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Vad betyder ordet församling?
Det är ett ord som från början helt enkelt 
betydde ”församla”. Att människor i ett 
visst område församlades kring något ge-
mensamt. Vi kan jämföra med en ”folk-
samling” där något intressant har hänt.
I administrativt språkbruk skulle det vara 
de som samlades kring en gemensam 
kyrka. Vi har också använt ordet ”socken” 
och det är ungefär samma sak. Hela den 
svenska folkbokföringen har ända in i 
våra dagar byggt på detta system att man 
är registrerad på en församlings geogra-
fiska område. 

Redaktion: Anna J. Evertsson, ansvarig utgivare, Christer Frostensson och Jonna Sand 
Bilder: Sven Alfredsson, Peter Wihlstrand, Jonna Sand, Christer Frostensson, Sofia Skanebo, Ylva Malm Ekvall 

Tryck: Litografen i Vinslöv AB
Vi samarbetar med                     när det gäller kultur- och studiecirkelverksamhet.

Vad är en församling?
I kyrkligt språkbruk är det den lokala en-
het som medlemmarna i Svenska kyrkan 
tillhör på orten. Det lokala arbetet med 
gudstjänster och annan verksamhet ut-
formas av kyrkoherden efter samråd med 
ett kyrkoråd/församlingsråd.
En sådan församling kan också ingå i en 
större enhet av flera församlingar och då 
kallas den större enheten ”pastorat”. Det 
betyder en kyrkoherdes arbets- och an-
svarsområde. Här i Glimåkra-Hjärsås 
är det två församlingar som bildar ett 
pastorat. All verksamhet t.ex. ekonomi, 
personal och administration i ett pasto-
rat leds av kyrkoherden. Kyrkorådet, där 
kyrkoherden är självskriven ledamot, är 
pastoratets styrelse. Övriga ledamöter har 
valts av Kyrkofullmäktige.

En församling kan ha en eller flera kyr-
kor. Här har vi ju tre kyrkor, Hjärsås, 
Sibbhult och Glimåkra. Det är också till 
det lokala pastoratet och dess arbete för 
barn, ungdomar och äldre som medlem-
marna betalar sin kyrkoavgift. Stiftet tar 
också upp en mindre avgift för gemen-
samma stiftsangelägenheter.

Vad gör en församling?
Det står väldigt tydligt i den kyrkoord-
ning som gäller för hela Svenska kyrkan 
att den lokala församlingen har fyra hu-
vuduppgifter: att fira gudstjänst, att be-

Vad är en församling?

Vikarierande komministern
Christer Frostensson
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driva kristen undervisning, att utöva dia-
koni och att bedriva mission.
All den verksamhet som bedrivs under 
veckans alla dagar ska tydligt kunna här-
ledas till något eller några av dessa fyra 
områden. Det är inte oväsentligt att or-
den ”fira gudstjänst” står först. Detta ska 
vara centrum i en kyrklig församlings ar-
bete.
Vi kan därför inte bli som en hembygds-
förening, ett kulturhus eller en fritids-
gård. Då bryter församlingen mot kyrko-
ordningen.
Pastoratet har ansvar för att det finns re-
surser till exempel i form av lokaler och 
personal för att församlingarna ska kunna 
utföra sitt uppdrag och ska också specifi-
cera vad den gör genom att formulera en 
Församlingsinstruktion. Vår instruktion 
är på väg att revideras och ska, sedan den 
blivit fastställd, läggas ut på hemsidan.

Vilka är med i en församling?
Som framgått tidigare så är alla som till-
hör Svenska kyrkan på orten medlemmar 
i församlingen. Men vi vet ju att inte alla 
är med i kyrkans verksamhet. Bibelns 
tanke med ordet församling är att det är 
de som deltar i kyrkans gudstjänster, an-
dakter och grupper som i den djupaste 
meningen är med i församlingens liv.
Församlingen är de som med regelbun-
denhet möts kring en gemensam kyrka, 
firar gudstjänst och har andakt tillsam-

mans på söndagarna eller under veckans 
andra dagar. Då öppnas också medlems-
gränserna och är inte längre territoriella. 
Människor från andra orter och byar kan 
välja att vara med i kyrkans grupper och 
gudstjänster där de inte bor och är på så 
sätt med i församlingen även om det inte 
är formellt rent boendemässigt.

Vad är det viktigaste i en församling?
Det är inte antalet medlemmar, det är 
inte heller hur många eller hur kultur-
historiskt intressanta kyrkor man har, 
inte hur många som finns med i de olika 
grupperna. Inte heller är det administra-
tion som ska ha första platsen. Den ska 
bara vara ett hjälpmedel. Det viktigaste är 
att människor i olika åldrar samlas och får 
möta Jesus Kristus. Där han inte finns är 
det bara en samling människor kring en 
aktivitet. Där han finns i centrum blir det 
en kristen församling värt namnet oavsett 
hur de yttre omständigheterna ser ut.
För att påminna om detta centrum går vi 
ofta in i våra gudstjänstrum med ett kors 
eller krucifix först i en procession för att 
påminna om vem som måste vara vårt 
centrum.

Välkommen att vara med i församlingarna 
i vårt pastorat
hälsar vikarierande komministern
Christer Frostensson
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Anslagstavlan  för Glimåkra församling

Glimåkra församlingshem
Storgatan 14

Tisdagar kl 9.30-11.30
Drop in, gratis fika. 

Alla är välkomna!

Andakter på Solglimman
följande tisdagar kl 14
10 september
8 oktober
12 november

Träffpunkten, 

Glimåkra

Öppet hus för alla
följande torsdagar kl 14 
i församlingshemmet, Glimåkra
Kaffe och kakor serveras 
Kostnad: 20 kr

12 september
SPF-kören OPTIMAL från Osby
spelar och sjunger

17 oktober
SPF-kören från Vinslöv
spelar och sjunger

14 november
Föreläsning av Lydia Svensson
”Vägen hem – 28 år i kloster”

5 december
Mia och Mats, två glada musiker 
från Höör, spelar och sjunger 
adventssånger
Julkaffe och lotteri

Mia och Mats

Lydia Svensson



5

Anslagstavlan  för Glimåkra församling

Trivselkväll i 
Glimåkra församlingshem
Måndag 18 november kl 18.30
Blomsterarrangemang inför advent
med floristerna Bella och Emma 
från Glimåkra blomsterhandel

God kvällsfika serveras.
Kostnad: 100 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 den 11 november

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

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

Fika serveras 
Kostnad: 20 kr 

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

Höstens gudstjänster 
i Kräbbleboda kapell

Söndag 29 september kl 14
Gudstjänst med diktläsning
av Sven-Erik Johansson
Sång och musik av
Gunilla Nilsson, Osby
Servering

Söndag 27 oktober kl 14
Gudstjänst
Sång och musik av Elisabeth
Bertilsson och Roger Persson
Servering

Söndag 24 november kl 14
Gudstjänst
Sång och musik av Dan-Inge Olsson
Servering

Kyrkbil får anlitas till
Kräbbleboda kapell, 
tel 044-690 00

Kräbbleboda kapellstiftelse
hälsar alla välkomna

Skördemässa i Glimåkra kyrka
Söndag 13 oktober,
Tacksägelsedagen, kl 10
Sång av Kyrkokören

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

Andakter på Skogsbrynet
följande torsdagar kl 11
12 september
10 oktober
14 november

Gubb- och gumkväll 
i Hjärsås kyrka
Torsdag 19 september kl 18.30 
God mat, enkel andakt.
Kostnad: 80 kr.

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

Torsdag 14 november kl 18.30 
"Livet efter 50" 
Elisabet Gunnarsdóttir, 
tränare för Kristianstads DFF, 
berättar och visar bilder 
God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

.

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 

3 september
Birger Hansson från Osby
spelar och sjunger

1 oktober
Emilia Lindberg, känd från 
Lindberg-släkten 
(Målle Lindberg) 
och Kanal 10, 
med programmet
”Var ej bekymrad” 
Sång, musik och tal

5 november
Österlenarna Knut och Lars spelar 
dragspel och gitarr och sjunger glada 
sånger från 40-, 50- och 60-talet

3 december
SPF-kören OPTIMAL från Osby,
spelar och sjunger

Anslagstavlan 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

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.  
 

 

Anslagstavlan 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

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.  
 

 



8

Stickcafé 
i Sibbhults församlingshem
följande lördagar kl 10

14 september
12 oktober
9 november 

Anslagstavlan  för Hjärsås församling

Skördegudstjänst med LRF
i Hjärsås kyrka
Söndag 13 oktober,
Tacksägelsedagen, kl 18
Sång av SPF-kören OPTIMAL från Osby, under ledning av Birgit Berg

Välkommen att smycka vår kyrka!
Kontakta kyrkvaktmästarna tel 044-34 60 05
Kyrkkaffe och försäljning av olika skördeprodukter efter gudstjänsten.
Behållningen från försäljningen går oavkortat till insamlingen för Världens Barn.    

Sopplunch i Hjärsås kyrka
En enkel sopplunch mitt i veckan
med ett tänkvärt ord och bön.
Kostnad: 40 kr
Följande onsdagar kl 12

11 september
9 oktober
6 november
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Anslagstavlan  för Hjärsås församling

Spagettikyrka och Kvällsöppet i Sibbhult
Två onsdagar i månaden under ter-
minstid är det som regel Kvällsöppet 
i Sibbhults församlingshem och kyrka. 
Vi har drop in från klockan 17.00 och 
vi äter klockan 17.30.
En gång i månaden är det ”Spagetti-
kyrka” även om vi numera inte serverar 
spagetti och köttfärssås utan korv, bröd 
och smörgås. Det finns pyssel för barn, 
samtalshörna för vuxna och vi inleder 
med en enkel andakt i kyrkan.
En gång i månaden kallar vi det bara 
för ”Kvällsöppet” och då har vi ett kvällsfika med bröd, kaffe och te som en inled-
ning till ett program kring något intressant tema. Kvällen avslutas alltid med en 
stämningsfull kvällsmässa i kyrkan.

18 september Spagettikyrka

25 september ”Sista striden om Skåne”. Anders Blidberg från Simontorp 
 berättar från sin senaste bok. Möjlighet finns att få köpa boken
 och få den signerad.

16 oktober Spagettikyrka

30 oktober ”Med evig kärlek älskar jag dig- Frederic Chopin i mitt hjärta”.
 Katarina Hallqvist ger ett berättarprogram om Chopins liv, 
 illustrerat med hans pianomusik.

13 november Spagettikyrka

27 november ”Musik- en läkande kraft”. Ett program av och med Musik-
 terapeuten Karna Arvidsson som arbetar på smärt-rehab vid 
 sjukhuset i Hässleholm. Hon berättar om hur man använder
 musiken i sjukvården. Musik, ett viktigt redskap inom många
 områden. 
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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
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 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 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/Sibbhults kyrka

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

Anmälan 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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Musik  i Glimåkra-Hjärsås pastorat

8 september, 12 e. tref.
kl 10  i Glimåkra kyrka
Mässa
Sång av Kyrkokören
Avtackning av kantor Ingela Jönsson

29 september, 
Den helige Mikaels dag 
kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst med diktläsning av
Sven-Erik Johansson
Sång och musik av
Gunilla Nilsson, Osby 

13 oktober, Tacksägelsedagen
kl 10 i Glimåkra kyrka
Skördemässa
Sång av Kyrkokören
kl 18 i Hjärsås kyrka
Skördegudstjänst med LRF
Sång av SPF-kören OPTIMAL från 
Osby, under ledning av Birgit Berg

27 oktober, 19 e. tref.
kl 14 i Kräbbleboda kapell
Gudstjänst
Sång och musik av Elisabeth 
Bertilsson och Roger Persson

2 november, Alla helgons dag
kl 18 i Glimåkra kyrka
Minnesgudstjänst
Sång av Kyrkokören
kl 16 i Sibbhults kyrka och 
kl 18 i Hjärsås kyrka
Minnesgudstjänst
Sång av 
Inez Krusevall

24 november, 
Domssöndagen
kl 14 i 
Kräbbleboda kapell
Gudstjänst
Sång av 
Dan-Inge Olsson

Dopgudstjänster
Utöver dop i våra ordinarie
söndagsgudstjänster erbjuder
vi även dop i särskilda dopguds-
tjänster några lördagar under året. 
Höstens dopgudstjänster blir 
lördag 5 oktober 
samt
lördag 7 december 
Dopdräkter finns för utlåning.
Har ni frågor eller vill boka
dop är ni välkomna att ringa 
044-34 60 00
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Musik  i Glimåkra-Hjärsås pastorat

Allhelgonahelgen 
Torsdag 31 oktober
Kaffeservering för 
kyrkogårdsbesökare i Hjärsås kl 13-16

Fredag 1 november
Kaffeservering för kyrkogårds-
besökare i Glimåkra och Hjärsås
kl 13-16 och i Sibbhult kl 14-16

Lördag 2 november,
Alla helgons dag kl 13-17
Glimåkra kyrka öppen för 
ljuständning.
Stilla musik. Servering.

Kl 16
Minnesgudstjänst i Sibbhults kyrka
Sång av Inez Krusevall
Kl 18
Minnesgudstjänst i Glimåkra kyrka
Sång av Kyrkokören
Kl 18
Minnesgudstjänst i Hjärsås kyrka
Sång av Inez Krusevall

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

Söndag 3 november,
Sönd. e. alla helgons dag kl 10
Mässa i Glimåkra kyrka
Kyrkkaffe
Sammanlyst

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

Christer AnnelenAnna
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Kyrknytt

Konfirmation i Glimåkra kyrka lördagen den 11 maj 2019

Bakre raden, ledare: Josefin Herbst, Izabella Eliasson, William Nilsson
Mellersta raden: Åsa Wihlstrand, ledare, Matilda Persson, Emma Ragnarsson, 
Emil Carzborn
Främre raden: Elias Molin, Iza Dalum Rydiander, Cornelia Boye, Felicia Boye, 
Anna J. Evertsson, kyrkoherde

Konfirmation i Hjärsås kyrka lördagen den 15 juni 2019

Bakre raden, ledare: Katarina Hallqvist, Åsa Wihlstrand
Främre raden: Anna J. Evertsson, kyrkoherde, Tuwa Nöbelin, Hanna Fridlund, 
Linnéa Nell, Bea Persson, Erica Levin, Ronja van Starkenburg, Clara Gabrielson
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Kyrknytt

Tack Anders 
År 2013 stod församlingen i Hjärsås utan kyrkoherde och 
Anders Thorsén kom som en räddande ängel. När Glimåkra 
och Hjärsås församlingar gick samman till ett pastorat kom 
Anders att till en början arbeta mestadels i Hjärsås-delen, 
men de senaste åren har han också verkat allt mer i Glim-
åkra-delen. Vi högmässan i Hjärsås kyrka Heliga Trefaldig-
hets dag avskedpredikade Anders. Samma söndag som han 
prästvigdes 40 år tidigare. Som präst kan man gå i pension 
från arbetsuppgifterna, men präst är man livet ut. Vi tackar 
Anders för allt gott han gjort och betytt och önskar honom 
Guds rika välsignelse i att ”bara vara” präst.

Tack Lena
Under tre år har Lena Englund arbetat hos oss i pastoratet 
med i huvudsak barnverksamheten. Många barn och familjer 
har funnit vägen hit till kyrkan, blivit sedda och fått vara med 
om när Lena på olika sätt berättat om Gud och Guds kärlek 
i och genom Jesus Kristus.

Lena har nu valt att söka sig vidare till förskolan. Vi vill 
tacka henne för allt gott hon gjort och betytt och önskar 
Lena lycka till med de nya arbetsuppgifterna och Guds rika 
välsignelse.

Välkommen Gert-Yngve 
Gert-Yngve Johnsson har fått anställning som kyrkvakt-
mästare i Glimåkra. Gert-Yngve är 54 år och bor med sambo 
och tre barn i Hässleholm. Han har tidigare arbetat som 
vaktmästare i Älmhult och har även en 20-årig bakgrund 
inom den grafiska sektorn. På fritiden tycker han om att 
pyssla med hus och trädgård. Vi hälsar Gert-Yngve varmt 
välkommen till Glimåkra-Hjärsås pastorat och hoppas att 
han ska trivas hos oss.
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Kyrknytt

Flitiga fingrar
Flitiga fingrar är ett glatt gäng med härliga damer 
som träffas i Glimåkra varje torsdag för en stunds 
trevlig samvaro och kreativt arbete. De stickar, 
virkar, syr och umgås. Bland annat har de tillverkat 
en mängd sockar, vantar, mössor och halsdukar som 
de skänkt till Stadsmissionen i Kristianstad där de 
också har gjort ett studiebesök under våren. De 
har även sytt pysselpåsar till kyrkan. Pysselpåsarna 
innehåller bland annat kritor och målarböcker som 
våra små kyrkobesökare kan sysselsätta sig med 
under gudstjänsten. Flitiga fingrar träffas varje 
torsdag, kl 9-12, under terminstid. Fika serveras för 
20 kr. Alla är välkomna att vara med, även du som 
inte vill eller kan handarbeta.

Gubb- och gumkvällar i Hjärsås
Den 21 februari gästades vi av Ewa-Gun Westford och 
Ungdomens hus fylldes till bristningsgräns av förväntans-
fulla åhörare. På temat ”Jag är inte bara polis, jag är också 
människa” berättade Ewa-Gun med stor inlevelse, mycket 
humor och lite allvar om sin uppväxt i den lilla orten 
Borrby. Vi fick även en inblick i hur det är och har varit 
att jobba inom polisen och då framförallt ur ett kvinnligt 
perspektiv.

Det blev stor uppslutning i Hjärsås kyrka den 2 maj när 
Fredrik Ekdala från Kristianstad gästade pastoratet. Han 
höll ett personligt och mycket gripande föredrag på temat 
”När livet inte blir som man tänkt sig”.
Med exempel från sitt eget liv visade han på en kraft att 
ta sig igenom också de svåra vändningarna i livet.

Några av damerna på Flitiga 
fingrar: Lotta, Tyra, Susanne, 
Maj-Britt och Ulla
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Hur blir det med begravningen?
Den frågan kanske inte är så rolig att ställa till någon även om vi vet att livet en 
gång kommer att ta slut. Men det blir inte lättare om vi låter bli att resonera kring 
livets svåra frågor. Tvärtom kan det vara en god hjälp för efterlevande om man i 
god tid har pratat igenom hur man vill ha det den dag när livet här på jorden är 
slut. Man kan ha god hjälp av de formulär som begravningsbyråer tillhandahåller, 
det så kallade vita arkivet.

Vad kostar det?
Alla som är folkbokförda i Sverige betalar varje år en begravningsavgift via skatt-
sedeln. Det gäller oavsett om man är medlem i någon kyrka eller inte. Avgiften 
bestäms från år till år och är lika stor var man än bor i landet. Undantag gäller för 
boende i Tranås och Stockholm där kommunerna lokalt bestämmer över begrav-
ningsväsendet. Avgiften ska sättas så att den räcker till underhåll av begravnings-
platsernas gemensamma ytor och eventuell nybyggnation, kistförvaringsplatser 
samt till maskinpark och personal som behövs för skötseln ute på kyrkogårdarna. 
Avgiften syns varje år på skattsedeln och är under 2019 25,3 öre per beskattnings-
bar hundralapp.

Vad får man då?
Man får utan extra kostnad tillgång till en egen gravplats. Gravrätten är på 25 år 
men kan förlängas. Enligt lag ska det finnas en gravrättsinnehavare på varje grav. 
Som gravrättsinnehavare ansvarar man för graven och dess skötsel. Gravrättsin-
nehavaren får ett gravbrev som talar om vem som är innehavare och vem som vilar 
i den aktuella graven. Gravrättsinnehavaren får vara med och välja ut en lämplig 
gravplats tillsammans med kyrkogårdsvaktmästaren. Viktigt är att man tänker på 
om det är någon mer familjemedlem som senare ska ligga i samma grav. Då väljer 
man en lite större plats. Vidare ingår alla transporter från till exempel sjukhus och 
till platsen för begravningsakten, transport till och från krematorium samt kostnad 
för kremation om detta är aktuellt. Likaså ingår grävning och återfyllnad av grav. 
Dödsboet behöver inte heller bekosta bärare vid kistbegravning.  Om en gravplats 
är uppenbart vanvårdad kan den återtas av kyrkogårdsförvaltningen.

Men begravningsakten då?
Den som är medlem i Svenska kyrkan får också utan extra kostnad en begrav-
ningsgudstjänst i valfri kyrka eller kapell där kostnad för präst, kyrkomusiker 
och vaktmästare ingår. Gravsättningen behöver inte vara vid den kyrka där 
begravningsgudstjänsten hållits. Församlingen tillhandahåller sin personal för 
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begravningsgudstjänst på de tider som är schemalagda. Detta bokar man på 
församlingsexpeditionen eller via en begravningsbyrå. Staten har en lag som säger 
att begravning ska hållas inom 30 dagar från dödsfallet. Tillhörde den avlidne an-
nan kristen kyrka är det naturliga att man vänder sig till ”sin” kyrka för att ordna 
begravningsgudstjänsten där.
Har den avlidne inte tillhört någon kyrka är det naturligt att respektera hans/hen-
nes vilja och då kan begravningsbyrån ordna en civil begravning, i folkmun kallad 
”borgerlig” begravning. Svenska kyrkan är då skyldig att tillhandahålla lämplig 
lokal, dock inte kyrkobyggnad som är invigd för gudstjänstbruk. 
Det förekommer också, även om det inte är så vanligt, att man helt hoppar över 
en begravningsakt och gravsätter direkt efter en kremation. Begravningsgudstjänst 
med urna istället för kista förekommer också. Då har kremationen skett i förväg.

Vem bestämmer om begravningen?
Det är närmast anhörig till den avlidne som tillsammans med präst och kyrko-
musiker utformar en begravningsgudstjänst om den ska ske inom Svenska kyrkan. 
En begravningsbyrå kan bistå med många praktiska saker. De kan också hjälpa till 
med att boka solist och lokaler för både begravning och minnesstund. Men själva 
utformningen av begravningsgudstjänsten sker bäst vid det samtal som präst alltid 
har med de anhöriga i god tid före begravningen. Även kyrkomusiker kan hjälpa 
till med de musikaliska frågorna. Vid dessa samtal tas särskild hänsyn till even-
tuella önskemål som den avlidne lämnat. Minst två psalmer ur Svenska kyrkans 
psalmbok ska ingå och bör väljas vid begravningssamtalet med präst. Solistmed-
verkan bekostas av dödsboet i den mån ingen medverkar gratis. Samma sak gäller 
det övriga som kan bokas via begravningsbyrån som kista, annons, agendor, blom-
mor och förtäring vid minnesstund.

Vad är ett begravningsombud? 
I varje kommun finns ett begravningsombud som är förordnat av Länsstyrelsen. 
Detta ombud ska se till att begravningsverksamheten sköts på ett riktigt sätt och 
har ett särskilt ansvar att ta vara på rättigheterna för icke kyrkotillhöriga. I vår 
kommun är begravningsombudet Erling Emsfors, Bronsringen 19, 289 32 Knis-
linge. Epost: erling.emsfors@hkr.se.
Begravningsombudet följer också kontinuerligt kyrkans sätt att sköta det statliga 
uppdraget att hantera begravningsverksamheten i området. För själva begrav-
ningsgudstjänsten är det dock kyrkan som har ansvaret.
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Gravplatser- vad finns?
Numera finns det många alternativ till gravplats. Huvudskillnaden går mellan jord-
begravning med kistplats eller kremation med plats för urna eller aska.
För jordbegravningar finns i Glimåkra och Hjärsås församlingar två kyrkogårdar 
där detta är möjligt. Det är kring kyrkorna i Glimåkra och Hjärsås. Där kan man 
välja nya gravplatser eller sådana som återlämnats sedan tidigare gravrätt har gått 
ut. Det finns gravar med singel och gravar med gräsyta och en liten planteringsyta 
närmast stenen. Man kan välja att själv sköta om en anhörigs gravplats eller teckna 
ett avtal med pastoratet om vård och plantering.
På alla tre kyrkogårdarna finns Minneslund och där sker gravsättningen helt 
anonymt och utan att några namn anges.
De här benämningarna har vi och det kan vara bra att känna till när man tar 
kontakt med församlingen:
Kistgravar, platser med singel eller gräs, gravsten och med planteringsyta. 
Glimåkra och Hjärsås. 
Minneslund, platser för nedgrävning av aska. Glimåkra, Sibbhult och Hjärsås.
Urngravplats, platser med gravsten och plats för blomrabatt. Sibbhult och Hjärsås.
Urnlund, platser med liggande gravsten omgiven av gräs med möjlighet att sätta 
lösa blommor eller hängande ampel på krok. Glimåkra, Sibbhult och Hjärsås.
Askgravplats, platser med liggande gravsten och möjlighet att sätta lösa blommor. 
Glimåkra och Hjärsås.

Vem ordnar gravsten?
På platser där det kan finnas gravsten, eller gravanordning som det egentligen 
heter, är det anhöriga som själva väljer och bekostar en sådan. På vissa områden 
är det endast liggande stenar som kan användas. Det finns vissa bestämmelser vad 
gäller storlek och form på gravstenen i förhållande till var den skall placeras samt 
att text och symboler inte får väcka anstöt. Begravningsbyrå och stenfirmor kan 
hjälpa till med utformning och tillstånd.
Kyrkogårdarna är ett stort kulturarv och är betydelsefulla länkar till bygdens folk 
och leverne flera hundra år tillbaka i tiden med namn på titlar och byar. Inte minst 
i våra bygder berättar de äldre stenarna om de skickliga stenhuggare som verkat i 
området. Enligt kulturminneslagen måste i princip alla förändringar på kyrko-
gårdarna godkännas av myndigheterna och många gravstenar är värda att bevara. 
Vissa gravstenar går också att återanvända istället för att tillverka nya.

Ta gärna kontakt med våra vaktmästare eller församlingsexpeditioner när du har 
funderingar kring begravning, gravar och gravskötsel.

                                                                Christer Frostensson, vikarierande komminister
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Askgravplats i Glimåkra

Kistgravar i Hjärsås

Urngravar i Sibbhult Minneslund i Sibbhult

Urnlund i Glimåkra
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Ombyggnation av församlingshemmet i Glimåkra
Varje tid har sina utmaningar och möjligheter. De behov som verksamheten har 
skiljer sig över tid. Som säkerligen många har hört och sett är det ombyggnation 
i församlingshemmet i Glimåkra. Vi bygger om för att kunna möta de behov som 
finns för ett församlingshem nu och för framtiden.

Under många år har först Glimåkra församling och sedan Glimåkra-Hjärsås 
pastorat fått hyra lokaler dagtid måndag till fredag av Glimåkra Missionsförening 
för att där ha barnverksamhet. Detta har vi varit och är oerhört tacksamma för 
och vi vill uttrycka vårt varma tack till Missionsföreningen för denna generositet.

Nu bygger vi för att kunna samla verksamheten i församlingshemmet och i 
egna lokaler. I det ombyggda församlingshemmet kommer det också att finnas 
arbetsplatser för fritidsledarna. Samtidigt görs det också ytterligare en toalett 
på entréplan vilket medför att vi inte behöver hänvisa besökare att gå ner till 
källarplanet när vi är många.

Från hösten 2019 kommer alltså barnverksamheten att vara i församlings-
hemmet, på entréplan, i den södra delen av stora salen och ytterligare ett rum. 
Den nya stora salen kommer att vara i norra delen av gamla stora salen där 
scengolvet sänkts. Den nya stora salen kommer att rymma ca 50 personer vid 
sittande bord. Detta gör att den kommer att fungera mycket väl för de behov 
som pastoratet har för en stor samlingssal. Den kommer även i framtiden att 
gå att hyra i anslutning till dop, konfirmation, vigsel eller begravning.

Välkommen in att titta på våra nygamla och fina lokaler!
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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 
Sibbhult. 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

Kristin

Katarina



22

Barn- och ungdomsverksamheten

Glimåkra församling   
Församlingshemmet i Glimåkra OBS! Ny lokal
Ledare: Carina Skoog, Åsa Wihlstrand och Sofia Söderberg

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap   
Torsdagar 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
Vi leker, pysslar, sjunger och pratar om en bibelberättelse.
Ledare: Åsa och Sofia

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

FYREN, klass 2-6
Tisdagar 13.40-15.30. Vi hämtar på skola och fritids.
ANMÄLAN
Vi leker, pysslar, sjunger och pratar om en bibelberättelse.
Ledare: Åsa och Sofia

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

Carina

Åsa

HÖSTTERMINEN STARTAR 
VECKA 36
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Barn- och ungdomsverksamheten

Hjärsås församling 
Församlingshemmet  i Hjärsås eller Sibbhult. 

ÖPPEN GRUPP, från 0 år och i vuxens sällskap
Tisdagar 9.30-11.30 i Sibbhult 
Onsdagar 13.30-15.30 i Hjärsås        
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: Carina

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: Åsa och Sofia

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: Åsa och Sofia
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Barn- och ungdomsverksamheten

Glimåkra-Hjärsås pastorat

TEMAGRUPP, klass F-6
Tisdagar 16.00-18.00
v. 36-43 (8ggr) Teatertema ANMÄLAN
v. 45-49 (5ggr) Detektivtema ANMÄLAN
Ledare: Carina, Åsa och Sofia

LOVSKOJ, klass F-6
v. 44 Information kommer i Allt om Göinge

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
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KALENDER 
för Glimåkra-Hjärsås pastorat september – november 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

September

1 11 e. tref.
 Sibbhult: Gudstjänst med konfirmandupptakt kl 10. Kyrkkaffe. Sammanlyst.

3 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

4 Onsdag
 Hjärsås: Födelsedagsfest för äldre i Hjärsås församling kl 13
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

8 12 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Avtackning av kantor Ingela Jönsson. 
                  Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 18

9 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i bygdegården kl 18.30

10 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
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11 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12*
 
12 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*

14 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

15 13 e. tref.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

18 Onsdag
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

19 Torsdag
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

22 14 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Gudstjänst kl 18

25 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*

26 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 
29 Den helige Mikaels dag
 Hjärsås: Bibelutdelningsgudstjänst kl 10 till alla femåringar i pastoratet. 
               Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Diktläsning av Sven-Erik Johansson.
      Sång och musik av Gunilla Nilsson, Osby.  Servering.
 Glimåkra: Skymningsmässa kl 18
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Oktober

1 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

2 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

5 Lördag
 Hjärsås: Dopgudstjänst*
 Sibbhult: Dopgudstjänst*
 Glimåkra: Dopgudstjänst*

6 16 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Gudstjänst kl 18. Bibelutdelning till veckoläsningskonfirmanderna.

8 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

9 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12*

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

12 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

13 Tacksägelsedagen
 Glimåkra: Skördemässa kl 10. Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe*
 Hjärsås: Skördegudstjänst med LRF kl 18. Sång av SPF-kören OPTIMAL,   
          Osby, under ledning av Birgit Berg. Kyrkkaffe*

14 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i bygdegården kl 18.30

16 Onsdag
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19
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17 Torsdag
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*

19 Lördag
 Glimåkra: Glimma Musikcafé på folkhögskolan kl 18

20 18 e. tref. 
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

24 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

27 19 e. tref.
 Glimåkra: Familjemässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudsjänst kl 14. Sång och musik av Elisabeth Bertilsson
                   och Roger Persson. Servering.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 18

30 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*

31 Torsdag
 Hjärsås: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16

November

1 Fredag
 Glimåkra: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16
 Hjärsås: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 13-16
 Sibbhult: Kaffeservering för kyrkogårdsbesökare kl 14-16

2 Alla helgons dag
 Solglimman: Minnesandakt kl 16
 Sibbhult: Minnesgudstjänst kl 16. Ljuständning. Sång av Inez Krusevall.
 Glimåkra: Kyrkan öppen kl 13-17 för ljuständning. Stilla musik. Servering.
             Minnesgudstjänst kl 18. Ljuständning. Sång av Kyrkokören.
 Hjärsås: Minnesgudstjänst kl 18. Ljuständning. Sång av Inez Krusevall.

3 Sönd. e. alla helgons dag
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe. Sammanlyst.
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5 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

6 Onsdag
 Hjärsås: Sopplunch kl 12*

7 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30

9 Lördag
 Sibbhults Fh: Stickcafé kl 10

10 21 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe. Sammanlyst.

11 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i bygdegården kl 18.30

12 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

13 Onsdag
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

14 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

17 Sönd. f. domssöndagen
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.

18 Måndag
 Glimåkra Fh: Trivselkväll kl 18.30*

21 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
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24 Domssöndagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Sång och musik av Dan-Inge Olsson. 
                        Servering.
 Hjärsås: Psalmer och sånger vid kyrkoårets slut kl 18

27 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19 

30 Lördag
 Boalt: Boalts syförenings auktion med luciatåg i bygdegården kl 18.30*              

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.

Glimåkra missionshus

Folkhögskolans kapell, Glimåkra

Kräbbleboda kapell



31

Släkten följa släktens gång

HJÄRSÅS FÖRSAMLING

Avlidna
190103 Sten Truedsson, f 370305, Lund
190214 Stina Bolmgren, f 300819, Skogsbrynet
190224 Sture Jönsson, f 200120, Skogsbrynet
190313 Birgitta Malm, f 410201, Systers väg
190313 Eva Emilsson, f 301120, Kristianstad
190316 Gudrun Bengtsson, f 561020, Knislinge
190327 Kjell-Göran Wärnefjord, f 550619, Hjärsås
190417 Inga-Lisa Svensson, f 291220, Värestorp
190522 Bo Haraldsson, f 480825, Knislinge
190524 Vivi Hansen, f 390115, Skogsbrynet

GLIMÅKRA FÖRSAMLING

Avlidna
181203 Aslög Strandberg, f 300122, Varberg
181219 Birgitta Oscarsson, f 380722, Knislinge
190127 Inga-Britt Florén, f 350625, Älmhult
190304 Ensio Larsson, f 390824, Hittarpsvägen
190308 Lisa Olsson, f 400606, Ågagatan
190318 Gunda Larsson, f 400107, Solglimman
190330 Solveig Bergström, f 310723, Solglimman 
190401 Jan-Åke Nilsson, f 461213, V. Järnvägsgatan
190417 Leif-Inge Ivarsson, f 600310, Kilinge
190520 Josefa Smrtnik Obers, f 560423, Stärkevägen
190523 Ture Jönsson, f 210510, Mölleröd
190527 Gudrun Bergström, f 251124, Lidingö
190605 Inga Irbring, f 200928, Solglimman
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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 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
 Sofia Söderberg

Kyrkvaktmästare
Glimåkra Gert-Yngve Johnsson 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, 0708-130557

Kräbbleboda kapell
Marianne Johnsson, 0733-12 42 16

www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas


