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Som vanligt så här års övergår sommaren till höst. Som-
maren blev väl varken som vi önskade eller befarade. Fast 
efter förra sommaren vet vi väl varken vad vi önskar eller 
befarar. 

Med hösten börjar skolorna igen och vardagen blir 
mer normal igen för oss som jobbar. Ja, kanske för alla. 
Det finns någon sorts trygghet i att alla gör sitt så att allt 
fungerar på sina sätt igen. 

För oss börjar alla verksamheter igen. Barngrupper, 
konfirmander, körer, soppluncher och allt annat drar 
igång. På sommaren är det mest kyrkogårdar, begrav-
ningar, vigslar, dop och gudstjänster vi sysslar med. Det 
är så långt resurserna räcker under semestertider. 

De senaste åren har vi lagt allt mer resurser på att fin-
nas till på skolorna, när skolorna tycker att det är OK att 
vi är där. Mest är det på raster vi funnits där. Vi tror och 
upplever att vår närvaro på skolorna varit bra relationen 
mellan eleverna. Relationen mellan eleverna är i första 
hand skolans uppdrag och vi kan bara vara en hjälpande 
hand i respekt för skolans uppdrag.

För utom det självklara med att närvaron av fler vuxna 
i sig är av godo. Ibland när vi är på skolorna kommer 
eleverna fram med frågor som handlar om hur de beter 
sig mot varandra. En del av dessa frågor kan vi reflek-
tera över tillsammans med barnen. En del hör hemma 
inom skolans unika ansvarsområde. En del frågor skulle 
vi kunna arbeta med tillsammans med skolan. 

När vi har barnen i våra grupper så är det viktigt för 
oss att barnen visar varandra respekt och tar ansvar för 
varandra. Det är viktigt att de är öppna för varandras 
olikheter och förstår det är okej att vi inte har samma 

förutsättningar. Som kyrka är vi stolta över barnen när 
de ser svårigheter i moraliska åsikter och funderar över 
hur de kan hantera detta. Det är med samma värderingar 
vi möter barnen i skolan. 

I Matteusevangeliets femte kapitel står det: Jesus sade: 
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur 
skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att 
kastas bort och trampas av människorna. Ni är världens 
ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när 
man tänder en lampa sätter man den inte under sädes-
måttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 
På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att 
de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen”.

I dessa ord har vi grunden i vår syn på arbetet med 
barn också när vi är på skolorna. Det är i närvaron och 
lyssnandet vi är kyrka. I våra egna lokaler har bibelberät-
telser, böner och sånger en egen plats. I våra egna loka-
ler får barnen möjlighet att ta del av det svenska kristna 
arvet i form av de bibelberättelser som i hög har format 
oss och våra värderingar, både som människor och som 
kyrka. 

Någon trosbekännelse förväntar vi oss inte av någon, 
men som kyrka bekänner vi att vi tror på Gud gestaltad 
som Fader, Son och Ande. Det gör vi därför att vi tror att 
Gud och vi som salt och ljus kan göra skillnad. 

Önskar er en trevlig höst!

Anders Wickman 
Kyrkoherde

Kyrkoherden har ordet

••

Januari 2016 startade min karriär i Höks Pastorat.  
Dagarna som pedagog i barn- och ungdomsverksamhe-
ten har gett mig mycket glädje och värme ifrån livfulla 
barn. Skolbarnen har hos oss lärt sig att lyssna inåt, re-
flekterat över livet och sin tro. Vi har samtalat om viktiga 
och aktuella ämnen: hur man bör behandla sin kompis 
och sig själv, om kroppens egna gränser, och allas lika 
värde. På öppna förskolan har barn och föräldrar förenats 
i glädje, pyssel, lek och sång. 

Tillsammans med mina kollegor har vi besökt pastora-
tets skolor, och det värmer i hjärtat varje gång jag ser barn 
som leker. Jag känner tacksamhet när jag ser hela, rena 
och lyckliga barn. När alla barn, oavsett etnisk tillhörig-
het får vara med och leka. Att barnet får vara just barn. 

Åren i konfirmandarbetet tillsammans med kollegor 
har varit viktiga för mig. Ungdomar ligger mig varmt om 
hjärtat och jag känner deras utsatthet i samhället. Det är 

inte enkelt att vara ung i en kravfylld miljö. Med krav 
hemifrån, från skolan, vänner och inte minst från sociala 
medier. Och samtidigt ska man försöka hitta sin egna 
identitet. Samtalen med konfirmanderna har gett mig 
en annan förståelse för den verklighet som kan finnas. 
De samtalen har förändrat mig. Idag ser jag världen med 
andra ögon, hör med andra 
öron, känner med ett annat 
hjärta och det är jag tacksam 
för. Det har fått mig att nu 
vilja bli Präst.

/Cornelia Davidson
Cornelia är studieledig från 
Höks pastorat under tiden 
hon läser till präst vid Göte-
borgs universitet.

Pedagogens väg till präststudier
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Konfirmationsträffar

Kyrktaxi 0430-343 888
Ny leverantör av kyrktaxi är lokala Österblad Carlssons Taxi AB.  

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.

I åttonde klass inbjuds du av Svenska kyrkan till konfir-
mationsträffar.

Vi diskuterar, undersöker, åker på äventyr, frågar, 
sjunger, ber, tittar på film och pysslar. Längst vägen hop-
pas vi att du får en upplevelse vad kristen tro kan vara 
och hur den kan svara på livets frågor.

Dela glädje, gemenskap, kärlek och vänskap tillsam-
mans med präster, pedagoger och musiker.

Dessutom får du möta människor ur bibeln och ur kyr-
kans historia, ta del av tankar kring tro och tvivel, livet och 
Gud.

Om du inte är döpt får du ändå gärna vara med på 
konfirmationsträffarna. Vill du konfirmeras, kommer 
du sedan bli döpt under din konfirmationstid, eftersom 
konfirmationen är en fortsättning på dopet.

Att konfirmeras är ett av många steg på vägen mot att 
bli vuxen och ta ansvar.

Vi erbjuder konfirmationsundervisning:
Onsdagar i Våxtorps församlingshem kl 15.30-17.30
Torsdagar i Veinges församlingshem kl 15.30-17.30

Välkommen till konfirmandinskrivning söndagen 
den 1 September.
Ränneslövs kyrka kl 10
Veinges kyrka kl 11
Knäreds kyrka kl 14
Våxtorps kyrka kl 16
 
Frågor & funderingar, 
hör gärna av dig.
Gun Skarbro, 
Arbetsledande pedagog
0430-323 41
gun.skarbro@svenskakyrkan.se

•

Språkcafé i Knäred och Ränneslöv
Måndagar ses vi i Knäreds församlingshem  
kl 18:00-20:00 med terminsstart den 2 september
Torsdagar i Ränneslöv församlingshem kl 18:30-20:30 
med terminsstart den 29 augusti
Vill du vara med? Bara kom eller mejla  
Wadah.Mofti@svenskakyrkan.se  
eller ring 0430-323 17.

Vår tid är nu
Nu går vi in i en ny tid efter sommarens ledigheter. Det 
har också våra klockor i pastoratet gjort.

Urverket i Veinge kyrka har moderniserat och går nu-
mera helt rätt utan att någon ska behöva dra upp det för 
hand. Till vår hjälp har vi Per från Skånska klockgjuteriet 
från Österlen. Bilden visar hur stora visarna är i verklig-
heten.

Klockspelet i Hishult spelar varje dag så vackert för by-
borna igen.

Arbetet ute på kyrkogårdarna fortgår som vanligt, och 
vi i arbetslagen vill framföra ett stort Tack till våra ungdo-
mar som har skött många sysslor under sommaren så att 
vi andra kunnat vara lite lediga.
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Hasslöv – Våxtorps församling

Kontaktuppgifter  Telefon
Komminister Lennart Syk       323 10
Kantor Brittmari Bengtsson        323 21
Värdinna Carolina V Pålsson  323 23
Pedagog: se ruta för barnverksamhet

Kyrkvaktmästare Göran Amonsson 323 25
Kyrkvaktmästare Carl-Filip Rehnborg 323 06

Ordförande Församlingsrådet          
Lillemor Johnson          303 52
lillemor.tore.johnsson@gmail.com     

E-postadresser till församlingen och medarbetare finns på 
hemsidan; www.svenskakyrkanhoks.se

Hösten är på väg efter en givmild sommar, med tillräckligt 
med regn! Det är lite konstigt att man kan vara så nöjd 
med regnet, men förra sommarens torka gav lite insikter 
om hur känsligt vårt klimat är. Vi behöver vårda oss om 
vår miljö. Vi behöver också vårda oss om varandra. I höst 
har vi många verksamheter i vår församling. Välkommen 
att vara med. Gud välsigne dig!
Lennart Syk, församlingspräst, 076- 807 00 76

Barnverksamheten
Miniorer - Våxtorp
F-klass till åk 3
Tisdagar 13.30-16.00
Våxtorps församlingshem
Här träffas vi för att umgås, pyss-
la, fika och ha kul tillsammans!  
Vi hämtar barnen vid skolan  
kl 13.30. Sedan är ni välkomna att hämta barnen vid 
församlingshemmet kl 16.

Liten & Stor
0 - 5 år
Här träffas barn och föräldrar för att fika, leka och 
”bara vara”.
Måndagar kl 9.00 -11.30 i Våxtorps församlingshem.  
Välkomna! Hälsningar Emma, tel 0430-323 12.

Kompisklubben Hasslöv
F-klass till åk 6
Torsdagar kl 14.30-17.00 i Hasslövs församlingshem. 
Här pysslar vi, fikar, umgås och har kul tillsammans! 
Vi hämtat barnen på skolan 14.30.

Barnverksamheterna startar vecka 36 och håller på 
till vecka 49. Vi följer skolans lov och studiedagar och 
har ingen verksamhet då.

Anmälan till miniorer och kompisklubb görs till 
Evelina Arvidsson, tel 0430-323 39 eller  
Emma Dahlström, tel 0430, 12.  
Mejla går också bra,
evelina.arvidsson@svenskakyrkan.se
emma.dahlstrom@svenskakyrkan.se
OBS! Till Liten & Stor behövs ingen anmälan!

Höstens soppluncher
Sopplunch med andakt kl 12 i församlingshemmet.
Våxtorp: 10/9, 8/10 och 5/11
Hasslöv: 24/9, 22/10 och 19/11
God soppa vid vackert dukade bord och trevlig 
gemenskap! Pris 50 kr.
Överskottet går oavkortat till välgörande ändamål.

Församlingsaftnar
Tisd 17/9 kl 19 i Våxtorps församlingshem. 
Seniorkören Laholm sjunger för oss.
Tisd 15/10 kl 19 i Våxorps församlingshem.
Stig Boström visar bilder från förr.
Tisd 26/11 kl 19 i Hasslövs församlinghem.
Lennart Palm berättar en kyrkohistoria från förr.
Andakt och kaffeservering vid alla församlingsaftnar.

Tacksägelsedagen
Sönd den 13/10 firar vi tacksägelsedagen med gudstjäns-
ter i våra kyrkor. 
Våxtorp: Gudstjänst kl 14. Kyrkliga arbetskretsen bjuder 
på fika i församlingshemmet efteråt. Auktion av skörde-
gåvor i församlingshemmet.
Hasslöv: Gudstjänst kl 18. Fika och försäljning i försam-
lingshemmet efteråt.
Gåvor mottages i kyrkorna på förmiddagen 09-10.

Församlingsresa
Vi var nästan 40 församlings-
bor som åkte med till Starby 
och Bibelns värld. Där blev 
vi guidade av Urban Len-
nartsson (på bild). Lunch 
fick vi på Rusthållargården i 
Arild och därefter åkte vi till 
Vikentomater för en rundtur 
och fika.
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Hasslöv – Våxtorps församling

Förklaringar: LS – Lennart Syk, präst Has-Våx, JW – Jakob Wadelius, präst Rä-Ys
Med reservation för ändringar. Uppdaterade uppgifter finns på hemsidan, Predikoturerna i HP samt på affischer vid våra kyrkor.

Datum Dag Hasslöv Våxtorp

30 aug fredag 15 Gudstjänst Solgården LS

1 sept 11 e trefaldighet 16 Gudstjänst, LS.  
Konfirmandinskrivning

8 sept 12 e trefaldighet 10 Mässa, LS

15 sept 13 e trefaldighet 14 Gudstjänst, JW

22 sept 14 e trefaldighet 10 Gudstjänst, JW

27 sept fredag 15 Gudstjänst Solgården LS

29 sept Den helige  
Mikaels dag   

10 Mässa, LS

6 okt 16 e trefaldighet 10 Gudstjänst. LS

13 okt Tacksägelse
dagen

18 Gudstjänst, LS.  
Kyrkokören medverkar

14 Familjegudstjänst, LS.  
Miniorerna och Kompisklubben  
medverkar.

20 okt 18 e trefaldighet 14 Mässa, JW

25 okt fredag 15 Gudstjänst Solgården, LS

27 okt 19 e trefaldighet 10 Mässa, LS

1 nov fredag 1016 Öppen kyrka, kaffeservering i 
kyrkan

1016 Öppen kyrka, kaffeservering i 
kyrkan.

2 nov Alla helgons dag 10 Gudstjänst, LS. Frukost i försam
lingshemmet kl 9.

3 nov Sönd e Alla  
helgons dag

18 Minnesgudstjänst, LS.  
Kyrkokören.

16 Minnesgudstjänst, LS. Kyrkokören.

10 nov 21 e trefaldighet 10 Mässa, LS

17 nov Sönd f domssönd 10 Mässa, samtliga präster och  
kantorer!

24 nov Domssöndagen 14 Gudstjänst, JW

29 nov fredag 15 Gudstjänst Solgården, LS.  
Kyrkokören.

Kyrkokören 
Kyrkokören startar torsd 5/9 kl 19 i Våxtorps  
församlingshem. Nya och gamla sångare är hjärtligt 
välkomna!
Information: Brittmari Bengtsson,  
tel 323 21, 072- 35 62 68.

Kyrkliga arbetskretsen
Torsdagar kl 13.30 i Våxtorps församlingshem.
Den 19/9, 17/10 och 21/11.
Vi handarbetar, dricker kaffe och har trevligt!
Alla är välkomna!
Kontakt: Berit Sjöberg, tel 303 25
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Hishult och Knäreds församlingar

Kontaktuppgifter:  Telefon
Komminister Thommy Niklasson      323 38
Kantor Charlotte Bachman  323 27
Pedagog Louise Johansen             323 24
Värdinna Hishult 
Jeanette Johansson          070-693 20 07
Kyrkvaktmästare Hishult 
Bodil Svensson       323 26
Värdinna Knäred 
Carina Hilmersson  323 18
Kyrkvaktmästare Knäred 
Niklas Malmberg  323 28
Vaktmästare Daniel Johansson 
daniel.p.johansson@svenskakyrkan.se
E-postadresser till församlingen och medarbetare finns på 
hemsidan; www.svenskakyrkanhoks.se

Jag heter Louise Johansen och 
är 25 år och bor inne i Laholm 
tillsammans med min sambo och 
dotter. På min fritid umgås jag 
med familj och vänner. Jag kom-
mer börja arbeta som pedagog  
i Höks pastorat.

Barnverksamheten Hishult
Liten & Stor
Vuxen med barn 0-5 år
Måndagar 9:00-11:30
Ledare: Louise 0430-323 24

Miniorer
Åk F-3: Tisdagar 13:30-16:00
Ledare: Louise 0430-323 24, Thilda 0430-323 35

Verksamheten startar vecka 36. Anmäl senast 25/8.
Miniorerna medverkar i två familjegudstjänster:
Söndag 13/10 kl. 16:00 i Knäreds kyrka
Söndag 8/12 kl. 14:00 i Hishults kyrka
Välkomna!

Barnverksamheten i Knäred
Kompisklubben 
Åk F-6: Måndagar 13:00-15:30
Ledare: Louise 0430-323 24, Thilda 0430-323 35

Verksamheten startar vecka 36. Anmäl senast 25/8.
Miniorerna medverkar i två familjegudstjänster:
Söndag 13/10 kl. 16:00 i Knäreds kyrka
Söndag 8/12 kl. 14:00 i Hishults kyrka
Välkomna!

Knäreds församling
Församlingsdag i Knäred 29 september kl. 11 med 
Carl Sixten Block. Lunch efter gudstjänsten.  
Anmälan till maten sker senast tisdag den 24 sep till 
Ysby på telefon 0430 323 00.
Tacksägelsedagen 13 oktober. kl. 10 smyckas kyrkan 
inför Familjegudstjänsten kl. 16. Gåvor till smyckning-
en tas tacksamt emot. Internationella gruppen bjuder 
på fika i kyrkan efter gudstjänsten.
14 november kl. 18.30 Internationella gruppen bjuder 
in till ”Kura skymning” med kvällsmat i Knäreds för-
samlingshem.

Hishults församling
Församlingsafton i församlings-
hemmet 3 oktober kl. 18.30, 
Catherine Isaksson. Tema: Med 
världen som arbetsplats- mitt 
bidrag till demokrati och mänsk-
liga rättigheter.
Orgelkonsert i Hishults kyrka 
med Mårten Grosshög 19 november kl. 18.30.

Vi välkomnar Charlotte Bachman 
(bilden) som kantor till Hishult och 
Knäreds församlingar och tackar 
Bodil Mjörnemark för hennes mu-
sik och engagemang i församlingen!

Hishult-Knäreds konfirmander på den 19 maj 2019.

Musikafton i Hishult med 
Dan Winde och Gunilla 
Josefsson.
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Hishult och Knäreds församlingar

Förklaringar: TN - Thommy Niklasson, präst Hi-Kn, CL - Cai Lundberg, präst Ve-Tj.
Med reservation för ändringar. Uppdaterade uppgifter finns på hemsidan, Predikoturerna i HP samt på affischer vid våra kyrkor.

Datum Dag Hishult Knäred

1 sep 11 e trefaldighet 14 Gudstjänst, TN, konfirmand
inskrivning

8 sep 12 e trefaldighet 10 Gudstjänst, TN, Kyrkokören

12 sep torsdag 14.15 Björkebog. 15.15 Smedjeb. 
Nattvard

15 sep 13 e trefaldighet 14 Mässa, CL

22 sep 14 e trefaldighet 10 Mässa, CL

29 sep hel. Mikaels dag 11 Gudstjänst, Carl Sixten Block,  
Kyrkokören, förs.dag, se föreg. sida

6 okt 16 e trefaldighet 10 Gudstjänst, TN

10 okt torsdag 14.15 Björkebog. 15.15 Smedjeb. 
Gudstj.

13 okt Tacksägelse
dagen

10 Gudstjänst, TN, Kyrkokören 16 Familjegudstjänst, TN, Kompis
klubben, fika, se föreg. sida

20 okt 18 e trefaldighet 10 Mässa, CL

27 okt 19 e trefaldighet 14 Mässa, TN

31 okt torsdag 1416 Gravsmyckn.kaffe i vaktm. 
garage

1417 Gravsmyckn.kaffe i vaktm. 
garage

1 nov Fredag 1416 Öppen kyrka, fika 1416 Öppen kyrka, fika

2 nov Allhelgona, 
lördag

18 Minnesgudstjänst, TN, Kyrkokören 14 Gudstjänst, TN

3 nov sön e alla helg. 
dag

14 Gudstjänst, TN 18 Minnesgudstjänst, TN, Kyrkokören

10 nov 21 e trefaldighet 14 Mässa, TN

14 nov torsdag 14.15 Björkebog. 15.15 Smedjeb. 
Nattvard

17 nov sön f domsön
dagen

10 Sammanlyst kyrkvärdsdag i  
Våxtorps kyrka, Mässa, alla präster,  
se HasslövVåxtorp

24 nov Domsöndagen 10 Mässa, CL

Kyrkokören 
Kyrkokören startar 11 september kl. 18.30 i Hishults 
församlingshem. Kören är gemensam för Knäred och 
Hishult. Vill Du sjunga? Ring 0430 323 27.

Konfirmander
Inskrivning Söndag 1/9 kl 14:00 i Knäreds 
kyrka. Vi träffas Torsdagar i Veinge församlings-
hem kl. 15:30-17:30



8

Ränneslöv – Ysby församling

Kontaktuppgifter  Telefon
Komminister Jakob Wadelius       323 37/226 25
Kantor Per-Erik Jansson        323 11
Värdinna Susanne Hultin       323 36
Pedagog Gun Skarbro   323 41
Pedagog Emma Dahlström  323 12
Pedagog Evelina Arvidsson 323 39
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

Ordförande Församlingsrådet          
Bodil Wiktorsson Bengtsson          070-172 18 65      

E-postadresser till församlingen och medarbetare finns på 
hemsidan; www.svenskakyrkanhoks.se

Ränneslöv –Ysby Kyrkokör
Börjar onsdagen den 28/8 kl.19:00 
Ränneslövs församlingshem
Välkomna! Nya som tidigare medlemmar.
Per-Erik Jansson  
per-erik.jansson@svenskakyrkan.se

Alla är välkomna på  
Frälsarkransmeditation i Ysby kyrka

Tisdag 5/11 och Tisdag 17/12
kl.18:00-19:30

Medtag Filt & kudde. Pedagogerna fixar fika.

Jag heter Emma Dahlström 
och är 27 år.
Jag bor i Ränneslöv tillsam-
mans med min sambo.
På min fritid tränar jag, reser, 
umgås med vänner och familj.
Jag kommer vikariera som 
pedagog för Tina Nilsson som 
är föräldraledig.

Barnverksamheten
Liten & Stor
Vuxen med barn 0-5 år
Måndagar kl. 9:00-11:30
Ledare: Susanne 0430-323 36
Miniorer/ Juniorer
Åk F-6
Måndagar kl. 13:30-16:00
Kyrkis Ysby
4-6 år
Onsdagar 9:00-11:00
Miniorer Ysby
Åk F-3
Onsdagar kl. 13:30-16:00
Kyrkis Ränneslöv
4-6 år
Torsdagar kl. 8:00-9:45
Ledare:
Evelina 0430-323 39
Emma 0430-323 12
Gun 0430-323 41

Verksamheten startar vecka 36. Anmäl senast 25/8.
Barnverksamheten medverkar i två  
familjegudstjänster:
Söndag 29/9 kl. 14:00 i Ysby kyrka
Söndag 15/12 kl. 16:00 Lucia i Ränneslöv
Välkomna!Barnkör

Ysby kyrka Tisdag kl. 14:30-15:15

Barnmusikal
Ränneslövs Prästgård Tisdag kl. 16:00-17:15
Ledare:
Per-Erik 0430-323 11, Gun 0430-323 41

T.v: Spånnande resa med 
barnkören till Tropikariet i 
Helsingborg.
Nedan: Musikalgruppen i 
Ränneslövs kyrka.
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Ränneslöv - Ysby församling

Förklaringar: JW – Jakob Wadelius, präst Rä-Ys, LS – Lennart Syk präst Has-Våx
Med reservation för ändringar. Uppdaterade uppgifter finns på hemsidan, Predikoturerna i HP samt på affischer vid våra kyrkor.

Datum Dag Ränneslöv Ysby

1 sep 11 e trefaldighet 10 Gudstjänst, LS  
Konfirmandinskrivning

5 sep Torsdag 14 Arbetskretsen i förs.hemmet

8 sep 12 e trefaldighet 14 Gudstjänst, LS

15 sep 13 e trefaldighet 10 Högmässa, 

19 sep Torsdag 14 Prästgårdskaffe

22 sep 14 e trefaldighet 14 Gudstjänst, 

26 sep Torsdag 14.30 Gudstjänst på Randerslund

29 sep den helige Mi
kaelds dag

14 Familjegudstjänst, LS

3 okt Torsdag 14 Arbetskretsen i förs.hemmet

6 okt 16 e trefaldighet 14 Högmässa, LS

13 okt Tacksägelse 
dagen

18 Gudstjänst, 10 Högmässa, 

20 okt 18 e trefaldighet 18 Gudstjänst, 

24 okt Torsdag 15 Prästgårdskaffe

27 okt 19 e trefaldighet 14 Gudstjänst, LS

31 okt Torsdag 14.30 Gudstjänst på Randerslund

1 nov Fredag Öppen kyrka 1016 Öppen kyrka 1016

2 nov Alla helgons 
dag

14 Gudstjänst, 

3 nov Sönd e alla 
helgons dag

16 Minnesgudstjänst, 18 Minnesgudstjänst,

7 nov Torsdag 14 Arbetskretsen i förs.hemmet

10 nov 21 e trafladighet 14 Gudstjänst, LS

17 nov Sönd före 
domssöndagen

Sammanlyst kyrkvärdsdag i Våxtorp 
kyrka 10. Mässa, alla präster medver
kar. Se Hasslöv våxtorp

21 nov Torsdag 14 Prästgårdskaffe

24 nov Domssöndagen 10 Högmässa, 

28 nov Torsdag 14.30 Gudstjänst på Randerslund
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Veinge – Tjärby församling

Kontaktuppgifter Telefon
vik. präst Cai Lundberg 076-170 19 14
Värdinna Ann Christiansson 323 31
Kantor Viveca Hedman  323 16 
vik. kantor Gunnar Nilsson 070-591 90 96 
Vaktmästare i Veinge
Tina Svensson 323 19
Martin Larsson 323 34
Vaktmästare i Tjärby 
Inger Carlsson 323 33
Vaktmästare i Mästocka
Maria Pettersson 323 40
Ordförande Församlingsrådet
Mikael Sandén  076-046 36 28 

E-postadresser till församlingen och medarbetare finns på 
hemsidan; www.svenskakyrkanhoks.se

Barnverksamheten
Liten & Stor
Vuxen med barn 0-5 år
Måndagar kl. 9:00-11:30
Ledare: Thilda 043-0323 35

Kompisklubb (fd Miniorer, juniorer)
Åk F-6
Onsdagar kl. 13:30-16:00
Ledare: Louise 0430-323 24
Thilda 0430-323 35

Verksamheten startar vecka 36
Anmäl senast 25/8
Barnverksamheten medverkar  
i två familjegudstjänster:
Söndag 13/10 kl. 11:00 i Veinge kyrka
Söndag 8/12 kl. 11:00 i Tjärby kyrka
Välkomna!

Pedagogerna är glada över 
att vårens praktikant från 
Barn & Fritidsprogrammet 
nu kommer att vikariera  
hos oss.  
Välkommen  
Thilda Hansson

Konfirmander
Konfirmandinskrivning Söndag 1/9 kl 11:00 i 
Veinge kyrka
Vi träffas Torsdagar i Veinge församlingshem  
kl. 15:30-17:30

Avtackningen Maria Stålnacke den 9 juni i Knäreds kyrka 
där det serverades kaffe och Maria fick Blommor av Thommy 
Niklasson

Veinge-Tjärbys konfirmander på konfiramtionsdagen Kristi 
himmelsfärdsdagen 30 maj 2019.
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Veinge - Tjärby församling

Förklaringar: CL – Cai Lundberg, vikarierande präst Ve-Tjä, TN – Thommy Niklasson, präst His-Knä,  
                     AV – Anders Vickman, kyrkoherde Höks pastorat, AC – Ann Christiansson, husmor
Med reservation för ändringar. Uppdaterade uppgifter finns på hemsidan, Predikoturerna i HP samt på affischer vid våra kyrkor.

Datum Dag Veinge Tjärby Mästocka

1 sep 11 e tref 11 Gudstjänst, TN, Konfir
mandinskrivn.

4 sep Onsdag 14 Solhemmet, 15 
Göstorpsgården, Andakt.

8 sep 12 e tref 14 Gudstjänst, TN

15 sep 13 e tref 11 Mässa, CL

22 sep 14 e tref 14 Gudstjänst, CL

29 sep Helige Mikaels 
dag

14 Gudstjänst, TN

2 okt Onsdag 14 Solhemmet, 15 
Göstorpsgården, Andakt.

6 okt 16 e tref 14 Gudstjänst, TN

13 okt Tacksägelse
dagen

11 Fam.gudstjänst, CL, 
fika.

20 okt 18 e tref 14 Gudstjänst, CL

27 okt 19 e tref 11 Mässa, TN

1 nov Fredag 1416 Öppen kyrka m fika 1416 Öppen kyrka m 
fika

1416 Öppen kyrka m 
fika

2 nov Alla helgons 
dag

13.30 Minnesgtj, CL, 
kaffe i Mästocka bygde
gård med Hembygds
föreningen

3 nov S e Alla hel
gons dag

16 Minnesgtj, CL,  
VeingeTjärby kyrkokör

18 Minnesgtj, CL, 
VeingeTjärby kyrkokör

6 nov Onsdag 14 Solhemmet, 15 
Göstorpsgården, Andakt.

10 nov 21 e tref 11 Mässa, TN

17 nov S f domsönda
gen

10 OBS tiden Sammanlyst 
till Våxtorp, alla präster 
och kantorer medverkar

24 nov Domsöndagen 14 Mässa, CL



Redaktionsråd:
Hasslöv-Våxtorps församling: Lennart Syk. Hishult och Knäreds församlingar: Thommy Niklasson. 
Ränneslöv-Ysby församling: Jakob Wadelius. Veinge-Tjärby församling: Cai Lundberg.

Ansvarig utgivare:
Kyrkoherde Anders Vickman
Telefon:  0430-323 32
E-post:  anders.vickman@svenskakyrkan.se

Kyrkobladet är tryckt av

Kontaktuppgifter

Foto omslag:  
Martin Larsson

Pastorsexpeditionen i Ysby
Adress: Höks pastorat
 Brödåkravägen 15
 312 94 LAHOLM
Telefon: 0430-323 00
E-post:  hoks.pastorat@svenskakyrkan.se
Fax: 0430-623 25
Vi har öppet på expeditionen måndag till fredag  
09:00-12:00 samt torsdagar 13.00-15:00.  
För mer information se vår hemsida:  
www.svenskakyrkanhoks.se

Bokning av dop, vigsel och lokaler
Öppetider: Mån-fredag 09:00-12:00
Telefon: 0430-323 00
E-post:  hoks.pastorat@svenskakyrkan.se

Ärende gällande gravar och gravskötsel
Handläggare:  Lena Melin
Telefon:  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
Telefon: 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
Telefon:  0430-230 50
E-post:  bodilwiktorsson@hotmail.com
Kyrkofullmäktige väljs av pastoratets medlem-
mar fyllda 16 år i Kyrkovalet vart fjärde år och är 
pastoratets högsta beslutande organ. KF beslutar i 
principiella ärenden och i ärenden av större vikt. Så 
som mål och riktlinjer för verksamheten, budget och 
kyrkoavgift med mera. Protokollen finns tillgängliga 
på www.svenskakyrkanhoks.se. 

Kyrkorådet i Höks pastorat
Ordförande:  Roger Stigsson
Telefon:  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 församlingens 
grundläggande uppgift blir utförd. 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 med mera. 
Under respektive församlingssida på www.svenska-
kyrkanhoks.se finns protokoll och kontaktuppgifter 
till ordföranden.

Har du eller en granne inte fått Kyrkobladet?  
Eller vill du prenumerera på Kyrkobladet om du bor utanför Höks pastorat? Kontakta Pastorsexpeditionen.

Hemsida: www.svenskakyrkanhoks.se

Kyrktaxi:  Österblad Carlssons Taxi AB 0430-343 888

Jourhavande präst ring 112 alla dagar klockan 21:00-06:00 

Samhällsinformation


