
 
 Enslöv  Getinge-Rävinge  Oskarström  Slättåkra-Kvibille

Nära dig
EN TIDNING FRÅN DIN KYRKA
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Observera!
Inga valsedlar skickas till hushållen.
De finnsnär du kommer till din
val- eller förtidsröstningslokal.

Observera!
Detta är en kombination av kyrkovalstidning, med 
information om kyrkovalet och nomineringsgrupperna till 
kyrkofullmäktige, och samtidigt din lokala församlings-
tidning ”Nära dig”.

Foto: Anna Hjalmarsson

ODR Samhällsinformation
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Om kyrkovalet
År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska 
staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan 
själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde 
år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som ska 
vara med och bestämma i Svenska kyrkan de 
kommande fyra åren.

vad handlar valet om? 
Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund med 
5,8 miljoner medlemmar. Den kristna grunden innebär 
ett engagemang för alla människors värde och värdig-
het och för ett aktivt miljö- och klimatarbete.

Som medlem bidrar du till gemenskap, glädje, 
fördjupning och sammanhang för dig själv och 
andra, till exempel genom dop, bröllop, andra guds-
tjänster, öppen förskola, barn- och ungdoms- 
verksamhet, körer och konserter.
 Du bidrar också till att bevara vårt gemensamma 
kulturarv, i form av byggnader och traditioner och 
du är med och stödjer kyrkans sociala arbete för 
människor i utsatthet, ensamhet och sorg.

när är kyrkovalet?
Kyrkovalet äger rum den 19 september 2021.
Du kan också förtidsrösta från den 6 september och 
fram till valdagen.

vad väljer jag till?
I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtro- 
endet att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

vem får rösta?
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som 
senast på valdagen fyller 16 år. Du måste också vara  
kyrkobokförd i en församling i Sverige.

vad röstar jag på?
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och  
kandidater i tre val:

Val till kyrkofullmäktige - använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige - använder rosa valsedlar. 
Val till kyrkomötet - använder gula valsedlar. 

Du kan rösta på upp till tre kandidater 
genom att kryssa i deras namn 
på valsedeln. Dina kryss ökar 
deras möjlighet att bli valda. 

NÄR KAN 
JAG RÖSTA?

Valet äger rum söndagen 
den 19 september. Du kan 
förtidsrösta från och med 

den 6 september.
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röstkort
Alla som har rösträtt får 
ett röstkort som skickas 
ut till folkbokförings- 
adressen. Du bör ha fått 
ditt röstkort senast  
1 september 2021.

På röstkortet står det 
vilken församling, vilket 
valdistrikt och vilket stift du till-
hör och vilka val du får delta i. Där står också valloka-
lens adress och öppettider samt adress och öppettider 
för förtidsröstning. 

Du måste ha med dig ditt röstkort om du förtids- 
röstar. Röstkortet används för att skicka din röst till 
din vallokal. Det är också viktigt att du har med dig 
legitimation.

Du bör ha med dig röstkortet till vallokalen på val-
dagen, det underlättar för att enkelt kontrollera att du 
är i rätt vallokal. Legitimationen måste du ha med dig 
för att kunna rösta.

Har du tappat bort ditt röstkort kan du själv beställa 
ett nytt på svenskakyrkan.se/kyrkoval eller vända dig 

till en församlings- eller pastors- 
expedition för att få ett nytt utskrivet. 
Beställer du via webb/telefon skickas 
röstkortet till din folkbokföringsad-
ress. Beställer du på plats behöver du 
ha med dig en id-handling. Kontakt-
uppgifter till Getinge-Oskarströms pas-
toratsexpedition hittar du på sidan 10. 

vallokal
På ditt röstkort står det vilken vallokal 

du tillhör. Du kan inte rösta i en vallokal som du inte 
tillhör. Vallokalerna har bara öppet på valdagen söndag 
den 19 september. Du behöver ha med dig ID-handling 
och bör ha med dig ditt röstkort.

förtidsröstning
Över hela landet kan du förtidsrösta från och med 
6:e och till och med 19:e september. Alla röster 
som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för för-
tidsröster, även om röstningen sker på valdagen. 
Du behöver ha med dig ditt röstkort och ID-hand-
ling.

NÄR KAN 
JAG RÖSTA?

Valet äger rum söndagen 
den 19 september. Du kan 
förtidsrösta från och med 

den 6 september.

 1. rösta i din vallokal 
på valdagen
På valdagen 19 september röstar 
du i din vallokal. På röstkortet, 
som du får hem i brevlådan några 
veckor före valet, står det vilken 
som är din vallokal. Viktigt: Du 
kan bara rösta i den vallokal som 
du tillhör.

 2. förtidsrösta 
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än 
i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september 
och pågår fram till och med valdagen den 19 september. 
Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler kallas för 
förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du 
måste ha med dig ditt röstkort och kunna bevisa att du är 
du. Röstkortet används för att skicka din röst till din 
vallokal, där den räknas.

 4. brevrösta 
Om du inte själv kan ta dig till val-
lokalen på valdagen, eller inte kan 
eller vill förtidsrösta, kan du brev-
rösta. Det gäller också för dig som 
vistas utomlands. Du behöver vara 
folkbokförd i en församling i Sveri-
ge för att kunna delta i kyrko 
-valet. Det räcker alltså inte med 
att ”bara” vara medlem i Svenska 
kyrkan.

 3. budrösta
Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina 
röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för 
brev- och budröst (K4) antingen på valdagen i din vallokal, 
eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du 
tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, om du själv 
inte har möjlighet att ta dig till vallokalen.
Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet 
ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna 
i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska 
också ha intygat detta på kuvertet. 
Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

fyra sätt att rösta i kyrkovalet

HÄR 
KOMMER DITT RÖSTKORT
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1. Ewy Henriksson, Kvibille
2. Anne Blomster Gunnarsson, Slättåkra
3. Sören Ljungek, Kvibille
4. Birgitta Tham, Kvibille
5. Sarah Fredriksson, Slättåkra
6. Frida Andersson, Kvibille
7. Alva Sandström, Slättåkra
8. Laila Isaksson, Kvibille
9. Stefan Brorsson, Slättåkra
10. Gun-Britta Nilsson, Kvibille
11. Ann Blomberg, Slättåkra 
12. Lena Johansson, Kvibille
13. Astrid Johansson, Slättåkra 
14. Lennart Eriksson, Kvibille

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Kyrkans väl i Getinge-Oskarströms pastorat

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
kandiderar nr 1 från listan ovan.

TILL KYRKOMÖTET
kandiderar nr 1 från listan ovan.

Från vänster: Laila Isaksson, Lennart Eriksson, Sara Fredriksson (med sonen Matteus), Stefan Brorsson, Ewy Henriksson, 
Alva Sandström, Sören Ljungek och Astrid Johansson. Resterande av kandidaterna hade inte möjlighet att närvara vid fototillfället.

En kyrka som kan förena nutid- och framtidstro

En kyrka som är öppen och tillgänglig både andligt och 
kulturellt

En kyrka som är trygg och öppen för alla

En kyrka som värnar om allas mänskliga rättigheter och 
är öppen för de som behöver hjälp

En kyrka där barn och ungdomars ideér och åsikter tas 
till vara 

En kyrka som känner oro av klimatförändringar, men 
bidrar till omställning

En kyrka med engagerade förtroendevalda i alla 
församlingar

Genom att skapa trygghet i vardagen och vid kriser. Ska-
pa hopp och glädje

Kyrkans väl

Nomineringsgruppen Kyrkans väl ansvarar för all information på denna sida

En opolitisk lista med 
kandidater från Slättåkra och Kvibille
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    Joacim Svensson   Lars Gunnar Malmström 

Tro och tradition

Sverigedemokraterna betraktar Svenska kyrkans förvalt-
ning och utveckling som en angelägenhet för alla svensk-
ar. Troende såväl som icke troende. 
I århundraden har kyrkan i såväl glädje som sorg varit 
en omistlig del av det svenska folkets liv. Svenska kyrkan 
och kristendomen är oupplösligt sammanflätade med vårt 
lands kultur och historia. 
Genom den betydelse som Svenska kyrkan har haft i 
skapandet av vår svenska identitet och den betydelse som 
den fortfarande har för förvaltandet av vårt gemensamma 
kulturarv, som upprätthållare av vårt lands kristna vär-
degrund, som opinionsbildare, som arbetsgivare och som 
social och ekonomisk kraft, kan och bör den inte jämstäl-
las med något annat religiöst samfund i vårt land. 
Dessa förhållanden är grundorsaken till Sverigedemokrat-
ernas kyrkopolitiska engagemang. 
Sverigedemokraterna är i grunden ett ickekonfessionellt 
parti och öppet för alla som delar partiets värderingar, 
oavsett religiös åskådning. Inom ramen för kyrkopoli-
tiken och Svenska kyrkans beslutande organ arbetar vi 
för att stärka kyrkan och kristendomens ställning i det 
svenska samhället. 
Vi vill inte se en kyrka som sviker sina traditioner och 
tonar ned sin kristna identitet. 
Vi vill inte se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning 
av normer och traditionella gemenskaper. 
Vår vision är i stället en bred och offensiv folkkyrka där 
den kristna identiteten är stark, där kärleken till det egna 
landet har en naturlig plats vid sidan av den allmänna 
människokärleken. 
En kyrka som bejakar sin roll som kulturbärare och för-
valtare av ett svenskt, nordiskt och västerländskt kultur-
arv. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin 
värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället. 
Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

Nomineringsgruppen Sverigedemokraterna ansvarar för all information på denna sida

WEB
www.sd.se

FACEBOOK
www.facebook.com/sdsvenskakyrkan

1. Joacim Svensson, 56 år
2. Lars Gunnar Malmström, 79 år

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna
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1. Arne Andersson, 77 år, Oskarström
2. Anette Palm Pettersson, 54 år, Skavböke
3. Anna-Lena Leuchovius, 70 år, Oskarström
4. Per Öjerklint, 57 år, Oskarström
5. Peter Erlandsson, 54 år, Oskarström
6. Katarina Pettersson Sekelj, 28 år, Skavböke
7. Eva Nyman Gustafsson, 66 år, Oskarström
8. Ingmar Nilsson, 77 år, Spånstad
9. Johan Berger, 28 år, Oskarström
10. Katarina Nilsson, 42 år, Hertered
11. Lisa Tunberg Mortensen, 56 år, Öja 
12. Bengt Ekeroth, 60 år, Skavböke
13. Tore Gustafsson, 61 år, Oskarström 
14. Lina Andersson, 59 år, Nissaström
15. Birgitta Eliasson, 52 år, Åled
16. Björn Busch, 39 år, Oskarström
17. Mats Eliasson, 60 år, Åled
18. Gunnel Andersson, 75 år, Oskarström
19. Torbjörn Jansson, 75 år, Spånstad

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Gemensam kyrka i Getinge-Oskarströms pastorat

FACEBOOK
www.facebook.com/Gemensam-kyrka-i-Getinge-
Oskarströms-pastorat

Från vänster: Lina Andersson, Arne Andersson, Lisa Tunberg Mortensen, Gunnel Andersson, Anna-Lena Leuchovius, Eva Nyman 
Gustafsson, Per Öjerklint, Ingmar Nilsson, Katarina Pettersson Sekelj, Tore Gustafsson, Anette Palm Petterson. 
Resterande av kandidaterna hade inte möjlighet att närvara vid fototillfället.

Vision och mål:
Alla, oavsett etnicitet, livsåskådning, kön, ålder och sex-
uell läggning skall känna sig välkomna i församlingarnas 
verksamheter och gudstjänster. En levande kyrka där alla 
är lika viktiga och tillsammans delar tro, hopp och ansvar 
för vårt lokalsamhälle och vår värld. 

Svenska kyrkans övergripande områden är gudstjänst, 
diakoni, utbildning och mission. Utifrån detta har vi 
formulerat följande programpunkter:
- Bibelns berättelser skall vara i centrum, diskuteras och 
ge möjligheter för alla att dela med sig av sina tolkningar. 
Därför ordna regelbundna samtalsgrupper där alla är 
välkomna.
- Alla ska vara välkomna och bekväma med gudstjänst-
former där tron gestaltas.
- Alla ska känna sig delaktiga i kyrkans arbete och funk-
tion, inte minst genom ideell medverkan. 
- Rollen som opinionsbildare och samhällsutvecklare sker 
genom fördjupad samverkan med skolor, trossamfund, 
föreningar och andra aktörer.
- Skapa förutsättning för känslor av mening och hopp 
hos människor och för att de skall välja en livsinriktning 
i enlighet med kristen tro. En meningsfull fritid ger goda 
förutsättningar för kristen tillväxt. Därför erbjuda olika 
verksamheter för alla åldrar och behov
-Hjälp till flyktingars integrering och delaktighet i sam-
hället och kyrkan. Exempelvis införande av en termin-
slång utbildning i kristen tro för konvertiter.
-I behovet av ökade sociala insatser behövs ett fortsatt 
konstruktivt samarbete med olika samhällsinstitutioner 
liksom med frivilliga krafter.
-En god arbetsmiljö för kyrkans personal och frivilliga 
krafter.
-Fortsatt tillfredsställande skötsel och vård av byggnader 
och kyrkogårdar.

Nomineringsgruppen Gemensam kyrka ansvarar för all information på denna sida

Gemensam kyrka
En politiskt oberoende samlingslista 
för Svenska kyrkan i 
Getinge-Oskarströms pastorat.
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1. Sven-Erik Karlsson, Oskarström
2. Anna-Grethe Sörensen, Slättåkra
3. Fredrik Jarlestål Jensen, Oskarström
4. Elisabeth Bengtsson, Oskarström
5. Pontus Höglund, Oskarström
6. Anders Adolfsson, Oskarström
7. Kim Petersson, Oskarström
8. Per Ihlström, Getinge
9. Johan Lindahl, Oskarström

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
 Socialdemokraterna

WEB
www.socialdemokraterna.se

FACEBOOK
www.facebook.com/Sisvenskakyrkan

Från vänster: Johan Lindahl, Sven-Erik Karlsson, Anna-Grethe Sörensen, Kim Petersson, Per Ihlström, Anders Adolfsson, Elisabeth 
Bengtsson, Pontus Höglund, Fredrik Jarleståhl Jensen.

En öppen och välkomnande kyrka som står 
upp för alla människors lika värde och rätt.

Vi socialdemokrater i Oskarström vill arbeta för en 
öppen folkkyrka som har plats för alla, oavsett var man 
befinner sig i livet.

Vi vill därför att: 
All verksamhet i kyrkan skall ha ett inkluderande per-
spektiv. Vi vill att vår folkkyrka skall vara öppen för både 
för troende, tvivlande och för den sökande. Alla skall 
känna sig inkluderad och välkomnad i vår gemenskap. 

All barnverksamhet skall vara avgiftsfri. En öppen folk-
kyrka stänger ingen ute med avgifter. Kyrkan är en plats 
för att mötas i livets alla skeenden. Kyrkan är en plats för 
många att växa och att utvecklas, så väl genom guds-
tjänstliv och annan kyrklig verksamhet. 

Kyrkan ska vara lättillgänglig med dop, konfirmation, 
vigslar och begravningar oavsett vem du är, eller vem du 
älskar. 

Församlingshemmen skall tas tillvara för vårt lokala 
civilsamhälle. Lokalerna som används skall i möjlig mån 
också erbjudas till övrigt föreningsliv. Då får också kyr-
kan möjlighet att presentera sig och sin verksamhet och 
aktivt bidra ytterligare till lokalsamhället. 

Vi ska ha ett starkt och positivt arbetsklimat och en trygg 
och säker arbetsmiljö för de anställda inom kyrkan. Alla 
anställda skall ha rätt till kompetensutveckling, och på 
så vis kunna växa och utvecklas tillsammans med sin 
arbetsplats.

Nomineringsgruppen Socialdemokraterna ansvarar för all information på denna sida
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1. Elisabeth Bengtsson
2. Ingrid Karlsson
3. Jörgen Wivesson
4. Gert Jansson
5. Jan-Olov Lundqvist
6. Ingela Bågenholm
7. Jan Karlsson
8. Birgitta Karlsson
9. Susanne Johansson
10. Jim Persson
11. Anna Ginstmark 
12. Kristina Bengtsson
13. Jenny Håkansson

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Getinge-Rävinge Församlingsallians i
Getinge-Oskarströms pastorat

Från vänster Jan-Olov Lundqvist, Anna Ginstmark, Birgitta Karlsson, Jenny Håkansson, Susanne Johansson, Ingela Bågenholm, Gert 
Jansson, Elisabeth Bengtsson, Jörgen Wivesson, Ingrid Karlsson, Jan Karlsson. Saknas på bilden: Kristina Bengtsson, Jim Persson.

Vi vill arbeta för en fin gemenskap och ett 
aktivt gudstjänstliv i församlingen.

Att få känna tro, tillit, hopp, framtidstro, kärlek och med-
mänsklighet är nyckelord i kyrkans verksamhet. Detta vill 
vi kunna förmedla till er väljare.

Vi vill arbeta för att alla ska känna sig välkomna till 
kyrkan och dess verksamhet. Att få fira gudstjänst utan 
krav, att få njuta av vacker körsång, att bara känna sig 
sedd och välkommen, allt detta är viktigt för den enskilda 
människan.

Barn- och ungdomsverksamheten är viktig. Den ska vara 
meningsfull och detta uppnås med hjälp av bra pedagoger 
i församlingen. Alla har olika behov, därför är mångfal-
den i aktiviteterna av betydelse.” Öppna förskolan” för 
barn och föräldrar är en fin start för de minsta. 

Det diakonala arbetet ska vara i fokus med uppsökande 
och utåtriktat arbete. ”Öppet Hus” i församlingshemmet 
och andra former av träffar där alla kan delta är värde-
fullt. 

Musikverksamheten är ett grundläggande inslag i försam-
lingen. Körer för både unga och gamla är ett måste. 
Musiken i kyrkan är betydelsefull, och att körerna upp-
träder till exempel vid Valborgs- och Nationaldagsfirande 
är viktigt. Detta ökar gemenskapen i samhället.  Barnkör-
ernas framträdande under proffsig ledning gläder alla. Vi 
vill arbeta för att kunna ha ett stort och varierat musik-
utbud i församlingen.

Getinge-Rävinge Församlingsallians ansvarar för all information på denna sida

Getinge-Rävinge
Församlingsallians
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PLATSER OCH TIDER FÖR RÖSTNING 6-19 SEPT
Här hittar du öppettiderna för våra röstningslokaler och vallokaler. På ditt röstkort hittad du också 
information om adress och öppettider, (läs mer om detta på sidan 3).

oskarströms församlingshem
Förtidsröstning (röstningslokal):
6-10/9 kl.09.00-12.00. 8-9/9 även öppet 17.00-20.00.
11/9 kl. 09.00-13.00
13-17/9 kl.09.00-12.00. 15-16/9 även öppet 17.00-20.00.
18/9 kl.09.00-13.00
Oskarströms församlingshem fungerar även som röst-
ningslokal under valdagen. Det vill säga röstningslokal 
för dig som inte kan att ta dig till din lokala vallokal.
19/9 kl.08.00-11.00, 13.00-20.00

Valdagen 19/9 (vallokal):
08.00-11.00, 13.00-20.00 Gudstjänst 11.00

enslövs församlingshem
Förtidsröstning (röstningslokal):
6-7/9 kl.09.00-12.00, 18.00-20.00
14-15/9 kl.09.00-12.00, 18.00-20.00
18/9 kl.09.00-13.00

Valdagen 19/9 (vallokal):
12.00-17.00, 18.00-20.00 Gudstjänst 17.00

getinge församlingshem
Förtidsröstning (röstningslokal):
8-9/9 kl.09.00-12.00, 17.00-20.00
15-16/9 kl.09.00-12.00, 17.00-20.00
18/9 kl.09.00-13.00

Valdagen 19/9 (vallokal):
12.00-16.00, 17.00-20.00 Gudstjänst 16.00

kvibille församlingshem
Förtidsröstning (röstningslokal):
6/9 kl.09.00-12.00, 18.00-20.00
13/9 kl.09.00-12.00, 18.00-20.00
18/9 kl.09.00-13.00

Valdagen 19/9 (vallokal):
11.00-15.00, 16.00-20.00 Gudstjänst 10.00     

slättåkra församlingshem
Förtidsröstning (röstningslokal):
7/9 kl.09.00-12.00, 18.00-20.00
14/9 kl.09.00-12.00, 18.00-20.00

Valdagen 19/9 (vallokal):
12.00-16.00, 17.00-20.00 Gudstjänst 16.00
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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, begravningar m.m.  
mån-fre 09.00–12.00 

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. 

Nära dig ges ut av Getinge-Oskarströms  
pastorat och distribueras som samhälls information  
till alla hushåll. 
Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges.  
Ansvarig utgivare Joachim Franzén 
Omslagsfoto Anna Hjalmarsson 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Ta hand om dig  
och ta hand om  

varandra!

Har du inte fått Nära dig 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 i slutet av november.

Utvecklingen av pandemin verkar gå i rätt riktning, 
men det är för tidigt att säga att situationen är löst. Hur 
anpassar sig Getinge-Oskarströms pastorat efter dessa 
förutsättningar?
– Liksom tidigare följer vi hela tiden myndigheternas rikt-
linjer. När denna intervju görs pekar det mesta ändå på att 
vi ska kunna genomföra kyrkovalet utan problem, liksom 
mycket av vår vanliga verksamhet och det är det vi plane-
rar för. Skulle förutsättningarna förändras anpassar vi oss.

Ja, nu är det dessutom  kyrkoval. Hur påverkas detta av 
pandemin?
– Även här följer vi de rekommendationer myndigheterna 
ger oss och det nationella kyrkovalskansliet har försett oss 
med en del skyddsmaterial. Vår lokala valnämnd har dess-

PANDEMIINFORMATION

Joachim Franzén, TF Kyrkoherde

utom valt att, i jämförelse med tidigare val, utöka tiderna 
för möjligheten att förtidsrösta. Syftet är att minska risken 
för köer på valdagen, samtidigt ökar detta chansen att fler 
hinner med att rösta.

Har du något råd till den som tycker det är svår att följa 
vad som gäller?
– Ja. I denna tidning presenterar vi de aktiviteter och den 
verksamhet vi har som målsättning att genomföra, men 
se gärna också till att hålla dig uppdaterad med den mest 
aktuella informationen via våra andra kanaler, till exempel 
hemsida, Facebook och annonser i HP och HN.
– Jag skulle samtidigt vilja säga att du inte ska vara orolig 
över att komma till våra lokaler. Vi gör som sagt det vi 
ska för att du ska kunna delta på ett sätt som gör att du 
känner dig trygg.

 Vi gör som sagt det 
vi ska för att du ska 

kunna delta på ett sätt som 
gör att du känner dig trygg.

„
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ÄLDREBOENDE
Begonian i Getinge 
Andakt tisdagar kl 14.30 
21/9, 19/10, 16/11.

Mossen i Oskarström 
Andakt i fritidslokalen andra  
torsdagen i varje månad kl 14.00. 
9/9, 14/10, 11/11, 9/12.

Oskarströms äldreboende 
Andakt i matsalen varje onsdag  
kl 14.00 (fr.o.m. 1/9).

Åleds Servicecentrum 
Andakt onsdagar, udda veckor,  
kl 15.00 (fr.o.m. 1/9).

VÄLKOMMEN PÅ LUNCH!
Soppluncher i Oskarströms 
församlingshem 
Tisdag kl 12.30, 40 kr. 5/10, 19/10, 
2/11, 16/11. Anmälan senast kl 12 
fredagen före varje lunch till 
Marie-Louise Paulsson 035-192408.

Luncher i Enslövs församlingshem
Onsdag kl 12.30, 60 kr. 29/9, 13/10, 
27/10, 10/11, 24/11
Anmälan senast måndagen före varje 
lunch till Elisabeth Johansson 035-
192414.

Soppluncher i Kvibille församlingshem
Onsdag kl 12.30, 40 kr. 6/10, 20/10, 
3/11, 17/11. Anmälan senast  
måndagen före varje lunch till Åsa 
Stockenberg 035-192404.
Vill du inleda med att lyssna på musik 
i Kvibille kyrka innan lunchen kan du 
göra detta kl 11.30-12.00 6/10, 3/11.

ÖPPET HUS MED MERA
Oskarströms församlingshem 
KOM&SJUNG! 
Tisdagar kl 14–16 med start 7/9, 
allsång i Oskarströms församlings-
hem. Välkommen att delta. Inga för-
kunskaper, ingen anmälan, bara sång 
och glädje samt fika! 
Ledare Ulrika Ekengren

QUIZKVÄLL 
Tisdag 26/10 kl 18.30-21.00. Lisa och 
Lasse tar oss med på en musikalisk 
quiz. Mer info kommer i våra andra 
kanaler. 

MÖTESPLATSER / AKTIVITETER

FRUKOST FÖR MÄN
Du man som ofta äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i Oskarströms och Kvibille 
församlingshem. Smörgås, kaffe, juice, 
ägg och sill. Vi träffas lördagar 
kl 09.00–10.30. Pris 40 kr.
Oskarströms församlingshem:  
4/9, 2/10, 4/12. Anmäl senast  
onsdagen före till Marie-Louise 035-
192408 eller marie-louise.paulsson@
svenskakyrkan.se
Kvibille församlingshem: 25/9, 30/10, 
27/11. Anmäl senast onsdagen före 
till Åsa Stockenberg 035-192404 eller 
asa.stockenberg@svenskakyrkan.se

OBS! På grund av rådande läge 
med pandemin finns en fortsatt 
osäkerhet om vad vi kan genom-
föra eller ej. Håll dig uppdaterad 
via våra övriga kanaler!

JULLUNCHER 200 kr

30/12 kl 12.30 Oskarströms försam-
lingshem. Anmälan till Marie-Louise 
Paulsson 035-192408 senast 25/11.
1/12 kl 12.30 Kvibille församlings-
hem. Anmälan till Åsa Stockenberg 
035-192404 senast den 26/11.
7/12 kl 12.30 Getinge församlings-
hem. Anmälan till Åsa Stockenberg 
035-192404 senast den 2/12.
8/12 kl 12.30 Enslövs församlings-
hem. Anmälan till Elisabeth Johansson 
035-192414 senast den 2/12.

Getinge församlingshem 
ÖPPET HUS  
Tisdagar kl 14.00-15.30 
7/9, 5/10, 2/11, 30/11. Mer info  
kommer i våra andra kanaler.

Kvibille församlingshem 
HÖSTCAFÉ, gemenskap och fika.  
Onsdagar kl 12.00-14.00 
15/9, 13/10, 10/11, 8/12

FÖRSAMLINGSAFTON  
Tisdag 9/11 kl 18.30-21.00. Mer info 
kommer i våra andra kanaler.

Aktiviteter i Enslövs församling 
STRÖVTÅG I HEMBYGDEN 
Lördag 11/9 09.30-12.00. En resa för 
dig som är nyfiken på Enlövsbygden.  
Vi transporterar oss i våra egna bilar. 
Samling vid Enslövs församlingshem 
09.30. Tag med fikakorg.

ALLSÅNGSKVÄLL 
Tisdag 5/10 kl 18.30 Allsångskväll 
i Enslövs församlingshem. Mer info 
kommer i våra andra kanaler.

HUSFÖRHÖR 
Onsdag 3/11 kl 18.30 i Skavböke 
bygdegård. Vi samtalar om begreppet 
”nåd”.

FÖRSAMLINGSAFTON 
Tisdag 16/11 kl 18.30 i Enslövs för- 
samlingshem. Mer info kommer i våra 
andra kanaler.

Slättåkra kyrka 
HÖSTCAFÉ, gemenskap och fika.  
Onsdagar kl 12.00-14.00 
1/9, 29/9, 27/10, 24/11

Luncher i Getinge församlingshem
Tisdag kl 12.30, 60 kr. 28/9, 12/10, 
26/10, 9/11, 23/11. Anmälan senast  
kl 12 fredagen före varje lunch till  
Åsa Stockenberg 035-192404.

Alla aktiviteter var inte  
färdigplanerade när denna 
tidning gick i tryck.  
Aktiviteter kan tillkomma  
eller strykas beroende på hur 
pandemin utvecklas.
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Gudstjänster i 
våra kyrkor

Söndag 5 september 14 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 18.00 Kvällsmässa

Söndag 12 september 15 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 11.00 Mässa
Enslövskören medverkar.
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
Getinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst

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.

Lovsångsmässa: enkel nattvardsmässa 
med mer och nyare musik. 

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.

Förändringar kan ske. Håll dig 
uppdaterad även via våra andra 
kanaler.

Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Har du inte möjlighet att ta dig till 
kyrkan vill vi tipsa om guds-
tjänsterna som sänds i SVT och 
Sveriges Radio.

Söndag 3 oktober Den Helige Mikaels dag
Slättåkra kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst 
Enslövskören medverkar.
Getinge kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 10 oktober Tacksägelsedagen
Rävinge kyrka 10.00 Skördegudstjänst
Ungdomskören medverkar. Info sid 13.
Enslövs kyrka 14.00 Familje- och skörde-
gudstjänst. Info sid 13.
Kvibille kyrka 16.00 Skördegudstjänst
Utdelning av barnens bibel, 
barnkör medverkar. Info sid 13.
Oskarströms kyrka 17.00 Familje-
gudstjänst

Söndag 17 oktober 20 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Mässa
Skavböke kapell 17.00 Mässa

Söndag 24 oktober 21 e trefaldighet
Getinge kyrka 10.00 Familjemässa
Barnkör medverkar.
Enslövs församlingshem 10.00 
Kommenterad gudstjänst. Info sid 13. 
Nya vänner medverkar.
Oskarströms församlingshem 15.00 
Kommenterad gudstjänst. Info sid 13.
Slättåkra kyrka 17.00 Andrum

Söndag 31 oktober 22 e trefaldighet
Kvibille kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Torsdag 4 november
Oskarströms kyrka  18.00 Lovsångsmässa 
med ungdomsmusik.

Lördag 6 november Alla helgons dag
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst 
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Ungdomskör och konfirmander medverkar.
Oskarströms kyrka 11.00 Musikgudstjänst 
Skavböke kapell 18.00 Musikgudstjänst

12/9 kl 18.00 Musikgudstjänst i 
Getinge kyrka. ”L:n” (Lars Bengtsson, 
Lennart Oscarsson , Tommy Allbjer) 
spelar musik för alla tillfällen.
Detta är ett evenemang som genom-
förs under Ingedagarna.
www.ingeland.se/ingedagarna

Söndag 19 september 16 e trefaldighet

KYRKOVAL Glöm inte att rösta 
Kvibille kyrka 10.00 Familjemässa
Utdelning av dopgåvan
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Utdelning av dopgåvan och barnens bibel
Slättåkra kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Utdelning av dopgåvan
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 26 september 17 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Skavböke kapell 17.00 Mässa
Kvibille kyrka 17.00 Andrum

Söndag 7 november Alla själars dag
Getinge kyrka 18.00 Minnesgudstjänst
Kvibille kyrka 18.00 Minnesgudstjänst
Oskarströms kyrka 18.00  
Minnesgudstjänst
Enslövs kyrka 18.00 Minnesgudstjänst 
Enslövskören medverkar.

Varmt välkommen 
till våra  

Gudstjänster!

Söndag 14 november Sön f domssöndagen
Slättåkra kyrka 10.00 Lovsångsmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Rävinge kyrka 16.00 Mässa
Skavböke kapell 17.00 Mässa 
Nya vänner medverkar.

Söndag 21 november Domssöndagen
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka, Enslövs kyrka,  
Skavböke kapell 15.00 Ekumenisk dag 
Mer info kommer senare.
Kvibille kyrka 17.00 Andrum
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ALLHELGONAHELGEN
Välkommen till våra kyrkor och 
kyrkogårdar under allhelgona-
helgen.
Vid minnesgudstjänsterna i de olika 
kyrkorna tänder vi ljus och läser upp 
namnen på dem som avlidit sedan 
förra Allhelgona.

Gravsmyckning inför allhelgona
Våra kyrkor står öppna så att du kan 
komma in och tända ljus. Under en 
del av dagen spelas stilla orgelmusik i 
några av våra kyrkor.

Slättåkra kyrka
torsdagen 4/11 kl 15-18.
Kvibille kyrka
fredagen 5/11 kl 15-18.
Enslövs kyrka
fredagen 5/11 kl 10-17.
Getinge kyrka
fredagen 5/11 kl 10-16.
Rävinge kyrka
fredagen 5/11 kl 10-16.
Oskarströms kyrka
fredagen 5/11 kl 10-16.

VECKOMÄSSOR I ENSLÖV 
OCH OSKARSTRÖM 
Kort nattvardsgudstjänst mitt i veckan.
Enslövs kyrka
Varannan onsdag kl 18.00: 8/9, 22/9, 
6/10, 20/10, 3/11, 17/11, 1/12.
Oskarströms kyrka
Varannan torsdag kl 18.00: 9/9, 23/9, 
7/10, 21/10, 4/11 Lovsångsmässa, 18/11, 
2/12.

KOMMENTERAD 
GUDSTJÄNST
Varför gör vi som vi gör i kyrkan?
24/10 i Enslövs församlingshem 10.00 
och Oskarströms församlingshem 
15.00. 
När ska man sitta och när ska man 
stå och varför? I denna form av guds-
tjänst gör och säger vi inte enbart det 
som  vi traditionsenligt brukar göra. 
Vi berättar också varför vi gör det vi 
gör och varför vi väljer de texter ur 
bibeln som vi läser.
Efter gudstjänsterna serveras fika där 
samtalen kan fortsätta.

SKÖRDEGUDSTJÄNSTER
Vid skördegudstjänsten smyckar vi 
kyrkan med skördealster som, när 
gudstjänsten är över, auktioneras ut 
till förmån för välgörande ändamål. 
Ta gärna med dig blommor, grönsa-
ker, frukt, bröd eller andra gåvor och 
lämna en stund innan gudstjänsten.
10/10 kl 10.00 Skördegudstjänst i 
Rävinge kyrka. 
Ungdomskören medverkar.
10/10 kl 14.00 Familje- och skörde-
gudstjänst i Enslövs kyrka.
10/10 kl 16.00 Skördegudstjänst i 
Kvibille kyrka. Utdelning av barnens 
bibel, barnkör medverkar.

Messy church -ett nytt sätt 
vara kyrka där vi träffas för 
mat, gemenskap, skapande 
med Jesus och för alla åldrar. 
Kom som du är vem du än är!

Med inspiration från England startar 
vi under hösten ett nytt sätt att fira 
gudstjänst mitt i veckan. Till att börja 
med träffas vi en onsdagkväll i mån-
aden i Oskarströms församlingshem, 
13/10, 17/11, 8/12.
Varje tillfälle har ett tema som blir 
den röda tråden under kvällen.
En messy church kväll börjar med 
drop in från kl 16.30 och avslutas 
18.30. Vi äter tillsammans, får tid till 
att vara kreativa med pyssel, både 
enkla för de yngsta och mer utmanade 
för vuxna, lek, samtal och avslutar 
med en andakt. Det är lika okej att 
bara vara under träffen som att vara 
aktiv i alla moment. Ingen anmälan 
behövs och vi bjuder på maten.

Vad är Messy church?
Har sitt ursprung i England där man 
under lång tid har utforskat andra 
gudstjänstformer än den traditionel-
la i kyrkorummet. Idag finns Messy 
church i ett 40-tal länder och i olika 
samfund som anglikanska kyrkan, 
svenska kyrkan, katolska kyrkan, 
pingstkyrkan, baptistkyrkan med 
flera. Varje kyrka får sin lokala prägel 
men följande 5 grundvärden är ge-
mensamma:
- Gästfrihet: vi bjuder varandra och 
äter tillsammans.
- Alla åldrar: bebis, pensionär, ensam-
stående, hela familjen, ungdom, stu-
dent, mitt i livet ja alla är välkomna!
- Kreativitet: varje tillfälle har ett tema 
och utifrån det skapar vi pyssel, texter 
med mera.
- Celebration: det är festligt att ses!
Jesuscentrerat - Jesus är med oss i ord 
och handling.
                                
Varmt välkomna till en stund i gemen-
skap! Kontakt: Anna Marmvik

Söndag 28 november 1advent
Kvibille kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Kyrkokör och barnkör medverkar.
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 15.00 Gudstjänst 
Enslövskören medverkar.
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Kyrkokören medverkar.
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst

Söndag 5 december 2 advent
Slättåkra kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Rävinge kyrka 16.00 Mässa
Konfirmander medverkar.
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
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Bevarandet av vår historia 
Svenska kyrkan har ett stort kulturarv att förvalta och vårda. För många är kyrkobyggnader som 
dyker upp i landskapsbilden en självklarhet, men det krävs både resurser och kunskaper för att 
vårda och underhålla dem på rätt sätt. Och det handlar inte enbart om byggnaden i sig; föremålen i 
kyrkorummet har alla en historia att berätta och för att bevaras för framtiden krävs både små och 
stora åtgärder.

Under 1800-talet gick en stark vurm 
för den nyklassiska stilen. Det finns 
en längre historia att berätta om detta 
vad gäller Slättåkra kyrka, men i en 
kort versionen innebar det bland 
annat att en målning av den danske 
konstnären Thorvaldsens kända 
Kristusstaty införskaffades för att bli 
altarprydnad. Denna förändring av 
kyrkan genomfördes 1874-1876.

Men 60 år senare var den nyklassiska 
stilen inte längre lika efterfrågad och 
vid en större renovering fick kyrkan 
tillbaka sitt äldre utseende och där-
med också sin tidigare altarprydnad. 
Målningen av Kristusstatyn, för övrigt 
utförd av konstnärinnan Wilhelmina 
Lagerholm, plockades då ner från sin 
framträdande position. Den lämnade 
dock inte kyrkorummet utan ställdes 
mot orgelläktarens bakre vägg. Det 
vill säga; en mindre smickrande place-
ring för ett vackert konstverk.

Där har tavlan sedan fått stå och sam-
la damm, med en höjd drygt tre meter 
har det inte varit självklart var den 
skulle kunna placeras – inte förrän nu. 
Nu har nämligen församlingens per-
sonal känt att tiden är mogen att åter 
lyfta fram denna målning som haft en 
roll i kyrkans historia. Denna gång 
blir det däremot inte placeringen som 
altarprydnad, utan istället en framträ-
dande plats på kyrkans södra vägg.

Altarprydnaden från 1800-talet 
pryder åter kyrkorummet i Slättåkra
I 85 år har en stor Kristusmålning 
stått ”gömd” på orgelläktaren i 
Slättåkra kyrka. Under en del av 
1800-talet var den kyrkans al-
tarprydnad. Efter en omsorgsfull 
konservering har den tre meter höga 
tavlan åter fått en framträdande 
plats i kyrkan.
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FAKTA:
wilhelmina lagerholm (1826-1917) 
var en svensk målare, tecknare 
och en tidig professionell kvinnlig 
fotograf.

den danske skulptören 
bertel thorvaldsens (1770-1844) 
berömda kristusstaty finns i vor 
frue kirke i köpenhamn. under 
1800-talet blev den populär i hela 
europa och flitigt kopierad.

Altarprydnaden från 1800-talet 
pryder åter kyrkorummet i Slättåkra

I mitten av maj lyftes målningen ner 
från sin 85 åriga placering i skym-
undan. Inte nog med det; för första 
gången på 145 år lämnade den dessu-
tom kyrkan i Slättåkra för att få sig 
en uppfräschning av konservatorerna 
Lars Ivar Nilsson och Martina Peters-
son i Laholms Målerikonserverings 
verkstad.

Skicket är ganska bra ändå, konsta-
terar de båda där de står och be-
traktar tavlan som ligger upplagd på 
arbetsbänken:
– Ja, tänk om den hade varit målad i 
dag, då hade den knappast klarat sig 
i över hundra år, kommenterar Lars 
Ivar och antyder därmed att dagens 
konstnärer målar på ett sätt som gör 
att det inte håller i längden.

– Sot på gamla föremål i kyrkor kan 
också komma från den tiden då man 
hade kaminer för uppvärmning i kyr-
korna, berättar Lars Ivar och tillägger:
– Men den stora utmaningen vi alltid 
har är att ta bort stearin från alla 
föremål i kyrkorna. Det blir så när 
man blåser ut ljusen istället för att 
använda en ljussläckare.

Efter att Lars Ivar tagit bort smutsen 
ser Martina till att få bort den gamla 
fernissan, skyddet som läggs ovanpå 
färgen. Det gamla lagret av fernissa är 
i så dåligt skick att de valt att ta bort 
det för att istället lägga på ett helt nytt 
lager. När detta är klart är det sedan 
dags att få tavelduken i bättre spänn:
– Vi behöver inte ta loss hela duken, 
men där det behövs använder vi bland 
annat små kilar, säger Martina.

På några ställen har tavelduken fått 
några mindre hål och även detta ska 

Men den stora 
utmaningen vi 

alltid har är att ta bort 
stearin från alla föremål 
i kyrkorna. 

„
Vad är den avgörande skillnaden?
– Den är målad i tunna lager vilket 
gör att färgen håller bättre och inte 
spricker, förklarar Martina.

Konserveringen av tavlan innebär 
först och främst att smutsen tas bort 
från målningens yta.
Smutsen består framför allt av gam-
malt sot från stearinljus:

Ett gammalt foto från den tid då Kristusmålningen (till vänster på 
bilden) var Slättåkra kyrkas altarprydnad.

Lars Ivar och Martina lyfter ner tavlan 
från väggen bakom kyrkorgeln.

Vaktmästarna Kia, Leeloo och Michael 
hjälper till att lyfta ner målningen från 
orgelläktaren.

Fortsätter nästa sida
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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 är välkom-
men att sjunga ut och ta plats i vår gemenskap.

ENSLÖV:
Nya Vänner, vuxensånggrupp
Varannan onsdag kl 17.00-18.30, 
start 1/9. 

Enslövskören, 4-stämmig vuxenkör
Torsdagar kl 19.00-20.30, start 2/9.

Kontakt Birgitta Eliasson 
072-565 86 12
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

OSKARSTRÖM: Oskarskören 
Torsdagar kl 19.00-20.30. Sjunger 
körsång i blandade stilar i 1-3 stäm-
mor. Vi sjunger visa, gospel, traditio-
nellt m.m.

Både nybörjare och körvana sångare 
är varmt välkomna! 
Kontakt Anna Marmvik 035-19 24 09 
anna.marmvik@svenskakyrkan.se

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.
Kontakt Elvira Tufvesson 035-19 24 42 
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se

KVIBILLE: Kyrkokören 
Torsdagar 19.00-21.00
Slättåkra-Kvibille är just nu en ganska 
liten kör men med stor sångarglädje!
Kören söker nya sångare i alla stäm-
mor. Inget krav på körvana – kom och 
prova på.

Vill du lära dig spela piano? 
Nu finns en plats ledig en halvtimmes 
lektion/vecka.

Kontakt Helena Palm 035-19 24 32 
helena.palm@svenskakyrkan.se

på olika sätt åtgärdas för att slut-
ligen retuscheras, ett moment som 
kräver att konservatorerna tar fram 
sin konstnärliga ådra för att måla så 
likt ursprunget som det är möjligt att 
göra.

Den 28 juli hängdes målningen av 
Kristusstatyn upp på sin nya plats i 

Skillnaden syns tydligt när halva tavlan 
är rengjord.

Slättåkra kyrka. Efter Lars Ivars och 
Martinas omvårdnad har den återfått 
en lyster och besökarna har fått 
ytterligare ett historiskt föremål att 
beskåda i det vackra kyrkorummet.

 Foto: Martina Petersson 
 Text & foto: Dag Gustavsson
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Svenska kyrkan
- MER ÄN DU TROR
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.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många viktiga verksamheter. 
Din kyrkoavgift går bland annat till:

1 Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas

2 Läger och andra mötesplatser för ungdomar

3 Hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris

4 Gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp

5 Gemenskapsträffar för äldre och ensamma

6 Soppluncher, frukostar, föredragskvällar och andra sociala aktiviteter

7 Matkasse, stöd för människor och familjer i ekonomisk kris

8 Ett rikt musikliv med körer och musiker 

9 Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv

10 Stöd till människor som är nya i Sverige, så att de ska lära sig svenska och komma in i samhället

 Är du inte medlem? Här hittar du mer information om hur du blir medlem:
  www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/medlemskap
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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 gör uppehåll vecka 44 för höstlov.
Här har vi sammanställt höstterminens utbud men tipsar också om att
att hålla dig uppdaterad via våra andra kanaler. Bland annat hittar du information 
om våra olika grupper på:
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom

Start

v.35

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:  
gustav.ekstrom@svenskakyrkan.se/ 
tel: 035-192405/sms: 072-2123270
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se/
tel: 035-192442/ sms: 072-5658642

GETINGE - RÄVINGE
Öppen förskola 0-5 år med vuxen

Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Onsdagar kl 9.00-11.30
Rytmik med Helena udda veckor.
Kontakt Karin Norrman
 
Info: Vi har både kör och skapande verksamhet på samma 
dag och de flesta är med i både och. Det går att bara vara 
med i den ena.  Hör av er för exakta tider i så fall.
Vi bjuder på fika i alla grupper och de yngre barnen hämt-
ar vi på skolan. Alla grupper framträder ibland i kyrkan 
på söndagar.

Juveler F-klass-åk 2
Skapande verksamhet (pyssel, lekar mm) och Barnkör.
Onsdagar efter skolan - kl 16.00
Kontakt Gustav Ekström, Karin Norrman, Elvira Tufvesson
 
Briljanter åk 3-6
För de lite äldre barnen. Skapande verksamhet (pyssel, 
lekar mm) och Barnkör.
Onsdagar efter skolan - kl 16.00 (för åk 3) och kl 17.00 
(för åk 4-6).
Kontakt Gustav Ekström, Karin Norrman, Elvira Tufvesson

 
Ungdomsgrupp åk 7 och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal och mycket 
annat kul.
Måndagskvällar kl 17.00-19.30
Kontakt Gustav Ekström

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Barnkör F-klass-åk 2
Se Juveler. Kontakt Elvira Tufvesson

Barnkör åk 3-6
Se Briljanter. Kontakt Elvira Tufvesson

Ungdomskör åk 7 och uppåt
Sånger både på svenska och engelska.
Du kan vara med även om du inte bor i Getinge. 
Måndagar kl. 16.00-17.00 (kom gärna direkt efter skolan).
Kontakt Elvira Tufvesson

SLÄTTÅKRA-KVIBILLE
Öppna förskolan 0-5 år med vuxen
Kvibille Torsdagar kl 9.00-11.30
Rytmik med Helena jämna veckor.
Ledare Karin Norrman 

Busungarna åk F-2:an
Tisdagar kl 14.30-15.30
Vi pysslar, leker, samtalar mm.

Himlaskoj åk 3-6:an
Tisdagar kl 15.30-16.30
Vi pysslar,leker, samtalar mm.
Ledare Karin Norrman och Gustav Ekström

BARNKÖR
Primkören åk F-2:an kl 13.30-14.00
Oktavkören åk 3-6:an kl 14.50-15.30
Tisdagar
Ledare Helena Palm
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TIPS! Sök på getinge-oskarström på 
Youtube, där hittar du våra filmer med 

barnsånger och babyrytmik.

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 
alex.moberg@svenskakyrkan.se/  tel: 035-192425

OSKARSTRÖM
Kyrkis, öppen förskola 0-5 år med vuxen
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.
Torsdag kl 14.00-15.15
Hämtning på skolan kl 13.30. Taxi från Espered.
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt Sandra Litte och Gunilla Hinterlach
 
Mixat åk 3-6
Samtal, spel, pyssel, bakning och häng.
Torsdagar kl 15.30-17.15 (Mellis ingår)
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 Alex Moberg och Walter Cervin

ENSLÖV
BabyCafé 0-1,5 år med vuxen Mer info sid 20.
Onsdagar kl 9.00-11.30. 
Fika 20:-/familj. Ledare Gunilla Hinterlach

Liten & Stor, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Torsdagar kl 9.00-11.30
Fika 20:-/familj. Ledare Gunilla Hinterlach

Gott & Blandat F-åk 1
Torsdagar kl 13.30-15.30. (Mellis ingår)
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Gott & Blandat åk 2
Måndagar kl 15.30-17.15. (Mellis ingår)
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Häng på åk 3-6
Tisdagar kl 14.30-16.30 (Mellis ingår)
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Enslövs Unga (EU) åk 6 och uppåt 
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal och mycket 
annat kul.
Fredagar kl 18.30-21.00
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

BARNKÖR
Åleds barnkör, åk 2-6
Tisdagar kl 14.30-15.30
Kontakt: Birgitta Eliasson
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Foto: Alex Giacomini/Ikon

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Unga gunget åk 1-3
Barnkör där vi sjunger och lär oss mer om sång och musik 
genom lek och spännande redskap. 
Under terminen blir det både kördag och luciatåg. 
Tisdagar kl 16.15-17.00
Kontakt Anna Marmvik

Sång/musikgrupp 13 år och uppåt
Häng med i vår sång/musikgrupp för dig som gillar att 
sjunga eller spela instrument. 
Vi sjunger och spelar pop, gospel m.m. 
Torsdagar kl 16.45-18.00 udda veckor
Låter det intressant? Hör av dig till Alex Moberg eller 
Anna Marmvik.
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Återblick från 
barnverksamheten 
Lite mer än en termin har gått när vi inte 
fått ha våra barngrupper som vanligt, 
det har gjort att vi har fått tänka om. 
Och under denna tid har vi fått lära kän-
na våra kyrkråttor Affe och Essie som 
nyfiket har varit och hälsat på i våra kyr-
kor. Där har de fått lära sig om dopet, 
ljusets innebörd och vi har fått lära oss 
lite om dem. 
   Vi har fått sjunga (och dansa) tillsam-
mans på andra sätt, pysslat hemma och 
kanske fått umgåtts med kompisarna via 
datorn och olika spel istället. 

BabyCafé - va é de? 
BabyCafé’ 0-1 år i Enslövs församlingshem 
onsdagar kl 9.00-11.30
Till dig som är förstagångsförälder. En mötesplats för 
bebisar, små barn och vuxna. 
BabyCafé är en öppen verksamhet som inte kräver någon 
föranmälan, det är bara att komma hit när du vill och kan.
På baby kaféet kan du sjunga småbarnssånger och ibland 
har vi baby-rytmik. Vi fikar, pratar och umgås och delar 
erfarenheter. 
Du väljer själv hur länge du vill stanna och när du vill 
komma. Fika 20 kr. Ledare Gunilla Hinterlach

   Denna termin fixade vi även tipspro-
menader så man kunde vara ute och 
gå och även få lära sig lite nya saker. 
Frågorna var uppsatta runt våra förs-
amlingshem och kyrkor och var väldigt 
uppskattade av våra äldre!
   Sen kom våren, vaccinet och lite värme 
och vi fick börja träffas igen, om än i lite 
mindre grupper. Men vi kunde i alla fall 
starta upp barngrupperna och äntligen 
se varandra igen! Några gånger hann vi 
träffas innan sommaren stod för dörren 
med grönskande träd och varma dagar. 
Olika avslut blev det i de olika grupper-
na men oj så kul vi alla hade!

   Vi hoppas ni har haft en 
underbar sommar med sol, 
värme, glädje, gemenskap 
och glass i stora lass!

Varma hälsningar från alla 
musiker och pedagoger

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

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

vandrar
Nät-
CHATTEN
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konfirmander 2021

Foto: Studio Strandh

Foto: Alex Moberg

Konfirmander
Oskarström

Konfirmander
Enslöv

Konfirmander
Gruppen ”Omega sportlov” 
Getinge och Harplinge

Foto: Studio Strandh
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Skriv under namninsamlingen på 
svenskakyrkan.se/act/act4climate

KLIMATKAMPANJ 2021

KLIMATRÄTTVISA NU! 
Vi lever alla under samma himmel och på samma jord.

Jourhavande 
 PRÄST

TELEFON 112

CHATT

DIGITALT BREV

AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD

www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

En del av Svenska kyrkans själavård

SK
20
29
7

 Jourhavande

 PRÄST
 AKUT SAMTALS- OCH KRISSTÖD
 En del av Svenska kyrkans själavård

 www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Kampanjen om klimaträttvisa 
inför COP26 

Många av de partner och rättighetsbärare Act Svenska 
kyrkan arbetar tillsammans med är vittnen till de klimat-
förändringar som drabbar människor nu, idag. Voya James 
från Sydsudan är en av alla dessa vittnen:

En bön från Sydsudan
Gud, hjälp oss att använda vår visdom så att vi tar hand 
om vår jord, så att vi kan vara ansvarsfulla människor som 
bryr oss om mänskligheten och de kommande generati-
onerna när vi njuter av den natur du skapade för oss alla. 
Vi är alla beroende av en hälsosam jord för vår 
överlevnad.
     Voya James

Bristen på mat gör att till och med löv samlas in som ett extra tillskott i 
hushållen. Ett minst sagt riskfyllt arbete för de barn som klättrar upp i 
träden för att plocka löven.
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PERSONALNYTT
Ny personal:
Gustav Ekström träder in som vikarie 
för Stine Litte under hennes föräldra-
ledighet. Gustav kommer närmast 
från en tjänst som barn- och ung-
domsledare i Halmstad församling. 

Getinge-Oskarströms pastorat 
kan stolt konstatera att den 
nya ceremoniplatsen på Ens-
lövs kyrkogård är en av fina-
listerna till årets arkitekturpris i 
Halmstad kommun 2021.

– Detta känns extra roligt då projektet 
grundar sig i en dialog med församlin-
gen samt att vi eftersträvat att an-
vända oss av lokala hantverkare och 
entreprenörer, säger fastighets- och 
kyrkogårdschefen Kjell Helgesson.
Halmstads arkitekturpris delas ut var-
je år till ett byggnadsprojekt i Halm-
stads kommun. Tanken med priset är 
att uppmärksamma och lyfta fram 
nya spännande projekt i kommunen, 
att belöna de som lagt ner det lilla 
extra på att få ett gott resultat. Det är 
allmänheten som röstar och vem som 
vunnit var ännu inte klart när denna 
tidning gick i tryck.

Enslövs kyrkogård – finalist till årets Arkitekturpris
INFORMATION

Har ni skjutit upp dopet?

Har du koll på runstenen i 
Kvibille kyrkas yttervägg? 
”Eve och Torgöt lade stenen över 
Torlak. Gud hjälpe hans själ”. Dessa 
ord står inristade på runstenen som 
är inmurad i korets södra yttervägg 
och vars ordformer tyder på att det 
var engelska missionärer som först 
verkade på orten.

   Detta är ett exempel på den infor-
mation du kan hitta i våra kortfattade 
informationsbroschyrer om kyrkorna 
i vårt pastorat. Du hittar dem i entrén 

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

till respektive kyrka. Men du kan även 
få lite information om våra kyrkor i 
digital form. En del av våra ”Visste 

Gustav Ekström,  vik 
barn- och ungdoms-
ledare i Getinge och 
Kvibille.

Pandemin kanske har inneburit att ni 
hoppat över dopet, men kom ihåg att 
det aldrig är för sent att döpas. 
   Bra att känna till är dessutom att vi 
har dopklänningar i olika storlekar 
som vi lånar ut.
    Mer information om dopet kan du 
hitta på vår hemsida: www.svenska-
kyrkan.se/getinge-oskarstrom/dop

du att”-filmer handlar om detta. Du 
hittar dem på vår hemsida under Våra 
kyrkor och kapell.

Foto: Kjell Helgesson

Foto: Magnus Aronson/Ikon
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GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT


