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eller ej.
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kontakt: 
Getinge-Oskarströms pastorat   035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström

Öppettider expedition & växel  
för bokning av lokaler, dop, vigslar m.m. mån-fre 09.00–11.30,  
mån-tors även 13.00–15.00 
OBS! Veckorna 52, 53 och 1 endast öppet på förmiddagen.

välkommen att bli medlem i kyrkan!
Mer information hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/medlemskap
eller kontakta oss via mejl och telefon.

Pastoratets aktiviteter, såsom
öppet hus, musikkvällar m.m, 
arrangeras i samarbete med

kyrktaxi: 
Vill du beställa kyrktaxi till våra kyrkor eller  församlings-
aktiviteter ringer du Sennans Taxi 035-661 11. 
OBS! Resan måste beställas mån–fre. Resan är avgiftsfri!
Kontakta oss om du har frågor angående kyrktaxi. 

Församlingsbladet ges ut av  
Getinge-Oskarströms pastorat och distribueras som  
samhälls information till alla hushåll. 
Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges.  
Ansvarig utgivare Anders Carlwe. 
Omslagsfoto Kyrka i juletid. Gustaf Hellsing/Ikon 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Har du inte fått Församlingsbladet i din brevlåda?  
Vi har alltid extra tidningar i våra församlingshem.  
Välkommen att hämta där.

Vi använder Postnord för vår distribution.

Nästa nummer delas ut sista veckan i februari.

BRYT EN TRADITION

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.
Vi lever alla under samma himmel. Var med i kampen för alla fl ickors rätt till ett värdigt liv.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA SKADLIGA TRADITIONER.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Livesänd på Youtube den 12 februari 2021

Svenska kyrkan runt om i Halmstad kommun är samarbetspartner.



Corona fortsätter att påverka våra liv. Några ord på vä-
gen till den som misströstar, inte minst inför julen?
– Uthålligheten är något vi har matats med ett tag nu och 
ett sätt att vara uthållig är att ha mycket kontakt med vän-
ner och bekanta, på andra sätt än att träffas rent fysiskt. 

Jesaja 9:2-7 Det folk som vandrar i 
mörkret ser ett stort ljus...

SAMTAL MED ANDERS CARLWE

Vi får helt enkelt 
hjälpas åt
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Anders Carlwe, Kyrkoherde

hoppas jag att vi har fått förståelsen för att var och en inte 
kan vara sig själv nog om ett samhälle ska fungera. Vi får 
helt enkelt hjälpas åt.
Jag tror också att det vi tagit för givet inte är så givet och 
självklart. Det i sig borde föda en tacksamhet hos oss om 
det som faktiskt är gott och bra.

Finns det något i det vi upplever nu som kan kopplas till 
julens berättelser och budskap?
– Absolut. Nu har vi levt under restriktioner under tre 
kvarts år och det börjar bli normalläget för oss; att vi 
måste kunna förhålla oss till det svåra. Där kan man 
tänka in julens tema. Hur illa vi mår när vi inte själva har 
kontroll.
Jag tänker på Maria; hur förvirrande och jobbigt det måste 
ha varit för henne när hon fick veta att hon var havande 
med Guds son. Och sedan Josef som brottades med be-
skedet att han skulle bli ”plastpappa”. Jag tänker också på 
kaoset när Jesus skulle födas, när det inte fanns plats i här-
bärget och hur Jesus efter födseln blev en flykting. Guds 
son föddes rakt in i ett kaos och blev en del av detta.
Med detta sagt tror jag inte för en sekund att Gud vill ha 
ett enda coronavirus, men Gud väjer inte heller för det 
svåra, möter det och delar det med oss.

Om det fortfarande är corona-anpassning som gäller när 
det är jul, har du något råd till den som inte kan gå till 
kyrkan som vanligt?
– Vi kommer att lägga ut digitala sändningar. Har du
möjlighet att ta del av det, då är du på sätt och vis med, 
fast hemifrån. Har du inte det är gudstjänsterna på tv och 
radio också fina att följa. 

Vilka ord skulle du vilja skicka med människor denna jul?
– Jag tänker på julprofetian från Jesajas bok. Gå gärna in 
och läs den texten: 

Telefon och videosamtal är viktiga nu. Det underlättar om 
vi har någon att dela det vi tänker och känner med andra.
En del känner sig säkert extra ensamma och jag hoppas att 
de känner att de kan vända dig till oss i kyrkan. 

Av motgångarna kan vi lära oss, sägs det. Vad tror du att 
vi lärt oss av detta annorlunda år?
– Jag tänker att vi har levt i tron om att vi är oantastliga. 
Vi är vana vid att det finns skydd mot det mesta, men den 
här pandemin har visat hur sårbara vi är.
Vi har haft utsatta grupper som farit väldigt illa. Och där 

Julafton i gemenskapJulafton i gemenskap

24 december24 december

kl. 13-17kl. 13-17

Pensionat 
Lundåkra
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Välkommen du som vill fira jul med andra. 
Välkommen du som är gammal eller ung,  
ensam eller som familj och bor i  
Getinge-Oskarströms pastorat.

Du/ni är välkomna till Pensionat Lundåkra där 
Karin bjuder in till julfirande med mat och tomte 
och klappar. Prästen Michael Franzén  
medverkar och läser julevangeliet.

Allt är gratis.  OBS! Begränsat antal platser. 

Anmälan till Karin senast 18/12  
035–56018, 070-893 37 51

Ett samarbete mellan Pensionat Lundåkra och 
Svenska Kyrkan Slättåkra-Kvibille församling.

Kyrkskjuts beställs på 035-661 11OBS! Avstånd mellan sittplatser och maten serveras (dvs ej buffé)
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Vår verksamhet påverkas 
– Information med anledning av corona
Pandemin fortsätter att påverka oss. Vi vill vara extra tydliga med att de datum, tider och aktivi-
teter vi presenterar i denna tidning på grund av rådande situation kan komma att ändras. Vår upp-
maning är att hålla dig extra uppdaterad genom att söka information även via våra andra kanaler: 
predikoturer i HP och HN, vår hemsida och församlingarnas Facebooksidor, dessutom på våra 
anslagstavlor vid kyrkor och församlingshem.

Foto: Albin Hillert/Ikon

Färre aktiviteter
Vi har i nuläget färre aktiviteter att 
presentera, så är den aktuella situa-
tionen utifrån Folkhälsomyndighetens 
och Region Hallands rekommendatio-
ner. När hotet från smittspridningen 
väl är över kan vi åter erbjuda ett 
större utbud.

Gudstjänster
För att följa myndigheternas riktlinjer 
sitter vi med avstånd i kyrkbänkarna. 
Vi sitter på anvisade platser där det 
finns en agenda utlagd. De som anlänt 
tillsammans får, om de önskar, sitta 
två och två. Lokalens storlek avgör 
hur många besökande vi tar in.

50 personers-gränsen
Den 1 november ändrades 50-gränsen 
gällande folksamlingar till möjlig-
het att ha 300 personer vid sittande 
publik. I skrivande stund har vi i 
Halland fått striktare riktlinjer och 
här gäller därför 50-gränsen. Oavsett 
har vi konstaterat att våra kyrkor och 
församlingshem, så länge restriktioner 
om storlek på grupper gäller, förhåller 
oss till gränsen på max 50 personer.

Gudstjänster i TV och radio
Vi rekommenderar dig som tillhör 
riskgrupperna att fira gudstjänst via 
Sveriges television eller Sveriges radio. 

Öppna kyrkor
Tänk på att våra kyrkor är extra 
mycket öppna under dagtid. Gå gärna 
in en stund. Tänd ett ljus, be en bön 
och må väl av kyrkans atmosfär. Är 
flera i kyrkan så tänk på avståndet.

Våra filmer på Youtube och Facebook
Har du tillgång till internet? I så fall 
hittar du de korta filmer vi lägger ut 
på Facebook och Youtube. Håll utkik. 
Du hittar till oss på följande sätt:
På Facebook söker du på våra för-

samlingar. På Youtube går du först 
in på Youtube.com, sedan hittar du 
oss om du söker efter Getinge-Oskar-
ströms pastorat.

Behöver du hjälp med matinköp?
Sedan i våras har vi fungerat som 
matbud för en del i våra församlingar 
som tillhör riskgrupperna. Du ska 
inte lämna ut några kontanter till oss 
och vi vill inte ta emot betalkort. Du 
beställer matvaror, vi levererar genom 
att ringa dig för att berätta att varorna 
står utanför dörren. Betalningen löser 
vi genom att du antingen ”swishar” 
summan på kvittot som ligger i kassen 
eller fakturerar vi dig. Du väljer. 
Hör av dig om du behöver vår hjälp. 

OBS! Under jul och nyår kan det bli 
lite begränsat vilka dagar vi kan bistå 
med denna hjälp.

Lyft luren och slå oss en signal om 
du vill!
Blir dagarna långa, TV:n tråkig, radion 
enformig eller att läslusten inte infinn-
er sig, så slå oss en signal och prata 
av dig en stund. Ofta bryts känslan 
av ensamhet och isolering när vi får 
kontakt med omvärlden. Vi kan nog 
prata med varandra om det mesta. Du 
når oss som är präster i ditt pastorat via 
växeltelefonen 035-19 24 00.

Det kan också vara bra att veta att 
behöver du någon att prata med så finns 
jourhavande präst på 112.

Ta hand om dig  
och ta hand om  

varandra!

Du är inte ensam

You are not alone



Välkommen in!

Om du kommer för att 
besöka en kyrka när det 
inte är gudstjänst är det 
inte självklart att du 
kommer in. Det är väl 
ungefär som när du själv 
inte är hemma, är du inte 
där så låser du dörren.

I Getinge-Oskarströms 
pastorat finns dock 
ambitionen att kyrkdörren 
ofta ska vara öppen för dig 
som besökare. Vi har träffat 
prästen Johannes Bäckman 
och vaktmästaren Karin 
Persson för att höra vad de 
tänker om denna ambition.

Text & foto Dag Gustavsson
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Det är en plats 
som många upp-

skattar. En plats för still-
het och ro och en plats 
som verkligen hjälper 
människor i den egna 
bönen.

„
Ja, nog vore det fantastiskt om 
kyrkorna kunde stå öppna dygnet 
runt. Men tyvärr funkar inte detta i 
verkligheten, varken då eller nu. Att 
ändå eftersträva mer tillgänglighet är 
säkert välkommet för den gäst som 
möts av en låst dörr.

människor i den egna bönen, säger 
Johannes.

Hur det ser ut rent statistiskt med den 
här biten, det vill säga orsaken till var-
för människor söker sig till kyrkorum-
men – kultur eller andlighet – anser 
Johannes vara ganska ointressant:
– Jag tycker inte att man måste dela 
upp vad som är andligt eller inte. Om 
du söker dig till en kyrka för att den 
är vacker…det ger väl också en stunds 
andlighet. Jag tror att rummet i sig får 
oss att lyfta blicken. Det finns dessu-
tom många symboler i kyrkan som 
väcker tankar; på livet, på oss själva, 
på tidigare generationer, säger han.

Johannes fortsätter att fundera på 
kyrkobesökarna ur turistperspektivet. 
Det vill säga vikten eller ”ovikten” 
av att dela in kyrkobesökare i olika 
kategorier:
– När jag själv är ute och reser, både 
i Sverige och utomlands, då kan jag 
söka mig till en kyrka. Dels för att 
det är en vacker plats och en del av 

kulturen, men också för att det är en 
plats som ger möjlighet till bön. Är 
det dessutom en storstad jag besöker 
så är kyrkan en plats fri från reklam 
och pulsen utanför, säger han och 
tillägger:
– Om du söker detta som en turist 
eller för en stunds andlighet spelar 
egentligen ingen roll.

Historieprofessorn Dick Harrisson 
anser att Svenska kyrkan berövar 
människor på sitt kulturarv när vi 
låser kyrkorna. Vad tänker du om det?
– Nej, jag tycker inte att vi berövar 
människor på kulturarvet. Men det är 
glädjande att han tycker att de borde 
vara mer öppna. Det är vad vi också 
vill eftersträva, säger Johannes och 
avslutar:
– Dessutom tycker jag att man inte 
ska vara rädd för att fråga en vakt-
mästare om de har möjlighet att låsa 
upp kyrkan. De kanske inte alltid har 
möjlighet, men faktiskt oftare än du 
tror.

”Rummet i sig får oss att lyfta blicken”
Att kyrkorna får stå öppna både för den kulturintresserade turisten och den som önskar en stund 
av andlighet är eftersträvansvärt menar Johannes Bäckman, präst i Getinge-Rävinge församling:
– Men det gäller att hitta balansen. Vi har ett ansvar för byggnaderna, att vårda dess historiska 
värde, samtidigt som vi också vill göra dem tillgängliga, säger han.

Hur stor tror du att efterfrågan är?
– Jag har en känsla av att efterfrågan 
faktiskt ökar vad gäller att kunna 
besöka kyrkan även när det inte är 
gudstjänst. Det är en plats som många 
uppskattar. En plats för stillhet och 
ro och en plats som verkligen hjälper 



Finns det personal 
i närheten kan du 

fråga om de har möj-
lighet att öppna för en 
stund.

„
– Vintertid är det inte många, men un-
der sommaren är det desto fler, säger 
hon. Välbesökt är att ta i menar hon, 
men tre till fyra vardagar i veckan kan 
det ändå vara någon eller några bes-
ökare den delen av året. Sedan dröjer 
det fram till allhelgonahelgen innan 
intresset för att titta in i kyrkan ökar 
under några dagar.

Är besökarna intresserade av att se 
kyrkan i sig eller handlar det om att 
komma in och få en stund av andlig-
het?
– Det är både och. Sommartid upple-
ver jag att det är ganska många som 
kommer tillbaka för att de har minnen 
ifrån kyrkan. Det kan handla om att 
de har konfirmerats här och tycker 
att det är trevligt att återvända, säger 
Karin och fortsätter:
– Men visst finns det även de som 
går in för att få en stunds ro och vila. 
Många passar också på att tända ljus i 
våra ljusbärare.

Är kyrkan öppen eller kommer de och 
frågar dig som vaktmästare om de får 
komma in?
– I våras bestämdes det att kyrkorna 
ska vara öppna när vi vaktmästare 
är här, säger Karin och hon tycker 
att det var ett bra beslut. Hon fun-
derar dessutom på att det skulle vara 
positivt att kunna ha öppet mer än så, 
bland annat på grund av erfarenhet av 
öppna dörrar även på helgerna:
– Jag tror att vi hade haft ännu fler 
besökare om vi hade kunnat ha lite 
mer öppet på helgerna också. Det är 
ju många som inte har möjlighet att 
åka på vardagarna. Kanske ska de be-
söka en grav eller göra en helgutflykt 
med sina gamla föräldrar. Då tror jag 
att fler hade besökt våra kyrkor.

Karin tycker att det är viktigt att 
kyrkorna blir mer tillgängliga, så att 
människor får större möjlighet att 
komma in och känna lite stillhet. Att 
påstå att Svenska kyrkan ”berövar 

folket sitt kulturarv” när kyrkorna 
står låsta tycker hon samtidigt är en 
överdrift:
– Beröva är ett kraftigt ord kan jag 
tycka. Finns det personal i närheten 
kan du fråga om de har möjlighet att 
öppna för en stund. Dessutom; om 

De av kyrkans personal som oftast ser till att låsa upp och släppa in dig som gäst är vaktmästarna. 
En av dessa är Karin Persson som sedan lång tid tillbaka sköter om Enslövs kyrka och kyrkogård. 
Hon har en klar bild av hur besökscykeln ser ut under ett år.

Flest besök sommartid och allhelgona

man aldrig är i kyrkan annars och vill 
gå till kyrkan för att titta på kulturar-
vet, då finns det ju trots allt möjlighet 
när det är gudstjänster.

TIDNINGSKLIPP:
”Låst, låst, låst i 
kyrka efter kyr-
ka.” Så skrev Dick 
Harrison, rikskänd 
historieprofessor i 
en krönika i Svenska 
Dagbladet i slutet 
av sommaren. Han 
tycker helt enkelt 
att det är synd att 
så många kyrkor står 
stängda större delen 
av veckan och menar 
till och med att 
de låsta kyrkorna 
innebär att ”all-
mänheten berövas 
på det gemensamma 
kulturarvet”.



Julevangeliet
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Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning 
om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den 
första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius 
var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva 
sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin 
härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret 
i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för 
att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, 
som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att 
föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade 
honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte 
fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin 
hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem 
och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps 
av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte 
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för 
hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, 
han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni 
skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en 
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln 
en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt 
Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

JulevangelietJulevangeliet
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När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade 
herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och 
se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det 
nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, 
berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 
Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade 
Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det 
hade sagts dem. 

Foto Alex & Martin /Ikon



Gudstjänster i 
våra kyrkor
Söndag 29 november 1 i advent
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 15.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 18.00 Mässa

Söndag 6 december 2 i advent
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Söndag 13 december 3 i advent
Enslövs kyrka 15.00 Luciagudstjänst 
OBS! Läs info sid 11
Kvibille kyrka 15.00 och 17.00 
Luciagudstjänst. OBS! Läs info sid 11
Oskarströms kyrka 17.00 Luciagudstjänst
OBS! Läs info sid 11
Getinge kyrka 16.00 och 18.00 
Luciagudstjänst. OBS! Läs info sid 11

VIKTIG INFORMATION: Håll dig uppdaterad. Tider och aktiviteter 
som presenteras i detta gudstjänstschema kan behöva ändras på 
grund av rådande situation. Högmässor och mässor kan exempelvis 
bli gudstjänster. Håll dig därför även uppdaterad genom prediko-
turerna i HP/HN, vår hemsida, sociala kanaler eller anslagstavlor.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsat 
antal besökare samt att hålla avstånd.

Vi rekommenderar dig som tillhör riskgrupperna att istället följa 
gudstjänsterna som sänds i SVT och Sveriges Radio.

Högmässa, Mässa och Gudstjänst 
är de tre gudstjänstformer som finns 
i ”Handbok för Svenska kyrkan”, vilket 
innebär att det finns en gemensam 
struktur oavsett var dessa firas.

Högmässa: gudstjänst med nattvard 
(måltiden med bröd/oblat och vin).

Mässa: kort version av högmässa där 
nattvarden ingår.

Gudstjänst: gudstjänst utan nattvard.

Friluftsgudstjänst: gudstjänster 
som firas utomhus.

Familjegudstjänst, Gudstjänst för 
stora och små: enklare gudstjänst 
med större fokus på barn och ungas 
delaktighet.

Musikgudstjänst: gudstjänst med 
stort inslag av musik. Ofta med gästan-
de sångare och musiker.

Sinnesrogudstjänst, Rastplats, 
Andrum, Kvällsmässa och Vecko-
mässa är gudstjänstformer som vuxit 
fram i de lokala församlingarna som 
komplement till övriga gudstjänster.

Förklaringar till våra olika Former av gudstjänster
Våra gudstjänster, oavsett form, tar ungefär en timme.

Torsdag 24 decenber Julafton
Getinge kyrka 10.00 Julbön
Oskarströms kyrka 10.00 Samling vid 
krubban
Enslövs kyrka 11.00 Samling vid krubban
Kvibille kyrka 23.30 Midnattsmässa

Fredag 25 december Juldagen
Enslövs kyrka 07.00 Julotta
Oskarströms kyrka 07.00 Julotta
Rävinge kyrka 10.00 Juldagsgudstjänst 
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille

Lördag 26 december Annandag jul
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst 
Julens psalmer och sånger
Slättåkra kyrka 14.00 Gudstjänst

Söndag 27 december Sönd. efter jul
Getinge kyrka 16.00 Musikgudstjänst 
Julens psalmer och sånger. OBS! Läs 
info sid 11
Oskarströms kyrka 17.00 Musik-
gudstjänst. Sammanlyst med Enslöv 
OBS! Läs info sid 11

Foto: Magnus Aronsson/Ikon
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Söndag 20 december 4 i advent
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Skavböke kapell 15.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Musikgudstjänst
OBS! Läs info sid 11

Foto: Johan Nilsson/Ikon

Foto: Kristin Lidell/Ikon

Torsdag 31 december Nyårsafton
Kvibille kyrka 16.00 Nyårsbön

Fredag 1 januari 2020 Nyårsdagen
Oskarströms kyrka 15.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Enslöv
Rävinge kyrka 16.00 Mässa
Slättåkra kyrka 18.00 Mässa

Söndag 3 januari Sönd. efter nyår
Skavböke kapell 11.00 Högmässa
Getinge kyrka 14.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Onsdag 6 januari Trettondedag jul
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Enslövs kyrka 14.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Rävinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
OBS! Läs info sid 11

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon



Därför blir julen i Skavböke kapell annorlunda
Det känns ledsamt men vi har tvingats ta beslutet att enbart genomföra en 
gudstjänt i Skavböke kapell denna jul. Eftersom kapellet är en väldigt liten 
byggnad har vi svårt att leva upp till de restriktioner som gäller. Inte minst i 
juletid lockas många besökare av det lilla kapellets charm, vilket i dessa tider 
när vi behöver hålla avstånd, tyvärr blir problematiskt.
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OBS! LÄS DETTA FÖRST:  Vi hoppas verkligen att vi ska kunna 
genomföra våra musikarrangemang, men på grund av det rådande 
läget finns risken för att vi behöver ställa in. Håll dig uppdaterad om 
aktuell information via våra olika kanaler. 
För de musikgudstjänster vi genomför erbjuder vi möjlighet att 
föranmäla sig. Läs instruktionen i rutan här nedan. 

Musik i våra kyrkorSöndag 10 januari 1 efter trett.dagen
Getinge kyrka 10.00  Mässa 
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 17 januari 2 efter trett.dagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Kvibille kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Söndag 24 januari 3 efter trett.dagen
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 10.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 31 januari Septuagesima
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 17.00 Andrum

Söndag 7 februari Kyndelsmässodagen
Familjegudstjänsterna. Mer info sid 13
Enslövs kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Kvibille kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Familjegudstjänst
Rävinge kyrka 18.00 Mässa

Söndag 14 februari Fastlagssöndagen
Getinge kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Mässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 21 februari 1 i fastan
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa

Söndag 28 februari 2 i fastan
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 17.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst

Söndag 7 mars 3 i fastan
Kvibille kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst

Foto: Magnus Aronsson/Ikon

17/12 kl 19.00 Kvibille kyrka 
SJUNG IN JULEN tillsammans med 
Rasmus Ringborg - sång och Kyrko-
kören. 
Vill man vara med och önska en jul-
psalm som man vill ska komma med 
så finns det lådor i församlingshem-
men och kyrkorna som man kan lägga 
sitt önskemål innan den 17/12.
Förhandsbokning på tel: 072-565 86 32

20/12 kl 17.00 Oskarströms kyrka 
MUSIKGUDSTJÄNST: Sjung in julen. 
Medverkande: Oskarskören, Anna 
Marmvik – piano, sång, viola och 
Ulrika Ekengren – orgel, piano sång.
Förhandsbokning av plats. 
Enbart sms: 073-043 04 41

27/12 kl 16.00 Getinge kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST: Vi sjunger julens 
sånger och psalmer. Lotta Eliasson – 
sång och Jenny Lagerström – flöjt
Förhandsbokning på tel: 072-565 86 42

27/12 kl 17.00 Oskarströms kyrka 
MUSIKGUDSTJÄNST: Ungdomarna i 
sång-och musikgruppen.
Förhandsbokning.  
Enbart sms: 073-043 04 41

6/1 kl 18.00 Rävinge kyrka
Musikgudstjänst: Avsluta julhelgen 
med julmusik med Ungdomskören 
och Molly Lind – saxofon.
Förhandsbokning på tel: 072-565 86 42

LUCIAGUDSTJÄNSTER 
DEN 13 DECEMBER 
Getinge kyrka 16.00 och 18.00
I år blir det två Luciagudstjänster 
så att så många som möjligt ska få 
möjlighet att komma, men också för 
att körerna ska få plats att sjunga med 
säkert avstånd. Kl 16.00 medverkar 
Barnkörerna och kl 18.00 medverkar 
Ungdomskören. 
Förhandsbokning på tel: 072-565 86 42

Kvibille kyrka 15.00 och 17.00 
I år blir det två Luciagudstjänster 
så att så många som möjligt ska få 
möjlighet att komma, men också för 
att Prim/Oktavkören ska få plats att 
sjunga med säkert avstånd.
Förhandsbokning på tel: 072-565 86 32

Du kan givetvis komma spontant till 
kyrkan som vanligt, men vill du vara säker 
på en plats kan du ringa eller sms:a för att 
boka plats. Vid respektive musikgudstjänst 
ser du telefonnumret som gäller. Om du 
sms:ar måste du få en bekräftelse för att 
det ska gälla. Tänk på att skriva vilken 
gudstjänst, tid och datum, det gäller. 
För att du ska få din bokade plats behöver 
du infinna dig senast 15 minuter innan 
gudstjänsten börjar. Därefter släpper vi 
platsen.

Enslövs kyrka 15.00
Meverkar gör barngrupperna Gott & 
Blandat och Häng på.
Förhandsbokning på tel: 072-565 86 12

Oskarströms kyrka 17.00
Medverkar gör Unga gunget, Unga 
gunget+ och sång-musikgruppen. 
Förhandsbokning.  
Enbart sms: 073-043 04 41



Barnkördagen 2020 
 
Cirka 40 barn från hela pastoratet 
samlades vid vår barnkördag som i år 
genomfördes i Oskarströms försam-
lingshem och kyrka. Det blev sång, 
lek och pyssel. 

Temat för dagen var Förenta Na-
tionerna vilket förutom lite enkel 
information om vad FN är och gör, 
innebar att vi gjorde små jordklot 
och ritade flaggor. Dessutom sjöng 
vi sånger som exempelvis ”Vi har 
en värld” (”We are the world”) och 
”Vita duva”.

I vanliga fall brukar vi avsluta dagen 
med en konsert, men på grund av 
rådande omständigheter gjordes 
istället en inspelning.
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BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER

sandra.litte@svenskakyrkan.se 
tel: 035-192423/ sms: 072-565 86 23
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se
tel: 035-192413/ sms: 072-5658613 

Foto: Alex Moberg

Kom och var med oss! I våra olika grupper händer massor av roligt. Vi leker, 
pysslar, sjunger, pratar, träffar nya kompisar med mera. Alla grupper är 
kostnadsfria. Anmälan görs till respektive ledare. Vissa grupper är tyvärr fulla, 
men det går att ställa sig i kö. 
Information om våra olika grupper hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom 
 Vi startar vecka 2 med uppehåll vecka 8 och 14 för sportlov och påsklov. 

Avslutning på barngrupperna vecka 50. Ha ett trevligt lov så ses vi igen vecka 2!

Avslut
v.50
Startar 
v.2

Kajsa kom 
på besök
På tacksägelsedagen i 
Slättåkra kyrka den 11 
oktober firades skör-
degudstjänst. Barnkö-
ren medverkade och 
skördealster såldes till 
förmån för Världens 
Barn. Dockan Kajsa 
kom på besök och 
busade till det!

Platser kvar i Oskarström och Enslöv

Det är så oerhört kul att få ha era barn i våra 
barngrupper och i körer! Tyvärr är grupperna i 
Slättåkra-Kvibille och Getinge-Rävinge fulla men 
det finns platser kvar i Oskarström och Enslöv, 
både pyssel och kör. 
Kontakta Gunilla Hinterlach eller Sandra Litte 
för mer information.
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TIPS! Sök på getinge-oskarström på 
Youtube så hittar du våra filmer:  

Hälsningar och andakter, men även 
barnsånger och babyrytmik.

Foto: Gunilla Hinerlach
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Julavslutningar i barnverksamheten

Den 13 december är luciagudstjänster. I samband med 
dessa blir det julavslutningar för barngrupperna i Enslöv 
och Oskarström. I Getinge och Slättåkra-Kvibille sker 
avslutningar i samband med ordinarie barnverksamhet. 
Vad och hur vi kan göra påverkas av corona-riktlinjer. 
Barn och föräldrar får info när det är dags.

Dopgudstjänster/dopfester 7 och 14 februari 
Vi delar ut församlingarnas olika dopgåvor till de som 
döpts under året som gått. Dopängel i Enslöv, dopduva i 
Getinge, doplöv i Kvibille och dopfisk i Oskarström. 

7/2 kl 11.00 Familjegudstjänst med dopfest 
i Enslövs kyrka.
7/2 kl 14.00 Familjegudstjänst med dopfest 
i Kvibille kyrka.
7/2 kl 17.00 Familjegudstjänst med dopfest 
i Oskarströms kyrka.
14/2 kl 10.00 Familjegudstjänst med dopfest 
i Getinge kyrka.

Skördegudstjänsten i Enslöv
 
Vid sköredegudstjänsten i Enslövs kyrka på Tacksägel-
sedagen deltog församlingens barngrupper. De sjöng 
och dessutom framförde de ett litet drama med namnet 
”Tack-samlaren”. 

Skördegåvorna som skänkts av församlingsmedlemmar, 
Åledshallen och kakor som barnen hade bakat såldes till 
förmån för insamlingen till de som drabbats av den stora 
sprängningen i Beirut. Att det blev till just detta ändamål 
var ett beslut som barnen fick vara med och fatta.
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VI BJUDER IN TILL JULGRÖT
Ovanliga år kräver nya lösningar och därför kommer vi 
inte arrangera våra traditionella julluncher. Men vi ser ett 
uppdämt behov hos er församlingsmedlemmar att kunna 
ses och därför bjuder vi in till julgröt! 
Detta är en lösning med färre människor så att vi ska 
kunna hålla avstånd. Vi bordsserverar gröt, skinkmacka, 
kaffe och pepparkakor.
Du behöver boka plats. När och till vem ser du nedan. 
Priset är 20 kronor.

Tider för Julgröt:
1-2/12 Getinge 13.00-15.00   
Anmälan senast 30/11 till Åsa 035-19 24 04
8-9/12 Enslöv 13.00-15.00  
Anmälan senast 7/12 till Elisabeth 035-19 24 14 
14-15/12 Oskarström 13.00-15.00  
Anmälan senast 11/12 till Marie-Louise 035-19 24 08
16-17/12 Kvibille 13.00-15.00  
Anmälan senast 15/12 till Åsa 035-19 24 04

MÖTESPLATSER / AKTIVITETER

Vad känner du till om de vackra takmålningarna  
i Skavböke kapell?

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

Interiören präglas av takmålningarna (1929) som pryder 
det tredelade välvda taket samt inredningen i tjugotalsklas-
sicism. Målningarna utfördes av konstnärerna Axel Olson 
och Waldemar Lorentzon från Halmstadgruppen, som 
bildades samma år. Bildandet ska enligt uppgift ha skett 
under det vackra taket i Skavböke kapell. Först 1975, i 
samband med kapellets 50-årsjubileum, signerade konst-
närerna sina takmålningar.

Detta är ett exempel på den information du kan hitta i 
våra kortfattade informationsbroschyrer om våra kyrkor. 
Du finner dem i entrén till respektive kyrka.
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Maratonlöparen Håkan Jonsson som även tidigare enga-
gerat sig i välgörande insatser ställde i år upp för Världens 
Barn-kampanjen. Håkan som sprang olika sträckor genom 
Halland passerade bland annat Oskarström och Getinge 
och då passade pastoratet på att dra vårt strå till stacken.

Vid Olanders Torg i Getinge mötte kyrkans barngrupper 
upp och sprang gemensamt otroliga 138 varv runt torget. 
Förbipasserande och barn och ungdomar från Getingesko-
lan hjälpte också till genom att springa 195 varv. Dessu-
tom sprang några barn 38 varv runt församlingshemmet. 
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Foto: Dag Gustavsson

Pastoratet hjälpte Håkan i 
kampanjen för Världens Barn
Genom pastoratets olika insamlingsaktiviteter fick 
vi in cirka 11.000 kronor till kampanjen för Världens 
Barn slutet av september. Dessutom skänkte 
respektive församling 5.000 kronor. Totalt blev det 
alltså 31.000 kronor. Hjärtligt tack för ditt bidrag!

Getinge-Oskarströms Pastorat skänkte 10 kronor per varv.

I Oskarström fick Håkan tillfälligt löparsällskap av kyrko-
herde Anders Carlwe och kyrkokamreren Tina Ingemars-
son. (Du kunde få en glimt av dem dem i SVT:s inslag om 
Håkan). I Getinge fick Håkan sällskap av Sören Ljungek 
och Ronny Thorstensson på sin väg in mot Halmstad.

XxxxxSVT var på plats och gjorde ett reportage om Håkan Jonsson. 
Även Anders Carlwe och Tina Ingemarsson sprang in i bild.

XxxxxStine, Elvira och Johannes överlämnade en check till Håkan. 
Sören Ljungek och Ronny Thorstensson gav sitt “löparstöd“. 

Getinges barn sprang för världens barn. Varv, efter varv, efter 
varv gav klirr i insamlingskassan.

I början av nästa år säger kyrko-
herde Anders Carlwe tack för sig. 
Nytt jobb i Gislaved står på agen-
dan och det är dags att summera 
fyra år i vårt pastorat.

– När jag slutar har jag varit här i fyra 
år. Fyra roliga, intressanta, givan-
de, men också ganska intensiva år. 
Mycket har handlat om pastoratets 
organisation, vad som ska känneteck-
na Svenska kyrkan här, uttrycka det 
som är viktigt att kyrkan arbetar med 
och vilka konkreta nedslag det får i 
pastoratets församlingar, säger Anders 
och tillägger:

– Det ska bli spännande med nya 
arbetsuppgifter. Nu mer är mina barn 
utflugna, vilket gör att närheten till 

Kyrkoherde Anders Carlwe tackar för sig

hemmet inte blir lika viktigt.

Nytt jobb som kyrkoherde i Gislveds 
pastorat är det som nu väntar på 
Anders. Det innebär dock inte att han 
överger Halmstad: 
– Nej, Halmstad är min geografiska 
hemmahamn även om det innebär 
övernattningar i Småland då och då.

Något speciellt minne du tar med dig 
från din tid här?
– Det är svårt att välja något speciellt 
från alla dagar och allt som hänt. 
Men jag har upplevt att det funnits 
en väldig entusiasm hos alla medar-
betare kring de olika verksamheter 
man jobbar i. Det finns en mycket god 
vilja i arbetslaget. Det är kreativt och 
initiativrikt och det gäller även ideella 
medarbetare och förtroendevalda. Det 
är till exempel jätteroligt när ledamö-
ter i församlingsråd engagerar sig och 
tar ansvar för gudstjänstsutvecklingen.

Anders påpekar att det varit ett svårt 
beslut att fatta. Han uppskattar pasto-
ratet och kommer sakna mycket och 
många.

Text & foto Dag Gustavsson



INFORMATION

Inte nog med att corona förhindrade en invigning med 
fullsatt kyrka, vädret ville också ha ett finger med i spelet 
och såg till att blöta ner de som var med denna regniga 
söndagseftermiddag.

Kontraktsprosten Anders Knutsson medverkade och barn 
från församlingen var i allra högsta grad inblandade vid 
ceremonin. En av dem hällde vigvattnet på det nya om-
rådet. Två barn fick plantera ett äppleträd som skänkts 
som invigningsgåva från de tre huvudentreprenörerna som 
varit med och anlagt kyrkogården.

– Vi är väldigt nöjda och känner att vi fått till vackra nya 
ytor. Inte minst tycker vi att vi fått till ett vackert inslag i 
askgravlunden, där det kommer tändas en ny lykta av glas 
för varje person som begravs, säger fastighets- och kyrko-
gårdschefen Kjell Helgesson.

Nya inslag på Enslövs kyrkogård
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PERSONALNYTT
Ny personal:
Under hösten har barn- och ungdoms-
verksamheten i Oskarströms försam-
ling förstärkt med Alex Moberg som 
arbetar som församlingspedagog.

RENOVERING AV FÖRSAMLINGSHEMMET 
I GETINGE FORTSÄTTER
Från mitten av januari fortsätter renoveringen av försam-
lingshemmet i Getinge. Det är dags för uppdatering av 
kök och allmänna utrymmen vilket innebär begränsning 
av verksamhet i lokalerna. 

Nu är det nya gravplatsområdet på Enslövs kyr-
kogård invigd. De 9000 nya kvadratmetrarna har 
bland annat som syfte att göra kyrkogården till en 
mer social plats.

När den nya delen av kyrkogården byggts har kyrkan 
också haft som målsättning att, så långt det är möjligt, 
använda sig av lokala entreprenörer. Det 5,5 meter höga 
träkyrkofönstret på ceremoniplatsen har till exempel 
konstruerats av Sennans snickeri. De konstnärliga insla-
gen, handblåsta glaslyktor, är formgivna och tillverkade av 
Steninge Glashytta och Loricks smedja i Vessigebro.
Enslövs kyrkogård har onekligen fått nya vackra och in-
tressanta inslag på sin kyrkogård och är väl värd ett besök. 

På tur i pastoratet, att också få ett nytt inslag i form av en 
askgravlund, står Kvibille.
             Text & foto Dag Gustavsson



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

                  I                     I    

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt liv i kontakt med Svenska
kyrkan. Det kan vara när livet känns som bräckligast eller absolut bäst – och allt 
däremellan. Oavsett när och varför, är vårt mål att stärka och ge hopp. 
Kyrkan är inte bara en plats, den är så mycket mer – den är för dig som tror, för dig 
som söker och även för dig som tvivlar.

Anledningarna till att vara medlem i Svenska kyrkan är många. Här är sju av dem:

1. Livets stora händelser
Vi människor har ett behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång 
erfarenhet av att välkomna det nya barnet (dopet), att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas 
med frågor om vem man är och vad man tror på (konfirmationen), att manifestera kärleken till den 
man älskar (vigseln) och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort (begravningen).

2. Solidaritet – med alla överallt
Vi erbjuder aktiviteter för ensamma, gamla eller socialt utsatta människor. Svenska kyrkan arbetar 
utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och 
hur mycket pengar man har.

3. Barn och ungdomar
I Svenska kyrkan finns en särskild omsorg om barn och ungdomar, för deras växande och för att ge 
dem trygghet. 150 000 barn och ungdomar deltar regelbundet i Svenska kyrkans olika verksamheter, 
som scouter, musiklek, tjejgrupper, söndagsskola och barntimmar. Dessutom konfirmeras nästan 
50 000 tonåringar varje år.

4. Olyckor, kriser och katastrofer
Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att 
möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och 
en mötesplats för sörjande.

5. Kultur, musik och körer
I Svenska kyrkan kan du utveckla ditt musikintresse. Du kan sjunga i kör, spela instrument eller gå på 
konsert. Svenska kyrkan är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 
människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

6. Kyrkobyggnaderna – historiska landmärken
Våra kyrkobyggnader är fulla av historia. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke
som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är även uppskattad som en tyst 
avskild plats för egna tankar.

7. En plats för eftertanke
Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och 
andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen. Oavsett vilka vi är erbjuder Svenska kyrkan 
ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

    Är du inte medlem? Här hittar du mer information om hur du blir medlem:
 www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/medlemskap

Tack för att du är medlem!


