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Åter har jag förmånen att få dela några 
tankar i Sockenbladet – denna gång är 
det ett avsked! På heliga Trefaldighets 
dag år 1979 prästvigdes jag i Göteborgs 
domkyrka. På heliga Trefaldighets dag år 
2019 avskedspredikar jag i Hjärsås kyrka. 
Jag går i pension. – Efter exakt 40 år som 
präst! 
– Några reflektioner kring detta: 
Siffran 40 förekommer i Bibeln. Jesus 
frestades 40 dagar i öknen. Israels barn 
vandrade 40 år i öknen. Mina 40 år som 
präst har dock inte varit en ökenvandring 
eller en enda 40 år lång prövning! Tvärt-
om. Men några erfarenheter har jag gjort 
under min prästvandring och en fråga 
som jag tror vi måste ställa oss när vi ser 
tillbaka på våra liv är denna: 
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– VAD BLEV DET KVAR AV ALLT? 
Vad blev det bestående? Av alla fina ord, 
allt det vi gjorde, våra gudstjänster, aktivi-
teter, stolta planer och vackra drömmar? 
Min erfarenhet är denna: Det vi gjorde 
av kärlek till Herren och varandra – det 
blir kvar. Det ligger som ett gyllene soldis 
över allt arbete, alla kontakter, alla aktivi-
teter, all kamp, allt lidande, alla motgång-
ar – och också över våra segrar! 
Allt vi gjorde och sa var inte bra, det fanns 
så mycket vi misslyckades med, glömde, 
klantade bort – men ändå: Det vi gjorde 
av kärlek till Herren och varandra – det 
blir kvar! Inte så att vi alltid får se resul-
taten eller får så mycket tack från männ-
iskor. Men i Herrens ögon var det ändå 
oändligt värdefullt och en gång kommer 
vi få höra Honom ge oss erkännandet: 
”Väl gjort min gode och trogne tjänare!” 
Men vi kanske protesterar och säger:
”Men Herre, jag misslyckades ju med… 
jag underlät ju… jag klantade ju till 
det…” Men Han svarar oss: ”Allt det har 
jag glömt. Du är förlåten. Jag dog ju för 
dig på ett kors. Men det goda det kom-
mer jag ihåg, för det är det som blir kvar!”

Det som blir kvar av våra liv är det som var  
av JESUS. Det som blir kvar av alla våra 
predikningar, gudstjänster och kyrkliga 
verksamheter är JESUS. Denna insikt är 
både ödmjukande och trösterik. Och den 
befriar oss från all prestationsångest. 

Det som blir kvar
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Jag hörde om en präst som skulle förbe-
reda sin predikan. Vanligtvis gjorde han 
det många dagar i förväg. Men när han 
bad över den fick han inga idéer. Det blev 
till slut lördag kväll och han hade fortfa-
rande inga idéer om vad han skulle predi-
ka. Det blev söndag morgon och nu hade 
han bara en halvtimme på sig innan han 
måste åka iväg till kyrkan. Nu var det kris! 
För femtioelfte gången bad han: ”Herre, 
vad är budskapet idag?” 
Just då gick strömmen i huset! 
När strömmen efter några sekunder kom 
tillbaka, återställdes telefonsvararfunkti-
onen och den datorgjorda rösten satte 
igång: ”you… have… one… message…” 
d.v.s. ”Du har ett meddelande”.
När, direkt efter att ha bett om att få 
ett budskap från Herren, en röst hörs i 
rummet som säger; you… have… one… 
message, och om då ens budskap inte är 
centrerat kring Jesu Kristi liv och under-
visning, då har man missat hela syftet 
med kristendomen!

Denna söndagsmorgon predikade min 
kollega bara om Jesus. Efteråt sa kyrkfol-
ket att det var mer eld än någonsin över 
hans predikan! 
Vårt budskap är alltså JESUS – hans liv 
– hans budskap – hans död och uppstån-
delse. Och det är det som blir kvar när 
alla ord har tystnat och alla psalmer har 
sjungits och alla aktiviteter upphört. 

Ibland frågar människor: ”Varför pratar 
dom så mycket om Jesus i kyrkan?” Ja, här 
har ni ju svaret: Det som bara var av oss 
blir inte kvar, men det som var av Jesus 
blir kvar. Att inse det kallas ödmjukhet.
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Vi samarbetar med                     när det gäller kultur- och studiecirkelverksamhet.

Nu vill jag tacka alla i Glimåkra-Hjärsås 
att ni haft fördrag med mig ända sen jag 
började här i januari 2013. Det har varit 
berikande, roligt och underbart att få lära 
känna er och dela arbete, vardagar och 
helger med er som er församlingspräst. 
Jag blir alltså en ganska ”ung” pensionär 
(bara 65!) men det innebär att jag står till 
förfogande när som helst kyrkan behöver 
någon som kan rycka in och hjälpa till 
med någon gudstjänst eller förrättning. 
Så vi kommer nog att ses i olika sam-
manhang. 
Så tack alla kära medarbetare, kollegor, 
förtroendevalda, frivilliga och försam-
lingsbor för dessa år i Glimåkra-Hjärsås 
pastorat. 
Gud välsigne er alla! – Och välkomna till 
våra gudstjänster i påsk! 

Hälsningar från er tillgivne 
församlingsherde Anders Thorsén 
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Anslagstavlan  för Glimåkra församling

Torsdaxfiket Flitiga fingrar
Torsdagar kl 9-12
i församlingshemmet, Glimåkra

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

Fika serveras 
Kostnad: 20 kr

Sista träffen innan sommaruppehållet
blir torsdag 27 juni

Torsdag 22 augusti träffas vi igen.

Öppet hus för alla
Torsdag 11 april kl 14
i församlingshemmet, Glimåkra

Barbro och Lars Svensson framför 
programmet ”Minnenas fönster”
Kaffe och kakor serveras

Kostnad: 20 kr

Välkomna! 

Andakter på Solglimman
följande tisdagar kl 14
9 april
14 maj
11 juni
9 juli
13 augusti

Glimåkra församlingshem
Storgatan 14

Tisdagar kl. 9.30-11.30
Drop in, gratis fika.

Sista träffen innan sommaruppehållet
blir tisdag 25 juni
 
Tisdag 20 augusti träffas vi igen.

Alla är välkomna!

Träffpunkten, 

Glimåkra
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Anslagstavlan  för Glimåkra församling

Hemvändare möter Glimmarebor
Glimåkra Folkhögskola lördag den 1 juni 2019

Program
 
10.30 Insläpp/samling

11.00 Bildvisning. Vardagslandskapets skiftningar. 
Sven Persson från Tockarp låter oss, med sina 
fantastiska foton, uppleva olika årstider och 
väderförhållanden i vårt närområde i Skåne och 
företrädesvis i Göinge. 

12.15 Lunch i Folkhögskolans restaurang.
Varmrökt lax, sås, potatis, sallad, kaffe. 

13.15 Vi förflyttar oss till kyrkan där Kyrkokören, under ledning av Katarina 
Hallqvist, underhåller med sommarsånger och psalmer. Åhörarna kommer att vara 
välkomna att delta i sången. Här blir också visning av Glimåkrabibeln, som stals 
av svenska soldater 1612, men som återvände till Glimåkra efter 389 år.             

15.00 Fika och lottdragning i restaurangen.
Hembygdsgården i Drakaberga öppnar för visning fram till kl 17.

Under dagen presenteras också böcker, bilder och filmer. Hjälp med släktforskning 
av Lars Kleberman.

Pris: 250 kr/person inkl. mat, läsk/lättöl, kaffe och eftermiddagsfika.

Anmälan: Senast 20 maj 2019 till kassör Hans Dahné på telefon 070-2251522 
eller glimakrahembygd@gmail.com. Glöm inte meddela om du har någon allergi.

Betalning görs till BG 5365-0339 Glimåkra hembygdsförening.
OBS! Ange ditt namn och medlemsnummer på betalningen, så vi vet vem
den avser. Betalning kan också ske kontant vid ankomst. Vänligen jämna
pengar eller Swish 123 633 3520.  
                                 

Foto: Sven Persson

Med stöd från
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Anslagstavlan  för Glimåkra församling

Födelsedagsfest i 
Glimåkra församling
i Glimåkra församlingshem
torsdag 25 april kl 13
för de som fyller 80, 85, 90- och 
däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 
044-34 60 00, senast onsdag 17 april

Bönegrupp i missionshuset
På söndagskvällar kl 19-20 samlas
en grupp i Glimåkra missionshus
för gemensam bön.
Alla är välkomna!
Ingen anmälan.

Vårens och sommarens 
gudstjänster i 
Kräbbleboda kapell

Söndag 28 april kl 14
Gudstjänst
Sång och musik av Håkan Böckman
Servering
Årsmöte med kapellstiftelsen

Söndag 19 maj kl 14
Gudstjänst 
Sång och musik av Ann-Kristin och 
Leif Turesson, Asarum
Servering

Söndag 23 juni kl 14
Friluftsgudstjänst
Sång av Kräbblebodakören
Medtag kaffekorg och stol

Söndag 25 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst 
Servering
Medtag stol

Kyrkbil får anlitas till
Kräbbleboda kapell

Kräbbleboda kapellstiftelse
hälsar alla välkomna
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Anslagstavlan  för Hjärsås församling

Andakter på Skogsbrynet
följande torsdagar kl 11

11 april
9 maj 
13 juni
11 juli
8 augusti

Gubb- och gumkväll 
i Hjärsås kyrka
torsdag 2 maj kl 18.30 
God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

Boka in datumet i din kalender.
Program annonseras i Allt om Göinge
och dagspress.

Stickcafé 
följande lördagar kl 10

13 april i Hjärsås församlingshem
11 maj i Sibbhults församlingshem

Cykelgudstjänst i Hjärsås
i Ungdomens hus
söndag 19 maj kl 9.30
Frukost serveras
Både cyklande och övriga 
är välkomna
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Sopplunch i Hjärsås kyrka
En enkel sopplunch mitt i veckan
med ett tänkvärt ord och bön.
Kostnad: 40 kr
Följande onsdagar kl 12

24 april
15 maj
19 juni

Anslagstavlan  för Hjärsås församling

Träffpunkt Skogsbrynet
Fika med underhållning på 
Skogsbrynet i Sibbhult.
Enkel andakt.
Boende fikar gratis, för övriga 
kostar det 20 kr.
Följande tisdagar kl 14 i 
Skogsbrynets matsal 

2 april
”Påsken i tro och tradition” 
Anna Maria Dencker, präst och 
musiker, spelar, sjunger och berättar.

7 maj
Vä PRO-kör sjunger och spelar

Välkomna!

Födelsedagsfest
i Hjärsås församling
i Hjärsås kyrka onsdag 4 september kl 13
för de som fyller 80, 85, 90- och däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 
044-34 60 00 
senast onsdag 28 augusti
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Hemvändardag i Hjärsås
Ungdomens hus söndag den 30 juni 2019

Program

8.30 Samling vid Ungdomens hus i Hjärsås.
Busstur runt Immelnsjön. Vid bra väder stannar vi och äter frukost längs vägen.
Vid dåligt väder avnjuter vi frukosten i Ungdomens hus innan avfärd. 

13.00 Åter tillbaka vid Ungdomens hus där det serveras middag följt av film-
visning från Hemvändardagen 2018.

15.00 Sommargudstjänst i Hjärsås kyrka.
Efter gudstjänsten serveras det eftermiddagskaffe.

Pris: 150 kr/person 

Anmälan: Senast 24 juni 2019 till Kjell Inge Malm på telefon 044-65002 eller 
073-2000137

Både nya och gamla medlemmar från hembygdsföreningen hälsas välkomna.

Anslagstavlan  för Hjärsås församling
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Anslagstavlan  för Hjärsås församling

Spagettikyrka och Kvällsöppet i Sibbhult
Två onsdagar i månaden under terminstid är det som regel Kvällsöppet i Sibbhults 
församlingshem och kyrka. Vi har drop in från kl 17.00 och vi äter kl 17.30.
En gång i månaden är det ”Spagettikyrka”. Det finns pyssel för barn och en sam-
talshörna för vuxna.
En gång i månaden kallar vi det bara för ”Kvällsöppet” och då har vi ett enklare 
kvällsfika med bröd, kaffe och te som inledning till ett program kring något 
intressant tema.
Både Spagettikyrka och Kvällsöppet avslutas i kyrkan med en enkel andakt 
respektive en kvällsmässa.

10 april Spagettikyrka

17 april ”Korsvägsandakt” med Anders Thorsén

22 maj ”Trädgårdshistoria med bilder från Toscana och den hemliga trädgården” 
           med Jankov Månsson, Osby
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Anslagstavlan  för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Tisdag 9 april kl 17-19
i Glimåkra missionshus

Tema: Påsken
Varm mat serveras

Medverkar gör Åsa Wihlstrand, 
Carina Skoog m.fl.

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 kvällsmat
  som vi äter tillsammans

Palmsöndagen
Söndag 14 april kl 10
Mässa i Glimåkra kyrka
Kyrkkaffe
Kl 18
Bibelutdelnings-
gudstjänst
konfirmander i 
Hjärsås kyrka
 

Stilla veckans och
påskens gudstjänster

Palmsöndagen, 14 april, kl 10
Mässa i Glimåkra kyrka
Kyrkkaffe
Kl 18
Bibelutdelningsgudstjänst till
konfirmander i Hjärsås kyrka

Skärtorsdagen, 18 april, kl 14
Skärtorsdagsmässa på Solglimman
Kl 18
Skärtorsdagsmässa i Hjärsås kyrka
Kl 19.30
Skärtorsdagsmässa i Glimåkra kyrka

Långfredagen, 19 april, kl 10
Långfredagsgudstjänst i Sibbhults 
kyrka
Sammanlyst

Påskdagen, 21 april, kl 10
Mässa i Glimåkra kyrka
Sång av Kyrkokören
Michael Lundbohm, trumpet
Kyrkkaffe
Kl 10
Mässa i Hjärsås kyrka
Kyrkkaffe

Annandag påsk, 22 april, kl 18
Emmausmässa i Sibbhults kyrka
Kl 18
Gudstjänst i 
Glimåkra 
missionshus
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Anslagstavlan  för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Konfirmation
med mässa i Glimåkra kyrka
lördag 11 maj kl 13

Konfirmation
med mässa i Hjärsås kyrka
lördag 15 juni kl 13

Pastoratsutfärd för Glimåkra-Hjärsås pastorat 
lördag 24 augusti 2019
Årets pastoratsresa äger rum lördagen den 24 augusti. Resmål och program är inte 
klart vid Sockenbladets pressläggning. Mer information kommer i vår annons i 
Allt om Göinge.

Pastoratet bjuder anställda, förtroendevalda, körmedlemmar samt övriga ideella 
krafter på utfärden medan respektive får följa med till en kostnad av 250 kr.
Övriga får medfölja, i mån av plats, till en kostnad av 400 kr.

Anmälan senast den 12 augusti till församlingsexpeditionen i Glimåkra eller 
Hjärsås tel 044-34 60 00

Hembesök och samtal
Möjlighet finns till hembesök och samtal med präst eller diakoniassistent,
som alla har tystnadsplikt.
Anna, präst, 044-34 60 11. E-post: anna.evertsson@svenskakyrkan.se 
Anders, präst, 0707-32 00 29. E-post: anders.thorsen@svenskakyrkan.se (tom 16/6)
Christer, präst, 044-34 60 12. E-post: christer.frostensson@svenskakyrkan.se 
Annelen, diakoniassistent, 044-34 60 33. E-post: annelen.nilsson@svenskakyrkan.se

Christer AnnelenAnna Anders
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Anslagstavlan  för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Sommarens friluftsgudstjänster
Kristi himmelsfärds dag 30 maj kl 8
Gökotta vid båthamnen i Immeln. Sammanlyst. Medtag stol
Husmanskostens vänner serverar frukost efter gudstjänsten

Söndag 16 juni kl 14
Trädgårdsgudstjänst hos Eva och Bengt Frans Nilsson, Högsmavägen 7, Glimåkra
Medtag kaffekorg och stol

Midsommardagen 22 juni kl 14
Friluftsgudstjänst vid Glimåkra kyrka

Söndag 23 juni kl 14
Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Hjärsås
Servering
Kl 14
Friluftsgudstjänst vid Kräbbleboda kapell
Sång av Kräbblebodakören. Medtag kaffekorg och stol

Söndag 7 juli kl 14
Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Drakaberga. Servering

Söndag 28 juli kl 14
Friluftsgudstjänst vid missionshuset i Hylta. Medtag kaffekorg 

Söndag 4 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst vid Sporrakulla gård. Medtag kaffekorg och stol

Söndag 25 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst vid Kräbbleboda kapell
Servering. Medtag stol.

Dopgudstjänster
Utöver dop i våra ordinarie söndagsgudstjänster erbjuder vi 
även dop i särskilda dopgudstjänster några lördagar under året.
Vårens och sommarens dopgudstjänster blir 
lördag 6 april, 
lördag 25 maj  
samt
lördag 3 augusti
Dopklänningar finns för utlåning.
Har ni några frågor eller vill boka dop är ni välkomna att ringa 044-34 60 00
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Musik  i Glimåkra-Hjärsås pastorat

Musik   i Glimåkra-Hjärsås pastorat

21 april, Påskdagen, kl 10 i Glimåkra kyrka
Mässa
Sång av Kyrkokören
Michael Lundbohm, trumpet

28 april, 2 i påsktiden, kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst
Sång och musik av Håkan Böckman
kl 18 i Glimåkra kyrka
Hela kyrkan sjunger
Kyrkokören, Rolf Liljenberg m.fl.
Katarina Hallqvist, piano, Camilla Gustafsson, cello och trumpet

5 maj, 3 i påsktiden, kl 18 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst med vårtecken
”LionSingers” från Kristianstad. En sånggrupp med tio sjungande f.d. lucior från 
Lions i Kristianstad
under ledning av Erika Hansson. 
Olivia Dyfvelsten från Sibbhult är en 
av de sjungande ungdomarna. 
De ser nu framemot att få sjunga vårsånger, 
en annan repertoar än under lucia.

19 maj, 5 i påsktiden, kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst
Sång och musik av Ann-Kristin och Leif Turesson från Asarum

26 maj, Bönsöndagen, kl 18 i Hjärsås kyrka
Sommaren i psalmer och visor

1 juni, lördag, kl 13.15 i Glimåkra kyrka
Musikandakt med Kyrkokören i samband med Hemvändardag

13 juni, torsdag, i Hjärsås kyrka (tid ej fastställd)
Musikgudstjänst med ryska musiker
Mer info kommer i Allt om Göinge 
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Musik  i Glimåkra-Hjärsås pastorat

20 juni, torsdag, kl 11 i Glimåkra kyrka
Avslutningskonsert för Stråkforums sommarläger

23 juni, Johannes Döparens dag, kl 14 vid Kräbbleboda kapell
Friluftsgudstjänst
Sång av Kräbblebodakören

14 juli, 4 e. tref., kl 18 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst 
Duo Amabile – Lena Petersson, sång och piano 
och Göran Söderqvist, gitarrer
”Vägen du ska följa den” – en musikalisk resa 
utifrån Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”.
Bokens texter varvas med sånger och musik 
som anknyter till hans liv och tankar och 
spänner över många musikstilar och tidsepoker.

21 juli, Apostladagen, kl 18 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst
Sång av barnen på Tjernobyllägret

26 juli, fredag, kl 17.30 i Glimåkra kyrka
Blåsarlägrets avslutningskonsert

28 juli, 6 e. tref., kl 18 i Glimåkra kyrka
Sommarorgel med Katarina Hallqvist

11 augusti, 8 e. tref., kl 14.30 i Glimåkra kyrka
Avslutningskonsert för Glimåkra blockflöjtsdagar

25 augusti, 10 e. tref., kl 18 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst med trion ”En röst” som består av Helena Larsson, Ingrid Ipsen 
och Karna Arvidsson från Hässleholmstrakten

Duo Amabile
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Anslagstavlan  för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Du som är född år 2005 eller tidigare, 
nu är det din möjlighet att bli konfirmand år 2019/20

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 läng-
den 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 onsdagar i udda veckor kl. 17.30-19.30, med start vecka 37.
Vi träffas också under två lägerhelger. 
Konfirmationen blir lördagen den 25 april i Glimåkra kyrka

ELLER

Lovläsning i Sibbhult/Hjärsås
Vi träffas följande lovperioder 
4 april - 7 april
1 maj - 3 maj 
21 maj – 24 maj
Konfirmationen blir lördagen den 30 maj i Hjärsås kyrka

Upptaktsgudstjänst och inskrivning för båda läsformerna 
är söndagen den 1 september i Sibbhults kyrka kl 10. 

Anmälan före 14 juni till: 
Glimåkra-Hjärsås pastorat, Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge 
E post: glimakra.forsamling@svenskakyrkan.se 
eller hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor? Kontakta:
Fritidsledare Åsa Wihlstrand, 070-69 00 446 asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se 
eller 
Kyrkoherde Anna J Evertsson, 044-34 60 11  anna.evertsson@svenskakyrkan.se

Ta chansen!
Välkommen
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Julkrubban i Hjärsås kyrka
1970 skänkte familjen Rösler sin julkrubba till Hjärsås kyrka. De benämner 
julkrubban ”Jesu landskap och budskap”. Bruno Rösler (1878-1942) och hans fru 
Amanda (1876-1965) var katoliker och enligt katolsk sed hade de ett brinnande 
intresse för julkrubbor. Det var början till ”Jesu landskap och budskap”.
Brunos föräldrar bodde i byn Königswalde i Österrike. Det gjorde även figur-
snidaren Herbrych och 1893 bestämde sig Bruno för att köpa Josef av Herbrych. 
Josef var den första av de 63 figurerna och sist i ordningen inköptes 1936 kame-
len/den romerska vakten. Bruno och Amanda fick sex barn och bosatte sig i 
Immeln. Julen 1936 var hela julkrubban iordningställd.
Varje år samlas familjen Rösler i Hjärsås kyrka kring första söndagen i advent för 
att bygga upp julkrubban tillsammans. 

Familjen Rösler framför julkrubban 2018
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Välkommen Camilla – ny kyrkvärd i Hjärsås!
Vid gudstjänsten den 11 november i Hjärsås kyrka välkomnades Camilla Krona 
som ny kyrkvärd i Hjärsås församling. Hon hälsades med bibelord från försam-
lingsrådets ordförande Eva Jonsson och en blomma överräcktes av kyrkvärd 
Per-Ola Sonesson.
Camilla har sedan 2016 bott i 
församlingen; 
hon flyttade hit från Örebro 
där hon också var aktiv i 
Längbro församling som 
gudstjänstvärd, ansvarig 
för ideella ledare 
och ikonmålning. 

Tack Per-Ola
Vid högmässan i Hjärsås kyrka 
den 10 februari avtackades Per-Ola 
Sonesson efter 39 år som kyrkvärd. 
Kyrkoherde Anna J. Evertsson 
tillsammans med kyrkorådets 
ordförande Kjell Inge Malm och 
församlingsrådets ordförande 
Eva Jonsson framförde ett inner-

ligt tack till Per-Ola för hans stora och värdefulla insats för Hjärsås församling. 
Per-Ola Sonesson har förutom kyrkvärd varit kyrkofullmäktiges ordförande under 
åren 1989-2013.

Tack Christoffer
Under några år har vi haft glädjen att ha 
Christoffer Wilhelmsson som en av våra 
medarbetare. Han är en av dem som har 
bidragit till att kyrkogården i Glimåkra 
blivit så fin. Vi tackar Christoffer för hans 
fina engagemang och önskar honom lycka 
till framöver. 
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Nytt samarbetsavtal
Jesus ber i sin förbön för sina lärjungar …. och för oss: ”Jag ber att de alla skall bli 
ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. 
Då skall världen tro på att du har sänt mig.” ( Joh.17:21)
Söndagen den 13 januari undertecknades ett förnyat samarbetsavtal mellan 
Glimåkra-Hjärsås pastorat och Glimåkra Missionsförening. Detta avtal är ett 
viktigt uttryck för vår gemensamma längtan och vilja till enhet mellan alla kristna 
i vår bygd. 
Det innebär praktiskt att de gudstjänster vi firar i Glimåkra kyrka och i Missions-
huset är gemensamma. Att projekt vi gör, gör vi tillsammans. Ett exempel på detta 
är Glimma musikcafé i folkhögskolans matsal. 
Genom avtalet vill vi förverkliga och göra synligt de ord Jesus bad i sin förbön: 
”att de alla skall bli ett.”
Nils Laveson

Nils Laveson och Kjell Inge Malm
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Funderar ni på dop?

Det är ju mycket som vi gör både i kyrkan och själva i våra liv utan att vi kanske 
tänker på vad det betyder. Här ska vi lyfta fram något av detta. I förra Sockenbla-
det skrev jag om vigseln. Nu fortsätter jag med dopet.
Väldigt många låter döpa sina barn i våra församlingar och det tycker vi är roligt. 
Våra församlingar vill vara generösa med dop och vi har en genomtänkt ”doppas-
toral” – en plan för hur vi tar emot önskemål om dop, genomför och sedan följer 
upp dopen.

Varför döper kyrkan människor?
Det enkla svaret är att Jesus gav oss en uppmaning till det. Han sa ”Gå ut och gör 
alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn 
och lär dem…”
Dopet i den kristna kyrkan, var det än sker i världen, markerar för den döpte: jag 
tillhör Guds kyrka, Gud och kyrkan räknar med mig. Var jag än kommer att flytta 
i världen har jag en tillhörighet till Gud som gäller. Hur jag än ställer till det för 
mig har jag en Gud att söka mig till.
Samtidigt markerar dopet också att man får en särskild tillhörighet till just den 
kyrkofamilj där man döps. Är det en präst från Svenska kyrkan som döper så får 
man en särskild tillhörighet till Svenska kyrkan. Därför är det normala att man 
begär dop i just den kyrkan och av dess präst/pastor där man vill ha sin tillhörig-
het. Vill man i Glimåkra, Sibbhult och Hjärsås med omnejd ha sin tillhörighet till 
Svenska kyrkan begär man dop av prästerna.

Hur förbereder man sig?
Några veckor före dopet 
tar prästen som ska döpa 
kontakt med familjen. 
Man bestämmer tid för ett 
dopsamtal där man lägger 
upp en ordning för dopet 
med psalmer och ev. annan 
medverkan. En dopguds-
tjänst ska innehålla minst 
två psalmer men man kan 
också ha med mer sång 
och musik. Vi har duktiga 
kyrkomusiker som gärna Dopklänningar i Glimåkra
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ger tips och själva är med vid dopgudstjänsten. Det är fint om flera kan medverka 
med att t.ex. be böner och läsa texter och kanske något syskon vill hjälpa till med 
att hälla upp dopvattnet.
För att hålla dopfest kan man för en rimlig kostnad få hyra något av kyrkans 
församlingshem.

Är det bara små barn som döps?
Nej åldern har ingen betydelse. Svenska kyrkan döper många ungdomar och även 
vuxna som inte blivit döpta som barn. Man döper aldrig om någon som redan är 
döpt i en kristen kyrka. Det är en naturlig sak att be sin präst att få bli döpt också 
som ungdom och vuxen. Det blev kanske inte av när man var barn men nu känner 
man att man vill ha en tillhörighet till kyrkan. Då kan man efter ett dopsamtal få 
bli döpt. Prästen använder förstås lite andra ord än vid barndop men dopet har 
alltid samma betydelse oberoende av ålder.

Var kan man bli döpt?
Det normala är att vi har dopen i någon av våra tre kyrkor, Hjärsås, Sibbhult, 
Glimåkra och gärna som en del av den ordinarie gudstjänsten. Dop kan också 
ske i Kräbbleboda kapell eller vid behov även på andra platser. Dopet är något 
som berör hela församlingen, en ny 
medlem kommer in i gemenskapen. 
Den glädjen vill vi gärna att alla 
ska få känna. Naturligtvis kan det 
förekomma dop vid andra till-
fällen och vi har några lördagar un-
der året som vi kallar ”doplördagar” 
då vi alltid har personal i tjänst vid 
våra kyrkor. Man kan också bli döpt 
i en annan församling än den där 
man bor och det sker utan kostnad 
för den enskilde.
De som döps i våra församlingar får 
förutom dopljus och dopbevis också 
en dopsten med sitt namn inskrivet. 
Dopstenen stannar i kyrkan tills året 
är slut och till en dopstensgudstjänst 
strax efter nyår får alla familjer en 
inbjudan att komma och hämta ”sin” 
dopsten. Dopklänningar i Hjärsås-Sibbhult
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Vad betyder dopet?
Det betyder att den döpte är kristen, står med i en kyrkas gemenskap, får en 
relation till Gud. Den relationen lovar Gud från sin sida att aldrig bryta. Dopet 
invaggar oss inte i en falsk trygghet av att inget ont kan hända oss. Men dopet ger 
oss ett löfte som vi annars inte skulle ha fått, ett löfte om att Gud är med oss i allt 
som sker. Genom vår tillit och tro tar vi emot en räddning genom döden in till ett 
nytt liv i himlen.

Men dopet och vår tro?
Dopet är en gåva från Gud och med vår tro och tillit är vårt liv som en öppen 
hand som tar emot den gåvan. Därför läser vi alltid trosbekännelsen vid dopen. 
Men man blir aldrig helt färdig med sin tro. Kyrkan erbjuder genom sina grup-
per de döpta barnen och ungdomarna en miljö där tron på Gud kan växa. Vi har 
barngrupper med duktiga barnledare i såväl Hjärsås, Sibbhult som Glimåkra. Vid 
dopsamtalet får familjen uppgift om de olika grupptiderna. Föräldrar och faddrar 
har ett uppdrag att låta barnen finnas i en sådan miljö där tron kan växa. Vi vuxna 
får söndag efter söndag hjälp av kyrkans gudstjänster att växa i vår tro och tillit till 
Gud. Det är mer och större än bara teoretiska kunskaper om Gud.

Välkommen till din kyrka med begäran om dop och välkommen till din försam-
ling för att växa i din tro. Du kan ta kontakt med våra församlingsexpeditioner i 
Hjärsås eller Glimåkra. Vi har även dopklänningar för utlåning.

Hälsningar från 
Christer Frostensson
Vikarierande komminister

Christer Frostensson med Alice Sterner som
 döptes i Kräbbleboda kapell den 25 november 2018

 Johanna Skoog med Olivia vid dopstensgudstjänsten
 i Glimåkra den 10 februari 2019
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 Johanna Skoog med Olivia vid dopstensgudstjänsten
 i Glimåkra den 10 februari 2019

Sång och musik

Musikverksamheten 
Släpp loss tonerna och sjung!

Glimåkra kyrkokör     
övar tisdagar kl. 19-21 i församlingshemmet, Glimåkra
Körledare: Organist Katarina Hallqvist

Har ni frågor? 
Kontakta organist Katarina Hallqvist, tel. 044-34 60 32 eller 0706-87 60 32 (sms)
E-post: katarina.hallqvist@svenskakyrkan.se
eller körens ordförande Inger Mattsson, tel. 070-574 28 96    
E-post: i_m@telia.com

Musikaktivitet på våra äldreboenden
Varje vecka är kantor Kristin på någon av avdelningarna på Skogsbrynet i Sibb-
hult. En enkel sångstund som bryter vardagslunken, både för vårdtagarna och 
personalen. Med gitarren och en bunt enkla sånger sjunger vi med den röst man 
har. På samma sätt är det ett besök på dagverksamheten Skogsgläntan, men då 
varannan vecka. Solglimman i Glimåkra får liknande besök som är inplanerade 
med personalen.

Har ni frågor?
Kontakta kantor Kristin Erlansson, tel. 044-34 60 02 eller 0707-26 98 98
E-post: kristin.erlansson@svenskakyrkan.se

Musiken är gudomlig
Vad vore livet utan musik? Vilken kulturell bakgrund vi än har, så älskar alla 
människor musik. Dess betydelse går egentligen inte att förstå eller överskatta. 
Men en sak vet vi – utan musik skulle vi inte klara oss. Musik kan kännas läkande, 
ge oss kraft, njutning och glädje. I med- och motgång. I livets alla skeenden behö-
ver vi den.
Under hösten kommer vi att inbjuda till en studiecirkel med tema: ”Musiken är 
gudomlig”. Vi träffas i Glimåkra församlingshem, sju torsdagskvällar under led-
ning av våra kyrkomusiker Katarina Hallqvist och Kristin Erlansson. 

Följande torsdagar kl 19-21
12 och 26 september, 10 och 24 oktober, 7 och 21 november samt 5 december

Anmälan senast 30 augusti till expeditionen i Glimåkra, tel.044-34 60 00 eller 
via epost: glimakra.forsamling@svenskakyrkan.se

Ingela Kristin Katarina



24 25

Barn- och ungdomsverksamheten

Glimåkra församling   
Missionshuset, Bagarliden. Ledare: Carina Skoog och Åsa Wihlstrand

ÖPPEN GRUPP, 0-5 år i vuxens sällskap   
Tisdagar 9.30-11.30    
Drop in. 
Vi leker, pysslar, fikar och har roligt tillsammans.
Vi avslutar med en samling då vi tänder ljus, blir stilla 
och sjunger 
Ledare: Carina

MINIGNISTAN, 5 år
Måndagar 9.30-11.00. Vi hämtar på dagis.
ANMÄLAN, 10 platser
Vi leker, pysslar, sjunger och pratar om en bibelberättelse.
Ledare: Carina och Åsa

GNISTAN, klass F-1
Måndagar 12.20-14.10. Vi hämtar på skolan och fritids.
ANMÄLAN, 12 platser
Vi leker, pysslar, sjunger och pratar om en bibelberättelse.
Ledare: Carina och Åsa

FYREN, klass 2-4
Tisdagar 13.40-15.30. Vi hämtar på skola och fritids.
ANMÄLAN, 12 platser
Vi leker, pysslar, sjunger och pratar om en bibelberättelse.
Ledare: Carina och Åsa

FLAMMAN, klass 5-7
Tisdagar 16.00-18.00
Vi leker, pysslar, sjunger och pratar om en bibelberättelse.
Ledare: Carina och Åsa

UNGDOMSGRUPP, klass 9-
Torsdagar 18.00- ca. 20.00 
Vi träffas udda veckor
Ledare: Åsa

För anmälan eller frågor, kontakta:
Carina Skoog 0768-54 07 48, e-post: carina.skoog@svenskakyrkan.se 
Åsa Wihlstrand 0706-90 04 46, e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se

Carina

Åsa
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Barn- och ungdomsverksamheten

Hjärsås församling 
Församlingshemmet  i Hjärsås eller Sibbhult . Ledare: Lena Englund och Åsa Wihlstrand 

ÖPPEN GRUPP, 0-5 år i vuxens sällskap
Måndagar 9.30-11.30 i Hjärsås        
Tisdagar 9.30-11.30 i Sibbhult 
Drop in. 
Vi leker, pysslar, fikar och har roligt tillsammans.
Vi avslutar med en samling då vi tänder ljus, blir stilla, 
sjunger och lyssnar till en bibelberättelse.
Ledare: Lena

MINIMIXEN SIBBHULT, klass F-2
Onsdagar 12.45-14.15
MIXEN SIBBHULT, klass 3-6
Onsdagar 14.45-16.30
Vi hämtar barnen både på Färe Montessoriskola och på Mölleskolan.
ANMÄLAN 
Vi leker, pysslar, sjunger och avslutar med en bibelberättelse.
Ledare: Lena och Åsa

MIXEN HJÄRSÅS, klass F-6
Torsdagar 13.30-16.30 
Vi hämtar barnen vid bussen.
ANMÄLAN 
Vi leker, pysslar, sjunger och avslutar med en bibelberättelse.
Ledare: Lena och Åsa

För anmälan eller frågor, kontakta:
Lena Englund, tel. 044-34 60 14, e-post: lena.englund@svenskakyrkan.se
Åsa Wihlstrand 0706-90 04 46, e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se

Lena

Åsa

 Kom som den du är så bygger vi gemenskap tillsammans
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KALENDER 
för Glimåkra-Hjärsås pastorat april - augusti 2019

Mässa = Gudstjänst med nattvard, Gudstjänst = Gudstjänst utan nattvard
Fh=Församlingshem, Mh=Missionshus

* markerar att det finns mer information på annan plats i Sockenbladet
Regelbundna veckoaktiviteter finns inte med här. Reservation för ev. ändringar.

Glimåkra kyrka Hjärsås kyrka Sibbhults kyrka

April

2 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt*

3 Onsdag
 Glimåkra: Passionsmässa i kapellet kl 19 Joh v. 5

6 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*

7 5 i fastan
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 18
        
8 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i bygdegården kl 18.30

9 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
 Gimåkra Mh: Messy Church 17-19*

10 Onsdag
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
 Glimåkra: Passionsandakt i kapellet kl 19 Joh v. 6
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11 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*
 
13 Lördag
 Hjärsås Fh: Stickcafé kl 10*

14 Palmsöndagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Bibelutdelningsgudstjänst till konfirmander kl 18

17 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*

18 Skärtorsdagen
 Solglimman: Skärtorsdagsmässa kl 14
 Hjärsås: Skärtorsdagsmässa kl 18
 Glimåkra: Skärtorsdagsmässa kl 19.30
  
19 Långfredagen
 Sibbhult: Långfredagsgudstjänst kl 10. Sammanlyst.

21 Påskdagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Sång av Kyrkokören. Michael Lundbohm, trumpet. 
                  Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

22 Annandag påsk
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 18
 Sibbhult: Emmausmässa kl 18

24 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12*

25 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30 
 Glimåkra: Födelsedagsfest för äldre i Glimåkra församling kl 13*
 
28 2 i påsktiden
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.  
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Sång och musik av Håkan Böckman. 
                   Servering. Årsmöte med kapellstiftelsen.
 Glimåkra: Hela kyrkan sjunger kl 18 
                   Kyrkokören, Rolf Liljenberg m.fl.
                         Katarina Hallqvist, piano, Camilla Gustafsson, cello och trumpet

April

2 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt*

3 Onsdag
 Glimåkra: Passionsmässa i kapellet kl 19 Joh v. 5

6 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*

7 5 i fastan
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 18
        
8 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i bygdegården kl 18.30

9 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
 Gimåkra Mh: Messy Church 17-19*

10 Onsdag
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
 Glimåkra: Passionsandakt i kapellet kl 19 Joh v. 6
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2 Torsdag
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

5 3 i påsktiden
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Musikgudstjänst med LionSingers kl 18*

7 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

9 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Skogsbrynet: Andakt kl 11

11 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10*
 Glimåkra: Konfirmation med mässa kl 13

12 4 i påsktiden
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe. 
 Glimåkra: Frälsarkransmässa kl 18

14 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

15 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12* 
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

19 5 i påsktiden
 Hjärsås: Cykelgudstjänst i Ungdomens hus kl 9.30. Frukost. 
                     Både cyklande och övriga är välkomna.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Sång och musik av Ann-Kristin
                   och Leif Turesson, Asarum. Servering.

22 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*

23 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

25 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*
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2 Torsdag
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

5 3 i påsktiden
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Musikgudstjänst med LionSingers kl 18*

7 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

9 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Skogsbrynet: Andakt kl 11

11 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10*
 Glimåkra: Konfirmation med mässa kl 13

12 4 i påsktiden
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe. 
 Glimåkra: Frälsarkransmässa kl 18

14 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

15 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12* 
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

19 5 i påsktiden
 Hjärsås: Cykelgudstjänst i Ungdomens hus kl 9.30. Frukost. 
                     Både cyklande och övriga är välkomna.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Sång och musik av Ann-Kristin
                   och Leif Turesson, Asarum. Servering.

22 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*

23 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

25 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*

26 Bönsöndagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Sommaren i psalmer och visor kl 18 

29 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

30 Kristi himmelsfärds dag
 Immeln: Gökotta vid båthamnen kl 8. Medtag stol. Husmanskostens vänner 
                       serverar frukost efter gudstjänsten. Sammanlyst.

Juni

1 Lördag
 Glimåkra: Musikandakt med Kyrkokören i samband med 
                  hemvändardag kl 13.15

2 Sönd. före pingst
 Glimåkra: Gudstjänst kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Skymningsmässa med musik kl 18

9 Pingstdagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

10 Annandag pingst
 Glimåkra: Mässa i kapellet kl 19. Sammanlyst.

11 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

12 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

13 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11

15 Lördag
 Hjärsås: Konfirmation med mässa kl 13

16 Hel. trefaldighets dag
 Hjärsås: Mässa kl 10. Anders Thorsén avskedspredikar. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Trädgårdsgudstjänst hos Eva och Bengt Frans Nilsson, 
                         Högsmavägen 7, Glimåkra, kl 14. Medtag kaffekorg och stol.

19 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12*

20 Torsdag
 Glimåkra: Avslutningskonsert för Stråkforums sommarläger kl 11.
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22 Midsommardagen
 Glimåkra: Friluftsgudstjänst vid kyrkan kl 14. Sammanlyst.

23 Johannes Döparens dag
 Hjärsås: Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården kl 14. Servering. 
 Kräbbleboda: Friluftsgudstjänst kl 14. Sång av Kräbblebodakören.
      Medtag kaffekorg och stol.

30 2 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Sommargudstjänst i samband med hemvändardag kl 15

Juli

7 3 e. tref. 
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Drakaberga kl 14. Servering.

9 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

11 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11

14 4 e. tref. 
 Glimåkra: Mässa i kapellet kl 10
 Hjärsås: Musikgudstjänst med Duo Amabile kl 18*
 
21 Apostladagen
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Musikgudstjänst kl 18. Sång av barnen på Tjernobyllägret.

26 Fredag
 Glimåkra: Blåsarlägrets avslutningskonsert kl 17.30

28 6 e. tref.
 Hylta: Friluftsgudstjänst vid missionshuset i Hylta kl 14. Medtag kaffekorg.
 Glimåkra: Sommarorgel med Katarina Hallqvist kl 18

Augusti

3 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst*
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*



30 31

Glimåkra missionshus Kräbbleboda kapell Folkhögskolans kapell, Glimåkra

4 Kristi förklarings dag
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Sporrakulla: Friluftsgudstjänst vid Sporrakulla gård kl 14. 
                      Medtag kaffekorg och stol.

8 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11

11 8 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Avslutningskonsert för Glimåkra blockflöjtsdagar kl 14.30
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 18. 

13 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

18 9 e. tref.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Skymningsmässa med musik kl 18 

24 Lördag
 Pastoratet: Pastoratsutfärd*

25 10 e. tref.
 Glimåkra: Mässa i kapellet kl 10. Terminsupptakt.
 Kräbbleboda: Friluftsgudstjänst kl 14. Servering. Medtag stol.
 Hjärsås: Musikgudstjänst med trion ”En röst” kl 18*

29 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

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

KYRKSKJUTS
Du som är församlingsbo och har svårt att ta dig till och från kyrkan eller något av våra 
arrangemang har möjlighet att ringa taxi på tel. 690 00 och beställa kyrkskjuts. 
Pastoratet står för kostnaden.
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Släkten följa släktens gång

HJÄRSÅS FÖRSAMLING

Avlidna
181016 Rasmus Krona Edvardsson, f 930607, Örebro
181111 Gunn Svensson, f 400602, Mäster Jörgens väg
181117 Mary-Ann Hansson, f 470916, Spireavägen
181207 Stig Andersson, f 361031, Hasselgatan
181214 Jan Persson, f 330710, Brobyvägen
181229 Sivi Edvinsson, f 330825, Solbacken
190124 Thorild Mattisson, f 240501, Skogsbrynet

GLIMÅKRA FÖRSAMLING

Avlidna
181110 Vivi Johnsson, f 270418, Kärrgatan
181116 Kenneth Innermark, f 440118, Målargränd
181217 John Bourdette, f 320128, Högsmavägen
190110 Elsa Johansson, f 190924, Ängelholm
190128 Jan Olsson, f 331113, Lönsbodavägen
190217 Karin Görnebrand, f 301030, Snarrarp
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Natursidan

Följ med på vårpromenad!
Äntligen vår! Jag älskar att ströva med kameran i naturen och fotografera 
naturens under. Denna gång inbjuder jag er att följa med på en vårpromenad. 
Genom kameraobjektivet framträder de små detaljerna i naturens underverk. 
Temat är blommor, fruktträd och fjärilar.

Blåsippan uti backarna står... 
Här startar vi utanför mitt hus. 
Den heter Anemone Hepatica på latin. 
Den blommar mars - april. 
Ibland kan blommorna bli rödvioletta. 

 Vi är nu i Arturs hage för att spana  
 in våren. Här växer vitsippor. 
 Vitsippans namn på latin känner   
 nog de flesta; Anemone Nemorosa. 
 Den växer på skogsmark. Ibland kan  
 de bli rödlätta. 
 Bilden är tagen den 10 mars 2009.

Vildplommon eller krikon i början av april. 
Prunus domestica ssp. insititia. Fotot är från 
ett skogsparti i norra Tollarp. Krikon är 
mindre än plommon. Kallas även tirsen i 
norra Skåne.
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Natursidan

Blommande hägg. Prunus Padus. Blommar i maj. 
Liten svart stenfrukt. Besläktad med slån, fågelbär och plommon. 

Bilden tagen på vår gata när vi bodde i Tollarp. 
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Natursidan

Citronfjärilen,
Gonepteryx Rhamni, är ett 
efterlängtat vårteckenoch 
utan tvekan vår mest folkkära 
fjäril som efter övervintring 
flyger i april – juni för att åter-
komma med ny generation i 
juli – augusti.
Denna fotograferade jag 
i maj 2017 i Tågaröd.

 -Hur många tror att detta är en
 Nässelfjäril? nej, bättre upp!
 Detta är en Körsbärsfuks, 
 Nymphalis polychloros, som är
 mycket större och mera sällsynt.
 Nu är den på väg att åter-
 kolonisera södra Sverige.
 Efter övervintring flyger den i 
 april – maj. Detta slitna ex.
 fotograferade jag i norra Tollarp.

Aurorafjäril, Anthocharis
cardamines, är en liten trevlig
fjäril som vi träffar på i maj –
juni i öppna odlingslandskap
med träddungar och i lövskog,
där den patrullerar ängar och
skogsbryn. Denna skönhet
fotograferade jag vid Västra Vrams
kyrka en dag i slutet av maj.

Naturen på våren är lik en väldig katedral som hyllar Skaparen och Livgivaren.
Den sjunger påskens lovsång: Genom död till nytt liv.

Text och foto: Anders Thorsén
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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)

Församlingsherde Anders Thorsén 044-34 60 01 0707-32 00 29

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 Ingela Jönsson   
 Katarina Hallqvist 044-34 60 32 0706-87 60 32 (sms)
 Kristin Erlansson 044-34 60 02 0707-26 98 98

Fritidsledare Carina Skoog  0768-54 07 48
 Åsa Wihlstrand  0706-90 04 46
 Lena Englund 044-34 60 14 0706-98 60 14 (sms)

Kyrkvaktmästare
Glimåkra Vakant 044-34 60 24 0725-34 60 24 (sms)
 Sofia Skanebo 044-34 60 35  0725-44 60 35 (sms)

Hjärsås Joakim Svensson 044-34 60 15 0724-54 60 15 (sms)
 Åke Olsson 044-34 60 16 0727-23 46 01 (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.  Per-Eric Mattsson 044-428 96  0705-84 30 10
Kyrkorådets ordf. Kjell Inge Malm 044-650 02  0732-00 01 37

Kyrkor och Kyrkvärdar 
Glimåkra kyrka, 044-346026 Hjärsås kyrka, 044-346006 Sibbhults kyrka, 044-346007
Maria Arvidsson, 0706-422469 Siv Gustafsson, 653 38 Gull Johansson, 486 93
Eva Hognert, 0730-566014 Eva Jonsson, 0704-678040 Yvonne Månsson-Hagelin,
Per-Eric Mattsson, 0705-843010 Camilla Krona 076-2138757 0705-190814
Bengt Frans Nilsson, 423 30 Brita Olofsson 0705-732342 Agneta Thorsén, 31 01 73
Therese Nilsson, 0705-352466     
Karin Persson, 425 48

Kräbbleboda kapell
Marianne Johnsson, 0733-12 42 16

www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas




