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Hösten står för dörren. Uppskattar du denna årstid eller 
sörjer du att sommaren är slut?
– I grunden är jag en sommarälskare, men jag kan också 
tycka att det är skönt när hösten kommer för då varvar vi 
ner. Om sommaren är det så mycket som ska göras...det är 
klart, den här sommaren har det varit annorlunda.

Var inte rädd. Det finns ett hemligt 
tecken, ett namn som skyddar dig nu 
när du går. Din ensamhet har stränder 
in mot ljuset. Var inte rädd. I sanden 
finns det spår.
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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

Följ oss på facebook
Enslövs församling

Getinge-Rävinge församling
Slättåkra-Kvibille församling

Oskarströms församling 
  

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. 

SAMTAL MED MICHAEL

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 Vaktmästaren Kia Persson räfsar ihop 
de första fallna löven på Slättåkra kyrkogård. 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Hösten har också 
sina fördelar

Michael Franzén, Präst

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Coronasituationen har begränsat oss i vad vi kan göra. 
Det har samtidigt inneburit att vi funnit lugn och ro. Vi 
har inte farit iväg på resor och vi har uppskattat mer i vår 
egen närhet. Jag tror faktiskt att många människor har 
funnit det lugnet.

Sedan kanske det finns de som på grund av att somma-
ren varit mindre social och händelserik kan uppleva att 
hösten blir extra tung. Vad tänker du om detta?
– Så är det absolut. Det finns de som upplever en stor 

ensamhet i det här och då riskerar hösten kännas ännu 
värre. Men till den som känner så gäller det för oss att 
påminna om att det här har ett slut. Det finns hopp! Under 
tiden får vi alla hjälpas åt med kontakt via telefon, Face-
book, Skype med mera. Vi får också fortsätta bistå med att 
gå ärenden och ge uppmuntran.

Då hjälper det också att se fördelarna med denna årstid. 
Säg tre positiva saker om hösten.
– Svampplockning, levande ljus, eftertanke. I höstens lugn 
och vemod skapas också eftertanke som jag tror vi alla 
behöver. Vi stannar upp och funderar lite mer på livets 
villkor. Hösten påminner om livets gång, att vi är dödliga. 
Men i sin färgexplosion påminner den också om att det 
finns en skönhet i åldrandet, livserfarenheterna som blir 
fler och fler, kanske blir vi lite visare med åren.

Vad innebär hösten utifrån kyrkoåret och dess innehåll?
– Det är just eftertanken som står i fokus. Det blir lite mer 
allvarliga frågor som tas upp, inte minst livet och döden. 
Detta har sin höjdpunkt i allhelgonahelgen som blivit ännu 
viktigare de senaste åren. Många kommer för att minnas 
sina nära och kära och tänder ljus.
Att tända ljus representerar hopp och det är det viktigaste vi 
som kyrka har att förmedla. Bortom höst, vinter och mör-
ker kommer våren, det kommer att ljusna vid horisonten!

Vilka ord vill du skicka med människor denna höst?
– Det får bli ett par rader ur psalm 256:
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Vår verksamhet påverkas 
– Information med anledning av corona
Även i detta nummer av Församlingsbladet vill vi vara extra tydliga med att de datum, tider och 
aktiviteter vi presenterar på grund av rådande situation kan komma att ändras. Vår uppmaning 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.
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Färre aktiviteter
Vi har i nuläget färre aktiviteter att 
presentera, så är den aktuella situa-
tionen utifrån Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. När hotet från 
smittspridningen väl är över kan vi 
åter erbjuda ett större utbud.

Gudstjänster
Vi har valt att fortsätta hålla våra 
kyrkor öppna för gudstjänster. Vi 
följer Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer om begränsat antal 
besökare samt att hålla avstånd.

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 till oss 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 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.

Ta hand om dig  
och ta hand om  

varandra!
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Gudstjänster i 
våra kyrkor

Söndag 6 september 13 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Familjegudstjänst 
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Mässa
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 13 september 14 e trefaldighet
Kvibille kyrka 10.00 Familjemässa
Oskarströms kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Mässa
Getinge kyrka 18.00 Kvällsmässa  

Söndag 20 september 15 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Mässa

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.

VIKTIG INFORMATION:
Håll dig uppdaterad. Tider och 
aktiviteter kan behöva ändras på 
grund av rådande situation.

Vi har valt att fortsätta hålla våra 
kyrkor öppna för gudstjänster. 
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.

Söndag 27 september 16 e trefaldighet
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Kommenterad 
gudstjänst. Varför gör man som man gör i 
kyrkan? Kom så berättar vi.
Kvibille kyrka 17.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst

Söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag
Slättåkra kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Familjemässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Skördegudstjänst
Enslövs kyrka 16.00 Skördegudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Skördegudstjänst

Lördag 31 oktober Alla helgons dag
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst 
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Oskarströms kyrka 16.00 Countrygudstjänst
Skavböke kyrka 18.00 Minnesgudstjänst

Söndag 1 november Sön e alla helgons dag
Slättåkra kyrka 15.00 och 18.00 
Minnesgudstjänst
Getinge kyrka 16.00 och 18.00 
Minnesgudstjänst
Oskarströms kyrka 16.00 och 18.00 
Minnesgudstjänst
Enslövs kyrka 16.00 och 18.00 
Minnesgudstjänst

Söndag 8 november 22 e trefaldighet
Kvibille kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst
Getinge kyrka 18.00 Kvällsmässa

Söndag 15 november Sön f domssönd
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Lovsångsmässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 22 november Domssöndagen
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs och Oskarströms församlingar 
15.00 Ekumenisk dag. Gudstjänst i Equme-
niakyrkan i Sennan.
Getinge kyrka 16.00 Mässa

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

VECKOMÄSSOR I ENSLÖV OCH 
OSKARSTRÖM 
Kort nattvardsgudstjänst mitt i veckan.
Enslövs kyrka
Varannan onsdag kl 18.00: 16/9, 30/9, 
14/10, 28/10, 11/11, 25/11
Oskarströms kyrka
Varannan torsdag kl 18.00: 24/9, 8/10, 
22/10, 5/11, 19/11, 3/12

Söndag 18 oktober 19 e trefaldighet
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 11.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst
Kvibille kyrka 18.00 Kvällsmässa

Söndag 25 oktober 20 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Enslövs kyrka 15.00 Gudstjänst med 
invigning av Enslövs nya askgravlund. 
Mer info sid 6.
Slättåkra 17.00 Andrum
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Känner du till sanningen om 
dopfunten i Getinge kyrka?
Det har funnits en teori om att den 
gamla dopfunten i Getinge kyrka 
skulle vara ett krigsbyte eller alterna-
tivt hämtat från ett strandat fartyg.
Sanningen är dock mindre dramatisk. 
C.M. Andersson kunde vid efterforsk-
ning på 1970-talet konstatera att dop-
funten är en gåva. Troligen har den en 
gång stått i Tyska kyrkan (Christinae 

ALLHELGONAHELGEN
Välkommen till våra kyrkor och 
kyrkogårdar under allhelgona-
helgen.
Om corona fortsätter sätta käppar i 
hjulen när vi är framme vid allhelgo-
nahelgen vet vi inte i skrivande stund, 
men det är det vi får utgå ifrån och 
därför genomför vi två minnesguds-
tjänster per kyrka för att klara av 
kravet på mindre samlingar. Du hittar 
tiderna i gudstjänstschemat på sidan 4.

kyrka) i Göteborg, en uppgift som 
därmed pekar på att den är tillverkad 
av bildhuggaren Marcus Jäger den 
äldre.

Detta är ett exempel på den informa-
tion du kan hitta i våra nya och kort-
fattade informationsbroschyrer om 
våra kyrkor. Du finner dem i entrén 
till respektive kyrka.

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

FILMKVÄLL:  
TALA FILM - TALA LIV
13/10 kl 19. Filmkväll via videolänk.
Film: ”En man som heter Ove”.
På egen hand ser du filmen, sedan 
diskuterar vi tillsammans innehållet 
via videolänk. Samtalet utgår ifrån en 
scen, en känsla och en karaktär som du 
fastnade för.
Samtalsplattform: www.zoom.us
För information om hur du ska gå till 
väga för att delta via videolänk, mejla 
Joachim Franzén på 
joachim.franzen@svenskakyrkan.se 
eller ring 035-192411. 

AKTIVITETER

Renovering av  
Kvibille kyrka
Under september månad kommer en ut-
vändig renovering av Kvibille kyrka att 
påbörjas. Kvibille kyrka som har anor 
ända från medeltiden genomgick senast 
en grundlig utvändig renovering 1976. 

De åtgärder som planeras att genomför-
as under hösten är kalkning av hela kyr-
kan, målning av fönster och lanternin 
samt att skiffertaket kommer lagas och 
tätas.  Arbetena beräknas pågå under 
hela hösten och eventuellt även in på 
det nya året. Detta innebär att kyrkan, 
under ett antal månader, kommer att 
vara inklädd i ställningar och vindskyd-
dande väv.

Renoveringen bedöms i dagsläget inte 
påverka kyrkans öppethållande eller 
genomförande av förrättningar och 
gudstjänster i övrigt.

I VÄNTAN PÅ NYA TIDER
Även i detta Församlingsblad kan du 
konstatera att vi har färre aktivite-
ter att erbjuda för vuxna och äldre. 
Bland annat får våra syföreningar, 
frukostar för män och andra sociala 
aktiviteter stå tillbaka på grund av 
coronapandemin.
Vi ser, precis som du, fram emot den 
tid då vi åter kan samlas och umgås. 
Skulle situationen ändras under 
hösten kommer vi att öka utbudet 
av våra aktivieteter och informera 
dig via våra andra kanaler.

Gravsmyckning inför allhelgona
Våra kyrkor står öppna så att du kan 
komma in och tända ljus. Under en 
del av dagen spelas stilla orgelmusik.
Slättåkra kyrka
torsdagen 29/10 kl 15-18.
Kvibille kyrka
fredagen 30/10 kl 15-18.
Enslövs kyrka
fredagen 30/10 kl 10-17.
Getinge kyrka
fredagen 30/10 kl 10-16.
Rävinge kyrka
fredagen 30/10 kl 10-16.
Oskarströms kyrka
fredagen 30/10 kl 10-16.
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VUXENKÖRER

Sjung i gemenskap!
Efter sommaren börjar vi sjunga i våra körer igen. Vi följer 
givetvis de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten givit gällande 
körsång, så repetitionerna kommer att se lite annorlunda, och 
framträdandena kommer att begränsas. Men du välkommen 
att sjunga ut och ta plats i vår gemenskap.

GETINGE: Kyrkokören
Fyrstämmig vuxenkör. Lite körvana 
kan behövas men vi hittar lösningar 
även för dig som är nybörjare. Herrar 
är extra välkomna.
Onsdagar kl 19.00-21.00, start 16/9.
Kontakt Elvira Tufvesson 035-19 24 42

KVIBILLE: Kyrkokören 
Torsdagar 19.00-21.00, start 27/8. 
Från högstadiet och uppåt.
Kontakt Helena Palm 035-19 24 32

OSKARSTRÖM: Oskarskören 
Sjunger körsång i blandade stilar i 1-3 
stämmor. Vi sjunger visa, gospel, tradi-
tionellt m.m. 
Både nybörjare och körvana sångare 
är varmt välkomna!
Torsdagar kl 19.00-20.30, start 3/9.
Kontakt Anna Marmvik 035-19 24 09

ENSLÖV:
Nya Vänner, vuxensånggrupp
Varannan onsdag kl 17.00-18.30, 
start 26/8.
Kontakt Birgitta Eliasson 035-19 24 12

Enslövskören, 4-stämmig vuxenkör
Torsdagar kl 19.00-20.30, start 20/8.
Kontakt Birgitta Eliasson 035-19 24 12

Söndagen den 25 oktober är 
det dags. Då invigs den nya 
delen av Enslövs kyrkogård.
Förutom att den nya delen omfattar 
en av församlingsmedlemmarna efter-
frågad askgravlund* får den dessutom 
en ceremoniplats, tänkt att användas 
för utomhusbegravningar men även 
för dop och vigsel.

Den nya kyrkogården omfattar också 
en ängsmark där den som besöker 
kyrkogården gärna får slå sig ner med 
en medhavd picknick-korg, ett av 
syftena med denna nya del av Enslövs 
kyrkogård är nämligen att ge mer liv 
åt kyrkogården:
– Mitt i döden finns det liv. I ett dop 
eller en vigsel kan vi vara på en plats 
där de som gått före oss vilar. Detta 
är en del av det mänskliga livet som vi 
inte ska vara rädda för, säger försam-
lingsprästen Joachim Franzén, som 
tycker att det ska bli intressant att se 
vad det nya området kan leda till.

Utbyggnaden av kyrkogården omfat-
tar cirka 9000 kvadratmeter varav  
5000 är begravningsområde för urnor 
och ceremoniplats. Det nya området 
innebär att kyrkogården utökas med 
två tredjedelar. 

Invigning av Enslövs nya kyrkogård

 Illustration White Arkitekter

*Fotnot: Askgrav-
lund, ett begrav-
ningsskick som är 
mellanskiktet 
mellan gravplats 
och minnesplats.

Här är några hållpunkter för invigningen:
15.00 Gudstjänst
Ca 15.45 Procession till den nya delen av 
kyrkogården
Ca 16.00 Invigning
Avslutning med mingel och korvgrillning
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INFORMATION

Den 19 september nästa år är 
det åter dags att rösta fram de 
som du vill ska vara med och 
påverka kyrkan. Kanske är du själv 
sugen på att ställa upp? I så fall 
är det dags att ta kontakt med 
en nomineringsgrupp*. Det är 
samtidigt dags för de som ingår 
i en nomineringsgrupp att ställa 
frågan: ”Skulle du vilja vara med 
och påverka kyrkan?” 
  
De viktigaste uppgifterna för lokala 
kyrkopolitiker är att bestämma om 
kyrkans pengar och verksamhet. 
Budgeten är ett sätt att prioritera vilka 
verksamheter som ska lyftas fram och 
hur mycket man ska satsa på byggna-
der, verksamhet och personal. Det kan 
vara mycket konkret: Vill vi satsa på 
en ungdomsledare, på musiklivet, på 
stöd till ensamma eller något annat?

När du vill engagera dig ska du börja 
med att ta reda på vilka nomine-
ringsgrupper som tidigare ställt upp i 
kyrkovalet på din hemort. Oftast finns 
det någon nomineringsgrupp du kan 
känna dig hemma i, men skulle det 

Vill du vara med och påverka 
Svenska kyrkan?
- Nu är det ett år kvar till kyrkovalet

DU SOM VILL BLI KANDIDAT I KYRKOVALET MÅSTE:
vara medlem i Svenska kyrkan. vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet 
samfund, eller tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan.
fylla 18 år senast på valdagen.
vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

FAKTA OM KYRKOVALET:
Vart fjärde år är det val i Svenska
kyrkan. Förra kyrkovalet, 2017, 
ställde nästan 30 000 personer upp 
som kandidater. 23 000 valdes till 
minst ett uppdrag.
Kyrkovalet är viktigt eftersom 
Svenska kyrkan är en demokratisk 
folkkyrka. Svenska kyrkan är bero-
ende av människors engagemang 
och i kyrkovalet har du och andra 
möjlighet att påverka.
Alla medlemmar som fyllt 16 år 
senast på valdagen får rösta. 

inte finnas någon nomineringsgrupp 
som passar dig går det även att bilda 
en ny grupp.

Ytterligare en plattform att vara med 
för att påverka kyrkan är församlings-
rådet. Läs mer om detta på nästa sida.
Mer information om att ställa upp i 
kyrkovalet hittar du på 

PERSONALNYTT
Ny personal:
Under hösten kommer Bo Lindbladh 
tjänstgöra som församlingspräst i 
Oskarströms församling.
Sandra Litte har snart varit hos oss i 
ett år. Hennes vikariat fortsätter under 
hösten. 

Personal som slutat:
Andreas Sundelid som parallellt med 
sitt arbete hos oss som diakoniassis-
tent, läst till präst, är nu klar med sina 
studier. Han kommer genomföra sin 
tid som pastorsadjunkt i Snöstorps 
församling.

Sandra Litte, vik 
barn- och ungdoms-
ledare i Oskarström

Bo Lindbladh, 
församlingspräst i 
Oskarström

Fabian Åström, var under en kortare 
tid församlingspräst i Oskarström, 
men är nu på väg över Atlanten för 
att istället arbeta för Svenska kyrkan i 
New York.

www.svenskakyrkan.se/stall-upp

*Fotnot: Nomineringsgrupp = kyrko-
valets motsvarighet till partier. En del 
grupper finns bara i en viss försam-
ling, andra ställer upp även på stifts-
nivå och på riksnivå i valet till kyrko-
mötet (Svenska kyrkans högst  högsta 
beslutande organ).



församlingsråd
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Här presenterar vi pastoratets fyra församlingsråd. Dessa styrelser hanterar 
ärenden som är närmast dig som församlingsmedlem, det vill säga frågor om 
din kyrkas gudstjänstliv och övrig verksamhet.

Ingmar Nilsson
Spånstad, 76 år, ordf.

Katarina Nilsson
Hertered, 41 år

Marianne Johansson
Tavla, 80 år

4
Svenska kyrkan vill vara en kyrka nära sina för-
samlingar, demokratiskt förankrad i den lokala 
befolkningen. En del av detta är att du vartan-
nat år har möjlighet att påverka vilka som ska 
sitta i ditt församlingsråd. Det gör du genom 
att föreslå namn till kyrkofullmäktige som tar 
det slutliga beslutet. Sittande styrelser utsågs i 
slutet av 2019, i dessa sitter dessutom respektive 
församlingspräst.

VAD GÖR ETT FÖRSAMLINGSRÅD?
Skillnaden mellan kyrkoråd och församlingsråd 
kan säkert uppfattas som diffus för den som inte 
är engagerad i kyrkan. I grova drag handlar det 
om att kyrkorådet tar beslut om det mer övergri-
pande frågorna som styr verksamheten, medan 
församlingsrådet arbetar med hur verksamheten 
ska utformas efter de ramar som angivits.

● Församlingsrådet har, gemensamt med kyr-
koråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänst-
livets utformning och utveckling.
● Församlingsrådet utser kyrkvärdar.
● Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra 
ändamål än gudstjänst.
● Beslutar om församlingskollekter.
● Godkänner förslag om ändring av kyrkobygg-
naden eller kyrkorummet.
● Församlingsrådet har en viktig roll när för-
samlingsinstruktionen tas fram, det vill säga ett 
styrdokument för vad församlingen ska göra.

Karin Isaksson,
Åled, 82 år

Anne-Charlotte Eliasson
Åled, 40 år

Anette Palm-Pettersson
Skavböke, 53 år

Britt Petersson
Bockalt, 79 år

Torbjörn Jansson
Spånstad, 74 år

Siv Fritzon
Åled, 80 år

Carl-Gustaf Petersson
Marbäckshult, 67 år

Carina Björk-Ottosson
Åled, 60 år

Per Öjerklint
Oskarström, 56 år

VÅR ORGANISATION

Kyrkofullmäktige: Är högst beslutande organ i 
pastoratet. Här beslutas om budget och bok-
slut, mål och riktlinjer med verksamheten, val av 
revisorer med mera. 
Väljs av röstberättigade församlingsmedlemmar 
vart fjärde år.

Kyrkoråd: Bereder ärenden som ska behandlas i 
kyrkofullmäktige, förvaltar pastoratets egendom 
och ekonomi. Väljs av kyrkofullmäktige och är 
styrelsen i pastoratet.

Församlingsråd: Pastoratet har fyra försam-
lingar och därmed fyra församlingsråd. De 
hanterar frågor om utformning av gudstjänster 

och kyrkans övriga lokala verksamhet. Deras 
uppdrag påverkas av det som anges i kyrkoord-
ningen (nationellt styrdokument) och försam-
lingsinstruktionen (pastoratets styrdokument) 
samt övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar. 
Församlingsrådet väljs indirekt av kyrkofullmäk-
tige. Församlingens röstberättigade medlemmar 
nominerar kandidater.
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Elisabeth Bengtsson
Öinge, 71 år, ordförande

Jörgen Wiveson
Getinge, 64 år

Ingela Bågenholm
Getinge, 75 år

Gert Jansson
Rävinge , 69 år

Kjell Johansson
Rävinge , 62 år

Susann Johansson
Rävinge, 51 år

Birgitta Karlsson
Getinge, 52 år

Ingrid Karlsson
Getinge, 73 år

Jan Karlsson
Getinge 76 år

Jan-Olov Lundqvist
Getinge, 66 år

Helena Dock-Ljungek
Kvibille, 58 år, ordförande

Birgitta Tham
Susegården, 70 år

Sören Ljungek
Kvibille, 58 år

Ewy Henriksson
Kvibille, 71 år

Mona Nilsson
Johansfors, 68 år

Sarah Fredriksson
Slättåkra, 40 år

Anna-Grethe Sörensen
Slättåkra, 69 år

Laila Gunbritt Isaksson
Kvibille, 72 år

Eva Nyman-Gustafsson
Oskarström, 65 år, ordf.

Johan Berger
Oskarström, 27 år

Sven-Christer Svensson
Oskarström, 72 år

Ann-Margret Svensson
Oskarström, 71 år

Anneli Lindén
Sennan, 53 år

Lina Henrysson
Oskarström, 47 år

Lisa Tunberg-Mortensen
Öjasjön, 55 år

Peter Erlandsson
Oskarström, 53 år

Anna-Lena Leuchovius
Oskarström, 69 år

Elisabeth Bengtsson
Oskarström, 49 år
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BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER

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. 
Vi håller igång till vecka 50 och gör uppehåll vecka 44 för höstlov.
OBS! En del tider har förändrats sedan informationen i förra Församlingsbladet, 
detta är markerat med röd text. På grund av coronasituationen reserverar vi oss 
också för förändringar. 
Håll dig uppdaterad via våra olika kanaler. Bland annat hittar du information 
om våra olika grupper på:
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom

Start
v.35
Start
v.36

Undrar du över något? hör av dig till: 
helena.palm@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192432/ 
sms: 072-5658632
karin.norrman@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192433/ 
sms: 072-5658633

Undrar du över något? hör av dig till:  
stine.litte@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192405/
sms: 072-2123270
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se/
tel: 035-192442/ sms: 072-5658642

GETINGE - RÄVINGE Vi startar våra grupper v 36

Öppen förskola 0-5 år med vuxen

Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Onsdagar kl 9.00-11.30.
Kontakt Karin Norrman
 
Juveler/Juvelkör F-klass-åk 2
Skapande verksamhet (pyssel, lekar mm) och Barnkör.
De flesta är med i både kören eller skapandeverksamhet, 
men det går att välja bara det ena. Hör av dig för exakta 
tider i så fall.
Hämtning på skolan. Barnen får mellanmål hos oss.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin. 
Onsdagar efter skolan - 16.15
Kontakt Stine Litte, Karin Norrman och Elvira Tufvesson.
 
Briljanter/Briljantkör åk 3-5
För de lite äldre barnen. Skapande verksamhet (pyssel, 
lekar mm) och Barnkör.
De flesta är med i både kören eller skapandeverksamhet, 
men det går att välja bara det ena. Hör av dig för exakta 
tider i så fall.
Barnen får mellanmål hos oss.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin. 
Onsdagar efter skolan - 16.15. Åk 4-5 slutar 17.15
Kontakt Stine Litte, Karin Norrman och Elvira Tufvesson.

Ungdomskör åk 6 och uppåt
Sånger både på svenska och engelska. Lite klassiska sånger 
men mest moderna låtar. Sånger i stämmor.
Du kan vara med även om du inte bor i Getinge. 
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin. 
Måndagar kl 16.00-17.00
Kontakt Elvira Tufvesson

Ungdomsgrupp åk 6 och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal och mycket 
annat kul.
Måndagar kl 17.00-19.30
Kontakt Stine Litte

Enslöv
Oskarström

Getinge
Kvibille

SLÄTTÅKRA-KVIBILLE Vi startar våra grupper v 36

STOR & liten, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Slättåkra: Måndagar kl 9.00-11.30 
Rytmik jämna veckor kl 9.30. Ledare Helena Palm

Öppnis, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Kvibille: Torsdagar kl 9.00-11.30
Rytmik ojämna veckor kl 9.30
Ledare Karin Norrman och Helena Palm

Busungarna åk F-klass-åk 1
Kvibille: Tisdagar 14.30-15.30
Vi pysslar, leker, samtalar mm. Fika kl 14.00-14.30.
Ledare Karin Norrman och Stine Litte

Himlaskoj åk 2-6
Kvibille: Tisdagar kl 15.30-16.30
Vi pysslar,leker, samtalar mm.
Ledare Karin Norrman och Stine Litte

BARNKÖRER
Primkören F-klass-åk 1
Kvibille: Tisdagar kl 15.30-16.00. Ledare Helena Palm

Oktavkören åk 2-6
Kvibille: Tisdagar kl 14.30-15.30. Ledare Helena Palm
Fika kl 14.00-14.30.
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TIPS! Sök på getinge-oskarström på 
Youtube eller gå in på församlingarnas 

Facebook-sidor, där hittar du våra filmer 
med barnsånger och babyrytmik.
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Undrar du över något? hör av dig till: 
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se/ 
tel: 035-192413/ 0725-658613 
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192412/ 
sms: 0725-658612

Undrar du över något? hör av dig till: 
sandra.litte@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192423/ 
sms: 072-565 86 23
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se/ 
tel: 035-192413/ sms: 072-5658613
anna.marmvik@svenskakyrkan.se
tel: 035-192409/ sms: 073-0430441 

ENSLÖV Vi startar våra grupper v 35
Liten & Stor, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Onsdagar, torsdagar kl 9.00-11.30
Fika 20:-/familj. Ledare Gunilla Hinterlach

Gott & Blandat F-åk 2 Nytt för hösten!
Lek, skapande, pyssel. 
Torsdagar kl 13.45-15.45. (Fika ingår)
Vi börjar med sångstund kl 13.45-14.30.
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Häng på åk 3-6 Ny dag och tid!
Torsdagar kl 15.30-18.30 (Fika ingår)
Sångstund kl 16.00-16.45.
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Enslövs Unga (EU) Nytt för hösten!
Vi startar upp en ungdomsgrupp åk 6 och uppåt.
Fredagar kl 18.30-21.00
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

BARNKÖR
Åleds barnkör, åk 3-6
Tisdagar kl 14.30-15.30, med start 25 augusti.
Kontakt: Birgitta Eliasson

OSKARSTRÖM Vi startar våra grupper v 35
Kyrkis, öppen förskola 0-5 år med vuxen Ny dag och tid!
Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Torsdagar och fredagar kl 9.00-11.30.
Kontakt Sandra Litte
 
Fun kids F-klass-åk 2
Skapande, lek och pyssel.
Tisdagar kl 14.00-16.00 därefter börjar kören Unga gunget.
Hämtning på skolan kl 13.30. Taxi från Espered.
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte
 
Mixat åk 3-6 Ny dag och tid!
Samtal, spel, pyssel, bakning och häng.
Tisdagar kl 15.30-16.45 
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte
 
KU 13 år och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal m.m.
Torsdagar kl 18.30-21.00
Kontakt Walter Cervin och Stine Litte

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Unga gunget F-klass-åk 2
Sång varvat med lek och rörelse.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland 
annat vårt Luciatåg.
Tisdagar kl 16.00-16.45 direkt efter Fun Kids.
Kontakt Anna Marmvik och Sandra Litte

Unga gunget+ åk 3-6
Kör för de lite äldre med sånger på svenska och engelska.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland 
annat vårt Luciatåg.
Tisdagar kl 16.45-17.30 direkt efter Mixat.
Kontakt Anna Marmvik och Sandra Litte

Sång/musikgrupp 13 år och uppåt 
För dig som gillar att spela och sjunga eller vill lära dig.
Pop, gospel, lovsånger m.m. 
Vi repar torsdagar jämna veckor kl 16.30-18.00. Start 3/9
Kontakt Anna Marmvik och Walter Cervin

Foto Alex Giacomini/Ikon

Foto Alex Giacomini/Ikon



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT
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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 
december - februari och  
delas ut sista veckan i  
november.

Getinges avslutning på stranden
Juvelerna och Briljanterna hade sin terminsavslutning på 
Ugglarps strand.

Sommarkonfirmander 2020
Genomförd i 
mindre grupper
Den 4 juli var det konfirmation 
i Getinge kyrka. Då konfirme-
rades ungdomar som valt 
upplägget ”Sommargrupp”, 
ett mer koncentrerat upplägg 
där större delen förläggs till 
sommarlovet. 
Vid konfirmationen delades 
konfirmanderna upp i mindre 
grupper och de fick bara ha 
med sig ett fåtal familjemed-
lemmar i kyrkan för att klara 
begränsningen på max 50 
personer.

Foto Studio Strandh

Avslutningsfest i Kvibille
Istället för vår årliga utfärd med buss som tyvärr 
fick ställas in så hade vi en trevlig avslutning på 
hemmaplan, det vill säga i Kvibille.
Vi hade bland annat kyrkvandring med gosedjur 
i fönstren och maraccastillverkning. Efter fika 
och hattparad avslutade vi med att blåsa in
sommaren med såpbubblor!
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Foto Elvira Tufvesson och Stine Litte


