
 

            Allt som händer i advent & JulAllt som händer i advent & Jul

                      AKTIVTETER DÅ & SEDANAKTIVTETER DÅ & SEDAN
Möt Jacqueline, ny präst i pastoratet

 
 Enslöv  Getinge-Rävinge  Oskarström  Slättåkra-Kvibille
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EN TIDNING FRÅN DIN KYRKA

ODR Samhällsinformation

Energigivande läsningEnergigivande läsning



I och med 
advent börjar 
det nya kyr-
koåret. Kan 
du uppdatera 
oss på varför 
det är så?
– De stora

 kristna 
helgerna är 
uppbyggda 
i tre steg, 
förberedelse-
tid, firningstid 
och efterfir-

ningstid. Advent är en förberedelsetid och ordet i sig bety-
der ankomst, vi väntar på att någon ska komma. Många 
förknippar nog advents- och jultiden med förberedelse av 
allehanda slag, vi pyntar våra hem med adventsljusstakar 
och adventsstjärnor. De levande ljusen tänder vi var och ett 
för de söndagar som leder till julens firningsämne, Jesus-
barnets ankomst.

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. 
Obs! Den 23/12 och 30/12 är växeln stängd. 

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 DANIEL

Nära dig ges ut av Getinge-Oskarströms  
pastorat och distribueras som samhälls information  
till alla hushåll. 
Ansvarig utgivare Joachim Franzén 
Omslagsfoto Kristin Lidell/Ikon 
 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Så kan vi hantera 
vår oro

Daniel Borssén, Präst

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Denna advent och jul kan bli annorlunda beroende på 
höga elpriser. Har du några lugnande ord till den som 
känner oro?
– För det första: att känna oro är inget konstigt, utan är 
en reaktion på en ovanlig situation. Med det sagt finns det 
flera sätt att möta en oroskänsla. En bra utgångspunkt är 
att dela oro – med en vän, en bekant eller någon annan 
man har förtroende för. 
Ett annat sätt att möta oro är genom vägledande kunskap. 
Exempel på sådant är att pastoratet nyligen arrangerat 
föreläsningar om energirådgivning. Det tror jag också är 
en god grund för att på så sätt att öka förståelsen gällande 
praktisk energibesparing och hushållets ekonomi.

Inget ont som inte har något gott med sig, brukar man 
säga. Vad tänker du skulle kunna vara det goda utifrån 
vår utmaning med energin denna vinter?
– Situationen är, och kommer vara, påtaglig och svår för 
många hushåll. Det som blir tydligt är att det som berör 
dig också berör mig, vi får i detta kraftsamla för att kunna 
hjälpa varandra på de sätt vi förmår. 
Något gott kan vara att vi lär oss nya sätt att hushålla med 
det vi har.

Finns det någon text i Bibeln eller psalm du tycker passar 
bra utifrån det vi pratat om nu?
– För att knyta an till det jag nämnde tidigare gällande 
oroskänslor; tröst kommer med närvaro. Vi kan dela vår 
oro med Gud. Det får mig att tänka på psalm 768, hur vi 
genom livets alla skiften får vandra tillsammans med Gud:Vad betyder advent för dig personligen?

– Jag har sedan barnsben alltid uppskattat, och längtat 
efter, advents- och jultiden. Det har varit förknippat med 
förväntan och glädje. Med åren har denna glädje fortsatt 
att bo kvar inom mig, men det har mer tagit form av en 
stilla glädje. Det är annars så lätt att rusa fram i tillvarons 
alla göromål, också för egen del. Nu gör det mig gott att 
försöka vara i adventidstidens väntan. 
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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. 

Du omsluter mig på alla sidor och håller 
mig i din hand. Du omsluter mig på alla 
sidor och håller mig i din hand.
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Vi väljer att göra detta av tre skäl: 
För det första behöver vi hålla balans 
i kyrkans budget. För det andra vill vi 
ta det solidariska ansvaret för sam-
hällets gemensamma energisparande 
som leder till sänkt energipris. För 
det tredje anser vi att kyrkan ska vara 
ett föredöme och visa att det går att 
spara på skapelsens resurser.

I de kyrkor vi väljer att kallställda/
stänga sänker vi temperaturen till 11 
grader. Vi kommer vara mycket noga 
med att bevaka luftfuktigheten i kyrk-
orna för att säkerställa att interiör och 
inventarier inte tar skada.

Utöver nämnda åtgärder och prakt-
iska följder kommer temperaturen i 
övriga kyrkor och församlingshem att 
sänkas till 18 grader. 

Det är inget alternativ att enbart göra 
en kraftig sänkning av inomhustem-
peraturen de dagar vi inte använder 
kyrkan. Det ger inte den ekonomiska 
besparing vi behöver, men framför allt 
är en större variation i temperaturen 
inte bra för byggnaderna.

Om energipriset av någon anledning 
sjunker kraftigt under vintern får vi 
ompröva vårt beslut. Annars får vi se 
fram emot vårvärmen då vi åter kan 
använda alla våra kyrkor.
Förutom att spara på vår energiför-

Därför har vi kallställt tre kyrkor
För att stämma i bäcken vad gäller dyra elräkningar har Getinge-Oskarströms pastorat valt att 
kallställa/stänga tre av våra sju kyrkor: Rävinge kyrka, Kvibille kyrka och Enslövs kyrka.

INFORMATION

här firar vi gudstjänster när tre 
kyrkor stängs:
(Kyrkliga handlingar: dop, bröllop, 
begravning)
getinge-rävinge församling: 
Alla gudstjänster och kyrkliga hand-
lingar förläggs till Getinge kyrka
slättåkra-kvibille församling: 
Gudstjänster schemalagda för 
Kvibille kyrka förläggs till försam-
lingshemmet i Kvibille medans kyrkliga 
handlingar förläggs till Slättåkra 
kyrka (såvida församlingshemmet i 
Kvibille inte är ett alternativ för 
berörda parter).
oskarströms församling: 
Delar av Enslövs kyrkliga handlingar 
kan komma att förflyttas till 
Oskarströms kyrka.
enslövs församling: 
Gudstjänster schemalagda för 
Enslövs kyrka förläggs till försam-
lingshemmet i Enslöv medans kyrkliga 
handlingar förläggs till Skavböke 
kapell och Oskarströms kyrka (såvida 
församlingshemmet i Enslöv inte är 
ett alternativ för berörda parter).

brukning kommer vi samtidigt göra 
investeringar för att producera egen 
el. En del av våra församlingshem 
och ekonomibyggnader ska successivt 
förses med solceller. Det första arbetet 
med detta pågår redan i Slättåkra.

Pastoratet har systematiskt arbetat 
med att byta ut belysningsarmaturer 
och ljuskällor på kyrkogårdarna. Kyr-
kogårdarna har därför idag väldigt 
energisnål belysning. Detta gör att vi 
kan vara mer frikostiga med belysni-
ngen, utan att det påverkar elförbru-
kning och elkostnad allt för mycket.

Kyrkogårdarna utgör också väldigt 
lummiga platser med mycket buskar, 
träd och byggnadskonstruktioner. Att 
släcka ned belysning i denna typ av 
miljöer kan uppfattas som otryggt 

Varför sparar vi inte mer ström och släcker 
all belysning på kyrkogårdarna?

för besökare och det vill vi undvika. 
Dessutom kan denna vinter av många 
också upplevas som ovanligt mörk, 
detta då julbelysning kanske begrän-
sas och i vissa fall försvinner. 

Mot bakgrund av att vi sedan tidigare 
vidtagit energisparåtgärder på våra 
kyrkogårdar, så känner vi att det ljus 
i mörkret som vi kan erbjuda också 
kan vara till glädje för besökare och 
förbipasserande i ett annars ovanligt 
mörkt vinterlandskap.
  Text: Kjell Helgesson



Gudstjänster i 
våra kyrkor

Söndag 27 november 1 advent
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Kyrkokören, Jan Karlsson, trumpet
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Oskarskören medverkar
Enslövs församlingshem  
15.00 Gudstjänst
Enslövskören, Charlotte Polson - saxofon 
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Kyrkokören, Bengt-Olof Persson, klarinett
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst
Charlotte Polson, saxofonmusik

Söndag 4 december 2 advent
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs församlingshem 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Stilla mässa
Alva Sandström, flöjt
Oskarströms kyrka 17.00 Gospel-
gudstjänst. Mer info sid 5

Söndag 11 december 3 advent
Mer info om gudstjänterna denna dag
hittar du på sid 5.
Enslövs församlingshem  
14.00 Luciagudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Luciagudstjänst
Kall kyrka så klä dig varmt. 
Oskarströms kyrka  
17.00 Luciagudstjänst
Getinge kyrka 18.00 Luciagudstjänst

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 del-
aktighet. här ingår dopängelsgudstjänst.

Musikgudstjänst: gudstjänst med 
stort inslag av musik. Ofta med 
gästande sångare och musiker.

Sinnesrogudstjänst, Andrum, 
Stilla mässa, Kvällsmässa och 
Kvällsandakt har 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.

Söndag 18 december 4 advent
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 17.00 Sjung in julen
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Mer info sid 5
Skavböke kapell 18.00 Julmusikgudstjänst
Mer info sid 5

Lördag 24 december Julafton
Getinge kyrka 10.00 Julbön
Ungdomar medverkar med sång & musik.
Oskarströms kyrka 10.00 Levande jul-
krubba. En dramatisering av julevangeliet 
med församlingens ungdomar.
Kompgruppen medverkar
Ceremoniplatsen på Enslövs kyrkogård 
11.00 Samling vid krubban
Vid dåligt väder i församlingshemmet.
Kvibille kyrka 11.30 Andakt vid krubban
OBS! Kall kyrka så klä dig varmt.
Enslövs församlingshem 16.00 Julbön
Sångsolist Lotta Eliasson
Kvibille kyrka 23.30 Midnattsmässa
Agnes Bryntorp, sång
OBS! Kall kyrka så klä dig varmt.
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Måndag 26 december Annandag jul
Oskarströms kyrka 11.00 Stilla mässa
Getinge kyrka 16.00 Stilla mässa
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Lisa Reuter, cello
Enslövs församlingshem 17.00 Musik-
gudstjänst
Enslövskören medverkar

Lördag 31 december Nyårsafton
Skavböke kapell 16.00 Nyårsbön
Nya Vänner medverkar

Söndag 25 december Juldagen
Enslövs Församlingshem 07.00 Julotta
Sångsolist Lotta Eliasson
Oskarströms kyrka 07.00 Julotta
Oskarskören och sångsolist Joel Johansson
Getinge kyrka 07.00 Julotta
Kyrkokören medverkar.
Slättåkra kyrka 16.00 Högmässa
Skavböke kapell 16.00 Julgudstjänst
Ida Johansson, solosång

Söndag 1 januari Nyårsdagen
Slättåkra kyrka 15.00 Gudstjänst
Observera tiden.
Sammanlyst Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Enslöv

Fredag 6 januari Trettondedag jul
Enslövs församlingshem 14.00 
Gudstjänst. Sammanlyst med Oskarström
Nya Vänner medverkar.
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Körerna från Getinge-Rävinge och 
Slättåkra-Kvibille medverkar.

Söndag 8 januari 1 efter trett.dagen
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Kvibille kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Stilla mässa

Söndag 15 januari 2 efter trett.dagen
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs församlingshem 11.00 Högmässa
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 22 januari 3 efter trett.dagen
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Ungdomskören medverkar.
Oskarströms kyrka 11.00 Stilla mässa
Kvibille församlingshem 16.00 Andrum
Enslövs församlingshem 16.00 
Gudstjänst. Mer info sid 5

Söndag 29 januari 4 efter trett.dagen
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
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Kom och njut av  
musik och sång  

i våra kyrkor!

12/2 kl 17.00 Gudstjänst
Enslövs församlingshem 
Gudstjänsten gästas av Varberg 
Gospel, med kompband, under 
ledning av Elisabet Willix.

4/12 kl 17.00 Gospelgudstjänst 
Oskarströms kyrka
Kören" West Side Gospel" med 
musiker medverkar. Efteråt serveras 
en måltid eller enklare tilltugg i 
församlingshemmet. 

Söndag 5 februari Kyndelsmässodagen
Mer info om gudstjänterna denna dag
hittar du på sid 12
Getinge kyrka 
10.00 Dopängelsgudstjänst
Oskarströms kyrka 
11.00 Dopängelsgudstjänst
Enslövs församlingshem 
14.00 Dopängelsgudstjänst
Kvibille församlingshem 
16.00 Dopängelsgudstjänst

Söndag 12 februari Sexagesima
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst 
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Getinge kyrka 16.00 Stilla mässa
Enslövs församlingshem 
17.00 Gudstjänst. Mer info sid 5.

Söndag 19 februari Fastlagssöndagen
Skavböke kapell 11.00 Stilla mässa
Semlor serveras efter mässan.
Getinge kyrka 16.00 Lovsångsmässa
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Oskarskören medverkar.

Onsdag 22 februari Askonsdagen
Enslövs församlingshem 
18.00 Askonsdagsmässa

Söndag 26 februari 1 i fastan
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs församlingshem 11.00 Högmässa
Slättåkra kyrka 16.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Stilla mässa

Söndag 5 mars 2 i fastan
Kvibille församlingshem 
10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Högmässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Musik i våra kyrkor

Enslövs kyrka och församlingshem 
kl 14.00 Luciatåg med barnkör och 
barngrupper. Vi inleder i kyrkan 
för att sedan avsluta med julfest i 
församlingshemmet. OBS! Kallställd 
kyrka. Klä dig varmt, ta med en filt.

Kvibille kyrka kl 16.00
Luciatåg med kyrkans barnkörer. 
Efteråt bjuder vi på fika. OBS! Kall-
ställd kyrka. Klä dig varmt, ta med en filt.

Oskarströms kyrka kl 17.00
Luciafirande där församlingens barn-
grupper och barnkören Unga gunget 
medverkar. Efter gudstjänsten är det 
julfest med fika för alla i församlings-
hemmet. 

Getinge kyrka kl 18.00
Traditionellt Luciatåg med mycket 
stämning och hög mysfaktor. Kyrko-
kören, ungdomskören och barnkören. 

LUCIAGUDSTJÄNSTER 11/12

18/12 kl 17.00 Sjung in julen 
Oskarströms kyrka
Musikgudstjänst, med Oskarskören 
och Tonslingan. Musiker Helena Palm 
och Anna Marmvik. Gudstjänsten är 
sammanlyst med Slättåkra-Kvibille 
församling.

17/12 kl 16.00 Julefrid 
Oskarströms kyrka
Julmusik i skenet av levande ljus. Det 
är fritt inträde men vi välkomnar en 
gåva till Oskarströms Diakonikassa.
Julefrid arrangeras i samarbete med 
Oskarströms församlingsråd.  
Medverkande: Elisabeth Frylestam, 
Karin Nilsson, Lovisa Bergström & 
Maria Ponce Escano, Tommy Sand-
berg, Madeleine Sandberg, Johan 
Hällström & Isabelle Enfors, Alfred 
Majberger & Vera Derme’ samt Lasse 
& Lisa Tunberg Mortensen.

20/12 kl 19.00 
Sjung in julen 
Slättåkra kyrka
”Gläns över sjö och 
strand, stjärna ur fjärran, du som i 
Österland tändes av Herran!”
Lyssna till julens härliga sånger och 
budskap!
Getinge-Rävinge kyrkokör och 
Slättåkra-Kvibille kyrkokör sjunger 
tillsammans under ledning av Elvira 
Tufvesson och Helena Palm.

22/1 kl 16.00 Gudstjänst
Enslövs församlingshem
Gudstjänsten gästas av Oldtimers 
orkester – det lilla storbandet. 9 band-
medlemmar som spelar swing, jazz, 
danslåtar, schlager.

MESSY CHURCH
Ett annat sätt att fira gudstjänst mitt 
i veckan: 14/12*, 11/1, 8/2, 1/3. 

17.00-18.30, drop in från 16.30:
i Oskarströms församlingshem.
Vi äter tillsammans, får tid att vara 
kreativa med pyssel (både för de yngs-
ta och mer utmanade för vuxna), lek 
och samtal. Avslutning med andakt.
Ingen anmälan. Vi bjuder på maten.

*14/12 Jul-Messy Church, terminsav-
slutning med bibelutdelning för barn 
och vuxna, kan fås även på andra 
språk än svenska. OBS! Önskar du 
en bibel kontakta Sandra Litte Torsell 
senast 4/12. 

18/12 kl 18.00 Sjung in julen 
Skavböke kapell
Musikgudstjänst med 
Enslövskören och 
saxofonist 
Charlotte Polson.
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FRUKOST FÖR MÄN
Du man som ofta äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i Oskarströms försam-
lingshem. Smörgås, kaffe, juice, ägg 
och sill. Pris 40 kr. 
Vi träffas kl 09.00–10.30 följande 
lördagar: 10/12, 14/1, 11/2.
Anmäl senast onsdagen före till 
Marie-Louise 035-192408 eller ma-
rie-louise.paulsson@svenskakyrkan.se

OBS! ÖPPET HUS i Getinge kom-
mer den närmaste tiden genomföras i 
kyrkan på grund av en vattenläcka i 
församlingshemmet.
 
Getinge kyrka

ÖPPET HUS tisdag 29/11 kl 14.00

Johannes Bäckman berättar om sin 
resa till vårt vänstift i södra Afrika.

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 sid 2.

VINTERNS LUNCHER
Till alla luncher serveras kaffe & kaka.
Sopplunch onsdagar kl 12.30 
i Kvibille församlingshem 
Till soppan serveras bröd
30/11 Julbord 200 kr
Julsånger och julpsalmer till maten.
25/1 Fisksoppa
8/2 Morotssoppa
22/2 Broccolisoppa. Allsång till maten
8/3 Kräftsoppa
Anmäl senast måndag innan till 
Åsa 035-192404. 40 kr/person. 

Luncher i Getinge församlingshem 
Vi har haft en vattenläcka i bygg-
naden och måste för ett tag ställa in 
julbord och planerade luncher. Under 
denna tid är våra luncher i Kvibille 
ett bra alternativ. Vi informerar i våra 
andra kanaler när luncherna i Getinge 
kan återupptas. 

Luncher onsdagar kl 12.30 i Enslövs 
församlingshem
23/11 Gulaschsoppa
7/12 Julbord 200 kr 
Enslövs syförening arrangerar lotteri.
1/2 Pyttipanna, ägg
15/2 Lax, potatis, kall sås
1/3 Köttfärs
Anmäl senast måndag innan till 
Elisabeth 035-192414. 60 kr/person. 

Julbord i Oskarström kl 12.30
29/11 Julbord 200 kr
Anmäl senast fredagen innan till 
Marie-Louise 035-192408.

Enslövs församlingshem

CAFÉ ENSLÖV 4/1 kl 14.00  
Johannes Bäckman berättar om sin 
resa till vårt vänstift i södra Afrika.

PSALMKVÄLL 31/1 kl 18.00. 
Med psalmboken genom livet, psal-
mer (och sånger) som berör. Medver-
kar gör musikerna Elisabet Willix och 
Lars Carlsson från Träslövsläge samt 
prästen Nisse Juelsson.

Oskarströms församlingshem

KOM & SJUNG: Tisdagar kl 14.00-
16.00 jämna veckor är det gemenskap 
med allsång och fika. 
Inget den 29/11 pga julbord.  
13/12 Terminens sista Kom & Sjung, 
jultema utlovas. Startar igen 10/1.

KOM & FIKA: Tisdagar kl 14.00-
16.00 udda veckor. Gemenskap, fika 
och oftast någon aktivitet. 

6/12 Terminens sista Kom & Fika 
gästas vi av Kirsten Drejdal från Hall-
ands hemslöjd som berättar om den 
halländska sticktraditionen binge. 
Kom & Fika startar igen 17/1.

FÖRSAMLINGSAFTON 17/1  
kl 17.30: Har du koll på pengarna 
eller är du orolig för hur du ska klara 
dina utgifter framöver? 
Budget- och skuldrådgivare Åsa 
Jacobsson ger dig enkla tips på hur du 
tar kontroll över din ekonomi och får 
en hushållsbudget i balans. Kvällen 
inleds med fika.

FÖRSAMLINGSAFTON 15/2  
kl 17.30. Först fika och sedan berättar 
sjukhusprästen Ami Sundberg Janåker 
om sjukhuskyrkans arbete och närva-
ro på sjukhuset i Halmstad; om sorg, 
hopp & tröst.

ÖPPET HUS MED MERA  
Fikat vid våra aktiviteter kostar 20:-

ÖPPET HUS tisdag 24/1 kl 14.00 
Anders Bergenek håller ett föredrag 
och visar bilder över temat ”De 100 
senaste åren i Halmstad”.

ÖPPET HUS tisdag 21/2 kl 14.00

Roy Lindau, jurist på Falkenbergs 
Sparbank pratar om bland annat arv, 
gåvor och framtidsfullmakt.

Kvibille församlingshem

VINTERCAFÉ. Gemenskap, fika och 
oftast någon aktivitet. 
Följande onsdagar kl 14.00-16.00:

18/1 ”Lite nostalgi" med Per Öjerklint.

15/2 ”Nyfiken på pastoratets nye 
präst Nisse Juelsson”.

Slättåkra kyrka

VINTERCAFÉ. Gemenskap, fika och 
oftast någon aktivitet. 
Följande onsdagar kl 14.00-16.00:

1/2 Frågesport med Anne Blomster.

1/3 ”Nyfiken på Jacqueline Daneberg, 
Slättåkra-Kvibille församlings nya präst”.
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ÄLDREBOENDEN
Begonian i Getinge
Andakt kl 14.30: 20/12, 17/1, 7/2, 7/3.
Mossen i Oskarström
Andakt, fritidslokalen kl 14.00: 
8/12, 12/1, 9/2, 9/3.
Oskarströms äldreboende
Andakt, Träffpunkten, vån 2.  
Varje onsdag kl 14.00. Inget den 
21/12, istället blir det julaandakt 
11.30 24/12.
Åleds Servicecentrum
Andakt kl 15.00, inleds med fika kl 
14.30: 24/11, 8/12, 5/1, 19/1, 2/2.
24/12 är det julandakt 10.00 med sång av 
Nya Vänner.

SPRÅKCAFÉ
Oskarströms församlingshem
Onsdagar kl 10.00-11.30. 
21/12 sista gången i år. Startar igen 
11/1. Alla är välkomna - du som vill 
lära dig det svenska språket och du 
som vill lära ut det svenska språket.
Fika serveras. Ingen anmälan! 
Hjärtligt välkommen!

SY! STICKA! HANTVERKA!
Oskarströms Stick och virk
Varje onsdag kl 14.00-16.00 i Oskar-
ströms församlingshem. Sista för i år 
14/12. Startar igen 11/1.
En träff där vi stickar, virkar och 
tar en fika tillsammans. Våra alster 
skickas sedan till behövande barn via 
någon hjälporganisation.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp
Träffas i Kvibille församlingshem 
tisdagar jämn vecka kl 09.30-11.30. 
Uppehåll över jul och nyår. Startar 
igen 10/1.

Enslövs kyrkliga syförening
Kl 14.00 i Enslövs församlingshem: 
8/2 årsmöte, 8/3. Info Lena Larsson 
076-847 36 65.

Skavböke kyrkliga syförening
För information kontakta Anette Palm 
Pettersson 070-693 83 18.

HUNDPROMENADEN I 
ENSLÖV
Häng med prästen och schäferägaren  
Nisse Juelsson! Start utanför Enslövs 
församlingshem kl 14.00 1/12, 12/12.
Promenaderna tar cirka en timme.

Ordningsregler för att det ska funka 
så bra som möjligt!
På denna promenad är det viktigt att 
vi alla visar hänsyn genom att hålla 
tillräckligt stora avstånd till varandra. 
Eftersom det lätt uppstår svårigheter 
när hundar ska hälsa med koppel på 
önskar vi att era hundar, om ni vill, 
får hälsa på varandra först EFTER 
promenaden. 
- Flexikoppel är av säkerhetsskäl EJ 
tillåtet.
- Strikt hundägaransvar gäller och din 
hund ska vara vaccinerad.

Nisse Juelsson, 072/5658611,  
nils.juelsson@svenskakyrkan.se

JULMARKNADER
Julmarknad i Getinge
26/11. Barnkören sjunger på hem-
bygdsgården kl 16.00.
Kom och tävla eller lek med Ung-
domsGruppen och hjälp dem samla in 
pengar till välgörande ändamål.

Julmarknad i Slättåkra 
4/12 kl 14-17 på Slättåkragården. 
Kyrkan har lotteri, även barnlotter. 
Försäljning av hembakat, handarbete 
och pyssel. Allt till förmån för ACT. Vi 
tar gärna emot vinster och hembakat! 
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Hjärtligt välkommen till alla våra aktiviteter!

Jul i gemenskapJul i gemenskap

24 december24 december

start kl 11.30start kl 11.30

i Kvibille församlingshemi Kvibille församlingshem

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.

Denna jul inleder vi med en andakt vid krubban i 

Kvibille kyrka, tillsammans med prästen Michael 

Franzén. Sedan går vi över till församlings- 

hemmet där Karin från Pensionat Lundåkra  
bjuder på julfirande med mat, tomte och klappar.

Allt är gratis.  

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
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Energigivande råd för energisparande
– Att Halmstad kommun har energi-
rådgivare som kan vägleda invånare 
och företag i deras val av energikälla, 
dessutom informera om vilka möj-
ligheter det finns att spara på värme 

I slutet av oktober arrangerade pastoratet energirådgivningskvällar i våra församlingshem. Var du 
där blir en del av innehållet i denna artikel en repetition. Var du inte där hoppas vi att denna artikel 
ska ge dig vägledning för hur du kan spara på din energiförbrukning.   

Ska kyrkans tidning  innehålla artiklar 
om energirådgivning?! Ja, vi tycker det. 
Dels för att motverka den oro stigande 
hushållskostnader leder till, dels för att 
vägleda om hur vi kan spara på de 
resurser som givits oss i den skapelse vi 
är en del av.

och el, kan vara något som alla inte 
känner till. Denna service finns i de 
allra flesta kommuner och finansieras 
via Energimyndigheten. I vårt område 
har Halmstad och Laholm valt att 
samverka och därmed dela 
på två energirådgivare.

Vi har träffat en av dem, Ylva 
Jalming, som konstaterar att 
vetskapen om deras existens 
ökat i takt med energibristen 
och de kraftigt höjda kostnad-
erna:
– Vi har fem gånger så många 
rådsökande nu jämfört med 
samma period förra året. 
Kännedomen om oss har ökat 
men det är nog fortfarande 
för få, inte minst bland de 
yngre, säger hon.

Så bra då att ”Nära dig” kan 
dra sitt strå till stacken och 
bidra till en ökad kännedom om 
denna lokala energirådgivning. Innan 
vi ger oss in på de konkreta tipsen kan 
det därför också vara bra att berätta 
vad energirådgivarnas roll är.

De ska ge oberoende energi- och 
klimatrådgivning och är till för all-
mänhet, företag och organisationer. 
Förutom att de kan ge tips på hur du 
kan spara energi eller producera din 
egen värme och el, kan de även infor-

Foto: D
ag G

ustavsson



FAKTA:
timpris: du påverkar din kostnad genom att 
använda elen när den är billig.

rörligt elavtal: du betalar ett pris per kilowat-
timme som består av det genomsnittliga priset 
för den gångna månaden. 

fast elavtal: du betalar det pris per kilowattim-
me ni kom överens om vid avtalsskrivningen.

elen på natten: Använder du elen på natten när 
det är lägre åtgång kan du spara pengar om du 
betalar för timpris. Har du inte det hjälper du 
ändå solidariskt på grund av den lägre åtgången 
av el på natten. 
OBS! tänk på brandfaran om du använder appa-
rater och maskiner nattetid. se till att brandvar-
nare fungerar och sitter på rätt ställen.

solidaritet som lönar sig: om vi alla drar vårt 
strå till stacken och sparar el minskar vi risken 
för tillfälliga avstängningar av elnätet. minskad 
förbrukning leder också till ett lägre elpris (det 
handlar om tillgång och efterfrågan).
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Energigivande råd för energisparande

     Att ha koll på rätt    
     temperatur; 
inomhus, kyl och frys och 
varmvattenberedaren. 
Det ska inte vara för 
varmt och inte för kallt. 

na, så diskuterar ni 
utifrån den plats där ni 
bor, ert hus, storlek på 
familj med mera.
– När du väl kommer fram 
till vad du vill ha bör du ta 
in åtminstone tre offerter 
för att se vad du har att välja 
på. Och – du ska inte betala 
i förskott.

Vilka är dina bästa råd för att spara 
på el och värme?
– Att ha koll på rätt temperatur; 
inomhus, kyl och frys och varmvatten-
beredaren. Det ska inte vara för varmt 
och inte för kallt. 

Riktvärden är 20 grader inomhus, 5 
grader i kylen, minus 18 i frysen och 
60 grader i varmvattenberedaren.

– Sedan ska du tänka på att tvätta 
fulla tvättmaskiner och fulla disk-
maskiner. Hängtorka tvätten istället 
för att använda torktumlare. Måste 
du torktumla, investera gärna i en 
energisnål maskin, för det finns nya 
torktumlare som drar mycket mindre el.

mera dig om vilka bidrag som finns 
för energisparande åtgärder.

Vilka är dina bästa råd för den som 
funderar på val av energikälla?
– Det finns tyvärr inget enkelt svar 
på det. Det beror på många faktorer, 

Vad är det som kostar 
mest när det gäller energi?
– Det som drar mest och därmed 
kostar mest är att värma huset. 
Därefter är det varmvattnet som 
kostar, generellt talar man om 5000 
kilowattimmar per år för en familj i 
villa. Enkla åtgärder för att spara på 
varmvatten är att duscha snabbt och 
använda snålspolande munstycken. 

Artikeln fortsätter på nästa sida.

„
exempelvis hus och familj. Men grovt 
sett brukar det handla om valet   
   mellan biobränsle, fjärrvärme 
    eller värmepump. Är det 

så att man har ett 
vattenburet system 

har man större möjlig-
het att vara flexibel. 

Om du behöver vägled-
ning om energival kan du 

höra av dig till energirådgivar-



Att sänka sin inomhustemperatur 
med enbart ett par grader ska vara en 
effektiv åtgärd 
för att spara pengar. 
Har du någon uppgift om 
hur mycket man kan spara på detta?
– Lite grovt räknat brukar man säga 
att en grads sänkning sänker förbruk-
ningen med 5 procent.

(Det innebär inte att du kan sänka 
förbrukningen med 10 procent om du 
sänker 2 grader. Du räknar 5 procent 
utifrån varje ny temperatur. 5 procent 
av 22, 5 procent av 21 och så vidare.)

FLER SPARTIPS
kontrollera fönstrens lister inför 
vinterhalvåret.

ta på dig innetofflor och en tröja 
istället för att höja temperaturen på 
elementen.

vädra kort och effektivt och stäng av 
elementet under fönstret. hellre vid-
öppet kort tid, än glipa lång tid.

frosta av. mycket is i frysen gör att 
elanvändningen ökar.

tina fryst mat i kylen.

diskar du för hand – använd sköljbalja.

när du duschar, stäng av vattnet när du 
schamponerar och tvålar in dig.

när du badar. töm badkaret först när 
vattnet blivit kallt.

när du bakat färdigt. ställ upp ugns-
luckan och ta vara på värmen. OBS! ej 
lämpligt om du har små barn.

använd tvättmaskinens sparprogram 
eller en låg temperatur utan förtvätt 
när du har lätt smutsad tvätt. det kan 
halvera energianvändningen.

lufttorka tvätten, gärna utomhus, 
istället för att använda torktumlare 
och torkskåp. dina kläder håller 
dessutom längre då.

byt packning i droppande kranar. 

köp energisnåla maskiner med ener-
giklass A-A+++.

Lite grovt räknat 
brukar man säga 

att en grads sänkning 
sänker förbrukningen 
med 5 procent.

„
Hur är det med lampor då, gör det 
någon skillnad att släcka ljuset?
– Värmen och varmvattnet är onek-
ligen större, men det är ändå bra att 
släcka i rum där man inte är. Och har 
man inte bytt till LED-lampor är det 
dags att göra det.

Men lampor som inte är LED avger 
ju trots allt också värme. Då får man 
ljus och värme på samma gång. Är 
inte det bra?
– Värmen via lampor får du på fel 
plats. Ofta vid taket och dessutom på 
sommaren när du inte behöver vär-
men. Målet är att ha värmen när och 
där den gör mest nytta.

Apropå det som alstrar värme utan 
att vara en värmekälla, hur är det 
med standbyläge, drar det el eller 
inte?
– Apparater tillverkade innan 2011 
drar mycket mer el i standbyläge än 
nya. EU har infört lag på att nya app-
araters standby-funktion måste vara 
energisnål, men oavsett; tittar du inte 
på tv:n eller datorn så stäng av den.
Ett tips: Känn på laddare och trans-
formatorer, är de varma drar de el.

Ska vi vänja oss vid högre energipri-
ser eller handlar det om en tillfällig 
tuff period innan Sverige och EU blir 
mindre beroende av Ryssland?
– Jag tror inte att de priser som vi 
haft, och som varit betydligt lägre än 
övriga Europa, kommer tillbaka. Vi 
kommer förhoppningsvis inte vara 
kvar på de höga nivåer vi har nu, men 
troligen blir det en höjning som blir 
hyfsat bestående. 

Text: Dag Gustavsson
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Ytterligare förstärkning 
i vårt prästteam

Trots sin ungdom kan Jacqueline ändå 
beskrivas som en person med lång 
bakgrund i kyrkan. Hon har jobbat i 
kyrkan sedan hon var 17 år och har 
varit engagerad i den längre än så. 
Efter gymnasiet gjorde hon ett volon-
tärår i en församling för att därefter 
direkt påbörja sin prästutbildning.
– Jag har önskat bli präst ända sedan 
jag var 12 år. Det är lite svårt att 
förklara, men jag kände att jag fick en 
kallelse att det var det jag skulle göra, 
säger hon och tillägger:

– När jag berättar hur ung jag var när 
jag gjorde mitt yrkesval brukar jag 
ofta få frågan om jag kommer från en 
religiös familj, men så är det inte. Min 
familj är i och för sig kristen, men jag 
har gjort mitt eget val.

Hon är född och uppväxt i Marks 
kommun och är äldst i en syskonskara 
på sex barn. Uppväxten i Mark, en 
bygd där kvinnoprästmotståndet var 
starkt, har också varit en påverkande 
faktor för hennes yrkesval:
– Som barn fick jag ofta höra att 
”präst är något en kvinna inte kan 
bli”. Det triggade mig istället och jag 
tänkte att givetvis ska jag bli präst.

Vad är det du gillar med prästyrket?
– Alltihop. Jag är teolog och tycker 
om att prata teologi, att försöka 
förstå hur allt hänger ihop. Jag tycker 
också om att möta människor i livets 
alla skeden, det är guldkornet med att 
vara präst.
Det är alltid trevligt att skapa rela-
tioner med människor. Speciellt på 
landsbygden, där blir det närmare 

Nu har vårt pastorat förstärks med en präst till. Jacqueline Daneberg kommer inledningsvis främst 
att arbeta med diakoni, men ska successivt fasas in som församlingspräst i Slättåkra-Kvibille 
församling. Hon blir alltså efterträdare till Michael Franzén som närmar sig sin pension.

relationer med församlingsmedlemmar 
och människor man möter.

Jacqueline beskriver sig själv som en 
lugn person. Hon är intresserad av 
många saker, men ska hon ändå välja 
något så är det naturen som är en vik-
tig del av hennes fritid. Att fiska, jaga 
eller bara vara i naturen.
Just naturen är en orsak till att hon 
valde att söka sig till Getinge-Oskar-
ströms pastorat:
– Förutom att arbetsklimatet verkar 
vara bra, var det till viss del på grund 
av naturen. Jag tycker att området har 
en fantastisk miljö.

 Text & foto: Dag Gustavsson

Jag tycker också 
om att möta 

människor i livets alla 
skeden, det är guldkornet 
med att vara präst.

„

FAKTA:
präst: ska berätta och undervisa om 
kristen tro och leda gudstjänster. 
Viktiga uppgifter för prästen är 
också att döpa och dela ut natt-
varden. Den som har stora eller 
små bekymmer kan också söka upp en 
präst för att få själavård.
Komminister/församlingspräst: 
präst som har en ordinarie präst-
tjänst i en församling och är kyrko-
herdens medhjälpare.
Kyrkoherde: är i grunden en präst 
och är den som leder all verksamhet 
i församlingar och pastorat. Kyrko-
herden fungerar som en arbetsleda-
re för de andra anställda. 
Diakoni: kyrkans omsorg om med-
människan, ibland kallas det också 
kyrkans sociala arbete.

11

Vi fångade Jacqueline Daneberg mitt i flyttbestyren, då det nya jobbet inneburit en flytt 
till en lägenhet i Halmstad.
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Dopängelsgudstjänster 5/2
På Kyndelsmässodagen delar vi ut dopänglarna till de barn 
som döpts det gångna året.

Oskarströms kyrka kl 11.00
Barnverksamheten och barnkören Unga gunget medverkar. 
Utdelning av dopänglar. Vi delar också ut barnbiblar till de 
som fyllt och fyller 6 år 2022 och 2023. 
Pannkaksfest i församlingshemmet efteråt.

Kvibille församlingshem kl 16.00
Utdelning av dopänglar. Prim och Oktavkören sjunger. 
Efteråt bjuder vi på fika.

Getinge kyrka kl 10.00
Utdelning av dopänglar. Barnkörerna medverkar. 
Efteråt bjuder vi på fika.

Enslövs församlingshem kl 14.00
Utdelning av dopänglar. Vi delar också ut barnbiblar till 
de som fyllt och fyller 6 år 2022 och 2023. Barn från våra 
olika grupper medverkar. Efteråt serveras det tårta.
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BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER

I våra olika grupper händer massor av roligt. Vi leker, pysslar, sjunger, pratar, 
träffar nya kompisar med mera. Alla grupper är kostnadsfria. Anmälan görs 
via vår hemsida eller via respektive ledare. 

Här har vi sammanställt höstterminens utbud men tipsar också om att
att hålla dig uppdaterad via hemsida: 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barnochungdom

Terminsavslut v.50    Start v.3    Uppehåll sport- & påsklov

#funkisfest23 #svenskakyrkanmittibruset

Halmstads deltävling hålls den 10 februari 2023 på 
Halmstad Arena.

Köp din biljett digitalt via ticketmaster.se eller på Halm-
stad Tourist Center (turistbyrån), i foajén på Halmstad 
teater, Fredsgatan 5. Betalning sker med bankkort eller 
Swish. Biljettpriset är 150 kronor till och med 31 decem-
ber. Från 1 januari är priset 200 kronor.

Halmstad 2023

Anton delade 
ut biblar
Familjegudstjänsten i 
Getinge kyrka den 11 nov-
ember besöktes av dock-
an Anton som hjälpte till 
med bibelutdelningen till 
församlingens 6-åringar.

Änglatema med Kajsa och Ängla
Vi firade en trevlig familjegudstjänst i Kvibille kyrka den 
2 oktober då temat för dagen var änglar. Barngrupperna i 
Kvibille hade skapat fina änglar som smyckade ingången 
i kyrkan. Dockorna Kajsa och Ängla var på besök och 
berättade om att änglar finns fast dom inte syns. Det var 
även bibelutdelning till församlingens 6-åringar. Barn-
kören sjöng om att ha änglar som hemliga vänner.

Fo
to

: K
ar

in
 N

or
rm

an

Körlek och kärlek
På höstlovet hade vi barnkördag i Oskarström för pastorat-
ets barngrupper. Temat var kärlek och barnen fick bland 
annat lära sig sången "Känn en doft av kärleken" från 
Lejonkungen. Det pysslades även hjärtan som fick deko-
rera kyrkan vid avslutningen. 

Foto: Stine Litte

OBS! Barn- och ungdomsverksamheten i  
Getinge kommer den närmaste tiden påverkas av 
en vattenläcka vi haft i församlingshemmet. En del 
verksamhet flyttas till kyrkan.
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90 firade 80 plus
Tack vare en generös gåva från Ivar och 
Dagmar Karlsson har Getinge-Rävinge 
församlingsråd ännu en gång kunnat bju-
da församlingens äldre på fest; alla som är 
80 år och äldre får inbjudan. 

Den 8 oktober samlades 90 personer i 
Getinge församlingshem. Skepparstugans 
personal ordnade mat och servering och 
Ingela och Bengt-Göte Bengtsson under-
höll med sång och musik. Gästerna njöt i 
fulla drag av förrätt (ostpaj, rökt hjort-
kött, Skagenröra), varmrätt (kokt lax, po-
tatis, gurka, romsås), efterrätt (pannacotta 
med jordgubbssås) och kaffe. Uppskattad konsert gav fullsatt kyrka

Getinge kyrka var fullsatt när ”Förklädd gud” framfördes av Kyrkokö-
ren, orkester och solister. Verket är skrivet av Lars-Erik Larsson och 
Hjalmar Gullberg och bär fram budskapet om att se din nästa som dig 
själv, ett alltid lika viktigt budskap; inte minst i vår tid.

Välgörande skördegudstjänster 
Pastoratets tre skördegudstjänster i Oskarström, Enslöv och Slättåkra 
var välbesökta. När skördegåvorna auktionerats ut hade det samlats in 
närmare 11 000 kronor till välgörande ändamål.

Modevisning i Enslöv lockade många
Det blev fullt hus när ”Klädhörnan” och ”Olles dotter” hade modevis-
ning i församlingshemmet i Enslöv tidigare i höst. Internationella grupp-
en i Enslöv riktar ett stort tack till alla som deltog och gläder sig över att 
insamlingen till Ukraina blev hela 10 055 kronor.

En lyckad Enslövsdag
Den 10 september genomfördes Ens-
lövsdagen. Ett arrangemang med syfte 
att lyfta fram och visa Åleds lokala 
aktörer och verksamhet. Vädret var fint, 
människor glada, aktiviteterna många –  
det blev en fantastisk dag! 

ÅTERBLICK

Det blev en hjärtlig och lyckad samvaro 
helt enligt Ivars och Dagmars önskemål 
och som avslutning på dagen sattes en 
bukett blommor på deras grav.
  /Getinge-Rävinge församlingsråd

Foto: Paul T
ufvesson

Foto: Jan Karlsson

Foto: Gunilla Hinterlach
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Kontaktuppgifter
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 (23/12, 30/12 stängt)

Präster
Joachim Franzén,  kyrkoherde joachim.franzen@svenskakyrkan.se  035-19 24 21  
Daniel Borssén Oskarström daniel.borssen@svenskakyrkan.se  035-19 24 18
Jacqueline Daneberg präst/diakoni jacqueline.daneberg@svenskakyrkan.se  035-19 24 48
Johannes Bäckman Getinge-Rävinge johannes.backman@svenskakyrkan.se   035-19 24 41 
Michael Franzén Slättåkra-Kvibille michael.franzen@svenskakyrkan.se  035-19 24 31 
Nisse Juelsson Enslöv nils.juelsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 11

Församlingsvärdar
Elisabeth Johansson  elisabeth.johansson@svenskakyrkan.se  035-19 24 14
Marie-Louise Paulsson marie-louise.paulsson@svenskakyrkan.se   035-19 24 08
Åsa Stockenberg  asa.stockenberg@svenskakyrkan.se  035-19 24 04

Kyrkomusiker
Anna Marmvik Oskarström anna.marmvik@svenskakyrkan.se  035-19 24 09
Birgitta Eliasson Enslöv birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se  035-19 24 12
Elvira Tufvesson Getinge-Rävinge elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se  035-19 24 42 
Helena Palm Slättåkra-Kvibille helena.palm@svenskakyrkan.se  035-19 24 32 
Ulrika Ekengren Oskarström ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se   035-19 24 44

Barn- och ungdomsledare
Alex Moberg Oskarström-Enslöv alex.moberg@svenskakyrkan.se  035-19 24 25
Gunilla Hinterlach Enslöv gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se  035-19 24 13
Karin Norrman Slättåkra-Kvibille karin.norrman@svenskakyrkan.se  035-19 24 33 
Sandra Litte Torsell Oskarström sandra.litte@svenskakyrkan.se  035-19 24 23 
Stine Litte Getinge-Rävinge stine.litte@svenskakyrkan.se  035-19 24 05 
Walter Cervin Verksamhetsledare walter.cervin@svenskakyrkan.se  035-19 24 43
Flyktingresurs  
Lina Andersson Flyktingsamordnare lina.andersson@svenskakyrkan.se  035-19 24 28 
Soheila Biabani Integrationsresurs Nås via Lina.

Vaktmästare 
Agneta Johansson Getinge–Rävinge agneta.johansson@svenskakyrkan.se  035-19 24 45 
Oliver Wahlstedt Enslöv/Oskarström oliver.wahlstedt@svenskakyrkan.se  035-19 24 24 
Jonas Sundvall Getinge–Rävinge jonas.sundvall@svenskakyrkan.se  035-19 24 46 
Karin Persson Enslöv karin.persson@svenskakyrkans.se  035-19 24 16 
Kia Persson Slättåkra kia.persson@svenskakyrkan.se  035-19 24 35 
Lars Mortensen Oskarström lars.mortensen@svenskakyrkan.se  035-19 24 27 
Mats Eliasson Enslöv mats.eliasson@svenskakyrkan.se  035-19 24 15 
Michael Enfors Slättåkra/Oskarström michael.enfors@svenskakyrkan.se  035-19 24 29 
Mikael Jönsson Kvibille mikael.jonsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 34  
Mikael Årnell Oskarström mikael.arnell@svenskakyrkan.se  035-19 24 26

Kansli 
Britt-Marie Mallander  Ekonomiassistent britt-marie.mallander@svenskakyrkan.se 035-19 24 06 
Dag Gustavsson    Kommunikatör dag.gustavsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 02 
Gunvor Bergstrand   Förvaltningsassistent    gunvor.bergstrand@svenskakyrkan.se  035-19 24 00 
Kjell Helgesson   Fastighets/kyrkogårdschef    kjell.helgesson@svenskakyrkan.se  035-19 24 03 
Tina Jakobsson   Kamrer tina.jakobsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 01

Kontaktlistan är inte med 
i varje tidning eftersom vi 
vill använda fler sidor för 
att berätta om vår ver-
ksamhet och ge dig mer 
läsning. Tips till dig som 
gärna vill ha en lista är att
klippa ut och spara denna 
sida.

Skulle du råka tappa bort 
din lista – ingen fara: Då 
ringer du istället växelnum-
ret till vår expedition 
035-19 24 00 där du får 
hjälp med att komma i 
kontakt med rätt person. 

KLIPP UT 
OCH SPARA

Varför står inte 
allt med i HP:s 
och HN:s  
predikoturer?
Ibland får vi frågan om 
varför inte alla våra aktivi-
teter står med i predikotu-
rerna. Anledningen är att 
annonsering kostar mycket 
pengar och därför behöver 
vi begränsa vilken infor-
mation vi publicerar där. 
Det kan vi göra eftersom 
all information du hittar i 
predikoturerna hittar du i 
”Nära dig”, så spara gärna 
denna tidning. På vår hem-
sida, Facebook-sidor och 
anslagstavlor informerar vi 
också om våra aktiviteter.

Ibland händer det dock att 
vi behöver ändra den infor-
mation som vi publicerat i 
”Nära dig”, men då ser vi 
till att förmedla uppdaterad 
information i predikoturen 
och våra övriga kanaler.

SWISHA DIN 
GÅVA TILL 
900 1223

svenskakyrkan.se/act

BRYT EN TRADITION
Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag

:  /
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Lär mer om...
Vi fortsätter serien Lär mer – där vi vill berätta 
lite grundläggande fakta om kristendomen. 
Denna gång tittar vi närmare på treenigheten 
samt sakramenten.

Vad innebär treenigheten?
Gud visar sig i tre olika gestalter eller väsen: Fadern, Sonen 
och den heliga Anden.

Gud Fader: Även om ingen vet hur Gud ser ut så finns 
Guds kraft överallt. Gud har en speciell mening med män-
niskorna och bryr sig om varje människa.

Jesus Sonen Frälsaren: Genom sonen Jesus förkroppsligar 
sig Gud. Jesus dog på korset för att människorna skulle få 
förlåtelse för sina synder.

Heliga Anden: Genom den heliga Anden är Gud när-
varande överallt och hjälper oss människor. Den heliga 
Anden kan liknas vid luften - den syns inte men finns.

Vad skillnaden är mellan Gud – vars kraft finns överallt – 
och heliga Anden – Gud närvarande överallt – kan uppfat-
tas som svårt att förstå. En liknelse som kanske kan vara 
till hjälp är att vatten visar sig i tre olika former: Flytande 
vatten = Gud, en närvarande kraft. Is = Jesus, Gud för-
kroppsligad till människa. Ånga = heliga Anden, finns i 
luften som omger oss.

Vad betyder sakrament och vilka är de?
Ett sakrament är en helig handling.  I den protestantiska 
kyrkan har vi två sakrament: dopet och nattvarden.

Dopet: Bruket att döpa går tillbaka till Jesus tid och de 
första kristna. Dopet är en symbol för död (från det gamla 
livet) och uppståndelse (till livet med Kristus). Man brukar 
säga att den som döps blir upptagen i den kristna försam-
lingen.
Dopet finns även i olika former och utförande i andra 
religioner. Dopet är en passagerit (eller övergångsrit) som 
markerar att en människa går in i något nytt och tvättar 
bort det gamla.

Nattvarden: I nattvarden får den troende bröd och vin av 
prästen. Nattvarden påminner oss om Jesus sista måltid 
med lärjungarna. Genom nattvarden får vi del av en större 
gemenskap som sträcker sig över tid och rum. 

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se

Vad känner du till om 
altaruppsatsen i  
Slättåkra kyrka?
Altaruppsatsen är från sen-
are hälften av 1500-talet. 
Den är Hallands äldsta 
altaruppsats från efter-
reformatorisk tid. Den 
plockades bort 1876 
när kyrkan skulle få 
en inredning enligt det 
nyklassicistiska stilidealet 
och hamnade istället på 
Hallands museum. 1936 

fick den, efter en renovering,  återta sin plats i kyrkan.

Mer information om våra kyrkor hittar du i våra brosch-
yrer som finns i entrén till respektive kyrka. Men du kan 
även få lite information om våra kyrkor i digital form. 
Korta filminslag finns på vår hemsida under rubriken Våra 
kyrkor och kapell.

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

Oskarströms kyrka repareras
I början av 2023 kommer vi genomföra en reparation av 
stora klockans klockstol i kyrktornet i Oskarström. En del 
av kyrktornet kommer därmed förses med byggställning.

Klockstolen är den konstruktion som klockan hänger i och 
åtgärder krävs på grund av slitage som varit så stort att 
den stora klockan inte kunnat användas på senare tid.

Projektet på Kvibille kyrkogård
När detta nummer av Nära dig kommer ut pågår arbetet 
med Kvibille kyrkogårds nya askgravkvarter för fullt.
I huvudsak är större delen av kyrkogården tillgänglig för 
besökare även under arbetets gång. Men vissa platser och 
vid vissa tillfällen kan det bli lite begränsad framkomlig-
het, vi hoppas att ni som besöker oss har överseende med 
detta. Och – titta gärna förbi och se hur projektet utveck-
lar sig.

Lagom till jul beräknar vi att den nya anläggningen är helt 
färdig, förutom planteringen som kommer genomföras i 
början av nästa år.

INFORMATION

Foto: Dag Gustavsson

Foto: Magnus Aronson /Ikon



GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

Nu tändas tusen juleljus

Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund.
Och tusen, tusen stråla ock
på himlens djupblå grund.

Och över stad och land ikväll
går julens glada bud
att född är Herren Jesus Krist,
vår frälsare och Gud.

Du stjärna över Betlehem,
o, låt ditt milda ljus
få lysa in med hopp och frid
i varje hem och hus.

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.

Närvaro   Öppenhet   Hopp                  I                     I    


