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               Detta är 
ett nummer utan 

kalenderuppgifter. 
Håll dig uppdaterad 

via våra andra 
kanaler.
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EN TIDNING FRÅN DIN KYRKA



Sommaren är här, en årstid som betyder mycket för oss 
här uppe i mörka norden. Tror du att den har extra stor 
betydelse efter ett drygt år med pandemi?
– Ja, absolut! Det ökar vår möjlighet att vara utomhus och 
vi får större chans att kunna umgås. Förra sommaren gick 

Jag vill som en blomma stark tränga 
tyst igenom asfaltsvägens hårda mark 
och slå ut i blom.

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. 

SAMTAL MED JOACHIM

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 Ängel på graven. Gustaf Hellsing, Ikon 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Skapa varma, ljusa, 
och tillåtande miljöer

Joachim Franzén, TF Kyrkoherde

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

bemärkelse, både i form av dörrar och fönster, men att vi 
också öppnar vårt inre.

Kan du förklara lite mer om hur du menar?
– Ljuset och värmen skapar en varm miljö där vi vill vara. 
Vi har något att lära oss av detta rent mänskligt. Om vi 
skapar varma, ljusa och tillåtande miljöer kanske vi vågar 
slå ut och vara dem vi är, oavsett vad detta betyder för 
var och en. Troende, icke troende, höger, vänster, straight, 
gay, smal, mullig, pratglad, tystlåten och så vidare. När vi 
lyckas med detta menar jag att även de kalla årstiderna 
blir lättare att klara av.

Apropå möjligheten att vara utomhus, nu är vi inne i en 
årstid då kyrkan brukar ha friluftsgudstjänster; är syftet 
enbart att nyttja den varma väderleken?
– Vädret underlättar, men tanken med friluftsgudstjänster 
är att komma närmare naturen och skapelsen i sig. Jag har 
hört att en del kallar naturen Guds egen katedral.

Men om friluftsgudstjänstens syfte är att komma närmare 
skapelsen, varför inte göra det även på höst och vinter?
– Vädret och frånvaron av värmen påverkar som sagt, men 
i höstas invigde vi den nya delen av kyrkogården i Enslöv. 
Trots regn och blåst var det ändå många som upplevde det 
som fint, så vi får kanske tänka om.

Utifrån det vi pratat om nu, finns det någon textrad i 
bibeln eller i en psalm som du tycker passar bra?
– Det finns en psalm av Per Harling som inte finns i psalm-
boken. Den heter Våga vara:

smittan ner och nu har vi dessutom börjat vaccinera oss. 
Folk har i och för sig varit ute och grillat även i vinter, men 
det är trots allt mer inbjudande när det är varmare ute. 

Vad tänker du själv om sommaren!
– För mig innebär sommaren mer öppenhet; känslan av 
att öppna balkongdörren och låta livet ute och livet inne 
få flöda fritt. Under vintern går vi in i en form av socialt 
ide, vi sluter oss, men solen och värmen öppnar oss igen 
och vi höjer blicken. Jag tänker att vi öppnar upp i dubbel 

Ta hand om dig  
och ta hand om  

varandra!
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Så hanterar vi pandemiläget
Även om vi börjat se ljuset i tunneln så fortsätter pandemin att påverka oss. Vi har därför valt att 
inte publicera några datum, varken för gudstjänster eller andra aktiviteter i denna tidning.
Vi uppmanar dig istället att hålla dig uppdaterad om våra kalenderuppgifter genom våra andra 
kanaler, det vill säga predikoturer i HP och HN, vår hemsida och församlingarnas Facebooksidor, 
dessutom på våra anslagstavlor vid kyrkor och församlingshem.

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Aktiviteter
När smittspridningen väl är över kan 
vi åter erbjuda ett större utbud.

Fler filmer på Youtube och Facebook
På Youtube och vår hemsida lägger vi 
ut filminslag från vår verksamhet. Vi 
delar dem också på respektive försam-
lings Facebook-sidor.
  På Facebook söker du på våra för-
samlingar. På Youtube går du först 
in på Youtube.com, sedan hittar du 
oss om du söker efter Getinge-Oskar-
ströms pastorat.

Nu avvecklar vi successivt hjälp med 
matinköp
Under pandemin har vi erbjudit hjälp 
med matinköp till dig som tillhört 
riskgrupperna. När vi nu successivt 
börjar övergå till en mer normal situa-
tion kommer vi inte längre hinna med 
att utföra denna tjänst.
  Vi vet samtidigt att det, precis som 
för oss, även för dig betytt mycket att 
vi haft denna kontakt under pande-
min. Vi hoppas att vi hörs av också 
framöver, även om det nu inte längre 
kommer handla om inköpslistor.

Slå oss en signal om du vill!
Blir dagarna långa, TV:n tråkig, radion 
enformig eller att läslusten inte infinn-
er sig, slå oss en signal och prata av 
dig en stund. Ofta bryts känslan av 
ensamhet och isolering när vi får kon-
takt med omvärlden. Du når oss som är 
präster i ditt pastorat via växeltelefonen 
035-19 24 00.
  Det kan också vara bra att veta att 
behöver du någon att prata med så finns 
jourhavande präst på 112.

Gudstjänster - Se info nästa sida

Du är inte ensamDu är inte ensam
You are not aloneYou are not alone

Jodå, det är församlingsbladet 
du håller i din hand, det har 
bara fått ett nytt namn. Du 
undrar kanske varför – här får 
du svaret.

Delvis ville vi passa på att se över 
vårt utgivningsbevis när vi ändå var i 
behov av att utse ny ansvarig utgivare. 
Delvis handlar det om att namnet 
Församlingsbladet kändes lite ano-
nymt.

Valet föll på Nära dig. Namnet syftar 

både på att innehållet i tidningen 
handlar om den verksamhet som 
Svenska kyrkan bedriver i din försam-
ling och pastorat, det vill säga nära 
dig. Det syftar också på det vi i kyrkan 
kan vara och erbjuda dig mänskligt 
och själsligt – det ska kännas nära dig. 

Att hitta ett namn som alla tycker är 
det bästa är samtidigt inte lätt och 
troligen omöjligt. Vi hoppas givetvis 
att du som läsare tycker att det låter 
bra, men gör du inte det får vi trö-
sta dig med att innehållet fortsatt är 
detsamma.

Nära dig - nytt namn samma innehåll
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Vi fortsätter att följa myndigheternas 
rekommendationer och så länge be-
söksantalet är starkt begränsat krävs 
att du anmäler dig till gudstjänsten.
Detta gör du till pastorsexpeditionen 
på telefon 035-19 24 00 mån-fre kl 
09.00-12.00. 
  Håll dig uppdaterad via våra övriga 
kanaler för att få aktuell informati-
on om när vi kan avsluta kravet om 
föranmälan.

Digitala gudstjänster
Så länge besöksantalet i kyrkorna är 
begränsat fortsätter vi samtidigt med 
våra digitala gudstjänster. Du hittar 
våra digitala gudstjänster på Youtube.
com, sök på Getinge-Oskarström. 
Du hittar dem också via vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskar-
strom.

Information om våra gudstjänster
Vi är medvetna om att pandemin ännu inte är över. Men kombinationen av att många längtar 
tillbaka till sociala sammanhang och inte minst gudstjänsten, samt det faktum att fler och fler fått 
sin vaccination, har inneburit att vi sedan början av maj börjat bjuda in till gudstjänst i kyrkan. 

Våra gudstjänster 
sänds och läggs 
ut varje söndag, 
men filmerna ligger 
också kvar så att 
du kan se dem i 
efterhand.

Har du inte tillgång 
till internet rekom-
menderar vi istället 
gudstjänsterna i 
Sveriges television 
och Sveriges radio. 

Öppna kyrkor
Kyrkorna i Getinge, Slättåkra, Oskar-
ström och Enslöv är öppna vardagar 
cirka 08.00-15.30. Gå gärna in en 
stund. Tänd ett ljus, be en bön och må 
väl av kyrkans atmosfär.

Foto: Albin Hillert/Ikon

Finns Gud – och vem är han, eller hon? Vem är Jesus? 
Vad är kärlek? Och vem är jag egentligen?

Under konfirmation 2021-2022 tittar vi närmare på 
dessa frågor och mycket annat.

Du som ska börja i 8:e klass, håll utkik efter  
inbjudan som skickas ut i början av juni.

KonfirmationKonfirmation
OO
NN
FF
AA

2021/20222021/2022

Vi förbereder för att kunna 
genomföra våra musikarrange-
mang denna sommar, men har 
under året som gått lärt oss att 
situationen snabbt kan ändras. 
Istället för att publicera ett 
detaljerat program i denna tid-
ning återkommer vi i våra övriga 
kanaler när vi vet att sång och 
musik åter kan flöda fritt. 

Sommarmusik i våra kyrkor

Glöm inte bort att det är 
kyrkoval i september.
Redan nu kan du läsa mer 
om - vem, vad, hur och 
varför på baksidan av denna 
tidning.
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Foto: Dag Gustavsson

Ann-Sofie Orrdal från Halm-
stad inleder sitt liv som präst i 
Getinge-Oskarströms pastorat. 
Från mitten av juni genomför 
hon sitt år som pastorsadjunkt.

Inledningsvis kan ett förtydligande 
vara på sin plats; pastorsadjunkt är 
den första tjänsten en nyvigd präst i 
Svenska kyrkan får. Under denna tid 
har prästen handledning av en mer 
erfaren kollega:
– Det är att jämföra med läkares AT-
tjänst, du är egentligen färdigutbildad 
men går bredvid. Som präst får man 
den här lyxen att gå ett år och kunna 
bolla saker med sin handledare, säger 
Ann-Sofie som kommer handledas av 

Hon inleder sitt liv som präst i Getinge-Oskarströms pastorat

det alltså dags för en helt ny roll i 
kyrkan.
Men trots lång historik inom kyrkan 
har vägvalet att bli präst ändå inte 
varit självklart:
– Under åren har jag läst lite olika 
kurser i religionskunskap på distans. 
Då har jag ofta fått frågan ”ska du bli 
präst?” Våren 2018 tog jag tag i att 
fixa en examen på alla poäng jag läst 
och då dök samma fråga upp igen, 
säger hon och fortsätter:
– Det är så här jag tror att Gud talar 
till oss, genom andra människor. Så 
jag skickade in en intresseanmälan om 
att få bli präst till stiftet. Jag fick ett ja 
och sedan december 2018 har jag satt 
fart på utbildningen för att bli färdig.

Du prästvigs den 13 juni. Är det nå-
got du är nervös inför?
– Först är det prästexamen, den 10 
juni, då ska biskopen och domkapitlet 
godkänna att jag får prästvigas. Men 
har man tagit sig så här långt brukar 
det gå vägen. Och visst är det ett litet 
pirr inför prästvigningen. Den är mer 
av högtiden att få kallet till präst 
bejakat och få välsignelse in i det nya. 
Det är något som jag ser fram emot 
med glädje.

Ann-Sofie kommer ha sin arbetsplats i 
Getinge, men dyker även upp i pasto-
ratets övriga församlingar.

Text & foto Dag Gustavsson

 Som präst får man 
den här lyxen att 

gå ett år och kunna bolla 
saker med sin handledare.

„
Johannes Bäckman, församlingspräst i 
Getinge-Rävinge.

Kyrkans värld är dock inte ny för 
Ann-Sofie. Engagemang i kyrkans 
ungdom som tonåring ledde så 
småningom till arbete som försam-
lingspedagog i Halmstads församling. 
Där har hon varit i 30 år, men nu är 

Vad känner du till om  
Oskarströms kyrka?
Omkring sekelskiftet 1800-1900 
utvecklades och expanderade Os-
karströms samhälle i samband med 
industrietableringar. 

Därmed uppstod behovet av en 
kyrka. Finansieringen till kyrkbyg-
get gjordes genom ”Insamlingskort 
för byggande af kyrka åt fabriksar-
betarne i Oskarström”. Gåvor kom 
från Blekinge i söder till Dalarna i 
norr, men det blev bara en bråkdel 
av vad kyrkbygget kostade. Slättå-
kra och Enslövs församlingar läm-

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA
nade bidrag och även sulfitfabriken 
och Jutebolaget, men också många 
enskilda oskarströmsbor. Kyrkan 
stod klar 1917 och kunde börja 
användas 1918.

Detta är ett exempel på den 
information du kan hitta i våra 
kortfattade informationsbroschyrer 
om våra kyrkor. Du hittar dem i 
entrén till respektive kyrka. Men 
du kan även få lite information 
om våra kyrkor i digital form. En 
del av våra ”Visste du att”-filmer 
handlar om detta. Du hittar dem på 
vår hemsida under Våra kyrkor och 
kapell.
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Olika sorters gravar - vi reder ut begreppen
Kistgrav, urngrav, minneslund, askgravplats och askgravlund. Det är många begrepp att hålla reda 
på vad gäller olika sätt att gravsätta, så låt oss göra ett försök att reda ut begreppen. I denna arti-
kel vill vi även förmedla ytterligare information som kan vara bra att känna till om begravningar.

Oftast uppstår frågor som rör begrav-
ning först när någon närstående har 
avlidit. Frågorna kan bland annat 
handla om vad det finns för olika 
gravalternativ. Ett gott råd är att i 
förväg klargöra – som en hjälp för 
efterlevande – hur man tänker sig 
sin egen begravning. Det går att fritt 
formulera sina önskemål eller an-
vända häftet ”Mina önskemål ” som 
bland annat finns att ladda ner från 
pastoratets hemsida. Dokumentet med 
önskemålen kan förvaras hos till ex-
empel en advokatbyrå, i ett bankfack 
eller i hemmet.

Exempel på det som i så fall kan vara 
bra att skriva ner om önskemål om 
den egna begravningen:
Ort och kyrkogård
Kremering alternativt kistbegravning
Gravplatstyp/gravsättning
Val av kista och urna
Val av svepning/svepdräkt
Begravningsceremoni/avsked
Minnesstund

För medlem i Svenska kyrkan
- Välja kyrka, kapell eller annan lokal 
för begravningsgudstjänst.
- Själaringning, det vill säga kyrk-
klockorna ringer vid en viss tidpunkt 
för den avlidne. Detta bokas oftast 
av begravningsbyrån i samband med 
bokning av begravningsgudstjänsten. 
Nästföljande söndag efter ringningen 
sker tacksägelse med ljuständning och 
uppläsning av den avlidnes namn i 
kyrkan.

För den som inte är medlem i Svens-
ka kyrkan
Det är viktigt att känna till om den 
avlidne är medlem i Svenska kyrkan 
eller ej. För den som inte är medlem i 
kyrkan får begravningsakten nämligen 
äga rum på annan plats än i kyrkan. 
Begravningsbyrån kan ge förslag på 
plats.

Kistgravplats: kistan sänks ner i marken och markeras oftast med en gravsten. 
Eventuell plantering sköts av gravrättsinnehavaren (eller köps av kyrkogårds-
förvaltningen). Exempel från Kvibille kyrkogård.

OLIKA SÄTT ATT GRAVSÄTTA
Numera finns flera olika sätt att gravsätta. I dag bor många långt från 
sina anhöriga och då kan en askgravplats eller minneslund där försam-
lingen sköter graven vara ett bra alternativ.
Här följer nu en redovisning av de gravskick som finns.

Foto: Gustaf Hellsing/Ikon
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Olika sorters gravar - vi reder ut begreppen

Urngravplats: en urna med aska grävs 
ner i marken och markeras oftast med 
en gravsten. Eventuell plantering sköts 
av gravrättsinnehavaren (eller köps av 
kyrkogårdsförvaltningen). Exempel 
från Getinge kyrkogård.

Askgravplats: en urna med aska grävs 
ner i marken och markeras oftast 
med en mindre, liggande gravsten. 
Här kan man inte fullt ut bestämma 
gravens utseende och utsmyckning. 
Askgravplatsen sköts av kyrkogårds-
förvaltningen, för detta tillkommer en 
engångskostnad. 
Exempel från Slättåkra kyrkogård.

Askgravlund/Urnlund: ett gemensamt 
gravområde för gravsättning av urnor 
med en gemensam plats både för 
namn och smyckning. Askgravlunden 
har en gemensam smyckningsplats. 
Anhöriga kan vara med vid grav-
sättningen. Askgravlunden sköts av 
kyrkogårdsförvaltningen, för detta 
tillkommer en engångskostnad.
Exempel från Enslövs kyrkogård.
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LITE MER FAKTA:
Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet. Dessa grav-
platser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten. Begra-
vningsavgiften ska täcka kostnader för till exempel gravplatser, gravsättning och kremering. Däremot ingår inte 
skötsel av gravplatsen.

BEHÖVER DU MER INFORMATION?
Ställ frågor till oss på Svenska kyrkan eller kontakta en begravningsbyrå.
Du kan hitta mer information i häftet ”Om begravning” som du hittar på www.svenskakyrkan.se. Där hittar du även 
häftet ”Mina önskemål” (denna finns även att ladda ner från pastoratets hemsida).

VÅRA KYRKOGÅRDAR 
OCH OLIKA SÄTT ATT 
GRAVSÄTTA
Vi vill kunna erbjuda alla gravskick 
på kyrkogårdarna inom vårt 
pastorat, men är inte riktigt i mål 
än. Här kan du se vilka olika sätt 
att gravsätta som möjliga på 
respektive kyrkogård.

Getinge kyrkogård:
Kistgravplatser
Urngravar (för mer information, kon-
takta oss)
Minneslund
Askgravlund (planen är att denna ska 
vara klar 2024)

Rävinge kyrkogård:
Kistgravplatser
Urngravar (för mer information, kon-
takta oss)

Kvibille kyrkogård:
Kistgravplatser
Minneslund
Askgravlund (planeras vara klar 2023)

Slättåkra kyrkogård:
Kistgravplatser
Minneslund
Askgravplatser

Oskarströms kyrkogård:
Kistgravplatser
Minneslund
Askgravlund
Askgravplatser (planeras vara klart 
2021).

Enslövs kyrkogård:
Kistgravplater
Urngravar (för mer information, 
kontakta oss)
Minneslund
Askgravlund
Askgravplats

MINNESSTEN - OM DU VÄLJER 
ATT TA BORT EN GRAVSTEN
På alla våra kyrkogårdar, utom i 
Rävinge, har vi satt upp så kallade 
minnesstenar. Dessa ska ses som en 
möjlighet för de gravrättsinneha-
vare som överväger att avsluta sin 
gravrätt och ta bort stenen. Ett 
svårt val för många. Men nu finns 
alternativet att sätta upp namnen 
på en gemensam sten, så att den 
personliga graven kan plockas bort 
men att namnen ändå finns kvar på 
kyrkogården.

Minneslund: ett gemensamt gravom-
råde för nedgrävning av askor. Grav-
skicket är anonymt, anhöriga deltar 
inte vid gravsättningen och platserna 
är inte markerade. På en minneslund 
finns en gemensam smyckningsplats.
Exempel från Oskarströms kyrkogård.

Skötsel av gravplats
Skötseln av en gravplats ingår varken 
i kyrkoavgiften, som alla Svenska 
kyrkans medlemmar betalar, eller 
begravningsavgiften, som alla folk-
bokförda i Sverige betalar. Anhöriga 
kan antingen sköta gravplatsen själva 
eller så kan de köpa tjänsten av kyr-
kogårdsförvaltningen.

Utströende av aska över land eller 
vatten:
Begravningslagen öppnar för möjlig-
heten att strö askan över land eller 
vatten efter tillstånd från länsstyrel-
sen. Länsstyrelsen avgör villkoren för 
utströende av aska inom sitt ansvars-
område. Den plats som de anhöriga 
vill strö askan över ska vara lämp-
lig och askan måste hanteras på ett 
värdigt sätt.
  En ansökan om tillstånd kan inte 
prövas i förväg, utan först när det 
finns en avliden. Ansökan om att strö 
aska efter en avliden kan göras via en 
e-tjänst på www.lansstyrelsen.se.
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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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Pandemin fortsätter att påverka vilken verksamhet 
vi kan bedriva, men du ska veta att vi är i full gång 
med att planera för höstterminen. Då hoppas vi 
verkligen att kunna sätta igång vår barn- och ung-
domsverksamhet med full kraft! 
  Tider, grupper, platser med mera kommer i nästa 
tidning. Du kan också hålla dig uppdaterad genom 
att kolla på våra församlingars Facebook-sidor och 
vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/
getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom

TIPS! Sök på getinge-oskarström på 
Youtube, där hittar du våra filmer med 

barnsånger och babyrytmik.

Den som lyssnade på radioprogrammet Ring så 
spelar vi lördagen den 10 april kunde höra 
Sören Ljungek från Kvibille dyka upp i etern. Han 
är kyrkvärd i Slättåkra-Kvibille och dessutom 

                             är han med i kyrko-                                                                                                                                           
             kören. När han nu                                                                                                                                               

        hade turen att
         nå fram slog
          han ett slag
           för körsång.

           Ring så spelar vi  
          är ett av Sveriges 
        populäraste radio-
      program med cirka
    1,6 miljoner lyssnare

           varje lördagsmorgon. En 
                           del blir nervösa av tanken 

på en så stor publik, men Sören vågade till och med att 
sjunga lite under sin medverkan.

Hur kom det sig att du valde att prata om just körsång?
– Det var deras val. I växeln hade jag uppgett att körsång 
var ett av mina fritidsintressen och det fastnade de uppen-
barligen för.
Vad betyder körsången för dig?
– Gemenskap. Det finns en glädje i att sjunga ihop med 
andra. Och när man har sjungit i kör i 25 år, som jag gjort, 
då är vännerna i kören de man träffar mest under längre 
tid på sin fritid. De blir ett viktigt umgänge.

I radion pratade du bland annat om din teori om varför 
få män är med i kyrkokörer. Kan du berätta dina tankar 
om detta?

– Jag tror för det första att det finns en rädsla för kyrkan. 
Man vågar inte riktigt närma sig kyrkan för att man har 
en förutfattad mening om kyrkan och det kyrkliga livet.
För det andra tror jag att män också tycker att det är roligt 
att sjunga, men att de är lite rädda för att de ska göra bort 
sig. 

Hur kom det sig att du började sjunga i kyrkokör?
– Min tenorkollega Bengt och jag började samtidigt. Vi 
sjöng bordsvisor på en fest och började prata om att det 
var roligt att sjunga, så vi tog ett gemensamt beslut om att 
gå med i kyrkokören, säger Sören och tillägger:
– Det har jag inte ångrat, för det är en gemenskap och 

samtidigt får man utmana sin egen sångkunskap. För min 
del har det även lett till en fördjupad relation med kyrkan 
och Gud, jag har fått insikter i livet och om livet.

Förresten, klarade du frågan i tävlingsmomentet?
– Nej, det var en superchansfråga med chans att vinna 
fem presentkort. Jag har kollat efteråt och ingen i min 
omgivning har kunnat svaret. Ledtråden jag fick byggde 
på heavy metal och det kanske inte är något en körsångare 
har koll på, säger Sören och skrattar.

Och vilken låt valde du när du nu fick komma fram till 
Ring så spelar vi?
–  Always on my mind med Pet Shop Boys.

Text & foto Dag Gustavsson

 Det har jag inte ångrat, för det 
är en gemenskap och samtidigt 

får man utmana sin egen sångkunskap.

„

Sören slog ett slag för körsång i Ring så spelar vi

En sommarhälsning till 
barn och föräldrar!
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Ett lyssningsarkiv för dig som 
ska välja psalmer
Att välja musik till dop, bröllop och begravning är 
inte alltid lätt. Nu kan du lyssna på olika förslag på 
vår hemsida.
För att hjälpa dig på vägen när du ska välja psalmer till 
den högtidsstund du förbereder har våra kyrkomusiker 
gjort ett litet urval. Du hittar dem under fliken Dop Kon-
firmation Bröllop på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/
getinge-oskarstrom.

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

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

Tack för att ni är med och bidrar!
Ett hjärtligt tack till er som hjälpte till att baka kakorna 
till ACT:s fasteinsamling!
Och ett hjärtligt tack till alla som köpte våra kakor och 
därmed bidrog till insamlingen som landade på närmare 
4 000 kronor.

Hälsar ombuden för ACT  Slättåkra-Kvibille

UNDER SAMMA 
HIMMEL

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

Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över hela 
världen, stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.

Foto: Kat Palasi /Ikon

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

                  I                     I    

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 
september - november och 
delas ut i slutet av augusti. 

I slutet av augusti får du en tidning med mer 
information om kyrkovalet. I den presenteras 
också nomineringsgrupperna som ställer upp i 
valet i Getinge-Oskarströms pastorat. 
Men redan nu vill vi passa på att ge dig lite 
fakta om – vem, vad, hur och varför. 

Får jag rösta?
För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, 
du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara kyrkobokförd i 
en församling i Sverige.
Vad väljer jag till?
För Svenska kyrkan är medlemmarnas inflytande viktigt. För 
att kunna kalla sig folkkyrka behöver ju folket vara med och 
styra. Det gör man på tre olika nivåer: lokalt, regionalt och 
nationellt. 
Vad röstar jag på?
Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De 
representerar olika nomineringsgrupper. Nomineringsgrupper-
na driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyr-
kan och i kyrkovalet röstar du på de nomineringsgrupper och 
kandidater som du tycker bäst representerar din egna åsikter.
När kommer röstkorten?
De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti. 
På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i 
och vilka val du har rätt att rösta till.
Hur gör jag för att rösta?
Du kan gå och rösta i din vallokal på valdagen den 19 septem-
ber. Du kan också förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela 
landet, 6-19 september. Det är också möjligt att förtidsrösta 
genom brevröstning. OBS! Även för att förtidsrösta behövs 
röstkortet. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen 
är budröstning möjlig.
Förtydligande: Vallokal = din lokala vallokal den 19 septem-
ber som står på ditt röstkort. Röstningslokal = lokaler där du 
kan förtidsrösta 6-19 september. Gäller även på valdagen om 
du inte kan ta dig till din vallokal.

Svenska kyrkan har 5,8 miljoner med-
lemmar. Vart fjärde år hålls det val då 
drygt 19 400 förtroendeuppdrag ska 
fördelas. I kyrkovalet 2021 är det 
5 miljoner personer som har rösträtt.

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som 
du helst vill se valda.
Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Hur påverkas kyrkovalet under coronapandemin?
I och med pandemin kommer kyrkovalet att behöva göra 
anpassningar för att valet ska kunna genomföras på ett 
tryggt och säkert sätt. I vårt pastorat utökar vi till exempel 
möjligheten att förtidsrösta.

www.svenskakyrkan.se/kyrkoval


