uppfyllelse när jag nu tillträder organisttjänsten i 
Glimåkra-Hjärsås, att få vara verksam i kyrkan nära 
vårt älskade sommarställe i Filkesboda ”där som barn 
jag lekt”.
Naturligtvis är det en stor omställning när jag nu 
närmast kommer från tretton år som dirigent för 
symfonikören i San Francisco.
Men jag är uppväxt i kyrkans miljö och var verksam 
som kyrkomusiker närapå oavbrutet från sexton års 
ålder tills det så småningom bar av till San Francisco. 
Från församlingsmusikertjänst i Petersgården i Lund 
till tolv år i Maria Magdalena kyrka i Stockholm.

Piano och orgel var min stora kärlek i början av min bana, men efter diplom-
studier i kördirigering på Musikhögskolan i Stockholm blev kör (och sång) mitt 
fokus under många år, med frilansuppdrag med Radiokören, Operakören, 
Ericsons Kammarkör, så småningom BBC Singers, Chanticleer och även 

Anna Nilsson

Ragnar Bohlin

Forts. nästa sida
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orkestrar i Malmö, Helsingborg, Edmonton, Sao Paulo mm samt förstås mängder 
av uppdrag med San Francisco Symphony. När samhället öppnar upp igen 
hoppas jag kunna återuppta en del av mina uppdrag som frilansdirigent, i den 
mån tjänsten tillåter. I december ska jag till exempel dirigera Bachs Juloratorium 
med Ericsons Kammarkör och Messias med San Francisco Symphony.
Lyckligtvis är man aldrig långt från kyrkan även i ”profana” körsammanhang 
eftersom en stor del av körskatten återfinns i det kristna kulturarvet; de stora 
requierna, Bachs Passioner, h-mollmässan, Stravinskys Psalmsymfonin och 
mycket mer.
Under min tid i San Francisco spelade jag dessutom för den svenska församlingen 
när jag fanns på plats. De firar sina gudstjänster en gång i månaden i den vackra 
Norska Kyrkan på Hyde Street, med utsikt över Golden Gate.
Att nu få möjligheten att vara verksam i Glimåkra-Hjärsås, i en miljö som kanske 
har Sveriges vackraste natur, med inte bara en, utan tre kyrkor, ett härligt arbetslag 
och många inspirerade och driftiga människor och bygga vidare på kyrkomusiken 
känns som en mycket inspirerande utmaning.
Visste ni att det runt kanten på den gamla 50-lappen fanns ett citat av komposi-
tören Arnold Schönberg, ingraverat med mikrotext? ”Musik överbringar ett pro-
fetiskt budskap vilket uppenbarar en högre livsform som mänskligheten utvecklar 
sig i riktning mot och det är på grund av detta budskap som musik appellerar till 
människor av alla raser och nationaliteter”.
Inom kristendomen förstår vi ju att musiken ytterst kommer från Gud och det 
är alltid en inspirerande utmaning att efter förmåga försöka locka fram dessa 
”profetiska budskap”.
Musiken var allestädes närvarande när jag växte upp, med två musicerande föräld-
rar, och det är likadant i min familj nu.  Min fru Tamara är cellist och vi har två 
vuxna barn tillsammans, varav den ena går i sin mors fotspår och är på väg att bli 
cellist.
Jag känner mig redan mycket varmt välkomnad här och jag kommer att göra mitt 
bästa för att verka för ett rikt musikliv i pastoratet.
Till hösten planerar vi i pastoratet att starta både en barnkör och en ungdomskör, 
samt att nyrekrytera till Glimåkra kyrkokör.

Jag vill passa på att uppmana ALLA att tänka till vilka som skulle kunna vara 
intresserade av att sjunga i kör i pastoratet.
Min ambition är inget mindre än att vi ska sjunga så att taket lyfter sig!

Ragnar Bohlin, organist och körledare
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Församlingshemmet i Glimåkra 

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap   
Tisdagar 9.00-11.00    
Drop in. 
Vi inleder med en samling då vi sjunger.
Därefter fikar vi, leker, pysslar och har roligt tillsammans.
Vi avslutar med att samlas kring ljuset.
Ledare: Carina

KYRKIS, 5 år 
Måndagar 9.30-11.00. Vi hämtar på dagis.
ANMÄLAN
Lek, pyssel och frukt vid samling
Ledare: Åsa och Carina

AFTER SCHOOL, klass F-6 
Tisdagar 13.40-16.30. Vi hämtar på skola och fritids.
ANMÄLAN
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Åsa och Carina

UNGDOMSGRUPP, klass 9-
Torsdagar 18.00-21.00 
Vi träffas udda veckor
Ledare: Åsa

Församlingshemmet i Hjärsås 

AFTER SCHOOL, klass F-6 
Måndagar 13.30-16.30. Vi möter upp vid bussen.
ANMÄLAN
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Åsa och Carina

NYHET! 
ÖPPEN GRUPP MED BARNRYTMIK, från 0 år och i vuxens sällskap
Torsdagar 13.30-15.30
Fika, rytmik och lek
Ledare: Isadora Moya Lopez, musikpedagog

Våra fritidsledare 
Carina och Åsa
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Våra fritidsledare 
Carina och Åsa

Barn- och ungdomsverksamhetenBarn- och ungdomsverksamheten

Församlingshemmet i Sibbhult 

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap
Tisdagar 9.00-11.00  
Drop in. 
Vi inleder med en samling då vi sjunger.
Därefter fikar vi, leker, pysslar och har roligt tillsammans.
Vi avslutar med att samlas kring ljuset.
Ledare: Åsa

KYRKSKOJ, klass F-2 
Onsdagar 12.30-14.30
ANMÄLAN 
Fika, samling, pyssel och lek
Ledare: Åsa och Carina

AFTER SCHOOL, klass 3-6
Onsdagar 14.45-16.30
Vi hämtar barnen både på Färe Montessoriskola och på Mölleskolan.
ANMÄLAN 
Fika, samling, pyssel, läxhjälp och lek
Ledare: Åsa och Carina

NYHET! 
KÖR, klass 3-6 
ANMÄLAN
Onsdagar 16.30-17.30
Ledare: Isadora Moya Lopez, musikpedagog

För anmälan eller frågor, kontakta:
Åsa Wihlstrand 0725-14 60 39, e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se
Carina Skoog 0722-34 60 38, e-post: carina.skoog@svenskakyrkan.se 

Följ oss gärna på Facebook och Instagram:
Facebook: Glimåkra Hjärsås Pastorat
Instagram: glimakrahjarsas

Höstterminen startar  vecka 36
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KALENDER 
för Glimåkra-Hjärsås pastorat september – november 2021
Mässa = Gudstjänst med nattvard. Gudstjänst = Gudstjänst utan nattvard
Fh=Församlingshem, Mh=Missionshus
Vid aftonlampans sken rymmer ord och ton vid dagens slut; kan firas 
som både mässa och gudstjänst.
* markerar att det finns mer information på annan plats i Sockenbladet
Regelbundna veckoaktiviteter finns inte med här. 
Reservation för ev. ändringar.

September
2 Torsdag
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*
5 14 e. tref.
 Sibbhult: Gudstjänst med konfirmandupptakt kl 10. Sammanlyst*
8 Onsdag
 Sibbhults Fh: Start samtalsgrupp ”Några steg på vägen” kl 18*
9 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14 

11 Lördag
 Glimåkra: Europeisk kulturarvsdag. Utställning i kyrkan kl 10-15*
 Hjärsås: Europeisk kulturarvsdag. Utställning i kyrkan kl 10-15*
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10
12 15 e. tref. 
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10 
 Hjärsås: Mässa kl 10
13 Måndag
 Boalt: Boalts syförening kl 18.30
16 Torsdag
 Glimåkra: Öppet hus kl 14*
19 16 e. tref.
 KYRKOVAL*
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Sibbhult: Gudstjänst kl 15.30
21 Tisdag
 Glimåkra: Födelsedagsfest för äldre i Glimåkra församling kl 13*
23 Torsdag
 Hjärsås: Födelsedagsfest för äldre i Hjärsås församling kl 13*

26 17 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14
 Hjärsås: Vid aftonlampans sken kl 18

Glimåkra kyrka

Hjärsås kyrka

Sibbhults kyrka
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28 Tisdag
 Glimåkra: Födelsedagsfest för äldre i Glimåkra församling kl 13*
29 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*
30 Torsdag
 Hjärsås: Födelsedagsfest för äldre i Hjärsås församling kl 13*

Oktober
2 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
3 Den helige Mikaels dag
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Glimåkra: Vid aftonlampans sken kl 18
5 Tisdag 
 Sibbhults Fh: Café Skogsbrynet kl 14*
9 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10
10 Tacksägelsedagen
 Glimåkra: Skördemässa kl 10. Sång av Kyrkokören. CKF smyckar kyrkan. Kyrkkaffe*
 Hjärsås: Skördegudstjänst kl 18. Sång av Kyrkokören. LRF medverkar. Kyrkkaffe*
11 Måndag
 Boalt: Boalts syförening kl 18.30
14 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14
 Glimåkra: Öppet hus kl 14*
16 Lördag
 Glimåkra: Glimma musikcafé på folkhögskolan 
17 20 e. tref. 
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10
 Hjärsås: Mässa kl 10
21 Torsdag
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*
24 21 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10
 Sibbhult: Barnens Bibel-Messy church kl 14* 
27 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*
31 22 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Kräbbleboda: Gudsjänst kl 14
 Glimåkra: Vid aftonlampans sken kl 18
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November
2 Tisdag 
 Sibbhults Fh: Café Skogsbrynet kl 14*
4 Torsdag
 Hjärsås: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 11-16
5 Fredag
 Hjärsås: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 11-16
 Sibbhult: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 11-15
 Glimåkra: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16
6 Alla helgons dag
 Glimåkra: Kyrkan öppen kl 13-15 för ljuständning. Stilla musik. Servering.
  Minnesgudstjänst kl 16. Ljuständning.
 Sibbhult: Minnesgudstjänst kl 16. Ljuständning.
 Hjärsås: Minnesgudstjänst kl 18. Ljuständning. 
7 Sönd. e. alla helgons dag
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Glimåkra: Musikgudstjänst kl 16. Faurés Requiem.
8 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i kl 18.30
11 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Solglimman: Andakt kl 14
13 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10
14 Sönd. f. domssöndagen
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10
 Hjärsås: Mässa kl 10
15 Måndag
 Glimåkra Fh: Trivselkväll kl 18.30*
18 Torsdag
 Glimåkra: Öppet hus kl 14*
21 Domssöndagen
 Hjärsås: Mässa kl 10
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14
 Glimåkra: Vid aftonlampans sken kl 16
24 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 18*
28 1 i advent
 Glimåkra: Mässa kl 10. Sång av Kyrkokören.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 10

Reservation för ändringar. Se annons i ”Espresso”
Aktuellt kyrkoprogram finns även på www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas

Glimåkra missionshus

Folkhögskolans kapell, Glimåkra

Kräbbleboda kapell
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Släkten följa släktens gångSläkten följa släktens gång

HJÄRSÅS FÖRSAMLING

Avlidna
210225 Gunnar Andersson, f 461123, Sibbhult
210302 Christen Andersen, f 240224, Knislinge
210323 Edvin Persson, f 310723, Tågaröd
210328 Tyra Bengtsson, f 19210403, Sibbhult
210403 Laila Persson, f 470423, Sibbhult
210409 Ronald Pearson, f 400325, Immeln
210423 Erik Rosenkvist, f 720807, Sibbhult
210430 Birgit Kjällström Håkansson, f 241101, Knislinge
210508 Åke Gustavsson, f 410329, Sibbhult
210520 Marianne Lindblad, f 320304, Sibbhult
210601 Gunborg Johnsson, f 360303, Sibbhult

GLIMÅKRA FÖRSAMLING

Avlidna
210320 Edith Bosrup, f 19190831, Glimåkra
210326 Berith Nordfeldt, f 350512, Lönsboda
210401 John-Erik Aurell, f 350418, Glimåkra
210423 Roland Nordlund, f 361125, Broby
210527 Sylvia Svensson, f 340308, Boalt
210606 Brita Thomasson, f 330411, Knislinge
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Gruppkorsband till alla hushåll i Glimåkra-Hjärsås pastorat

Här når du oss               Glimåkra-Hjärsås pastorat
Expeditionernas öppettider: Måndag – Torsdag kl 9.30-12
Glimåkra: 044-34 60 00 växel Hjärsås: 044-34 60 00 växel
Besöksadress: Glimåkra: Storgatan 14, Hjärsås: Knislingevägen 6
Postadress: Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge
E-post: glimakra.forsamling@svenskakyrkan.se, hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas
Jourhavande präst, varje natt kl 21-06, nås via 112

  Arbete  Mobil

Kyrkoherde Anna J. Evertsson 044-34 60 11 0706-45 82 00 (sms)
       
Vik. Komminister Christer Frostensson 044-34 60 12 0768-36 60 12 (sms)

Diakoniassistent Annelen Nilsson 044-34 60 33 0761-14 60 33 (sms) 

Kamrer Camilla Göransson 044-34 60 00 

Kanslist Jonna Sand 044-34 60 00 

Kyrkomusiker Ragnar Bohlin 044-34 60 21 0702-14 56 52 (sms)

Fritidsledare Carina Skoog 044 34 60 38 0722-34 60 38 (sms)
 Åsa Wihlstrand 044 34 60 39 0725-14 60 39 (sms) 
Kyrkvaktmästare
Glimåkra Åke Olsson 044-34 60 16 0727-23 46 01 (sms)
 Anna Nilsson 044-34 60 18  0725-34 60 18 (sms)
  
Hjärsås/Sibbhult Joakim Svensson 044-34 60 15 0724-54 60 15 (sms)
 Gert-Yngve Johnsson 044-34 60 24 0725-34 60 24 (sms)
 Helene Lalander 044-34 60 17 0768-44 60 17 (sms)
  
Församlingsvärdinna
Glimåkra Linda Balte Nilsson 044-34 60 27 0727-34 60 27 (sms)
Hjärsås Helene Lalander 044-34 60 17 0768-44 60 17 (sms)

Kyrkofullm. ordf.  Eva Jonsson  070-467 80 40
Kyrkorådets ordf. Kjell Inge Malm  0732-00 01 37 

www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas

Kyrkvärdar 
Ingrid Johansson, 070-5222446 Siv Gustafsson, 072-7337431 Gull Johansson, 070-2692397
Bengt Frans Nilsson, 073-0342330 Eva Jonsson, 070-4678040 Agneta Thorsén, 070-7318014
Karin Persson, 070-8130557 Camilla Krona, 076-2138757 

Kräbbleboda kapell
Marianne Johnsson, 0733-12 42 16


