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Frälsarkrans – ett underbart 
ord! Frälsarkrans är något 
som räddar, något att ta tag 
i – en livboj.

I det här Sockenbladet in-
bjuds Du att dela tro och 

dela liv genom en samtals-
grupp utifrån Frälsarkransen. 

Frälsarkransen är som ett radband av 18 
pärlor. År 1995 knöt biskop emeritus Mar-
tin Lönnebo den allra första Frälsarkransen 
– en andlig livboj; om hur detta gick till kan 
Du läsa längre fram i Sockenbladet. Sedan 
dess har Frälsarkransen spritts över vårt 
land och till andra länder. Frälsarkransens 
18 pärlor rymmer hela livet och hela tron 
på en gång. Varje pärla vill hjälpa oss att se 
något speciellt. Frälsarkransen eller Livets 
pärlor, som den ibland kallas, är något att ta 
tag i i livets alla skeden.

I våra församlingar har vi på olika sätt arbe-
tat med hjälp av Frälsarkransen: i barn- och 
konfirmandgrupper, i ”vanliga” vuxensam-
talsgrupper och i samtalsgrupper på äldre-
boende. Många vittnar om den hjälp och 
det stöd Frälsarkransen varit och är, i bö-
neliv och för fördjupning i tron, med både 
sina konkreta handfasta pärlor att ta tag i 
och vad de symboliserar.

Att bära Frälsarkransen är ett tecken på nå-
got – livet, tron och Livets källa. Att bära 
Frälsarkransen är ett tecken på Någon – vår 
Gud. Om vi ser efter finner vi nästan dag-
ligen människor som bär Frälsarkransen, 
såväl i vardag som i högtid och fest. I Gud 
är det som vi lever, rör oss och är till. Vårt 

Frälsarkransen blev till på en liten ö i den 
grekiska arkipelagen. Som nypensionerad 
från biskopstjänsten i Linköping var biskop 
Martin Lönnebo i Grekland för att båtluffa.

Det kom en alldeles för tidig höststorm 
som tvang båten i hamn på en liten, liten 
ö. I ett hyresrum på den lilla ön började 
biskop Martin skissa på det radband som 
kom att bli Frälsarkransen.

Historien om Frälsarkransen är både lång 
och kort. Konkret kom den till under några 
dagar på en grekisk ö, samtidigt går den 
att se som ett helt livsverk. Tankarna hade 
biskop Martin burit på länge, länge. Han 
ville finna ett hjälpmedel för att besvara och 
fånga upp den andliga längtan som många 
människor bär på idag men som en del be-
höver hjälp med.

När biskop Martin funderade kring ett 
hjälpmedel för människans andliga längtan 
var fyra saker viktiga. Det skulle vara i bö-
nens form, vara konkret, sammanfatta den 
kristna vägen och vara lätt att ta till sig för 
människan.
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ursprung och mål har vi i Gud. På så vis 
både börjar och slutar Frälsarkransen i den 
stora gyllene Gudspärlan.

Styrkan i Frälsarkransen är att den är så en-
kel och konkret – något att ta tag i…, men 
också att den rymmer så oändligt många 
möjligheter: den öppnar till fördjupning. 
Man blir aldrig färdig, utan finner ständigt 
nya djup. För biskop Martin tog det några 
dagar att konkret utforma Frälsarkransen, 
men bakom den låg ett helt livsverk, ett helt 
liv i bön. Kom med också Du och upptäck
ännu mer av djupet i livet och tron med 
hjälp av Frälsarkransen!

Anna J. Evertsson
Kyrkoherde i Glimåkra-Hjärsås pastorat
Foto: Anette Danielsson

Frälsarkrans – något att ta tag i… Hur kom Frälsarkransen till?
Hemkommen från Grekland trädde bi-
skop Martin den första Frälsarkransen av 
träpärlor och den fungerade. Han mötte en 
del motstånd. En del tyckte att den var för 
barnslig, en del tyckte att den påminde om 
ett magiskt smycke. Men, som biskop Mar-
tin understryker: bönen är i sin djupaste 
form ”magisk” – den vill förändra.

Tidigt beslutade biskop Martin och hus-
trun Britt-Louise att royaltyn från böcker 
och pärlor skulle gå till Individuell Män-
niskohjälp (IM) där de inrättat en fond för 
barn med funktionshinder, i sonen Jonas 
namn.

Om Frälsarkransens tillblivelse berättas i 
ord och bild i barnboken Martin och fräl-
sarkransen av Brad Springer (2004). En bra 
grundbok är Frälsarkransen av Martin Lön-
nebo (2015) eller Pärlor för livet (2015).

Anna J Evertsson

Källa: Carolina Welin & Carolina Johansson 
Livets pärlor (2014)

Martin Lönnebo 
Foto: Marita Sköldberg
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Anslagstavlan  för Glimåkra församlingAnslagstavlan  för Glimåkra församling

Glimåkra församlingshem
Storgatan 14

Tisdagar kl 9.30-11.30
Drop in, gratis fika.

Sista träffen innan sommaruppehållet
blir tisdag 26 juni 

Tisdag 21 augusti träffas vi igen.

Alla är välkomna!

Toaletten på 
Glimåkra kyrkogård
Toaletten på Glimåkra 
kyrkogård har vid flera 
tillfällen utsatts för skadegörelse. 
Detta medför att toaletten framöver 
endast kommer att vara öppen under 
vaktmästarnas ordinarie arbetstid, 
vardagar mellan 7-15.30. 

Öppet hus för alla
Torsdag 12 april kl 14
i församlingshemmet, Glimåkra
Kaffe och kakor serveras.
Kostnad: 20 kr

Glimåkra PRO-kör 
med HÅW-kapellet 
spelar och sjunger.

Välkomna!

Frälsarkransgrupp
Välkommen till en samtalsgrupp 
utifrån Frälsarkransen där vi får dela 
tro och tankar kring livet. 
Vi träffas för samtal i församlings-
hemmet i Glimåkra vid sammanlagt 
10 tillfällen under hösten och våren.
Höstens träffar äger rum följande 
torsdagar kl 18.30-20

30 augusti
20 september
11 oktober
25 oktober
22 november

Samtalsledare är Anna J. Evertsson

Anmälan till exp. 044-34 60 00 
senast 20 augusti

Kom gärna till Hjärsås kyrka 
söndag 26 augusti då Trio Block ger 
en musikgudstjänst utifrån 
Frälsarkransen! En bra introduktion 
till samtalsgruppen!

Andakter på Solglimman
följande tisdagar kl 14

10 april
8 maj
12 juni
10 juli
14 augusti

Eftermiddagskaffe i vårsolen
Några torsdagseftermiddagar under 
våren kommer diakoniassistent 
Annelen Nilsson eller någon av 
prästerna i pastoratet att finnas på 
Glimåkra kyrkogård och servera kaffe 
med dopp.
Välkommen till en liten pratstund
över en god kopp kaffe i vårsolens 
sken.

Följande torsdagar kl 14-16

24 maj
31 maj
7 juni
14 juni

Födelsedagsfest 
i Glimåkra församling
i Glimåkra församlingshem
torsdag 17 maj kl 13
för de som fyller 80, 85, 90- och 
däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 
044-34 60 00 senast 
onsdag 9 maj

Träffpunkten, 

Glimåkra

Vårens och sommarens 
gudstjänster i 
Kräbbleboda kapell

Söndag 29 april kl 14
Gudstjänst
Sångkören OPTIMAL från SPF 
medverkar med sång och musik
Servering
Årsmöte med kapellstiftelsen

Söndag 20 maj kl 14
Gudstjänst 
Servering

Söndag 24 juni kl 14
Friluftsgudstjänst
Sång av Kräbblebodakören
Medtag kaffekorg och stol

Söndag 26 augusti kl 14
Friluftsgudstjänst 
Servering
Medtag stol

Kyrkbil får anlitas till
Kräbbleboda kapell

Kräbbleboda kapellstiftelse
hälsar alla välkomna
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Cykelgudstjänst i Hjärsås
i Ungdomens hus
söndag 10 juni kl 9.30
Frukost serveras 

Andakter på Skogsbrynet
följande torsdagar kl 11

12 april
17 maj 
14 juni
12 juli
9 augusti

Gubb- och gumkväll 
i Hjärsås kyrka
torsdag 26 april kl 18.30 
”Människor jag inte glömmer”
TV-producenten Bengt Roslund 
berättar om sina möten med 
Nils Poppe, Sten Broman, 
Ingrid Bergman, Ingmar Bergman, 
Lasse Holmqvist m fl.
God mat, enkel andakt. 
Kostnad: 80 kr.

Stickcafé 
i Sibbhults församlingshem
följande lördagar kl 10

14 april
12 maj

Födelsedagsfest
i Hjärsås församling
i Hjärsås kyrka 
torsdag 23 augusti kl 13
för de som fyller 80, 85, 90- och 
däröver.
God måltid och underhållning.
Anmälan till expeditionen, 
044-34 60 00 senast 
torsdag 16 augusti

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 april
Allsång med Agneta Almqvist

8 maj
”En god och glad stund” 
med Barbro och Lars Svensson

Välkomna!

Anslagstavlan  för Hjärsås församlingAnslagstavlan  för Hjärsås församling

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.  
 

 

 

Eftermiddagskaffe i Hjärsås
Onsdagar udda veckor kl 14 
OBS! uppehåll vecka 27-33

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”. Samlingen inleds ju som namnet 
antyder med att vi äter en enkel måltid med spagetti och köttfärssås. Det finns 
pyssel för barn och en samtalshörna 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.

11 april Spagettikyrka

25 april ”Bonden i Hålevik” bildprogram 
              av och med Torsten Niklasson

16 maj Spagettikyrka

30 maj ”På spåret – vart är vi på väg?” 
                med Christer Frostensson        

Anslagstavlan 
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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.  
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Palmsöndagen
25 mars, Palmsöndagen, 
kl 16 i Hjärsås kyrka
Välkomna till en gemensam 
familjegudstjänst för hela pastoratet. 
Under gudstjänsten bjuder pastora-
tets barngrupper,tillsammans med 
sina ledare, på ett påskdrama.
Efter gudstjänsten serveras det 
kyrkfika.
Detta får du 
inte missa!

Konfirmation
med mässa i Glimåkra kyrka
lördag 5 maj kl 13 

Påskens gudstjänster
Palmsöndag, 25 mars, kl 10
Mässa i Glimåkra kyrka
Musik av Eva Hognert och 
Bengt-Frans Nilsson
Kyrkkaffe
Gudstjänstgrupp efteråt
Kl 14
Gudstjänst i Kräbbleboda kapell
Sång av Måbra-kören från Loshult
Servering
Kl 16
Familjegudstjänst för hela pastoratet i 
Hjärsås kyrka
Påskdrama med pastoratets barn-
grupper och ledare
Kyrkfika

Skärtorsdag, 29 mars, kl 18
Skärtorsdagsmässa i Glimåkra kyrka
Kl 19.30
Skärtorsdagsmässa i Hjärsås kyrka

Långfredag, 30 mars, kl 10
Långfredagsgudstjänst i 
Sibbhults kyrka
Sång av Glimåkra kyrkokör

Påskdagen, 1 april, kl 10
Mässa i Glimåkra kyrka
Sång av Glimåkra kyrkokör
Ministrantmottagning
Kyrkkaffe
Kl 10
Mässa i Hjärsås kyrka
Sång av Håkan Böckman
Kyrkkaffe

Annandag påsk, 2 april, kl 16
Emmausmässa i Sibbhults kyrka
Kyrkkaffe
Kl 18
Gudstjänst i 
Glimåkra 
missionshus

Sommarens 
friluftsgudstjänster

Kristi himmelsfärds dag 10 maj kl 10
Gudstjänst vid Hjärsås kyrka

Söndag 10 juni kl 14
Trädgårdsgudstjänst på
Prästängen i Glimåkra
Medtag kaffekorg och stol
I folkhögskolans kapell vid regn

Midsommardagen 23 juni kl 14
Gudstjänst med musikinslag vid 
Glimåkra kyrka

Söndag 24 juni kl 14
Gudstjänst vid Hembygdsgården i 
Hjärsås
Axel Evertsson, violin
Servering
Kl 14
Gudstjänst vid Kräbbleboda kapell
Sång av Kräbblebodakören
Medtag kaffekorg och 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 14 april kl 13 i Glimåkra och kl 15 i Hjärsås, 
lördag 9 juni kl 12 i Glimåkra och kl 16 i Hjärsås 
samt
lördag 4 augusti kl 12 i Glimåkra och kl 16 i Hjärsås 
Dopdräkter finns för utlåning.
Har ni frågor eller vill boka dop är ni 
välkomna att ringa 044-34 60 00 

Söndag 8 juli kl 14
Gudstjänst vid Hembygdsgården i 
Drakaberga
Servering

Söndag 29 juli kl 14
Gudstjänst vid missionshuset i Hylta
Medtag kaffekorg 

Söndag 5 augusti kl 14
Gudstjänst vid Sporrakulla gård
Medtag kaffekorg och stol

Söndag 19 augusti kl 14
Gudstjänst på kyrkängen 
vid Sibbhults kyrka
Medtag kaffekorg

Söndag 26 augusti kl 14
Gudstjänst vid Kräbbleboda kapell
Servering. Medtag stol.
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Pastoratsutfärd för Glimåkra-Hjärsås pastorat lördag 19 maj 2018
Bussen hämtar på bestämd ort och tar oss till Skäralids restaurang, i hjärtat av 
Söderåsens nationalpark. Här blir vi serverade förmiddagsfika med utsikt över den 
vackra omgivningen. Vi kör genom den täta bokskogen upp till Kopparhatten för 
att njuta av utsikten över den 90 meter djupa Skäralidsdalen. Färden fortsätter till 
S:t Petrikyrkan i Klippan, där vi får en intressant guidning och håller en liten 
andakt. Nöjda med besöket tar bussen oss till Höganäs och Kullabygdens keramik. 
Här ges det möjlighet att se på äkta hantverk. Lunchen avnjuter vi i Saluhallen 
innan vi lämnar Höganäs för denna gången. Mätta och belåtna åker vi vidare till 
Klippans Yllefabrik där vi får veta lite om tillverkningen och även möjlighet att 
handla till förmånliga priser. Dagen avslutas med ett besök hos Lotta på Åsen där 
vi får avnjuta hennes fantastiska bakverk. Därefter väntar hemfärden och förhopp-
ningsvis har vi många fina minnen med oss från dagen.

I priset ingår resa i modern turistbuss, förmiddagsfika på Skäralids restaurang, guid-
ad visning i S:t Petrikyrkan, besök på Kullabygdens keramik, lunch i Höganäs salu-
hall, guidat besök på Klippans Yllefabrik samt eftermiddagsfika hos Lotta på Åsen.
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.

Avresa från 
Glimåkra kyrka kl 7.10, Sibbhult Folkets Hus 7.20, 
Hjärsås församlingshem 7.30. Beräknad hemkomst ca 17.30

Anmälan senast den 3 maj till församlingsexpeditionen i Glimåkra 
eller Hjärsås tel 044-34 60 00 eller till Annelen Nilsson tel 044-34 60 33

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 
Anders, präst, 0707-32 00 29. E-post: anders.thorsen@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

Anslagstavlan  för Glimåkra-Hjärsås pastorat

Du som är född 2004 eller tidigare, 
nu är det din möjlighet att bli konfirmand 2018/19
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
Konfirmationen blir lördag 11 maj 2019 i Glimåkra kyrka

ELLER

Lovläsning i Sibbhult-Hjärsås:
Vi träffas följande lovperioder 2019
13 april-16 april
30 maj-2 juni
6 juni-9 juni
Konfirmationen blir lördag 15 juni 2019 i Hjärsås/Sibbhults kyrka

Upptaktsgudstjänst och inskrivning söndag 2 september 2018 i Sibbhults kyrka

Anmälan före 15 juni till:
Glimåkra-Hjärsås pastorat, Knislingevägen 6, 289 90 Knislinge
eller hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se

Frågor?
Kontakta fritidsledare Åsa Wihlstrand 
0706-90 04 46
e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se

eller

Kyrkoherde Anna J. Evertsson 
044-34 60 11, 0706-45 82 00 (sms)
e-post: anna.evertsson@svenskakyrkan.se                         

Christer AnnelenAnna Anders

mailto:anna.evertsson@svenskakyrkan.se
mailto:anders.thorsen@svenskakyrkan.se
mailto:christer.frostensson@svenskakyrkan.se
mailto:annelen.nilsson@svenskakyrkan.se
mailto:hjarsas.pastorat@svenskakyrkan.se
mailto:asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se
mailto:anna.evertsson@svenskakyrkan.se
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1 april, Påskdagen, kl 10 i Hjärsås kyrka
Mässa
Sång av Håkan Böckman

8 april, söndag, kl 16 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst Påskens psalmer och sånger
Sång av Håkan Böckman 

15 april, söndag, kl 18 i Hjärsås kyrka
Gudstjänst med musik 
Eva Hognert, piano och Bengt-Frans Nilsson, bastrumpet

29 april, söndag, kl 18 i Sibbhults kyrka
Gudstjänst med musik
Sång av Bror Lundh

13 maj, söndag, kl 18 i Glimåkra kyrka
Gudstjänst
Sång av Karin Mattsson

20 maj, Pingstdagen, kl 10 i Hjärsås kyrka
Mässa, ny kyrkohandbok
Patrik Vannerberg, valthorn 

27 maj, söndag, kl 18 i Sibbhults kyrka
Musikgudstjänst Sommaren i psalm och visa
Sång av Olivia Dyfvelsten 

17 juni, söndag, kl 20 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst Sommarmusik med lyrik
Sven-Erik Johansson, lyrik och Kristin Erlansson, musik

23 juni, Midsommardagen, kl 14 vid Glimåkra kyrka
Friluftsgudstjänst med musikinslag

24 juni, söndag, kl 14 vid Hembygdsgården i Hjärsås
Friluftsgudstjänst
Axel Evertsson, violin

15 juli, söndag, kl 18 i Hjärsås kyrka
Musikgudstjänst
Sång av barnen på Tjernobyllägret

22 juli, söndag, kl 20 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst Sommarorgel
”Själens lovsångsljud” En musikgudstjänst med orgelmusik och lyrikläsning – 
lite av den musikskatt som finns för orgel och lyrik som harmonierar med den. 
Kanske är en del känt, men du får också tillfälle att upptäcka något du inte visste 
fanns! En orgel har många klanger!
Christer Frostensson läser lyrik och håller en betraktelse. Katarina Hallqvist 
spelar orgel.

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

11 augusti, lördag, kl 14.30 i Glimåkra kyrka
Avslutningskonsert för Glimåkra blockflöjtsdagar

19 augusti, söndag, kl 20 i Glimåkra kyrka
Musikgudstjänst Sommarmusikkväll
Sång av familjen Glimmergård bestående av Thomas, Charlotte, 
Felicia och Linnea.
Instrumentala inslag av klarinett, valthorn och piano.

26 augusti, söndag, kl 18 i Hjärsås kyrka
Trio Block med ”Frälsarkransen”. Trio Block består av de 3 musikerna 
Elin Lundström - sång, tvärflöjt, Andreas Stigsson - tvärflöjt, slagverk och 
Henrik Lundström – gitarr
Trion bildades 2007 och hittar sitt musikaliska uttryck med inspiration från 
folkmusiken och jazzen. 
I Hjärsås har de ett program kring Frälsarkransen 
som de kallar ”Livets pärlor” och som är inspirerat 
av Martin Lönnebos numera välbekanta radband.
Text och musik tar oss genom livets olika sinnes-
stämningar och speglas i pärlorna.

                                                                                   Trio Block
                                                                              Foto: Henrik Lundström
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Det vi kallar Kyrkliga handlingar dvs. Dop, Bikt, Konfirmation, Vigsel och Be-
gravning är också gudstjänster och ska följa de ordningar som finns och innehålla 
bibelläsning och minst två psalmer. Dessutom finns det ordningar för Dop i kris-
situation och Begravningsgudstjänst för dödfött barn eller barn som dött i späd 
ålder.

Den liturgiska musiken som ska användas finns i fyra olika serier. Det är julserien, 
fasteserien, påskserien och en allmän serie. Detta kallas musikserie A. Dessutom 
finns det alternativ musik från fyra andra musikserier, med beteckning B, C, D 
och E som kan användas. Om man vill använda annan liturgisk musik måste man 
ha tillstånd för detta från Domkapitlet.
Dessutom tillkommer det ofta körsång, solosång och instrumental musik som ska 
stödja församlingen och förstärka gudstjänstens tema.
Flera av de sjungna liturgiska momenten kan sjungas eller ledas av försångare eller 
kör. Detta kan vara en möjlighet om prästen inte kan eller vill sjunga.

Varje gudstjänst ska inledas med klockringning där så är möjligt, gärna innehålla 
processioner där det är lämpligt att genomföra samt innehålla någon form av pre-
dikan/förkunnelse. Gudstjänsterna ska ge möjlighet till medverkan av både unga 
och vuxna. Därför är processioner ett bra hjälpmedel som samtidigt gör gudstjäns-
ten högtidligare. Minst två psalmer ska ingå.

Det finns också en ordning för Lekmannaledd gudstjänst och den kan även vara 
använd som huvudgudstjänst när präst av någon anledning inte kan närvara. Då 
kan kyrkvärd eller annan församlingsmedlem ta ansvaret att leda gudstjänsten. 
Det ska alltså inte behöva bli ”mässfall”!

Vad gäller nu framöver?
Tidtabellen som lagts fast är denna:
Handboken beslutades av Kyrkomötet hösten 2017.
Nätupplagan ska vara sökbar i slutet av januari 2018.
De tryckta handböckerna ska levereras ut till församlingarna i mars.
Ett webbverktyg, som kan användas av församlingarna för att skapa agendor och 
underlag för Powerpoints ska vara klart i april.
Information och övning för präster, kyrkomusiker, kyrkvärdar och intresserade 
gudstjänstdeltagare kommer att erbjudas torsdagen den 17 maj kl 18.30 i 
Glimåkra kyrka.
Pingstdagen, 20 maj, tas nya handboken emot och används vid högtidsgudstjäns-
ter kl. 10 i både Glimåkra och Hjärsås kyrkor samt kl. 14 i Kräbbleboda kapell. En 
vecka senare, den 27 maj kl. 18 sker det i Sibbhults kyrka.
 Christer Frostensson

Kyrknytt

Ny Kyrkohandbok
Kyrkomötet antog hösten 2017 en ny handbok för hur gudstjänster 
ska firas i Svenska kyrkans församlingar. En handbok har man för 
att det ska finnas en likhet så att man känner igen vad som är en 
gudstjänst i Svenska kyrkan var man än firar den i vårt land. Det 
är en handbok med stora möjligheter till att utforma olika typer av 
gudstjänster bl.a. beroende på vilka resurser man har i församlingen 
och med hänsyn till den fromhetstradition man lever i.

Att ta fram en kyrkohandbok är en lång process och det är ofta både många och 
långa diskussioner innan den blir fastställd. Så var det också den här gången. 
Många av oss har varit med om två kyrkohandböcker tidigare. Det var de som 
kom 1942 och 1986. De två senaste handböckerna har också föregåtts av olika 
försöksalternativ som bl.a. Glimåkra församling har prövat.
Kyrkohandboken är jämte Svenska evangelieboken, Svenska psalmboken och 
En liten bönbok de gudstjänstböcker som uttrycker Svenska kyrkans tro, 
bekännelse och lära.

Gudstjänsternas struktur blir tydlig när det föreskrivs att det alltid ska finnas 
några huvudavdelningar. Det är Samling, Ordet, Måltid (om det firas nattvard) 
och Sändning.
Samlingen anger temat för gudstjänsten, leder in i syndabekännelse och över-
låtelse till Gud, ger utrymme för Kyrie-rop (Herre förbarma dig) och lovsång 
(Ära vare Gud).
Ordet innehåller dagens bön, bibelläsningar och predikan/förkunnelse samt 
kyrkans förbön och Herrens bön.
Måltiden är själva nattvardsfirandet med bl.a. instiftelseorden.
Sändningen är den avslutande delen där vi lovsjunger Gud, blir välsignade och 
sänds ut i vardagen.

Det finns olika former av gudstjänster men de kan delas in i tre huvudgrupper.
Högmässa är en gudstjänst med ett antal fasta delar och med nattvard. 
Mässa är en enklare gudstjänst med färre fasta delar men naturligtvis med nattvard.
Gudstjänst är olika former av gudstjänster och andakter som inte har nattvard.
De tidigare formerna för Familjemässa och Familjegudstjänst finns inte längre 
utan sådana gudstjänster kan rymmas inom de tre huvudtyperna och där de tjänst-
görande anpassar innehållet så att det kan passa även för barn.
Särskilda gudstjänstordningar finns för Julotta, Långfredagsgudstjänst, 
Påsknattsmässa och Sjukkommunion (en enklare nattvardsgudstjänst).
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Vad är ministranter?
Som flera gudstjänstdeltagare redan märkt så har vi haft flera personer som 
medverkat i våra gudstjänster i Glimåkra kyrka senaste halvåret. Det är inte bara 
kyrkvärdar, kör och solister utan vi har även engagerat barn, ungdomar och vuxna 
i till exempel processioner. Man har fått olika uppgifter som att bära krucifix, ljus 
eller evangeliebok när vi gått in eller ut från gudstjänst och mässa. De som hjälper 
till med sådant kallas ”ministranter”. Det är ett ord som kommer från latinets 
”ministrare” och som betyder tjäna.

Ministranterna medverkar till att göra gudstjänsten högtidligare och vackrare 
även för ögat. De ger oss också en påminnelse om att det inte bara är prästen, 
kyrkomusikern och kyrkvärdarna som ”gör” gudstjänsten. Där kan vi alla medverka 
och ge våra bidrag allt efter vår förmåga med böner, läsningar, bära ljus, krucifix, 
evangeliebok, hälla upp dopvatten etc. Listan kan göras lång men varje uppgift 
kan bidra till att fler blir engagerade och det är ett av målen.

Det är alltid viktigt att man blir trygg i det man gör. Därför erbjuder vi en enklare 
utbildning för alla som vill bli ministranter i vår kyrka. Då får man veta hur man 
rör sig i kyrkan och vad de olika sakerna betyder. Man kan anmäla sig för att bli 
ministrant från ungefär sex års ålder och ända upp till 100 års ålder!

Vår första utbildning startade redan i februari och då utbildades årets konfirman-
der och konfirmandledare. Vi fortsätter sedan kontinuerligt varje termin när vi har 
nya som är intresserade. Är du en av dem som vill vara med eller känner du någon, 
kanske ett barn eller barnbarn som kan vara intresserad? Kontakta då oss som är 
ledare så berättar vi mer.

Ledare är Åsa Wihlstrand, fritidsledare, 
0706-90 04 46, Katarina Hallqvist, 
kyrkomusiker, 0706-87 60 32 och 
Christer Frostensson, präst, 0768-36 60 12. 
Vänta inte utan hör av dig direkt så 
kontaktar vi när en ny grupp ska starta.

Det kommer ett schema för tre månader 
i taget och så anmäler du vilka söndagar 
du ställer upp.
Välkommen till ett härligt uppdrag! 

Foto: Åsa Wihlstrand
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Välkomnande av nya medarbetare
Söndagen den 21 januari fick vi glädjen att ta emot en ny vikarierande kyrko-
musiker i Glimåkra kyrka. Det var organisten Katarina Hallqvist som ska vikariera 
i Glimåkra-Hjärsås framöver. Vikarierande komminister Christer Frostensson 
ledde mottagandet och han assisterades av församlingsherde Anders Thorsén och 
kyrkvärd Eva Hognert. Till Katarina överlämnades ett ljus som symboliskt tändes 
på ett av altarljusen. De medverkande läste också valda bibelord innan Katarina 
efter förbön tog plats vid orgeln.

Foto: Ingrid Johansson

Söndagen den 11 februari välkomnades vår nya kyrkvaktmästare 
Helene Lalander av församling och kollegor, här representerade av kyrkoherde 
Anna J Evertsson, församlingsherde Anders Thorsén och kyrkvärd Brita Olofsson, 
med ljus, bön och bibelord vid gudstjänsten i Hjärsås kyrka.
Vi är glada att Helene nu är på plats och vi kommer att möta henne framför 
allt i kyrkorna och på kyrkogårdarna i Hjärsås och Sibbhult, men även på t ex 
Träffpunkt Skogsbrynet. 

Foto: Joakim Svensson
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Välkommen Katarina
Den 15 januari tillträdde Katarina Hallqvist sin tjänst i Glimåkra-Hjärsås pasto-
rat. Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas hos oss.

Jag heter Katarina Hallqvist och under en längre tid ska jag uppehålla tjänsten 
som kyrkomusiker i Glimåkra, där jag bl a ska leda Kyrkokören, delta i konfir-
mandarbetet och förstås spela på gudstjänster. Jag har varit organist hela mitt liv, 
men sedan några år studerar jag också vid universitetet i Lund och denna tjänst 
passar bra tillsammans med det.
I Lund läser jag teologi och latin. Jag är antagen som prästkandidat för Lunds 
stift och är klar med den första examen som krävs, en teol kand. Nu fortsätter jag 
vidare mot en masterexamen. Jag tycker det är roligt varenda dag att studera, hur 
konstigt det än kan låta!
När jag har tid tycker jag om att arbeta i min stora trädgård och odla frukt och 
grönt. Jag tycker också att olika former av textilt hantverk är roligt, i synnerhet 
mönsterstickning, men även broderi. Mina fyra barn är stora och snart är alla 
utflugna.
Jag ser som min uppgift som kyrkomusiker att understryka och framhäva evange-
lium med min musik. ”Näst Guds ord förtjänar musiken den största äran. Språkets 
gåva i förening med sångens gåva gavs åt människan för att hon skulle förkunna 
Guds ord genom musiken” skrev Martin Luther. Jag hoppas och ber därför att 
du som kommer till kyrkan slår upp psalmboken eller tittar på Powerpointen och 
sjunger med när jag spelar! Sången i gudstjänsten är något vi gör tillsammans och 
i Guds öron är alla sångröster vackra, glöm inte det!
Musiken har vi fått redan här på jorden och det är faktiskt den enda av våra 
konstformer som Bibeln säger att vi också har i himlen! Kanske är det därför 
som musiken kan ta vid där orden inte räcker till. Djupast inom oss finns nedlagt 
ekot av sången Gud nynnade i skapelsens morgon, Paradisets sång, samma sång 
som fortfarande genljuder ute i universum. Det är en sång vi inte kan minnas 

aktivt, men vars återklang i vårt djupaste inre påminner 
oss om både vårt ursprung och vårt mål och förklarar det 
oförklarliga där orden fattas. Som en osynlig navelsträng 
förbinder den oss med vår Skapare och föder en längtan 
till Honom.
Jag kände från första dagen att jag trivs med både arbets-
laget och församlingen! Det är därför min innerligaste 
önskan att också ni ska komma att trivas med mig!

Foto: Jonna Sand
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Välkommen Helene
Den 1 februari tillträdde Helene Lalander sin tjänst i Glimåkra-Hjärsås pastorat. 
Vi hälsar henne varmt välkommen och hoppas att hon ska trivas hos oss.

Jag heter Helene Lalander och har fått tjänst som kyrkvaktmästare i Hjärsås och 
Sibbhult.
Jag har precis lämnat min tjänst som kyrkvaktmästare i Kristianstads pastorat, 
där jag tjänstgjort sedan 2004. Jag har också arbetat några säsonger på Östra 
begravningsplatsen i Kristianstad.
I Kristianstads pastorat arbetade jag i huvudsak i tre kyrkor. I Österängs kyrka 
hade jag merparten av min veckoarbetstid och söndagstjänstgöring. Resterande 
tid fördelades mellan Vilans kyrka och Heliga Trefaldighets kyrka. Jag har arbetat 
som inre kyrkvaktmästare vilket innebär att jag har tjänstgjort vid förrättningar, 
skött städ och haft allmän översyn. Jag har haft hand om inköp och ordnat med 
blommor till de olika kyrkorna samt även haft en del trädgårdsarbete.
Som person är jag glad och social av mig, jag är intresserad av färg, form och 
växter.
På fritiden tycker jag om att greja i min trädgård och spendera tid med min familj. 

Foto: Joakim Svensson
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Kräbbleboda – en riktig höjdare!
Att få komma till Kräbbleboda på 
årets första dag var en riktig höjdare. 
Inte bara så att den orten, ett tidigare 
stationssamhälle på linjen Älmhult-
Kristianstad, förmodligen är den högst 
belägna byn i Glimåkra församling 
man kan få komma till. Den ligger 
alltså närmast himlen! 

Att komma nära himlen, ja så kändes det faktiskt på nyårsdagen när det var guds-
tjänst i det vackra kapellet. Hade man inte koll på almanackan så kunde man tro 
att det kunde vara vilken sommardag som helst för gräset var verkligen grönt och 
frodigt runt klockstapel och hus.
Ibland har man underliga drömmar men de slår sällan in. Men det gjorde emel-
lertid den här drömmen som jag hade natten efter Annandag jul. Jag drömde att 
jag stod i Kräbbleboda kapell och människor i alla åldrar bara vällde in genom 
dörrarna och lokalen blev fullsatt.

Precis så var det på nyårsdagen 2018. Strax innan Sven-Erik Johansson skulle låta 
kyrkklockan i den ståtliga stapeln ringa ut över bygden och kalla till gudstjänst så 
fylldes kapellet av barn, ungdomar och vuxna. Drömmen jag haft blev en sann-
dröm.
Med kyrkomusiker Kristin Erlansson vid orgeln stämde vi upp i mäktig psalm-
sång med ”Vänligt över jorden glänser, strålen av ett himmelskt hopp…”

Även Kräbblebodakören sjöng flera sånger bl.a. ”Namnet Jesus” som anknöt till 
dagens tema. Ledare var Håkan Böckman som också ackompanjerade på gitarr.
Sedan jag fått predika över evangeliebokens rubrik ”I Jesu namn” avslutade Håkan 
med att sjunga solo ”O helga natt”.

I Kräbbleboda är det alltid ett gemytligt samtal vid kaffeborden, som den här 
dagen också fick dukas inne i kapellsalen så att alla skulle kunna få plats. 
På årets första dag är det även möte med kapellstiftelsen.

En gång i månaden öppnas dörrarna, kyrkklockan ringer och det bjuds in till 
gudstjänst i detta vackra kapell längst upp i Glimåkra församling och nära himlen. 
Varför inte göra ett besök och delta i denna fina gemenskap som är öppen för alla, 
inte bara ortsbor i Kräbbleboda. 
När detta Sockenblad kommer ut har vi några tillfällen kvar under våren och 
sommaren. Det är 29 april, 20 maj, 24 juni och 26 augusti och tiden är 14.00.

Christer Frostensson, vikarierande präst

Foto: Christer Frostensson
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Söndagen den 7 januari 
gästades åter Hjärsås kyrka 
av den skönsjungande 
Christianstads Motettkör. 
Vi var många som njöt 
av sångerna i körens 
arrangemang.

Foto: Kristin Erlansson

Janne Schaffer med sin röda 
gitarr i Glimåkra kyrka 
den 17 december 2017. 
Med sig hade han på cello, 
John Ehde och på piano 
Bengt Wittje. 
De bjöd på ett blandat 
program med julsånger 
och musik av Ted 
Gärdestad och Björn J:son 
Lindh, samt musik som 
Bengt Wittje komponerat. 
En välbesökt musikkväll. 

Foto: Kristin Erlansson

Ingela Kristin Katarina

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

mailto:katarina.hallqvist@svenskakyrkan.se
mailto:i_m@telia.com
mailto:kristin.erlansson@svenskakyrkan.se
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Barn- och ungdomsverksamheten

Glimåkra församling   
Missionshuset, Bagarliden. Ledare: Carina Skoog, Åsa Wihlstrand och Lena Englund 
ÖPPEN GRUPP   
Barn från 0 år i vuxens sällskap  
Måndagar 9.30-11.30    
Onsdagar 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, 
sjunger och lyssnar till en bibelberättelse.
Ledare: Carina

MINIGNISTAN 5 år
Tisdagar 12.45-14.15. Vi hämtar på dagis.
ANMÄLAN
Vi leker, pysslar, sjunger och avslutar med en bibelberättelse
Ledare: Carina och Åsa

GNISTAN, klass F-1
Måndagar 12.20-14.10
ANMÄLAN
Vi leker, pysslar, sjunger, fikar och avslutar med en bibelberättelse
Ledare: Carina och Åsa

FYREN, klass 2-4
Fredagar 12.20-14.10
ANMÄLAN
Vi leker, pysslar, sjunger, fikar och avslutar med en bibelberättelse
Ledare: Åsa och Lena

FLAMMAN, klass 5-7
Tisdagar 15.30-17.30
Vi leker, pysslar, sjunger, fikar och avslutar med en bibelberättelse
Ledare: Carina och Åsa

UNGDOMSGRUPP, klass 9-
Torsdagar 18.00-20.00 udda veckor
Ledare: Åsa och Carina

För anmälan eller frågor, kontakta:
Carina Skoog 044-34 60 34, e-post: carina.skoog@svenskakyrkan.se 
Åsa Wihlstrand 0706-90 04 46, e-post: asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se

Barn- och ungdomsverksamheten

Hjärsås församling 
Ledare: Lena Englund, Åsa Wihlstrand och Kristin Erlansson
ÖPPEN GRUPP
Barn från 0 år i vuxens sällskap  
Måndagar 9.30-11.30 i Hjärsås        
Torsdagar 9.30-11.30 i Sibbhult 
INGEN ANMÄLAN
Vi leker, pysslar, fikar och har en andakt där vi lyssnar på
bibelberättelser och sjunger sånger.
Ledare: Lena

MIXEN HJÄRSÅS, klass F-6
Torsdagar 13.30-16.30 i Hjärsås
Vi hämtar barnen vid bussen.
ANMÄLAN
Vi leker ute och inne, pysslar, fikar och har andakt.
Ledare: Lena och Kristin

MIXEN SIBBHULT, klass F-6
Onsdagar 13.30-16.30 i Sibbhult
Vi hämtar barnen både på Färeskolan och Mölleskolan.
ANMÄLAN
Vi leker ute och inne, pysslar, fikar och har andakt.
Ledare: Lena och Åsa

För anmälan eller frågor, kontakta:
Lena Englund, tel. 044-34 60 14
E-post: lena.englund@svenskakyrkan.se

Carina

Åsa

Höstterminen 
startar 
v. 36

Lena

Kristin

Höstterminen 
startar 
v. 36

Lena Åsa

 Kom som den du är så bygger 
vi gemenskap tillsammans

mailto:carina.skoog@svenskakyrkan.se
mailto:asa.wihlstrand@svenskakyrkan.se
mailto:lena.englund@svenskakyrkan.se
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KALENDER 
för Glimåkra-Hjärsås pastorat april - augusti 2018

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.

April
1 Påskdagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Glimåkra kyrkokör. Ministrantmottagning. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Sång av Håkan Böckman. Kyrkkaffe. 
2 Annandag påsk
 Sibbhult: Emmausmässa kl 16. Kyrkkaffe
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 18
3 Tisdag
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*

8 2 i påsktiden
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Musikgudstjänst kl 16 Påskens psalmer och sånger. 
             Sång av Håkan Böckman. Kyrkkaffe.
9 Måndag
 Boalt: Boalts syförening i bygdegården kl 18.30
10 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
11 Onsdag
 Hjärsås Fh: Eftermiddagskaffe kl 14
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
12 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Glimåkra Fh: Öppet hus kl 14*
14 Lördag
 Sibbhult: Stickcafé kl 10
 Glimåkra: Dopgudstjänst kl 13*
 Hjärsås: Dopgudstjänst kl 15*

15 3 i påsktiden
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Gudstjänst med musik kl 18. Eva Hognert, piano
          och Bengt-Frans Nilsson, bastrumpet
18 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19
22 4 i påsktiden
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Gudstjänst kl 18
25 Onsdag
 Hjärsås Fh: Eftermiddagskaffe kl 14
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*
26 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
 Hjärsås: Gubb- och gumkväll kl 18.30*

29 5 i påsktiden
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Sångkören OPTIMAL från SPF medverkar
                              med sång och musik. Servering. Årsmöte med kapellstiftelsen.
 Sibbhult: Gudstjänst med musik kl 18. Sång av Bror Lundh.
 
Maj
2 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19
5 Lördag
 Glimåkra: Konfirmation med mässa kl 13
6 Bönsöndagen
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 18
8 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
 Skogsbrynet: Träffpunkt kl 14*
9 Onsdag
 Hjärsås Fh: Eftermiddagskaffe kl 14
10 Kristi himmelsfärds dag
 Hjärsås: Friluftsgudstjänst vid kyrkan kl 10
12 Lördag
 Sibbhult: Stickcafé kl 10
13 Sönd. före pingst
 Sibbhult: Mässa kl 10. Kyrkkaffe. 
 Glimåkra: Gudstjänst kl 18. Sång av Karin Mattsson.
16 Onsdag
 Sibbhult: Spagettikyrka kl 17.30*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

Glimåkra kyrka Hjärsås kyrka Sibbhults kyrka
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17 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
 Glimåkra Fh: Födelsedagsfest för äldre i Glimåkra församling kl 13*
 Glimåkra: Församlingsafton om nya kyrkohandboken kl 18.30.
19 Lördag
 Pastoratet: Pastoratsutfärd*
20 Pingstdagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Sång av Kyrkokören. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Patrik Vannerberg, valthorn. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Gudstjänst kl 14. Servering.
21 Annandag pingst
 Glimåkra: Gudstjänst i kapellet kl 19
23 Onsdag
 Hjärsås Fh: Eftermiddagskaffe kl 14
24 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
27 Hel. trefaldighets dag
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe. Gudstjänstgrupp efteråt.
 Sibbhult: Musikgudstjänst kl 18. Sommaren i psalm och visa. 
                       Sång av Olivia Dyfvelsten.
30 Onsdag
 Sibbhult: Kvällsöppet kl 17.30*
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

Juni
3 1 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Gudstjänst kl 20
 
7 Torsdag
 Glimåkra: Morgonmässa i kapellet kl 8.30
9 Lördag
 Glimåkra: Dopgudstjänst kl 12*
 Hjärsås: Dopgudstjänst kl 16*
10 2 e. tref.
 Hjärsås: Cykelgudstjänst i Ungdomens hus kl 9.30. Frukost.
 Glimåkra: Trädgårdsgudstjänst på Prästängen kl 14. 
                  Medtag kaffekorg och stol.
             I folkhögskolans kapell vid regn.
12 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
13 Onsdag
 Expeditionerna stängda p.g.a personaldag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19

14 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
17 3 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Musikgudstjänst kl 20. Sommarmusik med lyrik. 
               Sven-Erik Johansson, lyrik och Kristin Erlansson, musik.
20 Onsdag
 Hjärsås Fh: Eftermiddagskaffe kl 14
23 Midsommardagen
 Glimåkra: Friluftsgudstjänst med musikinslag vid kyrkan kl 14
24 Johannes Döparens dag
 Hjärsås: Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården kl 14. Axel Evertsson, violin. 
               Servering. 
 Kräbbleboda: Friluftsgudstjänst kl 14. Sång av Kräbblebodakören.
      Medtag kaffekorg och stol.

Juli
1 Apostladagen
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 15. Sång av P-G Westin. Hemvändardag.
8 6 e. tref. 
 Sibbhult: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården i Drakaberga kl 14. Servering.

10 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14

12 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11

15 Kristi förklarings dag 
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hjärsås: Musikgudstjänst kl 18. Sång av barnen på Tjernobyllägret.
 
22 8 e. tref.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Glimåkra: Musikgudstjänst kl 20. Sommarorgel. ”Själens lovsångsljud” Christer   
                   Frostensson, lyrik och betraktelse och Katarina Hallqvist, orgel

27 Fredag
 Glimåkra: Blåsarlägrets avslutningskonsert kl 17.30

29 9 e. tref.
 Glimåkra: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
 Hylta: Friluftsgudstjänst vid missionshuset i Hylta kl 14. Medtag kaffekorg.
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Augusti
4 Glimåkra: Dopgudstjänst kl 12*
 Hjärsås: Dopgudstjänst kl 16*
5 10 e. tref.
 Hjärsås: Gudstjänst kl 10. Kyrkkaffe.
 Sporrakulla: Friluftsgudstjänst vid Sporrakulla gård kl 14. 
                      Medtag kaffekorg och stol.
9 Torsdag
 Skogsbrynet: Andakt kl 11
11 Lördag
 Glimåkra: Avslutningskonsert för Glimåkra blockflöjtsdagar kl 14.30
12 11 e. tref.
 Glimåkra Mh: Gudstjänst kl 10. Fika.
 Hjärsås: Mässa kl 10. Kyrkkaffe.
14 Tisdag
 Solglimman: Andakt kl 14
19 12 e. tref.
 Sibbhult: Friluftsgudstjänst på kyrkängen vid kyrkan kl 14. Medtag kaffekorg.
 Glimåkra: Musikgudstjänst kl 20. Sommarmusikkväll. 
                  Sång av familjen Glimmergård. 
                  Instrumentala inslag av klarinett, valthorn och piano.*
22 Onsdag
 Glimåkra: Kvällsmässa i kapellet kl 19
23 Torsdag
 Hjärsås: Födelsedagsfest för äldre i Hjärsås församling kl 13*
26 11 e. tref.
 Glimåkra: Mässa, tillsammans med folkhögskolan, kl 10. Kyrkkaffe.
 Kräbbleboda: Friluftsgudstjänst kl 14. Servering. Medtag stol.
 Hjärsås: Musikgudstjänst kl 18. Trio Block med ”Frälsarkransen”*
29 Onsdag
 Hjärsås: Eftermiddagskaffe kl 14
30 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

Släkten följa släktens gång

GLIMÅKRA FÖRSAMLING
Döpta
171202 OTTO Magnus Arne Nelson, f 171029, Färgeshult
180107 EMMA Bianca Augustsson Roos, f 031130, Paradisvägen
180107 ERIK Asterix Augustsson Roos, f 031130, Sibbhult
180203 EDITH Signe Brandting, f 171102, Kilinge
180203 Petra IDA Erika Setterborn, f 170725, Osby
180203 ELLA Asta Fantenberg, f 171006, Vänstersvängen

Avlidna
171106 Arne Persson, f 290711, Söndraryd
171125 Lisbeth Sköld, f 420505, Lönsbodavägen
171208 Tommy Olofsson, f 541223, Gummarp
171209 Ewe Simfelt, f 300325, Malmö
171229 Arne Nelson, f 291117, Västergatan
180104 Ruth-Inge Knudsen, f 240913, Drakaberga
180119 Alva Nilsson, f 270826, Snarrarp
180205 Marie-Louise Johansson, f 441213, Helsingborg 
180223 Thomas Persson, f 540909, Bagarliden

HJÄRSÅS FÖRSAMLING
Döpta
171028 ENYA Mariette Elisabeth Andersson, f 170705, Aspgatan
171029 OLIVIA Perla Gustafsson, f 170723, Färeköp
171112 THEODOR Alexander Westdahl, f 170806, Dönaberga
171126 FLEA Alice Erlandsson, f 170802, Broby
171209 VIDE David Persson, f 170731, Axeltorp
171209 Lars ALWIN Karlsson, f 170825, Hjärsåslilla
171217 Harry AMADEUS Hjortenbrink, f 170715, Hasselgatan
180128 JAXON Simon Dahlström, f 170130, Fiskaregatan

Avlidna
171001 Eva Jonsson, f 420426, Hallstavik
171020 Inga-Lill Nilsson, f 280614, Knislinge
171020 Ingvar Fransson, f 600422, Knislinge
171027 Gerty Nygren, f 410131, Lönsbodavägen
171115 Dagny Karlsson, f 250927, Skogsbrynet
171122 Irma Engvall, f 19160503, Kristianstad
171124 Tommy Niklasson, f 490215, Systers väg
171219 Margareta Svensson, f 290329, Skogsbrynet
180122 Elsa Tellervo Källström, f 380510, KristianstadFolkhögskolans kapell, GlimåkraKräbbleboda kapellGlimåkra missionshus

http://www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas
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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
Sibbhults församlingshem: 044-34 60 07
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 23 044-34 60 33

Kamrer Camilla Göransson 044-34 60 00 
Kanslist Jonna Sand 044-34 60 00 

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

Fritidsledare
Glimåkra Carina Skoog 044-34 60 34 0706-84 60 34 (sms)
 Åsa Wihlstrand  0706-90 04 46
Hjärsås/Sibbhult Lena Englund 044-34 60 14 0706-98 60 14 (sms)

Kyrkvaktmästare
Glimåkra Christoffer Wilhelmsson 044-34 60 25 044-34 60 24
 Sofia Skanebo 044-34 60 25  044-34 60 35
   
Hjärsås Joakim Svensson 044-34 60 05 044-34 60 15
 Åke Olsson 044-34 60 05 044-34 60 16
 Helene Lalander 044-34 60 07 044-34 60 17
  
Församlingsvärdinna
Glimåkra Linda Balte Nilsson
Hjärsås Helene Lalander

Kyrkofullm. ordf.  Per-Eric Mattsson 044-428 96 0705-84 30 10
Kyrkorådets ordf. Kjell Inge Malm 044-650 02 0732-00 01 37

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.

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, 421 49 Eva Jonsson, 0705-805910 Yvonne Månsson-Hagelin, 
Per-Eric Mattsson, 0705-843010 Brita Olofsson, 480 57 0705-190814
Bengt Frans Nilsson, 423 30 Per-Ola Sonesson, 650 08 Agneta Thorsén, 31 01 73
Therese Nilsson, 0705-352466
Karin Persson, 425 48

www.svenskakyrkan.se/glimakra-hjarsas
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