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EN TIDNING FRÅN DIN KYRKA

ODR Samhällsinformation



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. 

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 Mottagningen av Joachim Franzén  
som ny kyrkoherde. Foto: Dag Gustavsson 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Trycksak 
3041 0091
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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 september-november och delas ut i  
slutet av augusti. 

Sensommarvals 
i Skavböke eller 
bluegrass i Breared?
Upptäck sommarmusikprogrammet från 
kyrkorna i och omkring Halmstad
svenskakyrkan.se/halmstad/sommarmusik2022

SCANNA QR-KODEN FÖR ATT 
KOMMA TILL PROGRAMMET



Kriget i Ukraina är ett hot mot Europas säkerhet, vår egen 
säkerhet. Har du något bra råd för att hantera den oro 
som människor känner?
– Det finns väl få länder i världen som så länge varit 
förskonade från krig som Sverige, därför har vi heller inga 
erfarenheter av vad det skulle innebära om hotet vi känner 
blir verklighet. Vi har känt oss väldigt trygga och det där 

SAMTAL MED MICHAEL

Gud finns med oss i 
det godas kamp

Michael Franzén, Präst

Kris och krig sätter också tron i centrum. Behovet av den 
kan bli starkare, men den kan också väcka tvivel. Några 
tankar om detta?
– När man ser och hör om allt fruktansvärt som sker i 
Ukraina, naturligtvis kan det väcka tvivel. Och frågan vi 
kan ställa oss är: om du finns Gud, varför griper du inte 
in? Du kan väl inte bara låta det onda ha sin gång om du 
är kärlek? Visst är det rimliga frågor att ställa både från 
troende och icke troende. Alla tvivlar vi ibland.
   Men jag tänker så här, att vi människor är Guds händer 
på jorden, vi är hans redskap. Gud behöver oss. Tron ger 
mig en grundtrygghet och en övertygelse om att Gud finns 
med oss i det godas kamp.

Att vara orolig och se om sitt eget hus kan kännas egois-
tiskt när miljoner ukrainare redan lider av ett krig. Hur 
kan vi hantera denna känsla av dåligt samvete?
– Jag tror att när vi som står utanför och betraktar allt 
det som sker i Ukraina inser vi också hur oerhört mycket 
vi har att vara tacksamma för. Och jag tror att den tack-
samheten ofta tar sig uttryck i en större öppenhet emot 
omvärlden, inte bara mot Ukraina och allt vi vill och gör 
för dem utan också gentemot det som vi har nära.
   Dåligt samvete får vi genom vår passivitet. Den bästa 
medicinen mot det är när vi kommer till insikt om att allt 
det vi har i överflöd kan användas för våra medmänniskor, 
det må vara för familjen, grannen, arbetskompisarna, de 
nödlidande i världen, Ukraina. Våga dela med dig av allt 
det du fått, både av allt det goda du har inom dig och allt 
det andra du kan dela med dig av. 

Finns det någon psalm du tycker passar extra bra utifrån 
det vi pratat om nu?
– Psalm 289. Den innehåller bra budskap, så leta gärna 
upp den och läs alla verser.

med krigshot har verkat väldigt fjärran och så plötsligt så 
kommer allt så nära. Det är klart att det skapar oro hos 
oss alla.
   Naturligtvis finns det ingen ”quick fix” lösning på det 
här. Oron som vi känner tror jag inte vi kan komma ifrån, 
det är ju en känsla grundad på en faktisk situation. I tider 
av oro och kris tror jag däremot att vi behöver varandra 
mer än någonsin. Vi behöver komma samman för att känna 
trygghet från varandra, vi behöver värna om vår egen 
gemenskap och finna styrka där.

Guds kärlek är som stranden och som 
gräset, är vind och vidd och ett 
oändligt hem.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma, 
att säga “ja” till Gud och säga “nej”.

Född 2008? Då är det dags att anmäla dig som 
konfirmand. Har du inte fått inbjudan med posten, 
kontakta Alex Moberg på 035-19 24 25. 
 
Några grupper startar redan vecka 37. 
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Gudstjänster i 
våra kyrkor

Fredag 3 juni
Kvibille kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 5 juni Pingstdagen
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 14.00 Musikgudstjänst
med pianoelever
Enslövs kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Friluftsgudstjänst
vid klockstapeln

Söndag 12 juni Hel. trefaldighets dag
Mer info om pilgrimsvandringen sid 20
Skavböke kapell 08.30 Mässa
En del av pilgrimsvandringen.
Kvibille kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 12.00 Andakt
En del av pilgrimsvandringen.
Getinge kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst
En del av pilgrimsvandringen.

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, 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.

Sön 19 juni 1 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
Sammanlyst med Enslöv

Onsdag 22 juni
Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Lördag 25 juni Midsommardagen
Getinge kyrka 13.00 Friluftsgudstjänst
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Mer info sid 5
Skavböke kapell 19.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Oskarström

Söndag 26 juni Johannes Döparens dag
Kvibille kyrka 10.00 Högmässa
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Enslöv

Varmt välkommen  
till våra  

Gudstjänster!
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Torsdag 14 juli
Slättåkra kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 17 juli Apostladagen
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Högmässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Onsdag 20 juli
Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 24 juli 6 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Onsdag 27 juli
Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 31 juli Kristi förklarings dag
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Kvibille kyrka 16.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Lördag 6 augusti
Slåttergudstjänst i Råmebo 14.00 i sam-
verkan med Enslövs hembygdsförening.
Sång av "Nya Vänner". Visning av Råmebo 
hembygdgård. Ta med fikakorg.

Söndag 3 juli 3 e trefaldighet
Getinge kyrka 10.00 Mässa med 
konfirmation
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Onsdag 6 juli
Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 10 juli 4 e trefaldighet
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Sammanlyst med Oskarström
Rävinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Mer info under Sommarmusik

Söndag 7 augusti 8 e trefaldighet
Palms stuga 14.00 Friluftsgudstjänst
Mer info sid 5
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa med 
mottagning av Nisse Juelsson, ny 
församlingspräst.
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Onsdag 10 augusti
Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 14 augusti 9 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Stilla mässa
Skavböke kapell 17.00 Stilla mässa
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FRILUFTSGUDSTJÄNST 
MIDSOMMARDAGEN
Hembygdsgården i Getinge kl 13.00. 
Solist Molly Lind, saxofon. 
Efteråt dans kring midsommarstången 
med instrumentalister. I samarbete 
med Hembygdsföreningen.

3/6 kl 19.00 Kvibille kyrka
VI SJUNGER IN SOMMAREN. 
Anna Marmvik, sång. Anna-Karin 
Emanuelsson Rosén, flöjt och
Kyrkokören.

12/6 kl 16.00 Getinge kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST. Getinge-Rävinge 
kyrkokör sjunger in sommaren. Solist 
Anna Rosengren. 
Fika i församlingshemmet efteråt.

22/6 kl 19.00 Enslövs kyrka
SONGS OF PRAISE. Basbarytonen 
Björn Larsson och pianisten Tommy 
Jonsson bjuder på en afton med 
amerikansk religiös musik, bestående 
av pärlor ur spirituals-repertoaren, 
Elvis Presleys “Songs of Inspiration“ 
samt en och annan svensk musikalisk 
krydda.
  
6/7 kl 19.00 Enslövs kyrka
DIKT OCH TON. Bengt och Berith 
Ivarsson, sång, piano

10/7 kl 18.00 Rävinge kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST. Johan och Elvira 
Tufvesson – violin, viola och klaver.
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27/7 kl 19.00 Enslövs kyrka
SOMMARENS GLÄDJE. Nya Vänner, 
sång och Jan Karlsson, trumpet.

Äntligen kan vi bjuda in dig till musiken i våra kyrkor utan krav på 
bokning. Här presenterar vi vårt utbud för sommaren 2022. 
Varmt välkommen till oss!

Sommarmusik i våra kyrkor

14/7 kl 19.00 Slättåkra kyrka
ORGELKONSERT med Martin Hassel-
gren, organist i Åmål, med anledning 
av orgelns 60-års jubileum.

20/7 kl 19.00 Skavböke kapell
KAPELLTRION. Mikael Pettersson och 
Per Öjerklint, sång. Birgitta Eliasson, 
sång, piano, orgel.

7/8 kl 18.00 Rävinge kyrka
VID DIN SIDA. Musikgudstjänst med 
”En Vokalist & En Cellist”. Anna K. 
Larson och Sanna Andersson Janfalk 
bjuder på en kreativ repertoar som 
sträcker sig från svenska folkvisor 
till nyskriven konstmusik som lockar 
publik till både tårar och skratt! 

10/8 kl 19.00 Skavböke kapell
ALLSÅNG TILL DRAGSPEL med 
Barbro Persson.
 
18/8 kl 19.00 Kvibille kyrka
STJÄRNFYLLDA DUETTER. 
Emelie Sundborn och Rikard Flink, 
sång och Anders Kwarnmark, piano, 
bjuder på musik från oförglömliga 
scener på den vita duken förevigade 
av de främsta kompositörerna. 
Smäktande klassiska duetter blandas 
med humor och glädje.
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Torsdag 18 augusti
Kvibille kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Söndag 21 augusti 10 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Stilla mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Stilla mässa

Söndag 28 augusti 11 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Stilla mässa

Söndag 4 september 12 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa

FRILUFTSGUDSTJÄNST 7/8
Palms stuga, Kvibille kl 14.00.  
Kyrkkaffe serveras. I samarbete med 
Hembygdsföreningen. 
Vid regn i Kvibille kyrka. 

Enslövsdagen 10/9
Kl 15-18 i och runt  
församlingshemmet i Åled. 
En stund för alla åldrar där 
besökare får se vad Åled har att 
erbjuda.
I skrivande stund pågår planering 
för denna dag. Vi återkommer 
med mer information, men från 
kyrkans sida kan vi redan nu 
informera om att vi planerar 
allsång, musikquiz och lekar för 
barn.
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Vår nye kyrkoherde
Prästerna i pastoratet, kontraktspro-
sten och två företrädare på kyrkoher-
deposten deltog i ceremonin. Pastora-
tets kyrkokörer och musiker bidrog 
dessutom till att mottagandet blev en 
musikalisk upplevelse. 

När Biskop Susanne vände sig till Joa-
chim betonade hon att det var positivt 
att tidigare kyrkoherdar närvarade, 
att de kan finnas där som en trygghet, 
men att Joachim samtidigt måste våga 
gå sin egen väg i rollen som kyrkoher-
de.

Hösten 2019 återvände Joachim 
Franzén till Sverige efter att ha arbetat 
på Svenska kyrkan i New York i fem 
år. Han påbörjade då sin tjänst som 
församlingspräst i Enslövs försam-

Från vänster: Michael Franzén, Ann-Sofie Orrdal, Joachim Franzén, kontraktsprost Lars Björksell, biskop Susanne Rappman, Björn 
Berggren – tidigare kyrkoherde i pastoratet, Johannes Bäckman och Anders Carlwe – tidigare kyrkoherde i pastoratet.

Med en högtidlig och hjärtlig högmässa i början av april välkomnades Joachim Franzén formellt som 
ny kyrkoherde i Getinge-Oskarströms pastorat. Mottagandet leddes av biskop Susanne Rappman.

ling, men har sedan våren 2021 varit 
tillförordnad kyrkoherde i pastoratet. 
Efter ceremonin har han formellt tagit 
över detta uppdrag i pastoratet. 

Joachim Franzén, 36 år, kommer från 
en familj där många valt prästyrket; 
hans farfar var präst, hans pappa och 
farbröder är präster. Pappa Michael 

Franzén är dessutom kollega med 
Joachim eftersom han är präst i 
Slättåkra-Kvibille församling.

Joachims företrädare på posten, 
Anders Carlwe, är sedan våren 2021 
kyrkoherde i Gislaveds pastorat.

Text & foto Dag Gustavsson
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Våra nya präster

I passet står det givetvis Nils, men 
Nisse är det han är mest van att bli 
tilltalad med. Han är född i Loshult i 
norra Skåne på gränsen till Småland. 
När han var 14 år flyttade han till 
Dalsland för att två år senare flytta 
vidare till Göteborg:
– Så jag låter nog mest göteborgsk 
i min dialekt, säger han (och vi kan 
instämma i det).

Med en mycket kort beskrivning, vem 
är Nisse Juelsson?
– En glad, trevlig präst och schä-
ferägare. Jag har precis skaffat mig 
en valp som jag ska ta hand om och 
uppfostra. Dessutom reser jag gärna 
till Spanien, jag en Spanienälskare.

Han är smålänning från början, 
född och uppväxt i Sommen utanför 
Tranås. Under barndomen flyttade 
Daniels familj till Vikbolandet utanför 
Norrköping och där kom han även att 
vistas mycket på en kollogård.
– Breviks kurs- och lägergård var 
som ett andra hem för mig. Det var 
också där min längtan att få bli präst 
väcktes, säger han.

Numer bor han i Halmstad. Kärleken 
förde honom till Halland, men det 
gjorde också biskopen eftersom hon 
såg till att Daniel hamnade på sin 
pastorsadjunktplats i Halmstad.

Med en mycket kort beskrivning, vem 
är Daniel Borssén?
– Jag trivs som allra bäst vid havet 
och stranden. Skapandet är en viktig 
del av mig och då håller jag på med 
textil och konsthantverk, säger han 
och påpekar att det är en viktig källa 
till påfyllnad av ny energi. 

Från och med augusti kommer vi ha två nya präster i vårt pastorat. Nisse Juelsson blir församlings-
präst i Enslöv och Daniel Borssén i Oskarström. Vi har ställt några frågor till dem för att få reda på 
lite mer om vem Nisse och Daniel är.      Text & foto Dag Gustavsson

Han har erfarenhet av att jobba i vår-
den och har dessutom delat ut tidnin-
gen på söndagsmorgnarna, men valet 
att bli präst kom ändå tidigt i hans 
liv. Redan under gymnasietiden kände 
han en längtan till yrket och har inte 
ångrat sig.

Som präst har han haft olika tjänster 
på olika platser. Han har arbetat i 
Marstrand, Fritsla och Snöstorp och 
nu senast Bredaryd. Längtan till att 

få vara verksam närmare kusten igen 
gjorde att han sökte tjänsten i Enslöv 
och nu är han på väg, tillsammans 
med sin valp:
– Jag kan ju passa på att säga att jag 
säkert behöver hundvakt ibland till 
Curry. Dessutom hoppas jag kunna 
hitta ett boende att hyra i Enslövs-
trakten, säger Nisse som inlednings-
vis är inställd på att pendla från sitt 
nuvarande boende i Träslövsläge i 
Varberg.

Nisse Juelsson

Daniel Borssén

Även om intresset för att bli präst 
väcktes tidigt i livet valde han annat 
längs vägen. Först en treårig konst-
hantverksutbildning. Därefter blev det 
ett år som volontär på ett härbärge 
för hemlösa äldre i Honduras.

Några år senare var han färdigut-
bildad och våren 2021 prästvigdes 
han i Göteborg. Han kommer nu från 
en tjänst som präst i Söndrum-Vapnö 

församling för att i augusti påbörja ett 
nytt kapitel i Oskarströms församling.
– Jag lockades för att jag hört mycket 
gott om Getinge-Oskarströms pasto-
rat och tjänsten lät också väldigt 
spännande. Inte minst för att ett 
”gohälligt” arbetslag kallar, säger han 
och skrattar. Han syftar därmed på 
rubriken i platsannonsen som uppen-
barligen gav önskat resultat.

högmässa med mottagning av nisse 
juelsson 7/8 kl 11.00 enslövs kyrka.

högmässa med mottagning av daniel 
borssén 18/9 kl 11.00 oskarströms kyrka.



SOMMARCAFÉ
Kyrkparken i Oskarström,
församlingshemmets baksida.
Precis som förra sommaren är du 
välkommen till vårt Sommarcafé!
Öppet kl 13-17 måndag till onsdag 
samt söndagar vecka 26-31. 
Vi serverar våfflor med sylt och grädde, 
hembakta kakor, glass, kaffe, te och saft.

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

Kvibille församlingshem

SOMMARCAFÉ. Gemenskap och 
fika för alla. Onsdagar kl 14.00-
15.30: 22/6, 20/7, 17/8.

Slättåkra kyrka

SOMMARCAFÉ. Gemenskap och 
fika för alla. Onsdagar kl 14.00-
15.30: 8/6, 6/7, 3/8.

Oskarströms församlingshem 

KOM&SJUNG! 
Tisdagar kl 14.00-16.00 jämna veckor 
startar igen 6/9. En stunds allsång och 
fika, öppen för alla.

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.

STRÖVTÅG I HEMBYGDEN
Den 30 juli är det åter dags för ett 
strövtåg i hembygden. Resan rör sig 
kring Åled med omnejd. 
Vi samlas kl 10.00 på parkeringsplat-
sen vid Enslövs församlingshem.
Tag med fikakorg.

ÄLDREBOENDEN
Begonian i Getinge
Andakt 14.30: 7/6, 16/8.
Mossen i Oskarström
Andakt, fritidslokalen 14.00 9/6.
Oskarströms äldreboende
Andakt, Träffpunkten, vån 2. 14.00 
1/6, 8/6, 15/6, 22/6, 17/8, 24/8.
Åleds Servicecentrum
Andakt 15.00, inleds med fika 14.30: 
9/6, 4/8, 18/8.

VUXENKÖRER

Efter sommaren börjar vi sjunga i våra körer igen. 
Då är du hjärligt välkommen att sjunga ut och ta 
plats i vår gemenskap.

KVIBILLE:
Slättåkra-Kvibille kyrkokör 
Vi är en 4-stämmig kör som sjunger 
blandad repertoar. Vi brukar sjunga i 
kyrkan under höstterminen på bland 
annat allhelgonahelgen och kring jul. 
Just nu är vi ganska få i kören och vi 
behöver din hjälp att kunna bli fler. 
Alla är hjärtligt välkomna att vara 
med i vårt sångglada gäng, ovan som 
van körsångare! 
Vi övar på torsdagar kl 19.00-21.00 
i Kvibille församlingshem med start 
1/9. 

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

GETINGE: Kyrkokören
Fyrstämmig kör med intensiva repetitio-
ner, härlig sammanhållning och mycket 
skratt. Man kan behöva lite körvana för 
att vara med, men vi hittar en lösning 
även för dig som inte är så van. Herrar 

ENSLÖV:
Nya vänner, vuxensånggrupp. 
Varannan onsdag kl 17.30-19.00, 
start 24/8.
 
Enslövskören, 4-stämmig vuxenkör. 
Torsdagar kl 18.00-19.30, start 25/8. 
 
Att sjunga i kör ger glädje och väl-
befinnande. Du som gillar att sjunga 
– prova på!

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

Sjung i gemenskap!

är extra välkomna. 
Vi framträder i kyr-
kan några gånger 
per termin, bland 
annat Allhelgona-
helgen och kring 
jul. Onsdagar kl 
19.00-21.00, start 
24/8. 

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

OSKARSTRÖM: 
Oskarskören sjunger körsång i 
blandade stilar i 1-3 stämmor. Både 
nybörjare och körvana sångare hälsas 
varmt välkomna! Vi övar torsdagar 
kl.19.00-20.30 i församlingshemmet, 
Oskarström. Start 8/9. 

Kontakt Anna Marmvik 035-19 24 09 
anna.marmvik@svenskakyrkan.se
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SPRÅKCAFÉ
Oskarströms församlingshem
Onsdagar kl 10.00-11.30: 8/6 sedan 
sommaruppehåll och startar igen 
17/8. Ett språkcafé för dig som vill 
lära dig det svenska språket och för 
dig som vill hjälpa till att lära ut det 
svenska språket.



På Spenshult finns cirka 600 personer 
och på grund av kriget i Ukraina fun-
gerar nu även den tidigare kurs- och 
konferensanläggningen i Nissaström 
som boende för cirka 140 flyktingar 
från Ukraina.

Vi har vid ett tidigt skede varit i 
kontakt med berörda myndigheter 
och erbjudit Slättåkra församlingshem 
som tillfälligt flyktingboende. Som 
vi informerat om tidigare pågår ett 
arbete med att undersöka möjlighet 
att bygga om församlingshemmet till 
lägenheter, men så länge ingen eventu-
ell byggnation påbörjats ser vi i stället 
möjligheten att använda byggnaden 
för detta akuta syfte. Hittills har be-
rörda myndigheter valt att inte nyttja 
detta erbjudande. 

I Halmstad kommun har pastoraten 
valt att samordna sina insatser för att 

Pastoratets engagemang i den 
aktuella flyktingmottagningen

fördela uppdraget jämt. Samordning 
sker bland annat genom att kontrak-
tet avsatt en del av en diakontjänst för 
att koordinera arbetet och samordna 
kommunikationen mellan myndighe-
terna och Svenska kyrkan. Därtill har 
pastoraten valt att gemensamt gå in 
med resurser för att bistå de pastorat 
som har flyktingboenden inom sina 
gränser. I övrigt sker ständigt samar-
bete med övriga organisationer som 
bidrar, Röda Korset, Frälsningsarmén, 
Equmenia med flera.

För närvarande arbetar pastoratet 
med ukrainska flyktingar dels genom 
samarbete med grannförsamlingarna 
Harplinge och Snöstorp, dels själv-
ständigt genom våra tjänster riktade 
mot asyl och flyktingsamordning både 
på Spenshult och Nissaström. Arbe-
tet som bedrivs bygger delvis också 
på frivilligarbete. Utöver detta har 

pastoratet även avsatt timmar av en 
pedagogtjänst för insatser för yngre 
ukrainska flyktingar. Arbetet med 
ukrainska flyktingar bedrivs primärt 
på Nissaströms flyktingboende och 
består bland annat av akutinsatser så-
som vård, omsorg och rådgivning men 
även svenskundervisning, aktiviteter 
för barn och unga, samt integrering i 
församlingens ordinarie verksamheter.

Är du intresserad av att hjälpa oss 
med svenskundervisningen eller 
göra någon annan en ideell insats? 
Kontakta Per Franzén, diakonisam-
ordnare 035-15 09 85, som arbetar i 
Harplinge-Steninge församling.

Stöd i flyktingmottagande och integrationsarbete är något som alltid pågår i vårt pastorat, inte 
minst eftersom Migrationsverket har ett av sin största boenden i vårt område. Här är en sum-
mering av det aktuella läget.

Svenskundervisning för nyanlända på Nissaström. Foto: Per Franzén

9
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...vara delaktig i att 
skapa en trevlig 

plats där alla ungdomar 
känner sig välkomna.

„
Har kyrkan något att erbjuda de unga? Den frågan söker vi svar på i ett par artiklar och vi tyckte 
att det var lämpligt att först se vad de unga själva anser.
Några tjejer i Kyrkans Ungdom, KU, i Oskarström svarade på våra frågor.

Vad är det som lockar er att vara med 
på aktiviteter med KU?
– Man får träffa sina kompisar och 
hitta på något i stället för att bara 
ligga hemma. Vi hittar på roliga saker 

Har kyrkan något att erbjuda de unga?

Sandra Jönsson, Sofia Carlsson, Jennifer Fries, Hanna Fries och Rebecka ”Ruben” Andréasson.
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Vad gör ni på era träffar?
– Lite vad som, bowlar, spelar spel, 
sjunger, hänger, umgås och prat-
ar strunt, säger Sofia Carlsson och 
Sandra Jönsson lägger till ytterligare 
aktiviteter till listan: 
– Vi gör olika saker varje gång. Allt 
från att leka lekar till att grilla och 
åka på utflykter. 
– Ibland gör vi en stor aktivitet som 
att arrangera en spökrunda för de 
yngre, tillägger Jonna Nyberg (ej med 
på bild). 

Vad är roligast med KU?
Roliga aktiviteter och gemenskap 
summerar deras svar väl.  Jonna läg-
ger samtidigt till något i sitt svar som 

pekar på att det också handlar om en 
miljö där ungdomar vill vara:

tillsammans vilket ger en känsla av att 
man tillhör, säger Rebecka ”Ruben” 
Andréasson. De andra instämmer och 
gemenskap är ordet som upprepas.

– Att åka på läger, umgås och vara 
delaktig i att skapa en trevlig plats där 
alla ungdomar känner sig välkomna, 
säger hon.

 
Text: Alex Moberg & Dag Gustavsson

Vi hittar på roliga 
saker tillsammans 

vilket ger en känsla av att 
man tillhör.

„

GG
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Getinge 
UG

Ungdomsgrupp åk 7 
och uppåt

Oskarström 
KU

Kyrkans unga 13 år 
och uppåt

Enslöv 
EU

Enslövs Unga åk 6 
och uppåt 

VÅRA UNGDOMS-
GRUPPER
Vi har uppehåll under 
sommaren, men vecka 37 
är vi tillbaka igen. Håll 
koll på vår hemsida och i 
nästa nummer av Nära dig.
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Har kyrkan något att erbjuda de unga?

Vad innebär ”öppen gemenskap” lite 
mer konkret?
– Är du med i en idrotts- eller intresse-
förening då är det ofta ett smalare 
klientel du riktar dig till, det vill säga 
personer med det intresset. Men hos 
oss är det en verksamhet som är bred, 
det är plats där alla kan vara med, 
säger Walter.

Öppen gemenskap utan krav på prestation, så sammanfattar församlingspedagogerna Alex 
Moberg och Walter Cervin syftet med den verksamhet för unga som pastoratet erbjuder.

tro, men den mesta tiden och fokuset 
läggs ändå på gemenskap. Ibland är 
det konkreta aktiviteter, medan det 
vid andra tillfällen bara handlar om 
att få umgås med vänner, säger Alex.

Om vi bortser från konfirmationen 
så finns det i övrigt inga nationella 
krav från Svenska kyrkan att erbju-
da aktiviteter för ungdomar, men i 
Getinge-Oskarströms pastorat är det 
valet ändå självklart och ambitionen 
har höjts under senare år.
– Det är det jag har jobbat för sedan 
jag började här. Målet är att vi ska 
kunna erbjuda verksamhet för alla 
olika åldersgrupper, säger Walter 
som är huvudansvarig för barn- och 
ungdomsverksamheten.

Sedan tidigare fanns verksamhet i 
Oskarström, men under senare år har 

grupper också startats i Getinge och 
Enslöv. Grupperna och den verksam-
het de har skiljer sig till viss del åt, 
dels på grund av att de funnits olika 
länge, dels beroende av hur ålders-
strukturen ser ut. Tankar finns på att 
kunna starta något som funkar även 
för Slättåkra-Kvibille, men där är man 
ännu inte i mål. 

Inte minst läger och utflykter är en 
viktig del av ungdomsverksamheten, 
något som legat nere under åren med 
pandemi. Men nu ser det ljust ut igen 

Målet är att vi 
ska kunna erbjuda 

verksamhet för alla olika 
åldersgrupper.

„
och det ges åter utrymme för idéer 
och planerande för framtida äventyr.

Vad har ni för erfarenhet av ungas 
tankar om kyrkan?
– Det finns nog unga som tycker att 
kyrkan känns lite främmande, men de 
som kommer till vår verksamhet visar 
ofta en nyfikenhet, säger Alex.
– Vi diskuterar vårt innehåll till och 
från för att veta att vi håller en lagom 
nivå. Det är naturligt att kyrkan och 
tron blir en del av det vi gör, sam-
tidigt som vi vill kunna erbjuda en 
verksamhet som handlar om en plats 
för gemenskap, en plats där du är 
välkommen precis som du är, tillägger 
Walter.

Text & foto Dag Gustavsson

Ibland är det kon-
kreta aktiviteter, 

medan det vid andra till-
fällen bara handlar om att 
få umgås med vänner.

„
Men det ingår väl även religion och 
då är det väl också en form av intres-
seförening?
– Visst lär vi ut om kyrkan och kristen 
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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.
    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.

En sommarhälsning till 
barn och föräldrar!

Efter sommar-
uppehåll start

v.36

Maskeradfest i Kvibille
Fredagen den 25 mars hade vi en trevlig maskerad-
fest i Kvibille församlingshem. Det var barn från både 
Prim-Oktavören och Busungarna-Himlaskoj.
Vi åt hamburgare och hade roliga lekar. Vi avslutade 
kvällen i kyrkan med sång. Festen var mycket uppskattad 
av alla barn.

Ett läger för alla 
våra konfirmander 
Tidigare i vår åkte vi med pastorat-
ets vinterkonfirmander på läger till 
Gullbrannagården. På schemat stod 
påskvandring, dop, gudstjänstwork-
shop, tävlingar och lekar.

Påskvandringen innebar mer 
ingående att konfirmanderna fick 
lära sig om påskens drama genom 
att med ögonbindel använda sina övriga sinnen för att 
uppleva Jesus resa från sista måltiden på Skärtorsdagen 
till uppståndelsen på tredje dagen. Dessutom var det en av 
konfirmanderna som döptes inför konfirmationen.

På söndagen var föräldrarna inbjudna till en gudstjänst 
som konfirmanderna själva fått planera. De fick välja och 
sjunga psalmer, skriva och be förbön, dramatisera och 
sammanfatta evangelietexten och måla en altartavla.
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konfirmander 2022 Foto: Studio Strandh

Konfirmander
Oskarström

Konfirmander
Enslöv

Konfirmander
Getinge
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Foto: Anneli Pettersson

INVENTERADE INVENTARIER
Som vi tidigare informerat om pågår ett arbete där vi un-
dersöker intresset och möjligheten att göra om Slättåkras 
församlingshem till tillgänglighetsanpassade lägenheter. 
Mer besked att ge i detta ärende finns ännu inte, men där-
emot vill vi informera om att det genomförts en noggrann 
inventering vad gäller exempelvis konst, vävnader och 
prydnader i byggnaden.

Mycket av det som fanns förvaras numer i kyrkan och en 
del har flyttats till Kvibille församlingshem och finns alltså 
kvar i församlingen.

PERSONALNYTT
Ny personal:
Förutom våra nya präster (presente-
ras på sid 7) anställer pastoratet två 
personer med olika uppdrag.

Soheila Biabani har anställts på deltid 
som resurs i pastoratets integrations-
arbete. Arbetsplaceringen är i Oskar-
ström.

Per Öjerklint anställs från och med 
augusti på en tjänst som delas mellan 
diakonala och administrativa uppgift-
er. Administrationen kommer vara 
fokuserad på kyrkans arkivhantering. 
Per kommer att utgå från Enslöv men 
tjänsten är pastoratsövergripande.

Soheila Biabani

En jättelyckad modevisning!
70 glada kvinnor var sugna på att se vårens kläder från 
”Klädhörnan” och ”Olles Dotter” i Hyltebruk. Dessutom 
underhöll Lennart Oscarsson och Tommy Allbjer ideellt 
med trevlig musik.

Intäkterna för arrangemanget gick till ACT Svenska kyr-
kan och det blev nästan 7 000 kronor.
Vi riktar ett stort tack till alla er som var med och spons-
rade med vinster till vårt lotteri! 

/Internationella gruppen/ACT Getinge-Rävinge församling

Nytt på Oskarströms kyrkogård  
På den södra delen av Oskarströms kyrkogård 
har under våren anlagts ett nytt gravkvarter för 
askgravplatser. Samtidigt har vi genomfört en 
upprustning av ceremoniplatsen på den gamla 
gravhögen.

INFORMATION

Tack för stor givmildhet!
”Det märks att människor öppnat upp sina hjärtan för 
krigets offer i Ukraina”, säger prästen Michael Franzén. 
Den 13 april var han, liksom prästen Johannes Bäckman, 
med när det såldes prästost, bröd och kakor utanför 
Tempo i Kvibille och Coop i Getinge. Insamlingen gav 
cirka 7 000 kronor till ACT Svenska kyrkan.

Per Öjerklint

RENOVERINGEN I ENSLÖV
Under våren genomförs underhållsarbeten på Enslövs kyr-
ka.  Fasader, torn och fönster ska ses över och förbättras. 
Kyrkan kommer därmed vara klädd i byggnadsställningar 
en bit in i juni, men ska ändå kunna användas i vanlig 
ordning under hela renoveringsperioden.

Målet är att arbetet ska vara klart i juni månad, med reser-
vation för att en del detaljer kan försenas något. 

Askgravplatser är en form av gravar där urnan sätts ned 
vid en egen liten gravsten. I det nya området kommer 
gravstenarna att placeras i cirklarnas ytterkanter.

Vid den här typen av gravplatser är skötseln av gravarna 
gemensam. Det innebär att kyrkogårdsförvaltningen tar 
hand om skötseln och det är endast tillåtet att, som besök-
are, lämna snittblommor och tända ljus. Syftet med detta 
är att det ska vara en plats med likvärdig skötsel för alla.
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Filmer om våra kulturgravar
Under sommaren kommer pastoratets kyrko-
gårdar att förses med digitala berättelser kring 
våra kulturgravar. Inledningsvis är det 10 gra-
var per kyrkogård som kommer att förses med 
QR-koder.

Genom att scanna QR-koden med din mobiltelefon, så 
får du ta del av historiska fakta om graven genom en liten 

film. Vår lång-
siktiga tanke är 
att utöka antalet 
gravar som förses 
med QR-koder 
och berättelser 
efter hand.

Arbetet med 
informationssam-
anställningen har 
gjorts tillsammans 
med pastoratets 
hembygdsföre-

ningar. Hembygdsföreningarnas kunskaper är omistliga 
för oss som lokalsamhälle då det gäller vår kultur- och 
lokalhistoria. Utan hembygdsföreningarnas kunskaper är 
den här typen av lokalt historieberättande mycket svår 
att tillskapa. Faktakontroll och godkännande från even-
tuella efterlevande eller gravrättsinnehavare genomförs 
alltid innan varje film produceras. Det är viktigt för oss 
att informationen som ges är faktabaserad och nogsamt 
kontrollerad.

Våra kyrkogårdar utgör en viktig del av vårt lokala kultur-
arv. Kyrkogårdsförvaltningen jobbar löpande med att hela 

tiden förbättra 
och utveckla 
tillgängligheten av 
detta kulturarv. 
Oftast handlar det 
om underhåll och 
skötsel av kultur-
gravar, men det 
handlar också om 
att på olika sätt 
hitta nya möj-
ligheter att lyfta 
fram de lokala 
kulturskatter som 
finns på våra 
kyrkogårdar.

Om man inte har möjlighet att besöka gravarna på plats 
och se filmerna, så kan man även se dem på www.kultur-
gravar.se.  Det är i samarbete med företaget Kulturgravar 
och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund som 
QR-koderna produceras och trycks upp. 

Text: Kjell Helgesson

Lär mer om...
I förra numret av Nära dig inledde vi denna serie 
– Lär mer – där vi har för avsikt att berätta lite 
grundläggande fakta om kristendomen. Kanske 
var det länge sedan du konfirmerades och du 
har glömt bort vad det var du fick lära dig. Kan-
ske har du inte konfirmerat dig och då kan du 
passa på att kolla om du ändå har kunskapen. 

Kärlek är huvudbudskapet
Om vi sammanfattar budskapet som Jesus predikade och 
levde efter så är det kärlek.
Att tjäna Gud handlar inte främst om ord, Jesus kräver 
handling. Han menar att det är först genom handling som 
hjärtat verkligen har talat. Det är i kärleken till sin nästa 
som människan visar att hon älskar Gud.

Älska din nästa, men också dina ovänner
Jesus går egentligen ett steg till. Han uppmanar till att 
älska sina ovänner: „Älska era fiender och be för dem som 
förföljer er“ [Matt 5:44]. Alla - vänner, utstötta, fattiga - 
omfattas av Guds kärlek. Den sanna kärleken är spontan 
och spekulerar inte i prestation och motprestation eller i 
egen vinning och förlust.
Hat föder hat. Våld trappar upp våld. Fiendskap måste 
därför enligt Jesus mötas med kärlek, även om det tydligt 
och tillfälligt leder till förlust eller förnedring.

Kärlek är förlåtelse
Det är först när människan kan bekänna sina misstag 
som hon kan verka kärleksfullt mot andra. Att kunna ta 
emot förlåtelse skapar samtidigt en förmåga att kunna ge 
förlåtelse.

Kärlek är att tjäna
Jesus tog avstånd från högfärd, skryt och självhävdelse. 
Budskapet han ville förmedla var att förhindra att någon 
på grund av sin ställning förtryckte någon annan.
Jesus utmanade även människans kärlek till pengar som 
han menade många gånger stod i kontrast till kärlek till 
Gud och sin medmänniska. Till sin spets landar det i fråg-
an; vad är det som driver oss? Pengar eller kärlek? Jesus 
ville få Guds kärlek att leva i människorna så att de kände 
solidaritet med varandra och spontant gav till dem som 
behövde.

Benådad
Jesus avvisade social utstötning av minoriteter, brottslingar 
och andra som hamnat på samhällets skuggsida. Han levde 
med dem och försökte hjälpa dem att förändra sina liv. 
Härigenom kom han i konflikt med många av de männis-
kor som upplevde sig själva som ärliga och rättvisa.
Jesus kritiserade inte någon för det förflutna och talade 
aldrig om olika former av straff. Den som ändrade sig 
blev villkorslöst accepterad och kunde därmed känna sig 
fri. Det är detta som i kristendomen kallas nåd. Guds nåd 
innebär en chans till ett nytt liv.

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se



Delvis gör vi detta på egen hand, men vi gör det också i 
samverkan med andra trossamfund, myndigheter och or-
ganisationer. Vi har beredskap för att samordna våra egna 
insatser med andra, däremot är det och ska det alltid vara 
tydligt att information om samhällets insatser och eventu-
ellt räddningsarbete lämnas av myndigheter, räddningsled-
ning, polis och sjukvård.

Kyrkans krisberedskap handlar samtidigt inte enbart om 
händelser som påverkar samhället i stort, den handlar 
också om att möta människor med sina enskilda motgång-
ar och sorger. Som en del av detta eftersträvar vi i Getinge-
Oskarströms pastorat att kyrkdörren ska vara öppen så 
mycket som möjligt för dig som besökare. Våra kyrkor 
står därför öppna för ljuständning och bön, vilket vi ser 
som en viktig möjlighet att hjälpa människors möjlighet 
att känna trygghet. Våra präster är också tillgängliga för 
samtal för den som behöver det. Men skulle våra präster 
inte gå att nå och det är akut, går det att ringa jourhavan-
de präst via 112.

Att hålla sig informerad är viktigt när en kris uppstår. Blir krisen långvarig kan det däremot vara stressande att hålla 
sig uppdaterad varje minut om allt som händer, då kan det i stället vara viktigt att ibland ta en paus från informations-
flödet för att orka och vara uthållig.

En sak som kan vara bra för att minska oron är att, innan en eventuell kris uppstår, skaffa dig information om vad 
som gäller. Då kan du känna dig tryggare och har bättre beredskap om en kris uppstår. För att hjälpa dig med detta 
har vi här sammanfattat något av det som kan vara bra att känna till om samhällets krisberedskap.

Kyrkans roll vid kris

Bra att veta vid en kris

Kyrkan har genom alla tider tagit ansvar för att 
hjälpa människor och vara en stödjande resurs för 
samhället i krig och kriser. Vår roll är att i första 
hand sätta ord på sorgen och förmedla närvaro, 
öppenhet och hopp.
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Sektorsansvar och 
områdesansvar
Alla myndigheter och organisationer 
har ansvar för sitt område vid en kris. 
Kommunerna, länsstyrelserna och 
regeringen är geografiskt ansvariga 
på lokal, regional respektive nationell 
nivå.

Den lokala krisberedskapen
Vid en större kris eller en extraordinär 
händelse har Halmstads kommun en 
krisberedskap för att möta hjälp-
behov.

INFORMATION VID EN KRIS
Vid en stor olycka, kris eller extra-
ordinär händelse går kommunen ut 
med information i sina egna kanaler: 
kommunens webbplats och kommu-
nens Facebook.

Analog information
Om kommunens vanliga kanaler inte 
kan användas på grund av långvarigt 
strömavbrott eller om internet inte 
fungerar sätts anslag med information 
upp på:
Rådhuset, medborgarservice Vallås 
och Andersberg och samtliga folk-
bibliotek i kommunen.

Information via radio
När det sker en allvarlig händelse har 
även Sveriges Radio P4 ett särskilt an-
svar att ge ut information. Sätt därför 
på radion eller lyssna via mobiltele-
fon, dator eller bilradio. Se till att ha 
batterier i beredskap om du lyssnar 
via radio.

Samlad krisinformation från 
svenska myndigheter
Krisinformation.se är en webbplats 
som förmedlar information från 
myndigheter och andra ansvariga till 
allmänheten före, under och efter en 
stor händelse eller kris.

Kommunens krisberedskap
Halmstads kommuns 
krisledningsnämnd
Om en kris klassas som en extra-
ordinär händelse kan krislednings-
nämnden tillfälligt ta över övriga 
nämnders befogenheter att ta beslut. 
På så sätt blir det möjligt att snabbt 
fatta nödvändiga beslut som enskilda 
nämnder inte skulle kunna göra.

Du är en viktig del av 
kommunens krisberedskap 
I händelse av kris är det viktigt att du 
som invånare är förberedd. Då har du 
också möjlighet att hjälpa andra och 
stötta det civila försvaret. I en händel-
se där våra resurser inte räcker åt alla, 
kommer vi att tvingas prioritera de 
med störst behov av hjälp.
Du ska kunna klara dig själv i minst 
72 timmar vid en eventuell samhälls-
kris. Din krisberedskap innebär att 
förbereda sig genom att säkra tillgång 
på mat, vatten, värme och information.

FÖRBERED DIG FÖR EN KRIS
Du kan själv förbereda dig inför en 
kris genom att skaffa en krislåda. I 
lådan förvarar du saker som kan vara 
bra att ha om det blir strömavbrott 
som gör att vattnet eller värmen förs-
vinner. 
Din krislåda bör innehålla:

- vatten och rena vattendunkar

- mat som klarar rumstemperaturer

- campingkök med bränsle

- alternativ värmekälla

- ficklampa med extra batterier

- stearinljus, värmeljus och tändstickor

- varma kläder och filtar

- radio med batteri

- telefonlista med viktiga nummer

- husapotek med det viktigaste för just 
dig och din familj

- hygienartiklar

- kontanter och viktiga dokument

Det är olika hotbildsanalyser som 
bestämt var i Sverige skyddsrum ska 
finnas. Det har alltså aldrig varit am-
bitionen att bygga skyddsrum för hela 
befolkningen. Är du inte i närheten 
av ett skyddsrum ska du i stället söka 
skydd i ett annat skyddande utrymme 
som källare eller tunnel.

I fredstid får skyddsrummen användas 
till annat, men de ska kunna iordning-
ställas inom två dygn.

Skyddsrummen är utformade för ett 
visst antal personer. Om man använ-
der skyddsrummet till så många män-
niskor som rummet är byggt för, ska 
man kunna vistas där utan avbrott i 
minst tre dygn. Mat och exempelvis 

hygienprodukter finns inte i skydds-
rummen. Det behöver du ta med själv.

I pastoratets egna lokaler finns det ett 
skyddsrum för 102 personer i Oskar-
ströms församlingshem. En större del 
av utrymmet används i vår dagliga 
verksamhet, men går att iordningstäl-
las inom den tid som kraven ställer.

Källa: msb.se

Vill du veta ännu mer om krisbereds-
kap är vårt tips att gå in på MSB:s 
hemsida, Myndigheten för Säkerhet 
och Beredskap. www.msb.se/sv/
rad-till-privatpersoner/

Bra att känna till om skyddsrum
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Svenska kyrkan 

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

- MER ÄN DU TROR



Vad känner du till om Getinge 
kyrkas ålder?
De äldsta delarna i Getinge kyrka 
härstammar från medeltiden, troligen 
1100-1200-talet. Kyrkan har senare 
vid flera tillfällen byggts ut och byggts 
om, varför endast en del av väggarna i 
långhuset från tornet ungefär till kyrk-
ans mitt är kvar av den gamla kyrkan. 
Ett kännetecken för kyrkor från me-
deltiden är det kraftiga yttermurarna. I 
Getinge är de cirka 1,4 meter tjocka.

Ett kopparstick av G. Biurmans från 
1735 ger god uppfattning om medelti-
dskyrkans exteriör. Ett vapenhus, som 
fanns på långhusets sydsida, bör ha 
tillkommit i slutet av medeltiden. Där 
hade männen sin ingång. För kvinnor-
na fanns en dörr på långhusets norra 
sida mitt emot vapenhuset.

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

Mer information om våra kyrkor hit-
tar du i våra broschyrer som du hittar 
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.

svenskakyrkan.se/act

För allas rätt till ett värdigt liv. 
Din gåva gör skillnad.

SWISHA TILL

900 1223
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EN GÅVA 
FÖR VÄRLDEN

I en tid av krig, coronapandemi och klimatförändringar är 
behoven av gåvor större än någonsin. Act Svenska kyrkan 

arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, 
och agerar snabbt vid katastrofer.

Nätvandrarchatten är till för dig 
mellan ungefär 12 och 25 år. 
Här får du prata om precis vad du behöver och 
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata 
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata om 
något som känns svårt och jobbigt för dig. De som 
chattar är personer som jobbar i Svenska kyrkan. 
Alla har tystnadsplikt och du är helt anonym.

svenskakyrkan.se/natvandrarchatten

vandrar
Nät-
CHATTEN
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08.30  Mässa i Skavböke kapell 

09.15  PILGRIMSVANDRING

10.00  Bön i skogen, vila, frukost

10.30  PILGRIMSVANDRING

12.00  Lunchandakt i Oskarströms kyrka

12.30  Lunch i kyrkparken Oskarström

13.00  PILGRIMSVANDRING

13.15  Bön i Katolska kyrkan

13.30  PILGRIMSVANDRING

13.45  Bön i Björnstorpskyrkan

14.00  PILGRIMSVANDRING

15.00  Bön i Equmeniakyrkan i Sennan

15.15  Fika i Equmeniakyrkans lokaler

15.45  PILGRIMSVANDRING

17.00  Gudstjänst i Enslövs kyrka 

ETT SAMMARANGEMANG AV: 
 Equmeniakyrkan 
 Björnstorpskyrkan 
 Katolska kyrkan 
 Svenska kyrkan

Pilgrimsvandring 

En vandring för alla - Söndagen den 12 juni

att tänka på
- Tag med färdkost för frukost, lunch och fika.  
OBS! Det kommer inte ges tillfälle att köpa lunch  
och fika i Oskarström/Sennan. 
- Ta gärna med vattenflaska, frukt, nötter och choklad. 
- Klä dig efter väderlek och ta på bra skor/kängor.

Pilgrimsvandringen är ekumenisk och till för ALLA. Du kan möta upp och avsluta vandringen när du vill. 
Efter gudstjänsten i Enslöv kör en buss dig tillbaka till Skavböke via Sennan och Oskarström.

OBS! 
Du tar själv med 

dig frukost, 
lunch och  

fika.

Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT
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