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DISTANS GÅR ATT LÄNKA SAMMAN

SAMTAL MED BO
hoppet om vårens pånyttfödelse också som en bild för hur
vi fylls med ny kraft och energi.
Men påsken innehåller ju också sorg, vad tänker du om
det i koppling till våren?
– Jag tänker att våren är fylld av kontraster. Det finns
människor som har det svårt när våren kommer, som kan
uppleva nedstämdhet och oro. I år finns det många som
möter våren med en svår förlust i sina liv.
Den kontrasten finns även i påskens berättelse där sorg
och glädje står sida vid sida.
Bo Lindbladh, Präst
Vad innebär våren om vi tittar på kyrkoåret och dess
innehåll?
– Påsken är vårens stora högtid. För mig är våren en tydlig
illustration till det som sker i påskens gudstjänster. Påsken
handlar om vägen från död till liv. Våren blir en bild av

Våren illustrerar
påskens budskap
detta, det som tyckts dött och livlöst får nytt liv i naturen.
Jag brukar också ofta tänka på symboliken i trädgårdsarbetet på våren. Vi städar bort det som är visset, vi sår och
planterar nytt. En bild för vårt inre, där fastan är vårstädningen, så att vi kan ge utrymme för det nya och hoppfulla. Just i år känns detta budskap särskilt viktigt.

Även om påsken är en viktig högtid är knappast kyrkorna
lika välfyllda då som under julen. Borde inte påsken vara
en lika stor kyrkohelg för människor som julen?
– Jag tror att julen har en starkare förankring hos människor, oavsett man besöker kyrkan ofta eller sällan. Sångerna, psalmerna och stämningen betyder mycket. Där finns
inte sorgen och smärtan lika tydligt, utan det är glädjen
och hoppet över ett nyfött barn som är i centrum.
Det är lättare att relatera till ett litet barn, än till en
person som spikas upp på ett kors för att dö och dessutom
senare uppstå till nytt liv.
De påskpsalmer som finns har inte samma förankring i
folkdjupet som julpsalmer.
Utifrån det vi nu pratat om, vilket citat ur Bibeln eller en
fras ur en psalm tycker du är passande?
– Då föreslår jag den första versen i psalm 155, den säger
så mycket:
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Getinge-Oskarströms pastorat 035-19 24 00

Getinge-Oskarströms pastorat och distribueras som
samhällsinformation till alla hushåll.
Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges.
Ansvarig utgivare Joachim Franzén
Omslagsfoto Gunilla Hinterlach som kyrkråttan Essie.
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www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

välkommen att bli medlem i kyrkan!

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

Mer information hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/medlemskap
eller kontakta oss via mejl och telefon.

UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans kan vi göra skillnad.
Din gåva gör det möjligt.
Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Coronapandemin tvingar miljoner människor
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

S

kontakt:

SWISHA TILL

900 1223
svenskakyrkan.se/act
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Hur menar du då?
– Under ett år och en vinter med pandemin behöver vi

Herren lever, våga tro det, lämna den
tid som gått. Hoppet är framtid, nu är
livet vår möjlighet.

Du är inte ensam
You are not alone

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Vad vi kan och inte kan göra
– Information med anledning av pandemin

Pandemin fortsätter att påverka oss, längre än vi kunnat ana. I detta nummer av Församlingsbladet väljer vi därför att inte publicera några datum, varken för gudstjänster eller andra aktiviteter.
Vi uppmanar dig istället att hålla dig uppdaterad om våra kalenderuppgifter genom våra andra
kanaler, det vill säga predikoturer i HP och HN, vår hemsida och församlingarnas Facebooksidor,
dessutom på våra anslagstavlor vid kyrkor och församlingshem.
Aktiviteter
När hotet från smittspridningen väl
är över kan vi åter erbjuda ett större
utbud.

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

Gudstjänster
I skrivande stund gäller fortfarande
åtta personers-regeln och därmed
kan vi tyvärr enbart erbjuda digitala
gudstjänster. (Se informaton nedan.)

Gudstjänster i TV och radio
Har du inte tillgång till internet rekommenderar vi istället gudstjänsterna i Sveriges television och Sveriges
radio.

Digitala gudstjänster
Har du tillgång till internet?
Du hittar våra digitala gudstjänster
på Youtube.com, sök på Getinge-Oskarström. Du hittar dem också via
vår hemsida www.svenskakyrkan.se/
getinge-oskarstrom.
Våra gudstjänster sänds och läggs ut
varje söndag förmiddag, men filmerna
ligger också kvar så att du kan se dem
i efterhand.

Öppna kyrkor
Kyrkorna i Getinge, Slättåkra, Oskarström och Enslöv är öppna vardagar
cirka 08.00-14.30 samt söndagar
13.00-15.00. 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.

Fler filmer på Youtube och Facebook
På Youtube och vår hemsida lägger
vi också ut andra filminslag från vår
verksamhet. Vi delar dem också på respektive församlings Facebook-sidor.
På Facebook söker du på våra för-

Behöver du hjälp med matinköp?
Tillhör du riskgrupperna? I så fall kan
vi hjälpa dig med matinköp.
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 när 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.
Lyft luren och slå oss en signal om
du vill!
Blir dagarna långa, TV:n tråkig, radion
enformig eller att läslusten inte infinner 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!
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Via tekniken kan fler vara med vid
dop, bröllop och begravning
Livets stora högtider firas
gärna i kyrkan, men pandemin
har onekligen blivit ett stort
hinder. I skrivande stund är det
max åtta personer som gäller
vid dop och bröllop och max
20 vid begravning. Men med
teknikens hjälp kan du däremot
se till att flera kan vara med,
om än på distans.
Ida Blakstad och Craig Lucken
från Oskarström har positiv
erfarenhet av denna möjlighet.
När deras son Colin döptes var
släkten med via videolänk.
Privat foto

Övervägde ni att skjuta på dopet på
grund av pandemin?
– Nej, för oss var det ganska självklart
eftersom vi har båda våra familjer i
andra länder, hälften i England och
hälften i Norge, säger Ida Blakstad
och berättar att de fick tipset om att
sända via videolänk av ett par vänner.
I och med att Ida och Craig gjorde på
detta sätt kunde dessutom fler närvara, när familjer bor på långt avstånd
är det inte alltid alla som kan resa och
vara på plats:
– Nu fick fler chans att vara med. När
vår dotter Alyssa döptes var det bara
några få från min familj som var på

plats. Nu var det många fler, även om
det var via länk.
På plats i kyrkan fanns – förutom Ida,
Craig och deras två barn – även Idas
mamma och hennes man. Givetvis
även prästen och en kantor. Ytterligare 20-25 personer var med via videolänk.
– Jag blev väldigt nöjd med det här
dopet. Det blev mer intimt när det
bara var vår familj på plats i kyrkan,
säger Ida och summerar därmed en
positiv erfarenhet av att använda sig
av teknikens möjlighet även vid en av
livets högtider.
Text Dag Gustavsson

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

under koret, men vem och vilka som
vilar här är osäkert.

Vad känner du till om värjan
som sitter på väggen i koret i
Slättåkra kyrka?
Det finns olika uppgifter om officersvärjan, tillverkad i början av
1700-talet, som sitter på korets norra
vägg. Mest troligt har den tillhört
Carl Ludvig Blumenthal på Dalshults
säteri. Sannolikt är det också Blumenthals grav som upptäcktes under
mittgången precis vid läktaren då
kyrkan försågs med nytt golv 1971.
Man hittade även gravplatser i golvet
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SÅ HÄR GÅR DET TILL
Möjligheten att koppla upp sig och
sända dop, bröllop och begravning
via videolänk finns i alla pastoratets kyrkor och kapell. Tekniken och
hanteringen av den är dock inget
kyrkan har möjlighet att bistå med,
utan detta får du ordna på egen
hand. När det gäller begravningar
rekommenderar vi att stämma av
detta med begravningsbyrån.

Detta är ett exempel på den information du kan hitta i våra kortfattade informationsbroschyrer om våra kyrkor.
Du hittar dem i entrén till respektive
kyrka.

Foto: Dag Gustavsson

Nu kan du även få lite information
om våra kyrkor i digital form. En del
av våra ”Visste du att”-filmer, som du
hittar på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/filmer
eller Youtube.com (sök på getinge-oskarström), handlar om våra kyrkor.

Vad innebär den
digitala kyrkan?
Pandemin har onekligen satt käppar i hjulen för kyrkans verksamhet, men precis som många andra i
vår omvärld har vi anpassat oss och sökt nya vägar för att nå ut till dig som församlingsmedlem. En
viktig väg har blivit vårt digitala utbud, det vill säga din möjlighet att få lokala gudstjänster via din
dator, padda eller mobiltelefon. Men inte enbart gudstjänster, vi gör också vad vi kan för att erbjuda något för alla; barn, ungdomar och vuxna.
Vi har tittat närmare på hur det går till, fördelar och nackdelar. Men vi har även ställt frågan: kan
det bli för mycket digitalt?

Text & foto Dag Gustavsson
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Bakom kulisserna på en
digital gudstjänst
Hur går det till och inte minst hur är det att sända gudstjänsten genom att titta in i en kameralins
istället för att möta blicken hos kyrkobesökarna? Församlingsbladet närvarade vid gudstjänsten
från Oskarström den 24 januari för att få svar på dessa frågor.
Alex Moberg är på plats cirka en
och en halv timme innan det är dags
att sända. Han ställer in kameran,
kontrollerar ljudet och inte minst när
det gäller direktsändning – kollar att
uppkopplingen fungerar. När han
anställdes som barn- och ungdomspe-

„

Det visar att
kyrkan är aktiv
och det tror jag är viktigt
för församlingen oavsett
om du är en aktiv
kyrkobesökare eller ej.

dagog i pastoratet förra året var det
knappast det här han trodde att han
skulle hålla på med, men pandemin
har förändrat agendan:
– Det passar ändå bra för mig det här,
för nu har jag nytta av att jag en gång
utbildat mig i mediekunskap, säger
han och ler.
Prästen, kantorn och andra som ska
medverka vid gudstjänsten infinner
sig i god tid för att förbereda sig. Men
en viktig del av förberedelsen, som
annars inte brukar ingå, är att kolla
att ljudupptagningen blir bra. Denna gång är det Bo Lindbladh som är
präst och Ulrika Ekengren och Anna
Marmvik som står för musikinslagen.
Alex, som står bakom kameran, håller
koll på klockan och räknar ner. Även
om han inte säger ”Tystnad…tagning” ,
så blir det ändå effekten som innebär

att Bo Lindbladh tittar in i kameran
och börjar prata till dem som nu
kopplat upp sig för att titta.
När gudstjänsten är slut passar vi på
att ställa frågan om hur det känns att
försöka nå församlingen på detta sätt
istället för att se dem i bänkraderna?
– De första 5-10 minuterna är det
besvärligare för då tänker jag på att
det går ut via kameran, men sedan
glömmer jag det och då känns det mer
som en vanlig gudstjänst, säger Bo och
förklarar vidare:
– Jag tycker att det är lättare att skoja
till det eller rätta till något om det blir
fel när jag har människor framför mig
vid en gudstjänst. När det går ut via
kameran tänker jag att det måste bli
rätt hela tiden.
Kantorn, Ulrika Ekengren, instämmer
på så vis att hon upplever att hon tappar bort en del av det spontana:
– I vanliga fall kan jag läsa av stämningen och situationen. När jag ser
vilka som kommit till kyrkan kan jag
kanske till och med ändra någonting
eller göra något extra som känns rätt.
Men när det blir inspelade gudstjänster utan människor i bänkarna
blir det mer tekniskt för mig, säger
hon och menar att hon upplever att
hon blir mer stram och begränsad.

kan passa för dessa olika grupper.
Men jag vet ju inte vilka som sitter på
andra sidan kameran och då blir det
mer rakt upp och ner utan anpassning, säger Bo.
Samtidigt som både Bo och Ulrika ger
tydligt uttryck för att de längtar efter
en tid då det åter är möjligt att möta
församlingen i kyrkan ser de positivt
på den möjlighet som den digitala
gudstjänsten ger:
– Det är bra att vi åtminstone kan
erbjuda en gudstjänst. Det visar att
kyrkan är aktiv och det tror jag är
viktigt för församlingen oavsett om
du är en aktiv kyrkobesökare eller ej,
säger Bo och Ulrika tillägger:
– Jag tycker att det är bra som ersättning för det vi inte kan göra just
nu, men jag hoppas att det inte blir

„

Jag tycker att det
är bra som
ersättning för det vi inte
kan göra just nu.

bestående, det vill säga att både vi
från kyrkan och de som tittar väljer
gudstjänsten på detta sätt i framtiden.
Jag hoppas att vi kan se det som ett
bra komplement.

Är det samma sak för dig som präst;
kan det exempelvis påverka hur och
vad du säger?
– Ja, så är det. Sitter det fem äldre, tio
konfirmander och några medelålders i
bänkarna tänker jag mer på vad som

SÅ HITTAR DU KYRKANS DIGITALA SÄNDNINGAR OCH FILMER
Du hittar våra digitala gudstjänster på Youtube.com, sök på Getinge-Oskarström.
Du hittar dem också via vår hemsida www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom.
Våra gudstjänster sänds och läggs ut varje söndag förmiddag. filmerna ligger också kvar så att du kan se dem i efterhand.
På Youtube och vår hemsida lägger vi också ut andra filminslag från vår verksamhet. Vi delar dem också på respektive
församlings Facebook-sida. På Facebook söker du på församlingens namn.
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Vad tänker du om...

Vi tog kontakt med några församlingsbor för att
se hur de upplever de digitala gudstjänsterna

Vad tycker du om kyrkans digitala
gudstjänster?

– Min hustru; Kerstin och
jag har tittat på det flesta.
Vi tycker att det är ett gott
initiativ från pastoratet när
man nu inte kan komma
till gudstjänsten i kyrkan.
Finns det något du tycker
att vi kan förbättra?
– Ska jag anmärka på något
så är det att ljudkvaliteten
har gått lite upp och ner.
Mats påpekar att han och hans fru sjunger i kyrkokören och därmed är de även i vanliga fall kyrkobesökare. Det som blir lite extra nu, menar han, är att
de (om än digitalt) besöker andra kyrkor i pastoratet.
Mats Tornell 72 år, Getinge

– Om man jämför med att
gå på en vanlig gudstjänst
i kyrkan, så blir det tyvärr
mycket som saknas med
själva upplevelsen, att
känna hela miljön och så.
Jag har tittat lite grann,
men faktiskt inte på hela
gudstjänster för det är ju
också gemenskapen man är
ute efter. Jag tycker det är svårt att titta själv.
Finns det något du tycker att vi kan förbättra?
– Om det vore möjligt skulle det vara intressant om
man istället kunde koppla upp sig via Zoom (program
för videomöten), då hade det blivit en annan kontakt.
Det skulle nog förändra mycket för mig. Det skulle
kännas mer personligt.
Sarah Fredriksson 40 år, Slättåkra

– När det är som det är, att
man inte kan närvara vid
gudstjänsten, är detta absolut en godtagbar lösning.
Jag har tittat ibland, men
inte lika mycket som min
fru Ulla. Ibland tittar jag
på gudstjänsterna på SVT
och det är också bra när
man kan göra det.
Finns det något du tycker
att vi kan förbättra?
– Nej, man kan inte göra mycket mer än det man gör.
Jan-Erik Karlsson 86 år, Sennan
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„
Kan inte barnen komma till barnverksamheten, får barnverksamheten
komma till barnen
I vanliga fall är barn- och ungdomsledarna i pastoratet till stor del upptagna med öppen förskola
och andra barngrupper. Men under pandemin är det få saker som är som vanligt och nu är personalen bland annat engagerade i att ta fram korta filmer som riktar sig till barn.
– När inte barnen kan komma till oss, då får vi istället – i någon form – försöka komma till barnen,
säger Gunilla Hinterlach.
När vi är på plats för att göra ett reportage spelar man in en film om Kyrkråttorna Essie och Affe. Essie spelas
av Gunilla Hinterlach, som dragit på
sig råttdräkten. (Det är egentligen är
en musdräkt, men säg inte det till barnen). Affe är ett keldjur och hans röst

„

Det här blir ju
också ett annorlunda komplement till det
som barnen i vanliga fall
ser på Youtube.
görs av Karin Norrman som håller sig
utanför bild när kameran rullar.
I det avsnitt som nu spelas in möter Affe och Essie prästen Joachim
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Franzén i Enslövs kyrka. Det bjuds
bland annat på ett sångnummer med
rörelser till. Joachim och Stine Litte
står för musiken och bakom kameran
står Alex Moberg som sköter tekniken
samt Sandra Litte vars roll är att
hjälpa Gunilla, kyrkråttan Essie, med
rörelserna till sången.
Idén till att använda sig av berättelser
med kyrkråttan föddes i Enslöv i höstas, men nu är alla pedagoger engagerade i detta och genom filmerna får
det spridning i hela pastoratet.
– Vi har en grundtanke men inget
manus, så det handlar mycket om att
improvisera, säger Gunilla.
– Det blir bäst då, tillägger Sandra
och förklarar att det ändå tar ungefär
en halvdag att planera och förbereda
idén till en film.

Har ni något pedagogiskt mål eller är
syftet främst att underhålla?
– Både och. Det är framför allt ett sätt
att fortsatt ha kontakt med barnen,
säger Gunilla.
– I de filmer vi nu gjort med kyrkråttan handlar det om dopet och vattnets
och ljusets roll i detta, säger Karin
Norrman och tillägger:
– Det här blir ju också ett annorlunda komplement till det som barnen
i vanliga fall ser på Youtube. De får
lära sig om kyrkan och att det faktiskt
kan vara skojigt och inte så strikt och
allvarligt som man kanske tänker att
det är.
När avsnitt ett är färdiginspelat är det
dags att börja planera för avsnitt två.
Då kommer Essie och Affe istället att
dyka upp i Oskarstörms kyrka.

Fotnot: Efter att
detta reportage
gjordes har även
Karin Norrman
fått tag på en
råttkostym. Affe
spelas alltså inte
längre av ett
keldjur.

– Jag tycker att det har varit en bra bredd, alltifrån
sångstund till filmer om
kyrkråttan. Omväxlingen
är bra för att det ska bli
intressant för barnen.
För vår fyraåring är det
mycket frågor om kyrkan, döden och Gud just
nu. Då var det bra att vi
kunde titta på filmen om
kyrkråttan som tar upp en
del sådana frågor. För vår yngsta kille har istället sångstunderna som lagts ut passat bättre.
Finns det något du tycker att vi kan förbättra?
– Jag vet inte. Jag är bara imponerad att det har blivit en
digital omställning och att det finns något för både vuxna
och barn. Det är väldigt bra att nå ut på det här sättet för
det skapar en annan tillgänglighet. Och inte bara under
”coronatiden”, jag tror det är ett bra sätt att nå ut även
framöver.
Anna Lindespång 33 år, Julian 1,5 år, Vincent 4 år, Åled

Vad tänker du om...

Vi tog kontakt med några barn och föräldrar för att
höra vad de tänker om kyrkans barnfilmer.

Vad tycker du om kyrkans barnfilmer?

– Jag tycker de är bra och roliga.
Är det någon film du gillat extra
mycket?
– Filmen om när Jesus skulle
födas (en modern tolkning av
julevangeliet). Det var roligt
när de knackade på en massa
dörrar för att se om de kunde
få komma in. Den som öppnade
var rolig.
Tilde berättar också att filmerna som innehåller sång
sjunger hon till. Innehåller de dans, så dansar hon också.
Hon har även lärt sin lillasyster en av danserna.
Tilde Måttgård 7 år, Getinge

– Bra! Essie och Affe är så himla roliga, svarar Dixie som
tydligt uppskattar filmerna om ”kyrkråttan”.
– Vi lär oss mycket också och vi
kan prata om det och kolla på
det igen, fyller mamma Jessica i
och syftar på filmernas pedagogiska innehåll. Dixie instämmer.
– Det är ju det som är fördelen
med att det är digitalt. Då kan
ju vi som föräldrar också ta del
av det som Dixie berättar att
hon sett och lärt sig, tillägger
Jessica. Förutom filmerna tycker
hon dessutom att det är positivt
när barnen fått uppgifter att göra hemma när barngrupperna varit nedstängda.
Finns det något du tycker att vi kan förbättra?
– I nuläget är allting nytt och alla måste tänka på vad
och hur man kan göra istället på grund av corona. Vi är i
startgroparna på hur vi kan använda det digitala och jag
tycker att barn- och ungdomsledarna gör ett fantastiskt
jobb, säger Jessica.
Jessica Lindmark 33 år och Dixie 7 år, Oskarström
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Kan kyrkan bli för digital?
Många verkar uppleva kyrkans digitala satsningar
under pandemin som positiva, men det finns också
de som är kritiska och tycker att det är för stort
fokus på det som kräver uppkoppling via nätet.
Joachim Franzén, tillförordnad kyrkoherde i pastoratet, ger sin syn på saken.
Att nå ut med en digital sändning är en sak, men tror du
att vi når fram – det vill säga att de som tittar berörs av
det som sägs och görs i den digitala gudstjänsten?
– Både ja och nej. Jag menar, tänk vilken fantastisk tid vi
lever i, där vi trots restriktioner ändå kan få se och höra
varandra. Samtidigt så är det något med det fysiska mötet
som vi aldrig kommer kunna ersätta eller aldrig bör ersätta för den delen. De digitala möjligheterna är i slutänden
enbart ett komplement.

„

Först vill jag säga
att det vi erbjuder via internet är viktigt,
men samtidig påpeka att
vi gör mer än så.

Kan vi göra dem
på annat sätt?
– Det är fortfarande ganska
nytt för oss att
göra gudstjänsten
digital. Vi är
nybörjare och
känner oss fram.
Vi har också en gudstjänstordning att följa och den är inte
alltid anpassad för detta.
Det som är positivt är att vi genom den digitala utvecklingen fått en större möjlighet att nå våra församlingar.
Men det ska ännu en gång betonas att detta samtidigt inte
kan ersätta det fysiska mötet.

Gör kyrkan det för
enkelt för sig genom
det digitala vi erbjuder,
det vill säga finns det
annat vi borde göra
under pandemin?
– Först vill jag säga
att det vi erbjuder via
internet är viktigt, men
samtidig påpeka att vi
gör mer än så. Dels gör
vi saker lokalt genom
församlingarna, dels
görs saker på nationellt plan. Lokalt erbjuder vi till exempel att köra ut matkassar till riskgrupperna och i stora
brevutskick har vi försökt uppmuntra de äldre. Barn har
kunnat komma och hämta pysselpåsar. Nationellt erbjuder
Svenska kyrkan jourhavande präst för den som behöver
någon att prata med och även för ungdomar finns Nätvandrarchatten.
Vi vet att vägen via internet inte funkar för alla och vi
skulle vilja göra mer och vara mer närvarande, men det
är just detta som är det stora dilemmat med pandemin; vi
precis som övriga samhället har smittförebyggande regler
att förhålla oss till.
Vad tänker du om den digitala satsning som hittills gjorts?
– I den prövning vi nu utsätts för tycker jag att kyrkan har
hittat nya vägar. Inte minst genom våra olika filmer når vi
ut med information om våra kyrkor, om bakgrunden till
olika psalmer, inlägg riktade till ungdomar och pedagogiska inslag för barnen. Jag skulle faktiskt vilja påstå att
vi på ett sätt har expanderat och mycket av lärdomarna
från pandemin kommer vi bära med oss framöver när vi
vartefter kan återgå till ordinarie verksamheter.

Jourhavande

Jourhavande

PRÄST
PRÄST

Nätvandrar

AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD

AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD

En
del av Svenska kyrkans själavård
En del av Svenska kyrkans själavård

CHATTEN

TELEFON 112
CHATT

Nätvandrarchatten är till för dig
mellan ungefär 12 och 25 år.

DIGITALT BREV

Här får du prata om precis vad du behöver och
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan.
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.
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svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

INFORMATION
Rotation på kyrkoherdeposten

Anders tar tjänstledigt
Joachim blir tillförordnad

Foto: Dag Gustavsson

FAKTA Kyrkoherde: är i grunden en präst och är den
som leder all verksamhet i församlingar och pastorat.
Kyrkoherden fungerar som en arbetsledare för de andra
anställda.
Komminister (församlingspräst): präst som har en
ordinarie prästtjänst i en församling och är kyrkoherdens medhjälpare.
Präst: ska berätta och undervisa om kristen tro och leda
gudstjänster. Viktiga uppgifter för prästen är också att
döpa och dela ut nattvarden. Den som har stora eller
små bekymmer kan också söka upp en präst för att få
själavård.

När Anders Carlwe nu istället börjar arbeta i Gislaved tillträder Joachim Franzén som tillförordnad
kyrkoherde i Getinge-Oskarströms pastorat.
I förra Församlingsbladet informerade vi om att kyrkoherden Anders Carlwe har fått ett nytt jobb och därför
avslutar sin tid i Getinge-Oskarströms pastorat. Mer
korrekt är att Anders tar tjänstledigt, så chansen finns att
han kommer tillbaka.
Men den som nu, om än tillfälligt, tar över efter honom är
Joachim Franzén som sedan drygt ett år tillbaka är
församlingspräst i Enslöv:
– Det är roligt att det blir någon som redan är på plats,
säger Anders.
Detta blir Joachims första erfarenhet av att vara kyrkoherde, något han tycker ska bli spännande. Då det nu blir mer
fokus på de administrativa uppgifterna för pastoratet blir
det däremot mindre tid över för arbetet i Enslöv. Under
denna tid kommer istället Per Moberg tillbaka som präst i
Enslövs församling.

Moberg återvänder till Enslöv

Foto: Kristin Lidell/Ikon

Körsång i pandemitider

Vi är nog många som saknar körerna i dessa tider,
inte bara vi körledare, utan även besökarna på våra
gudstjänster och självklart alla sångare.
Vi saknar musiken, att få sjunga, men också gemenskapen,
att få möta vänner. Det finns också en längtan efter den
där känslan som uppstår ibland när allt bara stämmer; när
alla är helt fokuserade på uppgiften och det känns som om
man sjunger med en röst. Då blir det magiskt!

Per Moberg var präst i
Enslöv 2007-2016. Nu
återvänder han under
en period till sin gamla
församling under några
månader när Joachim
Franzén går in som tillförordnad kyrkoherde i
pastoratet.

Nästan ett år har gått sedan vi fick ställa in våra körövningar. Under hösten öppnade vi upp lite försiktigt, med
ordentliga avstånd mellan sångarna och vid några gudstjänster hann även delar av körerna medverka innan nya
restriktioner innebar att vi åter fick trycka på paus.
Foto: Alex Moberg

Avslutet i Enslöv 2016 hade
samband med att Per blev pensionär, men så mycket pensionärsliv har han ändå inte hunnit med. Han har istället
gått in som präst i ett flertal av församlingarna i Halmstads kommun. De senaste två och ett halvt åren har han
arbetat i Söndrum-Vapnö församling.
Hur känns det att komma ”hem” igen?
– Det känns spännande och intressant.
Är det samma Per som kommer tillbaka eller kan församlingsmedlemmar märka av några förändringar?
– Det är samma Per fast äldre, svarar han och skrattar.

I väntan på att få träffas igen försöker vi hålla kontakten
digitalt och via telefon-, mejl- och brevkontakt. Att sjunga
tillsammans via datorn är nästan omöjligt, eftersom fördröjningar gör sången osynkad. Några sångare åt gången
har kunnat delta i våra digitala gudstjänster och vi jobbar
vidare med att hitta lösningar för att hålla passionen att
sjunga vid liv.
Håll i och håll ut – vi ser fram emot att vi åter kan träffas
och sjunga tillsammans igen.
/Körledarna i Getinge-Oskarströms pastorat
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Kontaktuppgifter

KLIPP UT
OCH SPARA

Getinge-Oskarströms pastorat 035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström

Öppettider expedition & växel
för bokning av lokaler, dop, vigslar, begravningar m.m. mån-fre 09.00–12.00.
Präster
Bo Lindbladh
Joachim Franzén
Johannes Bäckman
Michael Franzén
Per Moberg

bo.lindbladh@svenskakyrkan.se		
joachim.franzen@svenskakyrkan.se		
johannes.backman@svenskakyrkan.se 		
michael.franzen@svenskakyrkan.se		
per.moberg@svenskakyrkan.se		

035-19 24 18
035-19 24 21
035-19 24 41
035-19 24 31
035-19 24 11

Församlingsvärdar
Elisabeth Johansson		
Marie-Louise Paulsson
Åsa Stockenberg		

elisabeth.n.johansson@svenskakyrkan.se		
marie-louise.paulsson@svenskakyrkan.se
asa.stockenberg@svenskakyrkan.se		

035-19 24 14
035-19 24 08
035-19 24 04

Kyrkomusiker
Anna Marmvik
Birgitta Eliasson
Elvira Tufvesson
Helena Palm
Ulrika Ekengren

Oskarström
Enslöv
Getinge-Rävinge
Slättåkra-Kvibille
Oskarström

anna.marmvik@svenskakyrkan.se		
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se		
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se		
helena.palm@svenskakyrkan.se		
ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se 		

035-19 24 09
035-19 24 12
035-19 24 42
035-19 24 32
035-19 24 44

Barn- och ungdomsledare
Alex Moberg
Oskarström
Gunilla Hinterlach Enslöv
Karin Norrman
Kvibille
Sandra Litte
Oskarström
Stine Litte
Getinge-Rävinge
Walter Cervin
Pastoratet

alex.moberg@svenskakyrkan.se		
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se		
karin.norrman@svenskakyrkan.se		
sandra.litte@svenskakyrkan.se		
stine.litte@svenskakyrkan.se		
walter.cervin@svenskakyrkan.se		

035-19 24 25
035-19 24 13
035-19 24 33
035-19 24 23
035-19 24 05
035-19 24 43

Flyktingresurs
Lina Andersson		

lina.k.andersson@svenskakyrkan.se		

035-19 24 28

Getinge–Rävinge
agneta.eva.johansson@svenskakyrkan.se
Oskarström
isak.green@svenskakyrkan.se		
Getinge–Rävinge
jonas.sundvall@svenskakyrkan.se		
Enslöv
karin.e.persson@svenskakyrkans.se		
Slättåkra
kia.persson@svenskakyrkan.se		
Oskarström
lars.mortensen@svenskakyrkan.se		
Enslöv
mats.r.eliasson@svenskakyrkan.se		
Slättåkra/Oskarström michael.enfors@svenskakyrkan.se		
Kvibille
mikael.n.jonsson@svenskakyrkan.se		
Skavböke
mikael.b.pettersson@svenskakyrkan.se		
Oskarström
mikael.arnell@svenskakyrkan.se		

035-19 24 45
035-19 24 24
035-19 24 46
035-19 24 16
035-19 24 35
035-19 24 27
035-19 24 15
035-19 24 29
035-19 24 34
035-19 24 17
035-19 24 26

Kansli
Britt-Marie Mallander Ekonomiassistent britt-marie.mallander@svenskakyrkan.se		
Dag Gustavsson
Kommunikatör
dag.gustavsson@svenskakyrkan.se		
Gunvor Bergstrand Förvaltningsassistent gunvor.bergstrand@svenskakyrkan.se		
Kjell Helgesson Fastighets/kyrkogårdschef kjell.helgesson@svenskakyrkan.se		
Tina Ingemarsson Kamrer
tina.ingemarsson@svenskakyrkan.se		

035-19 24 06
035-19 24 02
035-19 24 00
035-19 24 03
035-19 24 01

Vaktmästare
Agneta Johansson
Isak Green
Jonas Sundvall
Karin Persson
Kia Persson
Lars Mortensen
Mats Eliasson
Michael Enfors
Mikael Jönsson
Mikael Pettersson
Mikael Årnell

Oskarström
Oskarström
Getinge-Rävinge
Slättåkra-Kvibille
Enslöv

Vi har sedan tidigare
informerat om att vi inte
publicerar kontaktlistan till
personalen i varje Församlingsblad, detta då vi
istället vill använda fler
sidor för att berätta om vår
verksamhet.
Vi rekommenderar dig därför att klippa ut och spara
denna lista.
Skulle du råka tappa bort
din lista – ingen fara: Då
ringer du istället växelnumret till vår expedition
035-19 24 00 där du får
hjälp med att komma i
kontakt med rätt person.
Växelnumret finns med
i varje församlingsblad.
Har du tillgång till internet hittar du dessutom
våra kontaktuppgifter på
www.svenskakyrkan.se/
getinge-oskarstrom.

RÖSTA I KYRKOVALET

Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att
rösta i kyrkovalet påverkar
du vad kyrkan ska göra.
Du får hem röstkortet i
brevlådan några veckor före
valet.
Vi återkommer med mer
information inför valet.

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 omfattar
juni - augusti och delas ut
sista veckan i maj.
OBS! Kan förändras.

Närvaro I Öppenhet I Hopp

GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

