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EN TIDNING FRÅN DIN KYRKA

ODR Samhällsinformation



Julen är en tid som 
för många förknip-
pas med glädje och 
det som är positivt. 
Men just under 
denna tid återkom-
mer ACT Svens-
ka kyrkan med 
julkampanjer som 
påminner oss om 
människors olika 
livsförutsättningar. 
Vad tänker du om 
detta?
– Jag tänker att vi 

nog behöver påminnelsen i juletid när mycket också hand-
lar om konsumtion. Vi spenderar väldigt mycket pengar 
på julklappar till varandra, då kan vi även passa på att ge 
något till någon vi inte känner.

Vad ni har gjort för någon av dessa 
minsta, det har ni gjort för mig.

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

Öppettider expedition & växel  
för bokning av 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. 

SAMTAL MED ANN-SOFIE

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 Ceremoniplatsen på Enslövs kyrkogård. 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Ge en julklapp till 
någon du inte känner

Ann-Sofie Orrdal, Präst

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Jag skulle också vilja säga att temat för insamlingen passar 
väl in i berättelserna kring julen.

Hur menar du då?
– Det knyter väldigt väl till legenden om Lucia. Lucia som 
hävdade rätten till sin tro och rätten till sin kropp. Sedan 
har vi Jesus-barnet i krubban påminner oss om att alla 
föds oskyddade in i världen.

Det märks att du känner ett personligt engagemang för 
ACT:s insamlingar, varför?
– Det är viktig att lyfta fram nöden i världen och att vi kan 
göra något åt saken. Det är också ett sätt att omsätta tro 
till handling. 
ACT Svenska kyrkan kan påverka när vi samarbetar med 
kyrkor välden över. Och gåvorna kommer fram och gör 
nytta. Arbetet är långsiktigt tack vara lokala samarbets-
partners världen över.

Vad skulle du vilja säga till den som har möjlighet att 
lägga sitt bidrag till julinsamlingen?
– Att ge en gåva till ACT:s julinsamling är att göra något 
bra för mänskligheten. Det handlar om ett arbete för mer 
rättvisa samhällen där flickor och kvinnor kan göra sina 
egna val. Fördelen är dessutom att när insatser riktas på 
flickor och kvinnor hjälper det ofta fler. Utbildar man och 
hjälper en kvinna i en familj spiller det ofta över till hela 
familjen, inte minst barnen.

Utifrån det vi pratat om nu, finns det någon textrad i 
Bibeln som du tycker passar bra?
– Då tänker jag på det Jesus säger i Matteusevangeliet 
(Matt 25:40):

Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som 
miljontals flickor drabbas av. Kan du berätta lite mer om 
temat?
 – Vi tänker att traditioner bara är positivt, men så är det 
inte överallt. Många gånger drabbar traditioner flickor 
bara för att de är flickor. De gifts bort redan som barn, de 
könsstympas och dessutom är det många som undanhålls 
rätten att utbilda sig.
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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 mars-maj och delas ut i  
slutet av februari. 

SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021 :  


/ svenskakyrkan.se/act



VÄLKOMMEN PÅ LUNCH!
Soppluncher i Oskarströms 
församlingshem 
Tisdag kl 12.30, 40 kr. 8/2, 22/2, 8/3. 
Anmälan senast kl 12 fredagen före 
varje lunch till Marie-Louise Paulsson 
035-192408.

Luncher i Enslövs församlingshem
Onsdag kl 12.30, 60 kr. 2/2, 16/2, 2/3.
Anmälan senast måndagen före varje 
lunch till Elisabeth Johansson 
035-192414.

JULLUNCHER 200 kr

30/11 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. Syföreningen arrangerar lotteri.
Anmälan till Elisabeth Johansson 
035-192414 senast den 2/12.

Soppluncher i Kvibille församlingshem
Onsdag kl 12.30, 40 kr. 9/2, 23/2, 9/3. 
Anmälan senast måndagen före varje 
lunch till Åsa Stockenberg 
035-192404.
Du kan inleda med att lyssna på 
musik i kyrkan kl 12.00 1/12, 9/2, 9/3.

Luncher i Getinge församlingshem
Tisdag kl 12.30, 60 kr. 23/11, 1/2, 
15/2, 1/3. Anmälan senast kl 12 
fredagen före varje lunch till Åsa 
Stockenberg 035-192404.
Du kan inleda med att lyssna på 
musik i kyrkan kl 12.00 23/11, 15/2.

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:  
4/12, 5/2, 5/3. Anmäl senast  
onsdagen före till Marie-Louise 035-
192408 eller marie-louise.paulsson@
svenskakyrkan.se
Kvibille församlingshem: 27/11, 19/2.
Anmäl senast onsdagen före till Åsa 
Stockenberg 035-192404 eller asa.
stockenberg@svenskakyrkan.se

SY! STICKA! HANTVERKA!
Enslövs kyrkliga syförening 
Årsmöte 9/2 kl 14.00 i Enslövs 
församlingshem. Info Lena Larsson 
076-847 36 65.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp 
träffas i Kvibille församlingshem  
tisdagar jämn vecka kl 09.30–11.30 
med start 11/1.

Oskarströms Stick och virk träffas i 
församlingshemmet torsdagar udda 
veckor kl 14.00–16.00 med start 20/1.

Oskarströms kyrkliga syförening 
träffas i församlingshemmet onsdagar 
jämna veckor kl 14.00–16.00 med 
start 26/1.

Skavböke kyrkliga syförening träffas 
18/1 och 15/2. Olika platser. Info 
Anette Palm Pettersson 070-693 83 18.

ÄLDREBOENDEN
Begonian i Getinge
Andakt 14.30: 21/12, 11/1, 8/2 och 8/3
Mossen i Oskarström
Andakt, fritidslokalen 14.00: 9/12, 10/2.
Oskarströms äldreboende
Andakt, matsalen 14.00: 1/12, 8/12, 
15/12, 12/1, 19/1, 26/1, 2/2, 9/2, 16/2, 
23/2, 2/3.
Åleds Servicecentrum
Julafton 10.00: Andakt med sång av 
Nya Vänner. 
Andakt 15.00, inleds med fika 14.30: 
9/12, 20/1, 3/2, 17/2, 3/3.

ÖPPET HUS MED MERA  
Fikat vid våra aktiviteter 20:- 

Getinge församlingshem 
ÖPPET HUS. Tisdag kl 14.00 
30/11, 25/1, 22/2 och 22/3.

Kvibille Församlingshem:  
VINTERCAFÉ gemenskap och fika. 
Onsdagar kl 14.00 – 16.00 
8/12, 2/2, 2/3.

Vintercaféet 2/2: ”U 137 – 40 år sedan” 
Fallskärmsjägaren Sören Ljungek 
berättar utifrån egna upplevelser om 
händelserna i Gåsfjärden.

Vintercaféet 2/3: ”Allsångsstund” 
tillsammans med Michael Franzén 
och Helena Palm. 

Slättåkra kyrka:  
VINTERCAFÉ gemenskap och fika.
Onsdagar kl 14.00 – 16.00 
19/1, 16/2.

Enslövs församlingshem 
FÖRELÄSNING 
Onsdagen 9/2 kl 18.30. 
Irja Forsman, diakon, berättar om 
sina erfarenheter av ett liv med bipol- 
aritet, självskadebeteende och emotio-
nellt instabil personlighetsstörning. 

 
Oskarströms församlingshem 
KOM&SJUNG! 
Tisdagar kl 14–16 med start 18/1, har 
vi allsång. Välkommen att delta. Inga 
förkunskaper, ingen anmälan, bara 
sång och glädje samt fika! 
Ledare Ulrika Ekengren

MÖTESPLATSER / AKTIVITETER

Du tillhör en församling men är 
alltid hjärtligt välkommen på  
aktiviteter i hela ditt pastorat!
Behöver du beställa kyrktaxi till 
våra aktiviteter? Se info längst  
ner på sidan 2.

SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

JULINSAMLINGEN 2021 :  


/ svenskakyrkan.se/act



Gudstjänster i 
våra kyrkor

Söndag 28 november 1advent
Kvibille kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Kyrkokören & Prim-Oktavkören medverkar
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarskören medverkar
Enslövs kyrka kl 15.00 Gudstjänst, 
Enslövskören medverkar
Getinge kyrka kl 16.00 Gudstjänst, 
Kyrkokören medverkar
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst
Sånggrupp medverkar

Söndag 5 dec 2 advent
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Rävinge kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Kyrkokören medverkar. En musik-
gudstjänst med mycket julstämning!
Oskarströms kyrka kl 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.

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 
gästande 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 även 
uppdaterad via våra andra kanaler.

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

Söndag 12 december 3 advent
Mer info sid 5
Enslövs kyrka 14.00 Luciagudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Luciagudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Luciagudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Luciagudstjänst

Söndag 19 december 4 advent
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Kvällsmässa
Cellosolist Lisa Reuter
Skavböke kapell 17.00 Julmusikgudstjänst. 
Sånggrupp medverkar. Syföreningen 
serverar glögg utanför kapellet 16-17.

Fredag 24 december Julafton
Getinge kyrka 10.00 Julbön
Ungdomar medverkar med sång och musik.
Oskarströms kyrka 10.00 Levande krub-
ba. Kyrkans Ungdom medverkar
Enslövs kyrka 11.00 Samling vid krubban
Enslövs kyrka 16.00 Julbön
Kvibille kyrka 23.30 Midnattsmässa
Sångsolist Agnes Bryntorp

Lördag 25 december Juldagen
Enslövs kyrka 07.00 Julotta
Oskarströms kyrka 07.00 Julotta
Oskarskören medverkar
Rävinge kyrka 07.00 Julotta
Delar av Kyrkokören medverkar
Skavböke kapell 16.00 Julgudstjänst
Sånggrupp medverkar

Söndag 26 december Annandag jul
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 15.00 Julgudstjänst
Sång och musik med pastoratets 
ungdomsmusikgrupper.
Enslövs kyrka 17.00 Musikgudstjänst
Julsånger. Enslövskören medverkar.
Fredag 31 december Nyårsafton
Kvibille kyrka 16.00 Nyårsbön
Kyrkokören medverkar
Skavböke kapell 16.00 Nyårsbön
Sånggrupp medverkar

Lördag 1 januari 2022 Nyårsdagen
Getinge kyrka 15.00 Gudstjänst
Solist Anna Rosengren.
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Enslöv

Söndag 2 januari Sönd. efter nyår
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Oskarström och Enslöv
Rävinge kyrka 16.00 Mässa

Foto: Robert Kneschke /Mostphotos/Ikon
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Torsdag 6 januari Trettondedag jul
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 14.00 Gudstjänst.
Sång av Nya Vänner. Syföreningen  
bjuder in till fika efter gudstjänsten.
Kvibille kyrka 16.00 Gudstjänst
Kyrkokören medverkar
Oskarströms kyrka kl 17.00 Mässa

Söndag 9 januari 1 efter trett.dagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kykra 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Söndag 16 januari 2 efter trett.dagen
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 23 januari 3 efter trett.dagen
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 17.00 Andrum
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
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FAMILJEGUDSTJÄNTER PÅ 
KYNDELSMÄSSODAGEN 
6/2
Getinge kyrka kl 10.00 Familjegu-
dstjänst med barnkören. Vi delar ut 
Dopänglar och tänder ljus för alla 
nydöpta. Fika i kyrkan efteråt.

Enslövs kyrka kl 11.00 Utdelning av 
dopänglar till alla som döpts under 
det gångna året. Fika serveras efteråt.

KVÄLLSANDAKT I ENSLÖV 
OCH OSKARSTRÖM 
Kort nattvardsgudstjänst mitt i veckan.
Enslövs kyrka
Onsdagar kl 18.00: 1/12, 15/12, 12/1, 
26/1, 9/2. 
Oskarströms kyrka
Torsdagar kl 18.00: 2/12, 16/12, 13/1, 
27/1, 10/2.

Med inspiration från England 
fortsätter vi att testa ett nytt 
sätt att fira gudstjänst mitt i 
veckan. 
Vi träffas i Oskarströms församlings-
hem, 8/12, 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 
11/5.
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.
                          
Varmt välkomna till en stund i gemen-
skap! Kontakt: Anna Marmvik

Söndag 30 januari 4 efter trett.dagen
Kvibille kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Taizé-mässa
Enkel nattvardsgudstjänst med meditativ 
musik och levande ljus.

Söndag 6 februari Kyndelsmässodagen
Mer info ser du här bredvid.
Getinge kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Kvibille kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Familje-
gudstjänst

Varmt välkommen 
till våra  

Gudstjänster!

JULSTÄMNING 
5/12 kl 16.00 Rävinge kyrka 
En musikgudstjänst med mycket  
julstämning! Kyrkokören medverkar. 

”SJUNG IN JULEN”
16/12 kl 19.00 Slättåkra kyrka
Välkommen till oss för att få lite 
julstämning och lyssna på härliga 
julsånger!
Medverkar gör Kyrkokören/”Julkö-
ren” och Rasmus Ringborg, solist.

LUNCHMUSIK
1/12, 9/2, 9/3 kl 12.00 Kvibille kyrka. 
Alla tillfällen i samband med 
luncherna i församlingshemmet.

15/2 kl 12.00 i Getinge kyrka. Innan 
lunchen i församlingshemmet.

Du är givetvis hjärtligt välkommen att 
lyssna på lunchmusiken även om du 
inte bokat in dig för luncherna.

Musik i våra kyrkor

LUCIAGUDSTJÄNTER
12/12
Enslövs kyrka 14.00 Barnverksam-
heten medverkar med teater. Fika i 
församlingshemmet efteråt. 

Getinge kyrka 16.00 Traditionsenligt 
Luciatåg med levande ljus. Barnkörer, 
Ungdomskör och Kyrkokören medver-
kar. Martin Alling ackompanjatör. 

Kvibille kyrka 16.00 Luciatåg med 
Prim och Oktavkören. 

Oskarströms kyrka 17.00 Luciatåg 
med barn från barnverksamheterna. 
Fika i församlingshemmet efteråt.

Kvibille kyrka 14.00 Prim-Oktavkö-
ren medverkar. Nydöpta inbjudes att 
tillsammans med anhöriga hämta sin 
dopängel.

Oskarströms kyrka 17.00 Utdelning 
av dopänglar till alla som döpts under 
det gångna året. Fika serveras efteråt.

Söndag 13 februari Septuagesima
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 20 februari Sexagesima
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 27 februari Fastlagssöndagen
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Kyrkokören medverkar
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 17.00 Andrum

Onsdag 2 mars Askonsdagen
Getinge kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

Söndag 6 mars 1 i fastan
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Mässa
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Valdeltagandet gick upp i  
Getinge-Oskarströms pastorat

När kyrkovalet summerats kvällen den 19 sep-
tember kunde det konstateras att valdeltagandet i 
pastoratet gått upp. Uppgången var inte jättestor, 
men med tanke på att det nationella valdeltagandet 
gått ned är det positivt resultat.

Valet till kyrkofullmäktige innebär följande mandatför-
delning, tidigare antal inom parentes: Socialdemokraterna 
6 mandat (6), Gemensam Kyrka i Getinge-Oskarströms 
Pastorat 8 mandat (tidigare två listor hade 4 mandat var), 
Getinge-Rävinge Församlingsallians i Getinge-Oskar-
ströms pastorat 4 mandat (5), Kyrkans Väl i Getinge-Os-
karströms pastorat 4 mandat (4), Sverigedemokraterna 3 
mandat (2).

Valberedningen jobbar nu med att ta fram förslag till 
vilka som ska sitta i kyrkorådet samt fördelning av övriga 
uppdrag.

En lyckad quizkväll!
Stort tack till Apoteket, Biografen, Bykokerskan, Ica Os-
karström och alla privatpersoner som donerade lotterigå-
vor till quizkvällen den 26/10. Det blev en fantastisk kväll 
och pengarna gick till OIS tjejfotboll. 

   /Församlingsrådet i Oskarström

INFORMATION

PERSONALNYTT
Ny personal:
Oliver Wahlstedt är sedan i somras 
vikarierande kyrkvaktmästare i 
Enslöv och Oskarström.

OBS! Val till församlingsråden
Fler val återstår! Ta chansen och föreslå namn till 
församlingsrådet i din hemförsamling.
Församlingsråden är församlingsbornas egna forum för 
stöd och utveckling till de verksamheter som Svenska 
kyrkan bedriver där just du bor. I vårt pastorat har vi fyra 
församlingsråd. Dessa väljs av kyrkofullmäktige vartannat 
år. Under vintern har du möjlighet att föreslå vilka per-
soner du tycker borde finnas med som stöd för kyrkans 
verksamhet där du bor. 

Det är kyrkofullmäktiges valberedning som ansvarar för 
att ta fram förslag på namn. En mycket viktig del i detta 
arbete är att du, som församlingsbo, lämnar in förslag 
på namn till valberedningen. Namn på personer som du 
tycker kan vara till gagn för kyrkans verksamhet i ditt 
närområde. 

Vi återkommer i våra andra kanaler med information om 
hur och var du föreslår namn till församlingsråden.

Hur digitalt blir pastoratet 
efter pandemin?
Under pandemin tog vi steget ut i den digitala värl-
den. När ni i våra församlingar inte kunde komma till 
oss var digitala sändningar och filmer en del av vårt 
sätt att istället komma ut till er.

Vi tar med oss lärdomar av pandemin och ska försöka att 
fortsätta med en del vi gjort under denna tid även i framti-
den. När vi nu är tillbaka i en tillvaro där vi har möjlighet 
att bjuda in till gudstjänster och aktiviteter är det samti-
digt en fråga om tid och resurser som ska räcka till. Vår 
ambition är att till och från erbjuda en digital sändning 
och lite korta filminslag, men här och nu väljer vi främst 
att lägga fokus på glädjen i att åter kunna träffas utanför 

FAKTA: Nationellt valdeltagande: 17,44%, (2017: 19,08%). 
Valdeltagandet i Getinge-Oskarströms pastorat: 
19,40% (2017: 19,02%).

de digitala skärmarna. I denna tidning hittar du många 
exempel på det som händer våra församlingar. Hjärtligt 
välkommen!
   /Joachim Franzén, tf kyrkoherde

Bild från en digital gudstjänst med Bo Lindbladh.

TIPS! Sök på getinge-oskarström på 
Youtube så hittar du våra filmer, gammalt 

och nytt: Hälsningar, Veckans psalm, 
barnsånger med mera.
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Målsättningen är en effektiv och 
långsiktigt hållbar fastighetsförvalt-
ning som bidrar till funktionella 
lokaler för kyrkans olika verksam-
heter, lägre påverkan på klimat och 
miljö, och som samtidigt frigör viktiga 
resurser.

Beslutet innebar bland annat att varje 
församling eller pastorat ska upprätta 

Svenska kyrkan ser över sitt fastighetsinnehav
Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, tog 2016 beslut om att kartlägga och se 
över kyrkans totala fastighetsinnehav. En viktig orsak till denna översyn är de ekonomiska 
effekterna av att antalet medlemmar successivt blir färre. Det är ohållbart att så stor del av 
avgiftsmedlen går till förvaltning av byggnader.

en lokalförsörjningsplan. I det arbe-
tet görs en analys av hur lokalerna 
utnyttjas, deras ändamålsenlighet, 
hur kraven på underhåll ser ut och 
hur kostnaderna beräknas utvecklas 
på sikt. Planen är också ett värdefullt 
stöd i arbetet med att vårda och un-
derhålla det som är vårt gemensamma 
kyrkliga kulturarv.

NATIONELLA FAKTA: Svenska 
kyrkan äger närmare 20 000 
byggnader, varav cirka 3 000 är 
skyddade kyrkobyggnader enligt 
kulturmiljölagen. 2017 stod kost-
nader för drift och underhåll av 
fastigheter för drygt fyra miljarder 
kronor, eller 24 procent av Svenska 
kyrkans totala kostnader.

Vinnaren av arkitekturpriset
– bevis på behovet av platser med andlighet
Ceremoniplatsen på Enslövs 
kyrkogård har blivit en unik 
och uppskattad plats, så upp-
skattad att den vunnit Halm-
stad kommuns arkitekturpris.

Det stod mellan tre kandidater och 
när allmänheten fått säga sitt visade 
det sig att ceremoniplatsen fått det 
största gillandet. Vid en ljuständ-
ningsandakt på Enslövs kyrkogård 
under allhelgonahelgen överlämnades 
utmärkelsen till stolta företrädare för 
Getinge-Oskarströms pastorat.

– Det känns extra roligt då detta 
projekt grundar sig i en dialog med 
församlingen. Med hjälp av Whites 
processledning och lokala entreprenö-

rers kunskaper, har resultatet blivit 
väldigt bra, säger kyrkogårdschefen 
Kjell Helgesson.

Ceremoniplatsen, som invigdes för 
ett år sedan, är skapad för att ge 
upplevelsen av ett stillsamt kyrkorum 
utomhus. Den är tänkt att användas 
för utomhusbegravningar men även 

för dop och vigslar – en plats för både 
gamla och nya minnen.

En av många som var på plats på 
kyrkogården när utmärkelsen offent-
liggjordes var Linda Andersson, född 
och uppväxt i Åled. Vi passade på att 
fråga hur hon upplever denna nya del 
av Enslövs kyrkogård:
– Det har blivit väldigt fint och är ett 
bra tillskott till kyrkogården. Det är 
en annan form av plats att gå till än 
en traditionell grav.

Halmstads arkitekturpris delas årligen 
ut till ett byggnadsprojekt i Halmstads 

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.

– Jag ser det här som ett bevis på att 
människor behöver av denna form av 
platser, att det finns ett behov av and-
lighet. Hur vi väljer att utforma dessa 
platser och vilka känslor de väcker är 
viktigt. Denna utmärkelse visar att vi 
är på rätt väg, säger tf kyrkoherden 
Joachim Franzén.

Text & foto Dag Gustavsson

Det är en annan 
form av plats att gå 

till än en traditionell grav.

„
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Församlingshemmet kan bli lägenheter
Församlingshemmet i Slättåkra kan komma att byggas om till lägenheter. När pastoratet kollat över 
fastigheter och verksamhet har slutsatsen blivit att behovet förändrats, men att nya möjligheter 
samtidigt kan skapas.

Förslaget är att fastigheten görs om 
till fem tillgänglighetsanpassade lägen-
heter samt en mindre gemensamhets-
lokal som ska vara bokningsbar av de 
boende och församlingen. 
– Det är ett svårt beslut för det är 
naturligt att det kan uppfattas ne-
gativt när vi väljer att lägga ner ett 
församlingshem. Vi vill ta hänsyn till 
bygden, men vi måste göra någonting 
som är hållbart både för vår ekonomi 
och vår verksamhet, säger kyrkorå-
dets ordförande Arne Andersson och 
fortsätter:
– Nu har vi samtidigt en positiv lös-
ning som innebär att vi kan bidra med 
något annat till byn. Istället för ett hus 
som ofta är tomt kan vi erbjuda nya 
boenden.

LOKALA FAKTA: Pastoratet för-
valtar idag sju kyrkobyggnader, fem 
församlingshem och tolv ekonomi- 
och bårhusbyggnader.

De finansiella förutsättningarna 
för drift och underhåll av pasto-
ratets församlingshem bygger, 
uteslutande, på de inkomster pasto-
ratets medlemsavgifter bidrar med 
(Kyrkoavgiften). detta till skillnad 
från ekonomibyggnader och bårhus 
som finansieras genom begravnings-
avgiften. kyrkobyggnader finansi-
eras främst genom kyrkoavgiften
och delvis statliga bidrag, via stiften.

om utredandet leder fram till 
klartecken att bygga om försam-
lingshemmet till lägenheter kan en  
byggstart planeras till hösten 2022.

konstaterat att tillgången till ett stort 
församlingshem inte är avgörande 
för att bedriva en verksamhet som till 
och med skulle kunna öka. I byn finns 
andra lokaler där man kan bedriva 
verksamhet och vid behov av större 
samlingar, exempelvis vid begravnin-
gar, så är avståndet till Oskarström 
och Kvibille inte stort.
– För att den befintliga verksamheten 
ska fungera har vi dessutom sedan 
tidigare byggt om och ställt i ord-
ning lokaler i kyrkan för att det ska 
fungera med mindre sammankomster 
av mer social karaktär, så som de 
pågående höstkaféerna, säger fastig-
hetschefen Kjell Helgesson.

Fördelen med kyrkan i Slättåkra är att 
den har varit enkel att anpassa, utan 
att påverka kyrkorummet nämnvärt, 
för utrymmen där sociala aktiviteter 
kan genomföras. Förutom två rum på 
”markplan” finns nu också ett ljust 
och trevligt utrymme på orgelläktaren.
Vad gäller utbudet har pastoratet 
redan ökat de sociala mötesplatserna 
både i Kvibille och Slättåkra. För att 
skapa tillgänglighet erbjuds kyrktaxi.
– Målet är att hela tiden förstärka 
kyrkans närvaro på varje ort, men det 
uppdraget behöver inte ligga i antalet 
fysiska byggnader, säger Kjell Helges-
son.

Innan det eventuellt kommer att 
hända något med församlingshemmet 
i Slättåkra återstår det dock några 
moment. Först på tur står dialog med 
kommunen om plan-och bygglovsfrå-
gor för fastigheten. Idag har fastighe-

Ritningen är ett förslag på hur byggnaden 
skulle kunna se ut med en tillbyggnad där 
den nuvarande entrén är.

Målet är att hela 
tiden förstärka 

kyrkans närvaro på varje 
ort, men det uppdraget 
behöver inte ligga i anta-
let fysiska byggnader.

„
Ett motsatt argument skulle kunna 
vara att pastoratet istället borde satsa 
på mer verksamhet för att motverka 
att församlingshemmet står tomt. Men 
även detta resonemang har testats i 
kyrkorådet som konstaterat att det 
tyvärr inte finns underlag för att 
skapa detta i en by och församling av 
Slättåkras storlek. Förutsättningarna 
förändrades dessutom mycket när 
skolan stängdes. Samtidigt har man 
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Församlingshemmet kan bli lägenheter

Vi måste våga 
ändra på något i 

vårt pastorat och det här 
förslaget känns positivt 
eftersom vi tillför något 
nytt.

„

ten en detaljplan som inte tillåter bo-
städer och av den anledningen måste 
det klargöras om planändring krävs.

varje del och skulle det visa sig att 
idén faller gör kyrkorådet en ny 
bedömning om vad vi ska göra med 
fastigheten, säger Kjell Helgesson.

Går allt igenom så att Slättåkra 
församlingshem blir lägenheter är det 
samtidigt inte unikt att ett pastorat 
blir förvaltare av bostäder, Svenska 
kyrkan är en stor fastighetsinneha-
vare. Att erbjuda tillgänglighetsanpas-
sade boenden kan dessutom ses som 
en del av kyrkans diakonala uppdrag.
– Vi måste våga ändra på något i vårt 
pastorat och det här förslaget känns 
positivt eftersom vi tillför något nytt, 
avslutar Arne Andersson.

Text & foto Dag Gustavsson

Steg två i processen är att begära in 
anbud från olika byggföretag för att 
se om det är ekonomiskt möjligt att 
genomföra ombyggnationen. Slutligen 
vill pastoratet göra en undersökning 
av intresset för att hyra bostäderna, 
ett utskick kommer att göras till bo-
ende i Slättåkra med omnejd.
– Kyrkorådet ska uppdateras efter 

Under året har den nya vaktmästarbygg-
naden i Slättåkra färdigställts.
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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. Vissa grupper är tyvärr fulla, 
men det går att ställa sig i kö. 
Information om våra olika grupper hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom 
 Vi startar vecka 3 med uppehåll för sportlov och påsklov.

Efter jul-
uppehåll,

start 
v.3

Tacksägelsedagen
 
På tacksägelsedagen i Kvibille kyrka firades skörde-
gudstjänst. Barnkören medverkade och skördealster 
såldes till förmån för Världens Barn. Det samlades in 
3110 kr.
   Det var även bibelutdelning till församlingens 
6-åringar. Barnen i grupperna hade tillverkat ljuslyk-
tor i trolldeg.

Konfirmandläger
 
I höst har vi varit på läger i Bankeryd med våra konfirmandgrupper. Förutom undervisning och diskussioner om tro och 
liv blev det även en del teambuildings-lekar. På bilderna syns grupperna från Oskarström och Enslöv.

Foton: Alex Moberg
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Många barn på Barnkördagen 2021 
 
På höstlovet, tisdagen den 2 november, samlades nästan 50 barn ifrån hela pastoratet till en barnkördag i Getinge!
Temat i år var de fyra årstiderna. Även julen och påsken vävdes in. Det var en dag som bjöd på mycket sångarglädje och 
skaparlust. Vi avslutade i Getinge kyrka och sjöng alla sångerna för föräldrar, syskon och vänner.
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En dag 
med sång, 

lek och 
pyssel
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#funkisfest22
#svenskakyrkanmittibruset

Fredag 11 februari 2022 genomförs 
Funkisfestivalen på Najaden. Fun-
kisfestivalen är en musiktävling för 
människor med intellektuell funk-
tionsvariation och vinnarbidraget får 
senare representera Halmstad i en 
nationell final i Stockholm. Svenska 
kyrkan runt om i Halmstad kommun 
är samarbetspartner till detta evene-
mang kring glädje, hoppfull männis-
kosyn och mångfald.

Julafton i gemenskapJulafton i gemenskap

24 december24 december

kl. 13-17kl. 13-17

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

Du/ni är välkomna till Pensionat Lundåkra där 
Karin bjuder in till julfirande med mat och tomte 
och klappar. Prästen Ann-Sofie Orrdal  
medverkar och läser julevangeliet.

Allt är gratis.  OBS! Begränsat antal platser. 

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

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

Kyrkskjuts beställs på 035-661 11

Gillar du att sjunga julsånger, men får 
inte tiden att räcka till att vara med i 
en kör varje vecka?!

Nu finns möjligheten att vara med 
och sjunga in julen i Slättåkra kyrka 
den 16 december kl 19.00!

Vi övar tillsammans med Kyrkokören 
fyra torsdagar kl 19-21 i Kvibille 
församlingshem 25/11, 2/12, 9/12. 
Den 16/12 övar vi tillsammans med 
solisten innan konserten.

Hoppas att just Du vill vara med  
och sjunga med oss i jul!
Anmäl dig snarast till 
Helena 035-192432
helena.palm@svenskakyrkan.se

Vad känner du till om  
takmålningarna i Rävinge kyrka?
Det vackra innertaket har dekorer-
ats av målarmästare Johan Blomberg 
1774. Av målningarna som föreställer 
helvetet kan man i dag enbart se vissa 
delar eftersom de skyms av orgeln. 
Det är känt att Johan Blomberg även 
dekorerat kyrktaken i Getinge, Kvibil-
le och Holm – av dessa är det enbart 
målningarna i Rävinge och Kvibille 
som finns kvar.

Detta är ett exempel på den informa-
tion du kan hitta i våra kortfattade in-
formationsbroschyrer om våra kyrkor. 
Du hittar dem i entrén till respektive 
kyrka. Men du kan även få lite infor-
mation om våra kyrkor i digital form. 
Korta filminslag finns på vår hemsida 
under Våra kyrkor och kapell.

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

Foto: Dag Gustavsson

Var med i vår Var med i vår 
julkör!julkör!

Halmstad 2022

Ta hand om dig  
och ta hand om  

varandra!

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN TRADITION

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon 

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

#BRYTENTRADITION
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/ 
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Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

                  I                     I    

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt
Allt är frid, stjärnan blid
Skiner på barnet i stallets strå
Och de vakande fromma två
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född

Stora stund, heliga stund
Änglars här slår sin rund
Kring de vaktande herdars hjord
Rymden ljuder av glädjens ord
Kristus till jorden är kommen
Eder är frälsaren född

Stilla natt, heliga natt
Mörkret flyr, dagen gryr
Räddningstimman för världen slår
Nu begynner vårt jubelår
Kristus till jorden är kommen
Oss är en frälsare född
     


