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EN TIDNING FRÅN DIN KYRKA

ODR Samhällsinformation



I detta nummer av Nära dig lyfter vi perspektivet ”laget 
före jaget”. Vad är din första spontana tanke på detta 
kopplat till kristendomen?
– Det är många gånger väldigt tydligt vad kyrkan vill för-
medla och vad Jesus säger till oss och sina lärjungar – att 
vi behöver varandra. Det är där vi växer som människor. Det 

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

Öppettider expedition & växel  
för bokning av dop, vigslar, begravningar m.m.  
mån-fre 09.00–12.00 

välkommen att bli medlem i kyrkan!
Mer information hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/medlemskap
eller kontakta oss via mejl och telefon.

Pastoratets aktiviteter, såsom
öppet hus, musikkvällar m.m, 
arrangeras i samarbete med

kyrktaxi: 
Vill du beställa kyrktaxi till våra kyrkor eller  församlings-
aktiviteter ringer du Sennans Taxi 035-661 11. 
OBS! Resan måste beställas mån–fre. Resan är avgiftsfri!
Kontakta oss om du har frågor angående kyrktaxi. 

SAMTAL MED JOHANNES

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 Förbundskapten Janne Andersson.  
Foto: Jesper Zerman /Bildbyrån 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Vi behöver varandra

Johannes Bäckman, Präst

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Vilken berättelse i Bibeln tycker du är extra tydlig om du 
vill förmedla budskapet om att hjälpas åt är viktigt?
– Det finns flera bilder av att vi är som en kropp, som 
tydliggör att vi är beroende av varandra. Vad skulle det 
bli av kroppen om alla ville vara öra? Vi är olika, men till-
sammans utgör vi samma kropp. Det står om detta i första 
Korintierbrevet 12:12.

Hur upplever du att dagens samhälle värdesätter lagbygg-
andet kontra individuell utveckling?
– Många beslut i vardagen tas utifrån individen. Sedan har 
det nog gått i riktningen om att vi ser mer till den närma-
ste kretsen och familjen än samhället i stort. Jag kan se 
det som präst i min församling, men också som pappa där 
jag berörs av föreningslivet. Det har blivit svårare att få 
människor att engagera sig ideellt. Kanske hänger det ihop 
med att vi har en rätt fullbokad fritid.

Kan pandemin ha påverkat vår syn på laget kontra jaget?
– Jag tror att pandemin har skakat om oss, dels på så vis 
att vi ser våra medmänniskor mer när det är en kris. Dels 
att vi tänkt efter vad det är vi värdesätter högst, nämligen 
att få vara tillsammans. Förhoppningsvis leder detta till att 
vi vill ta oss tid för vår granne och tid för gemenskap.
Det är positivt att vi är beroende av varandra. Vi behöver 
varandra på livets väg.

Utifrån det vi pratat om nu, vilken psalm tycker du passar 
bra in på temat?
– Då föreslår jag psalm 793 ”Ett enat folk på väg”:

vill säga, när vi själva växer, växer vi också i vårt beroende 
av andra människor. Tanken är inte att själv är starkast, 
utan att vi behöver varandra.

Kan du ge exempel hur vi kan vara beroende av andra?
– Vi är bra på olika saker. Om jag kan se att det jag är bra 
på kan hjälpa andra och samtidigt att det andra är bra på 
är en hjälp för mig, då blir vi mer beroende av varandra.
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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 juni-augusti och delas ut i  
slutet av maj. 

Våra vägar har gått skilda där vi vandrat 
år från år, låt oss äntligen få bilda en ge-
menskap som består. Ett enat folk på väg.
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Här hittar du informationen
”Håll dig uppdaterad via våra övriga kanaler”. Denna mening har vi fått upprepa många gånger 
under pandemin. Uppmaningen gäller i och för sig alltid, eftersom förändringar kan ske av andra 
anledningar än ett virus. Därför kan det vara bra att påminna om vilka olika möjligheter det finns 
att hitta information om allt som händer i vårt pastorat.

Nära dig – en tidning från din kyrka
Församlingstidningen som du nu läser 
delas ut till alla hushåll i pastoratet 
var tredje månad. Skulle du av någon 
anledning inte få tidningen har vi all-
tid extratidningar i våra församlings-
hem och kyrkor som du kan ta.

Predikoturer i HP och HN
Varje fredag annonserar vi i lokaltid-
ningarnas predikoturer. Här informe-
rar vi om aktuella gudstjänster och en 
del övriga aktiviteter.

SWISHA TILL

900 1223
Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL
Hälsa, jämställdhet och tillgång till 
näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, 
ändå riskerar 45 miljoner människor att 
hamna i akut hungersnöd.* 

Dela med dig genom att swisha halva 
beloppet för något du köper.

*Källa: FN (nov 2021)

Hemsidan - www.svenskakyrkan.se/
getinge-oskarstrom
Hemsidan innehåller information om 
det mesta i vårt pastorat. Här hittar 
du bland annat det du behöver veta 
inför dop, vigsel och begravning. 
Inte minst finns här kalendern med 
den mest aktuella informationen om 
gudstjänster och aktiviteter.
Kommer du inte ihåg den exakta 
adressen kan du gå in på www.svens-
kakyrkan.se och söka pastorat eller 
församling den vägen. 

Facebook-sidor
Du kan också hitta oss via Facebook, 
en sida för varje församling. Sök på 
respektive församlingsnamn.
Väljer du att gilla sidan blir du en föl-
jare och därmed dyker det vi lägger ut 
upp i ditt så kallade facebook-flöde.

Youtube
Här lägger vi ibland ut gudstjänster 
och andakter, men framför allt använ-
der vi denna kanal till andra inslag 
om vår verksamhet. Du kan till exem-
pel få information om bakgrunden till 
en psalm, lära dig mer om din kyrka, 
spela upp en sång för dina barn eller 
få en hälsning inför helgen.
För att hitta oss på Youtube söker du 
på getinge-oskarström.

Appen Kyrkguiden 
Appen hjälper 
dig hitta 
kyrkor i hela 
Sverige. I 
kalendern 
finns aktuella 
gudstjänster, 
konserter och 
andra evene-
mang. Använd 
Kyrkguiden 
när du vill 
veta vägen till en kyrka. Eller skapa 
din egen kalender med gudstjänster 
eller konserter du vill gå på och få 
en påminnelse så att du inte missar 
något. Lägg in den församling du 
vanligtvis besöker som favorit så har 
du alltid koll på vad som händer.
Appen är gratis och finns för både 
iPhone och Android.

Anslagstavlor
Vid våra kyrkogårdar och i våra för-
samlingshem finns våra anslagstavlor 
där vi sätter upp anslag och informe-
rar om vad som är på gång.

Pålysning 
Vid våra gudstjänster passar våra 
präster alltid på att tipsa om vad som 
är på gång den närmaste veckan, detta 
är en så kallad pålysning.



Gudstjänster i 
våra kyrkor

Onsdag 2 mars Askonsdagen
Getinge kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

Söndag 6 mars 1 i fastan
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Mässa
Sång av Nya vänner

Söndag 13 mars 2 i fastan
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Kvibille kyrka 16.00 Stilla mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 20 mars 3 i fastan
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Enslövskören medverkar
Kvibille kyrka 16.00 Lovsångsguds-
tjänst. Mer info sid 6
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
Sång av Nya Vänner

Söndag 27 mars  
Jungfru Marie bebådelsedag
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Ungdomskören medverkar
Oskarströms kyrka 11.00 Sinnesro-
gudstjänst. Anna Marmvik, viola. 
Våffelfika i vapenhuset.
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 17.00 Andrum

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, 
(se sid 3).
Välkommen till våra kyrkor!

Söndag 3 april 5 i fastan
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 14.00 Mässa
Sammanlyst med Oskarström.  
Pastoratets konfirmander medverkar.
Getinge kyrka 16.00 Stilla mässa

Söndag 10 april Palmsöndagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Måndag 11, tisdag 12, onsdag 13 april
Rävinge kyrka 18.30 Passionsandakter 
med instrumentalmusik

Torsdag 14 april Skärtorsdagen
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
Slättåkra kyrka 17.30 Mässa
Skavböke kapell 19.00 Mässa
Solosång av Mikael Pettersson
Rävinge kyrka 19.00 Mässa

Fredag 15 april Långfredagen
Slättåkra kyrka 10.00 Långfredags-
gudstjänst. Kyrkokören medverkar
Oskarströms kyrkogård  
10.00 Korsvägsandakt
Enslövs kyrka 
11.00 Långfredagsgudstjänst
Rävinge kyrka 15.00 Långfredags-
gudstjänst. Kyrkokören medverkar

Varmt välkommen  
till våra  

Gudstjänster!
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Söndag 17 april Påskdagen
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Kyrkokör och Ungdomskör medverkar
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa
Enslövskören medverkar
Skavböke kapell 14.00 Gudstjänst
Solosång av Mikael Pettersson
Kvibille kyrka 16.00 Högmässa
Medverkan av kyrkokören och 
Bengt-Olof Persson, klarinett.
Oskarströms kyrka 17.00 Familje-
gudstjänst. Oskarskören och barnkören 
medverkar

Måndag 18 april Annandag påsk
Getinge kyrka 10.00 Påskvandring
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Mer info sid 5
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
Sammanlyst med Enslöv

Söndag 24 april 2 i påsktiden
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 1 maj 3 i påsktiden
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Sång av Nya Vänner
Slättåkra kyrka 16.00 Stilla mässa
Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 8 maj 4 i påsktiden
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst med 
vårlunch. Mer info sid 13
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Rävinge kyrka 16.00 Stilla mässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 15 maj 5 i påsktiden
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst med 
konfirmation
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
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KVÄLLSANDAKTER I  
ENSLÖV & OSKARSTRÖM 
Kort gudstjänst mitt i veckan.
 
Enslövs kyrka onsdagar kl 18.00: 
9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5.
 
Oskarströms kyrka torsdagar kl 18.00: 
10/3, *24/3 (se nedan), 7/4, 21/4, 5/5.
* MUSIKGUDSTJÄNST 24/3 
Ungdomsmusikgrupp medverkar

Ett nytt sätt att fira gudstjänst 
mitt i veckan. 
Vi träffas i Oskarströms församlings-
hem 16/3, 13/4, 11/5.
Varje tillfälle har ett tema som blir 
den röda tråden under kvällen.
En messy church kväll börjar med 
drop in från kl 16.30 och avslutas 
18.30. Vi äter tillsammans, får tid till 
att vara kreativa med pyssel, både 
enkla för de yngsta och mer utmanade 
för vuxna, lek, samtal och avslutar 
med en andakt. Det är lika okej att 
bara vara med under träffen som att 
vara aktiv i alla moment. Ingen anmä-
lan behövs och vi bjuder på maten.     

Söndag 22 maj Bönsöndagen
Kvibille kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Prim- och Oktavkörerna medverkar. 
Mer info se notis denna sida.
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Barnkörerna och Ungdomskören med-
verkar. Mer info se notis denna sida.
Oskarströms kyrka 17.00 
Familjegudstjänst. 
Barnverksamheten medverkar

Torsdag 26 maj Kristi himmelsfärds dag
Virsehatt 09.00 Friluftsgudstjänst
Mer info se notis denna sida.
Pilgrimsvandring Getinge till Kvibille
Getinge kyrka 12.00 Pilgrimsandakt
Kvibille kyrka ca 16.00 Pilgrims-
gudstjänst. Mer info se notis denna sida.

Söndag 29 maj Söndagen före pingst
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Mässa
Nya Vänner, sång och Charlotte Polson, 
saxofon.

Söndag 5 juni Pingstdagen
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Friluftsgudstjänst
vid klockstapeln 
Kvibille kyrka 18.00 Sjung in sommaren
Mer info sid 6

PILGRIMSVANDRING 26/5
Kristi Himmelsfärdsdag går vi från 
Getinge till Kvibille. Vi börjar kl 
12.00 vid Getinge kyrka där det blir 
en kort pilgrimsandakt. Därefter blir 
det vandring mot Kvibille. På vägen 
stannar vi för lite korvgrillning.
Vid ankomsten till Kvibille kommer 
församlingshemmet att vara öppet. 
Där får vi fika och lotterier blir det 
till förmån för ACT-Svenska kyrkan. 
Cirka kl 16.00 firar vi tillsammans 
Pilgrimsgudstjänst i Kvibille kyrka. 

Tänk på att planera för din hemresa 
och ta gärna med dig vattenflaska, 
frukt, nötter eller lite choklad som 
extra energi på vägen.FAMILJEGUDSTJÄNSTER  

MED UTDELNING AV 
DOPÄNGLAR
22/5 kl 10.00 i Kvibille kyrka. 
Prim- och Oktavkörerna medverkar. 
Efteråt blir det Dopfest!

22/5 Getinge kyrka kl 16.00.
Barnkörerna och Ungdomskören med-
verkar. Utdelning av Dopänglar till de 
nydöpta i församlingen.

FRILUFTSGUDSTJÄNST PÅ 
VIRSEHATT 26/5
Kristi Himmelsfärds dag kl 09.00. 
Ekumenisk friluftsgudstjänst, sång 
av ekumenisk kör, musik av Sennans 
Brass. Ta med kaffekorg. Enslövs hem-
bygdsförening visar Virshultsstugan.

KONFIRMATIONER
7/5 Getinge kyrka 11.00
14/5 Oskarströms kyrka 11.00
15/5 Enslövs kyrka 11.00

PÅSKVANDRING 13/4
Annandag påsk kl 10.00 Getinge 
kyrka. Välkomna små som stora till 
en spännande upplevelsevandring av 
påsken. Vi lever oss in i händelsen av 
Jesus sista dagar. Barnkörerna från 
Kvibille och Getinge medverkar, även 
ungdomsgruppen. Vi avslutar i kyrkan 
med enkelt kyrkkaffe.
Vill du vara med och hjälpa till? Hör 
av dig!
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LUNCHMUSIK
Passa på att lyssna på lunchmusik inn-
an du ska på lunch i församlingshem-
met. Se mer om luncher på sidan 12.
Du är givetvis hjärtligt välkommen att 
lyssna på lunchmusiken även om du 
inte bokat in dig för luncherna.

Musik i våra kyrkor

LOVSÅNGSGUDSTJÄNST
20/3 kl 16.00 i Kvibille kyrka.
Pastoratets eget band ”Korsbandet” 
tillsammans med kyrkokören medver-
kar. Kom med och sjung med oss!

MANSKÖR PÅ BESÖK
Onsdag 20/4 kl 18.00 Slättåkra 
kyrka. Musikgudstjänst. Halmstad 
manskör kommer och sjunger under 
ledning av Birgit Huss.

ÄNTLIGEN MUSIKAL!
Lördag 14/5 kl 16.00 Kvibille kyrka. 
Musikalen ”Gryningsljus”, skriven av 
Karin och Magnus Ivarson.
Prim-och Oktavkören medverkar 
tillsammans med Himlaskoj och 
Busungarna.

KOM OCH SJUNG IN  
SOMMAREN MED OSS!
Söndag 5/6 kl 18.00 i Kvibille kyrka. 
Kyrkokören och ”Sommarkören”.
Sångsolist Anna Marmvik och tvär-
flöjt Anna-Karin Emanuelsson Rosén.

Kvibille kyrka 
9/3 kl 12.00 Bengt-Olof Persson, 
klarinett och Helena Palm, piano.
6/4 kl 12.00 Helena Palm, orgel.
4/5 kl 12.00 Elvira Tufvesson och 
Helena Palm, två pianon.

Getinge kyrka 
15/3 12.00 och 26/4 kl 12.00 
Elvira Tufvesson, orgel och piano.

Var med i ”Sommarkören”! 
Det finns möjlighet för dig att komma 
och vara med och sjunga i ”Sommar-
kören”. Då samlas vi fyra torsdagar kl 
19-21 i Kvibille församlingshem och 
övar några sommarsånger tillsammans 
med Kyrkokören. Vi övar 5/5, 12/5, 
19/5 och den 2/6. Ta kontakt med 
Helena innan första träffen om du vill 
vara med. 035-19 24 32 eller 072-565 
86 32. Välkommen!

BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER
Kom och var med oss! I våra olika grupper händer massor av roligt. Vi leker, 
pysslar, sjunger, pratar, träffar nya kompisar med mera. Alla grupper är 
kostnadsfria. Anmälan görs till respektive ledare. Vissa grupper är tyvärr fulla, 
men det går att ställa sig i kö. 

Uppehåll
för 

påsklov
v.15

Ökad efterfrågan - fler grupper
 
Vi gläds åt att det är många som vill vara med i vår barn-
verksamhet.
Sedan januari har vi lagt till extragrupper i Enslövs och 
Oskarströms församlingar. Tiderna för dessa hittar du på 
vår hemsida.

Information om våra olika grupper hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom
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VALBORG OCH 6 JUNI
Getinge-Rävinge församlings alla 
körer medverkar när Getinge firar 
Valborg i samarbete med Hembygds-
föreningen och på Nationaldagen i 
samarbete med Samhällsföreningen.

Enslövskören och Nya Vänner sjunger 
vid Åleds Valborgsfirande utanför 
Enslövs församlingshem. På national-
dagen sjunger Nya Vänner vid Åleds 
servicecentrum.
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Foto: Magnus Aronson/Ikon

För vårt pastorat och för Svenska 
kyrkan i stort har pandemin in-
neburit att vi fått testa nya sätt att 
nå ut i vår strävan att vara närva-
rande där vi finns och verkar. När 
människor inte kunnat komma till 
våra kyrkor och församlingshem 
har vi mer än tidigare kommit ut 

Det brukar sägas att av motgångar lär vi oss, exempelvis är det så med pandemin. Inlärningstiden 
känns i det här fallet onödigt lång och tröttsam, men likväl kan säkert var och en nämna något 
denna erfarenhet i livet lett fram till.
En del av lärdomarna är individuella och en del är kopplade till olika sammanhang och grupper som 
finns i våra liv. Du kan i och för sig ha insett att du klarar av mer själv än du kunde tro, men den 
övergripande insikten är att vi är i behov av andra människor. Ibland av rent praktiska skäl, men 
inte minst för det sociala behovet – att få vara tillsammans.

ur våra byggnader. Vi har till ex-
empel försökt närvara på trappan 
hos den som behövt hjälp att få 
hem en matkasse och vi har också 
ökat vår digitala närvaro med oli-
ka inslag att se och höra i datorer 
och mobiltelefoner.

Vår erfarenhet av hur vi själva har 
påverkats och hur människor och 
samhället i stort har påverkats 
gör att vi i detta nummer av Nära 
dig lyfter perspektivet – laget före 
jaget.

Laget före jaget
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Vi har olika roller 
och ska utföra olika 

saker, men ska helheten bli 
bra behöver alla göra sitt. 
Får man alla att känna så, 
kan man nå resultat.

„

Janne Andersson om 
det som bygger laget
Pandemin prövar oss och visst finns det exempel på att den även blottat våra sämre sidor, men den 
övervägande bilden är likväl att vi visar våra goda sidor. Vi hjälps åt och vi bygger vår lagkänsla.
En som onekligen har koll på vad det är som bygger ett lag är Janne Andersson, halmstadsonen 
som leder det svenska landslaget i fotboll. Vi fick en pratstund med honom för att höra mer om 
hans filosofi om lagbyggande.

För drygt ett år sedan kom hans bok 
”Att bygga ett lag” där han summerar 
sina cirka 40 år av erfarenheter av 
ledarskap. I och för sig från sportens 
värld, men referenserna är i mångt och 
mycket överförbara på andra verksam-
heter och samhället i stort.

Precis som han inleder sin bok inleder 
han vårt samtal med att betona att 
han utgår ifrån sina egna erfarenheter, 
att han inte är någon expert och att 
hans sätt att se på ledarskap inte är 

laget, hur ska vi spela fotboll och 
nå resultat. Men sedan är det också 
hela teamet runt laget, vilket innebär 
någon form av arbetsledning.

För ledarskapet av teamet runt laget 
är det en styrka att ha provat på olika 
uppgifter menar han och nämner 
några olika fotbollsrelaterade uppgif-
ter han haft under åren.
– Jag har förståelse för allas olika roll-
er. Det upplever jag är en styrka för 
mig. Vi har olika roller och ska utföra 

den enda fungerande modellen.
– Mitt jobb när det gäller ledarskap 
är å ena sidan fotboll och fotbolls-

Foto: Andy Buchanan /Bildbyrån



Forts. nästa sida

Det är ingen mot-
sättning mellan 

ett starkt lag och starka 
individer. Det gäller att 
man arbetar tillsammans 
på ett schyst sätt.

„

olika saker, men ska helheten bli bra 
behöver alla göra sitt. Får man alla att 
känna så, kan man nå resultat.

Å ena sidan är vi ett land med jante-
lagen, å andra sidan har vi blivit ett 
land med mer och mer inriktning på 
individen och individens frihet. Att 
det därmed skulle ha blivit svårare att 
utgå från filosofin om laget före jaget 
tycker inte Janne Andersson. När det 
var dags att hantera 80-talisterna prat-
ades det om att det skulle bli svårare 
och likadant när det var dags för 
90-talisterna, men han har aldrig up-
plevt någon skillnad. Detsamma gäller 
nu när det handlar om 00-talister:
– Omvärlden har förändrats, men 
jag har inte märkt något i mitt jobb. 
Är man fotbollsspelare gillar man att 
göra saker tillsammans med andra 
människor, säger han och tillägger:
– Visst har jag upplevt det med någon 
enstaka spelare både förr och nu, 
men ingen generell förändring. Det är 
också upp till ledarskapet att hantera.

I sin bok talar Janne Andersson om 
målet att få alla att ingå i det han kall-

Syftet med den goda viljan är inte 
minst att skapa en kultur där spelarna 
hjälper varandra att bli bättre:
– Det är ingen motsättning mellan ett 
starkt lag och starka individer. Det 
gäller att man arbetar tillsammans på 
ett schyst sätt.

Som ett exempel på detta berättar 
Janne Andersson att det var många 
som reagerade när han tog in Zlatan 
i laget igen. Även om Zlatan är en 
stark individuell spelare vill han precis 
som de allra flesta andra ha ordning 
och reda omkring sig. Inte minst för 
att han vet att just detta, både på 
och utanför planen, ökar chansen att 
vinna matcher.

Som välkänd fotbollstränare som 
dessutom givit ut en bok om ledar-
skap blir Janne Andersson anlitad 
som föreläsare. I dessa kontakter med 
människor kan han få en uppfattning 
om vilka ledaskapsproblem som är de 
mest återkommande i samhället. Det 
visar sig att det många gånger handlar 
om brist på besked. Människor vittnar 
om att de inte får svar på sina

ar ”den goda viljan” i stället för den 
”tveksamma viljan”. En annan – och 
något förenklad beskrivning är – de 
som bidrar och de som bromsar.

Finns inte risken att en sådan grupp 
bara består av ja-sägare som inte 
vågar ifrågasätta med rädsla för att 
skada den goda stämningen?
– Nej. Vad det handlar om att är att 
man har samma grundvärderingar 
så att man slipper stå och stampa i 
samma gamla dynga varje dag. Folk 

ska inte tycka precis likadant, men 
vi behöver ett grundfundament att 
utgå ifrån, säger han och påpekar att 
en grupp där alla är lika och tycker 
precis likadant saknar dynamik.

Foto: Jesper Zerman /Bildbyrån
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 Det har jag med 
mig utan att vara 

djupt troende och jag 
går gärna i kyrkan någon 
gång varje år.

„

frågor och att återkoppling ofta 
uteblir. Uteblivna svar, menar han, är 
fullständigt förödande.
– Jag anser att är du ansvarig chef då 
är det din uppgift att svara på vad ska 
vi göra nu, att peka ut en riktning. 
Man gör det tillsammans men det är 
du som är ansvarig, säger han och 
fortsätter:
– Det är inte alltid du kan svara 
direkt, men i så fall säger man att man 
får återkomma i morgon. 

Vi lämnar samtalet om lagbyggande 
och ledarskap en aning för att i stället 

NÅGRA SNABBFRÅGOR
Favoritkyrka? 
– Söndrums kyrka. Jag går alltid 
en runda på kyrkogården när jag är 
hemma i Halmstad.
Favoritpsalm? 
– Har ingen favorit men kan nog 
nästan hela ”Tryggare kan ingen 
vara” utantill. 
Janne Andersson kommer till och 
med ihåg att den hade nummer 513  
i den gamla psalmboken.
Var i kyrkan sätter du dig: 
långt fram, mitten eller långt 
bak?
– Alltid långt bak.
Han berättar att detta gäller oav-
sett det är en kyrka eller exempel-
vis en teater. Att vara igenkänd har 
också bidragit till detta.
Midnattsmässa eller julotta? 
– Spelar ingen roll. Jag anpassar 
mig.

hamna i funderingar om fotbollsspel-
are som gör korstecken när de går in 
på planen eller när de gör mål och vad 
det betyder för dem. Janne Andersson 
gör kopplingen till behovet av att 
skapa trygghet. Inte minst när ett lag 
spelar på bortaplan eftersträvas att 
skapa rutiner som gör att man känner 
sig trygg. Spelare som gör korstecken 

kanske delvis gör det för att skapa 
den trygga känslan.

Hur är det då med hans egen relation 
till tron? Han är uppväxt i ett hem 
där föräldrarna hade olika engage-
mang inom kyrkan. Det var ett hem 
med kristna värderingar i grunden:
– Det har jag med mig utan att vara 
djupt troende och jag går gärna i kyr-
kan någon gång varje år.

Han berättar också att han i princip 
dagligen går en runda med sin hund 
på kyrkogården där han bor (en kyr-
kogård där man får ta med hundar). 
Det är en plats där han känner ro och 
får tid för egna tankar. Vi anar att en 

del av dessa tankar handlar om lag-
byggande och nästa svar på frågan till 
honom som ledare – ”Vad gör vi nu?”

Text: Dag Gustavsson

Foto: Gunilla Wahrenberg

Stick och virk 
hjälpte till att 
fylla 
lastbilen
Stickade tröjor, vantar, 
mössor och virkade 
plädar med mera blev 
varmt mottagna av 
hjälpsändning till
flyktingar i Grekland.

Hantverksgruppen som 
brukar sammanstråla i Oskarströms församlingshem är 
produktiva. Det blev ett antal fyllda lådor som kunde läm-
nas in till välgörenhetsprojektet i Halmstad som går under 
namnet ”Hjälp oss fylla lastbilen”. De senaste åren har 
ideella krafter samlat in kläder, skor och annat som behövs 
för att förbättra människors tuffa situation. Hjälpsänd-
ningen sker i direkt samarbete med grekiska hjälporganisa-
tioner vilket garanterar att allt som skickas når fram.

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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Hjälp med att sköta graven?

Ibland är det svårt att hinna med allt man önskar 
få gjort och ibland räcker inte orken till. Då kan det 
vara bra att få hjälp med att vårda graven.

Vi vill inte att skötsel av en grav ska behöva kännas tungt 
eller belastande. Därför erbjuder vi skötselavtal som hjäl-
per dig med plantering och ordning på graven. I avtalen 
ingår även vår- och sommarblommor samt höstljung och 
gravdekoration till jul.

Avtal om skötsel kan tecknas för ett år i taget. På så sätt 
förbinder man sig inte längre än under den period som 
man kan känna behov av lite extra skötselhjälp. Självklart 
kan du också förlänga avtalet varje år eller avsluta det när 
det passar dig.
För priser och avtalsfrågor, hör av dig till pastorsexpedi-
tionen 035-19 24 00, så hjälper vi dig.

INFORMATION

PERSONALNYTT
Personal som slutar: Vi passar på att tacka Bo Lindbladh 
för den tid han varit församlingspräst i Oskarström. Bo 
återgår nu till sitt gamla pastorat i Hylte.  Ett tack riktar 
vi även till Per Moberg som vikarierat som präst i Enslövs 
församling.
 
Både Bo och Per kommer dock fortsatt att göra lite gäst-
spel i våra kyrkor framöver.

Information inför vårstädningen
När vintern övergår 
till vår sätter våra 
vaktmästare igång 
med vårstädningen. 
Tänk på att ta hem 
dina gravlyktor så 
underlättar du deras 
arbete. Tack på för-
hand!

Lär mer om...
I detta nummer av Nära dig inleder vi en  
serie där vi eftersträvar att på ett lite enklare 
sätt berätta om Kristendomen. Kanske var det 
länge sedan du konfirmerade dig och du har 
glömt bort var det var du fick lära dig. Kanske 
har du inte konfirmerat dig och då kan du passa 
på att kolla om du ändå har kunskapen. Eller så 
är du helt enkelt bara allmänt intresserad.  
Oavsett kommer här lite information.

Så började det
Kristendomen är världens största religion med omkring 
2,3 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus 
från Nasarets liv och lära som skildras i Nya testamentet.
Kristendomen uppstod i Judeen (dagens Israel och Palesti-
na) för cirka två tusen år sedan. Området var vid den här 
tiden ockuperat av romarna och det judiska folket väntade 
på att Messias (en befriare) skulle komma och hjälpa dem. 
Kristendomen bygger på att Jesus är denne Messias.

Den kristna läran
De kristna kyrkorna skiljer sig åt när det gäller organisa-
tionen, gudstjänstformen, rituella detaljer, utsmyckningar, 
regler och så vidare. Däremot är själva läran och tron på 
Jesus i stort sett densamma inom alla de kristna riktning-
arna.

Trosbekännelsen
Gemensamt i den kristna tron är bland annat trosbekänn-
elsen som är en sammanfattning av vad Bibeln säger. 
Trosbekännelsen läses varje söndag av troende i tusentals 
kyrkor runt om i världen.

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, 
himmelens och jordens skapare. 

Vi tror ock på Jesus Kristus, 
hans enfödde Son, vår Herre, 
vilken är avlad av den helige Ande, 
född av jungfrun Maria, 
pinad under Pontius Pilatus, 
korsfäst, död och begraven, 
nederstigen till dödsriket, 
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, 
uppstigen till himmelen, 
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, 
därifrån igenkommande till att döma 
levande och döda. 

Vi tror ock på den helige Ande, 
en helig allmännelig kyrka, 
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, 
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

(Den apostoliska trosbekännelsen)
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FRUKOST FÖR MÄN
Du man som ofta äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i Oskarströms och Kvibille 
församlingshem. Smörgås, kaffe, juice, 
ägg och sill. Vi träffas lördagar 
kl 09.00–10.30. Pris 40 kr.
Oskarströms församlingshem:  
5/3, 2/4, 7/5. Anmäl senast  
onsdagen före till Marie-Louise 035-
192408 eller marie-louise.paulsson@
svenskakyrkan.se
Kvibille församlingshem: 19/3, 23/4, 
21/5. Anmäl senast onsdagen före till 
Åsa Stockenberg 035-192404 eller 
asa.stockenberg@svenskakyrkan.se

ÖPPET HUS MED MERA  
Fikat vid våra aktiviteter 20:- 

 

Kvibille församlingshem

VÅRCAFÉ. Gemenskap, fika och 
oftast någon aktivitet.  
Onsdagar kl 14.00-16.00:

30/3 Helny Persson leder frågesport.

27/4 Ann-Sofie Orrdal berättar om sin 
väg till att bli präst. 

25/5 Gemenskap, fika och kanske 
något mer…

Slättåkra kyrka

VÅRCAFÉ. Gemenskap, fika och 
oftast någon aktivitet. 

Onsdagar kl 14.00-16.00:

16/3 Roland Lydén berättar om sina 
polisminnen.

13/4 ”Fåglarnas fantastiska flytt” med 
Anders Wirdheim.

11/5 Allsång med Michael Franzén.

Enslövs församlingshem

MOTORCYKELKVÄLL. 

Tisdag 5/4 kl 18.30. Roland och  
Ingrid Andersson visar film och  
berättar om klassiska motorcyklar. 
Fika.

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.

Vårens luncher 
Sopplunch tisdagar kl 12.30 
i Oskarströms församlingshem
Till soppan serveras bröd
40 kr/person
8/3 Morotssoppa
22/3 Champinjonsoppa
5/4 Påsklunch & påskbakelse 150 kr
19/4 Potatis o purjolökssoppa
3/5 Spenatsoppa o ägghalvor
17/5 Tomatsoppa
31/5 Sommarlunch (*se nedan) 
Anmälan krävs senast kl 12 fredagen 
före till Marie-Louise 035-192408. 

Sopplunch onsdagar kl 12.30 
i Kvibille församlingshem
Till soppan serveras bröd
40 kr/person 
9/3 Morotssoppa
23/3 Champinjonsoppa
6/4 Påsklunch & påskbakelse 150 kr
20/4 Potatis o purjolökssoppa
4/5 Spenatsoppa o ägghalvor
18/5 Tomatsoppa
1/6  Sommarlunch (*se nedan) 
Anmälan krävs senast måndagen före 
till Åsa 035-192404. 

Lunch tisdagar kl 12.30 
i Getinge församlingshem
60 kr/person
1/3 Kyckling ris, sallad
15/3 Köttfärslimpa, potatis,sås
29/3 Morotssoppa hembakat bröd
12/4 Påsklunch & påskbakelse 150 kr
26/4 Snitzel, potatis, sås
10/5 Fisk, potatis,sås
24/5 Sommarlunch (*se nedan) 
Anmälan krävs senast kl 12 fredagen 
före till Åsa 035-192404.

Lunch onsdagar kl 12.30 
i Enslövs församlingshem
60 kr/person
2/3 Kyckling ris, sallad
16/3 Köttfärslimpa, potatis,sås
30/3 Morotssoppa hembakat bröd
13/4 Påsklunch & påskbakelse 150 kr 
27/4 Snitzel, potatis, sås
11/5 Fisk, potatis,sås
25/5 Sommarlunch (*se nedan) 
Anmälan krävs senast måndagen före 
till Elisabeth 035-192414.

Efter alla luncher serveras kaffe & kaka.
* Sommarlunch: kallskuret, potatis-
gratäng. Paj & vaniljsås.

QUIZKVÄLL med Lisa & Lasse.

Tisdag 10/5 kl 18.30. Soppa ingår. 50 
kr. Anmäl senast 6/5 till 035-192400.

Getinge församlingshem

ÖPPET HUS tisdag 22/3 kl 14.00. 
”Våra original i Getinge”. Gunvor 
Holmgren berättar.

ÖPPET HUS tisdag 19/4 kl 14.00. 
Musik med anknytning till Getinge, 
Elvira Tufvesson m.fl.

ÖPPET HUS tisdag 17/5 kl 14.00. 
Fältprästen Mats Alm-
gren berättar om Mali, 
landet och FN-uppdraget.

Oskarströms  
församlingshem

COUNTRY & ROCK’N 
ROLL med Edward C. 
Johansson. 
Onsdag 30/3 kl 18.30. 
Macka och dryck ingår. 
50 kr. Anmäl senast  
28/3 till 035-192400.

KOM&SJUNG! 
Tisdagar kl 14–16 har vi allsång. Var-
je tisdag i mars, fr.o.m. april varannan 
tisdag udda veckor. Inga förkunska-
per, ingen anmälan, bara sång och 
glädje samt fika!

En del luncher
 kan kombineras 
med lunchmusik.

Se sid 6.
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FILMKVÄLLAR – TALA 
FILM, TALA LIV
Vi ses i Getinge församlingshem där 
vi tittar på film för att sedan fika och 
samtala om innehållet.

Tisdag 8/3 kl 18.00:  
”Krigsbarn – systrarna från Hangö”
Filmen handlar om tre systrar från 
Hangö i Finland som 1942 kom till 
Sverige som krigsbarn och placera-
des i Halmstad. De kom till separata 
fosterfamiljer, vilket för dem innebar 
skilda upplevelser. Många finska 
krigsbarn togs väl omhand – men det 
hände också, som för två av systrarna, 
att barnen for illa.

Tisdag 5/4 kl 18.00:  
”Om du kommer härifrån…”
Filmen skildrar livet i ett av världens 
största flyktingläger, Kakuma i Kenya. 
Vid fyra tillfällen har ett svenskt 
filmteam besökt Jackson, Deeqa och 
Klementine och deras familjer i lägret. 
Filmen vill ge en bild av livet som 
flykting och hur deras liv utvecklas.

BIBELSAMTAL – MÖTE 
MED JOHANNES
Vi läser Johannesevangeliet tillsam-
mans och samtalar om det vi läst.
Vi träffas i Getinge församlingshem 
varannan tisdag kl 14.00, udda veckor. 
Sista gången blir den 24/5.
Samtalsledare: Ann-Sofie Orrdal

BESÖKSGRUPP I  
SLÄTTÅKRA-KVIBILLE 
FÖRSAMLING
Vi tror att det finns en del människor 
som skulle bli glada för telefonsamtal 
eller för hembesök. Känner du någon 
eller själv skulle vilja ha kontakt eller 
besök? 
Kontakta Michael Franzén på  
072-565 86 31.
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SY! STICKA! HANTVERKA!
Enslövs kyrkliga syförening 
Inställt tills vidare. Info Lena Larsson 
076-847 36 65.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp 
träffas i Kvibille församlingshem  
tisdagar jämn vecka kl 09.30–11.30.

Oskarströms Stick och virk träffas i 
församlingshemmet torsdagar udda 
veckor kl 14.00–16.00.

Oskarströms kyrkliga syförening 
träffas i församlingshemmet onsdagar 
jämna veckor kl 14.00–16.00.

Skavböke kyrkliga syförening

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

PRÄSTERNA SÄLJER 
PRÄSTOST!
Onsdag 13/4 kl 16.30-17.30:
Förutom prästost har vi även bröd 
och kakor. De insamlade pengarna 
tillfaller ACT Svenska kyrkan.
- Prästen Michael Franzén utanför 
Tempo i Kvibille. 
- Prästen Johannes Bäckman utanför 
Coop Getinge.

VÅRLUNCH 8/5
Först firar vi gudstjänst tillsammans i 
Kvibille kyrka kl 10.00. Därefter blir 
det vårlunch serverad av pensionat 
Lundåkra i församlingshemmet. Vi 
sjunger lite vårsånger tillsammans 
ackompanjerade av Michael Franzén 
och Elvira Tufvesson. Lotterier till 
förmån för ACT-Svenska kyrkan. 
Ett samarrangemang mellan Pensionat 
Lundåkra, Diakonigruppen, besöks-
gruppen och ACT-ombuden. Anmälan 
senast den 3/5 till pastorsexpeditionen 
035-192400.

ÄLDREBOENDEN
Begonian i Getinge
Andakt 14.30: 8/3, 5/4, 3/5, 7/6.
Mossen i Oskarström
Andakt, fritidslokalen 14.00: 10/3, 12/5. 
14/4 Ingen andakt, men alla är iställlet 
välkomna till skärtorsdagsmässa i 
Oskarströms kyrka kl 17.00.
Oskarströms äldreboende
Andakt, Träffpunkten, vån 2. 14.00 
varje onsdag.
Åleds Servicecentrum
Andakt 15.00, inleds med fika 14.30: 
3/3, 17/3, 31/3, 14/4 Mässa, 28/4, 12/5.

FÖRSAMLINGSRESOR
Information om var, hur och klockslag 
kommer vi att informera om i våra 
andra kanaler, men redan nu kan du 
notera datum. 7/6 Getinge-Rävinge 
och Slättåkra-Kvibille församlingar. 
8/6 Oskarströms och Enslövs försam-
lingar.

Foto Uubia Navarro / Pexels

MODEVISNING
Torsdag 7/4 kl 19.00 
i Getinge församlingshem.
Pris 150 kr, förtäring ingår.
Kläder från Klädhörnan och Olles 
dotter, Hyltebruk.
Anmälan till Irene 0720-67 78 69 
eller Ingrid 0733-54 99 01.
Arr: Act Internationella gruppen, 
Getinge-Rävinge församling.
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Kvibilles nya dopfunt

Behovet av en ny dopfunt har funnits 
ett tag. Inget fel på den gamla från 
1954, men i och med att den är till-
verkad av gnejs har den med sin tyngd 
varit mycket svår att flytta när behov 
uppstått. Församlingsrådet tog därför 
kontakt med Göran Pålsson och frå-
gade om han kunde skapa en ny och 
mer lätthanterlig dopfunt.

Helena Dock Ljungek, från förs-
amlingsrådet, hittade en bild på en 
trebent dopfunt som Göran fastnade 
för och använde som förebild när han 
skissade fram sitt förslag. Som hant-
verkare är han helt självlärd och har, 
som han själv betonar, lärt sig av sina 
egna misstag.

– Bottenplattan är rund som jorden 
och de tre benen är symboler för fad-
ern, sonen och den heliga anden. Så 
tänkte jag, förklarar Göran.
Längst upp övergår benen till formen 
av händer som håller upp dopskålen, 
av silver, som flyttats över från den 
gamla dopfunten.

Förutom att kyrkan nu fått en pry-
dnad som skapats av en lokal hant-
verkare, har den dessutom skapats 
av lokalt material. Bottenplattan och 

benen har Göran nämligen tillverkat 
av björk som växt i skogen som till-
hör Stomgården i Kvibille.

Dopfunten invigdes vid gudstjänsten 
första advent och här ska nu nya 
generationer kvibillebor välkomnas in 
i församlingen.

Text: Dag Gustavsson

Kvibille kyrka har fått en ny dopfunt. Den är tillverkad av den 
lokale hantverkaren Göran Pålsson som använt sig av material 
som växt i den lokala myllan.

Vad känner du till om  
branden som förstörde Enslövs 
kyrka 1831?
Ett åskoväder den 22 juli 1831 innebar 
slutet för kyrkan i Enslöv. Tack och 
lov lyckades församlingsborna ändå 
rädda de flesta inventarierna: tre av 
ljuskronorna, det gamla krucifixet från 
1200-talets slut samt altaruppsatsen 
och predikstolen från första hälften av 
1600-talet. Bara fyra år senare stod en 
ny och större kyrka färdig på samma 
plats som den tidigare. Detta är den nu-
varande kyrkan som också innehåller 
de inventarier som räddades i branden.

Mer information om våra kyrkor hittar 
du i våra broschyrer som du hittar i 
entrén till respektive kyrka. Men du 

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

Foto: Dag Gustavsson

kan även få lite information om våra 
kyrkor i digital form. Korta filminslag 
finns på vår hemsida under rubriken 
Våra kyrkor och kapell.

Renovering av 
Enslövs kyrka
Under våren kommer Enslövs 
kyrka genomgå underhålls-
arbeten av fasader, torn och 
fönster. Kyrkan kommer där-
med vara klädd i byggnads-
ställningar under perioden 
april-juni, men ska ändå kunna 
användas i vanlig ordning un-
der hela renoveringsperioden.

Enslövs kyrka är en klassisk 
1800-talskyrka i nyklassisk stil, en 
så kallad ”Tegnérlada”. Begreppet 
Tegnerlada kommer från skalden, 
professorn och Växjö-biskopen Esaias 
Tegner, som var en stor förespråkare 
av just den här typen av kyrkobygg-
nader.

Enslövs kyrka, precis som liknande 
kyrkobyggnader, har en fasad som 
består av kalkputs och vit kalkfärg. 

Puts och kalkfärg släpper naturligt 
efterhand och ett normalt underhåll-
sintervall för dessa fasader är cirka 
vart 15:e år. Främst syns underhålls-
behovet av kalkfärgen på kyrkans 
torn och södra långsida.

Svenska kyrkan i Getinge-Oskar-
ströms pastorat är stolta förvaltare av 
det svenska kulturarv som kyrkorna 
utgör. Som medlem i Svenska kyr-
kan är du också med och garanterar 
att detta kulturarv finns kvar för 
framtida generationer. Därför är 
Svenska kyrkan också tacksam för 
ditt medlemskap då det, bland annat, 
möjliggör just den här typen av un-
derhållsåtgärder som är så viktiga för 
kulturarvet.

Text: Kjell Helgesson

Foto: Sören Ljungek
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Ledamöter:
Ingmar Nilsson, ordförande, Spånstad
Sven-Erik Karlsson, vice ordförande, Oskar-
ström
Anders Adolfsson, Oskarström
Arne Andersson, Oskarström
Elisabeth Bengtsson, Öinge
Elisabeth Bengtsson, Oskarström
Anne Blomster Gunnarsson, Gräsås
Ewy Henriksson, Kvibille
Pontus Höglund, Oskarström
Gert Jansson, Underlund
Torbjörn Jansson, Spånstad
Fredrik Jarlestål Jensen, Oskarström
Ingrid Karlsson, Getinge
Anna-Lena Leuchovius, Oskarström
Sören Ljungek, Skogby
Lars Gunnar Malmström, Kvibille
Lisa Tunberg Mortensen, Öja
Katarina Petterson Sekelj, Skavböke
Anette Palm Pettersson, Skavböke
Joacim Svensson, Skavböke
Anna-Grethe Sörensen, Slättåkra
Birgitta Tham, Kvibille
Jörgen Wiveson, Getinge
Per Öjerklint, Oskarström

KYRKOFULLMÄKTIGE, KYRKORÅD OCH FÖRSAMLINGSRÅD

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka
 
En öppen folkkyrka innebär att du som medlem kan vara med 
och demokratiskt påverka beslut i kyrkan, både på lokal och 
nationell nivå. Antingen genom att engagera dig eller genom att 
rösta i kyrkovalet. Eller båda!

Kyrkorådet – valda för mandatperioden 2022-2025
 
Bereder ärenden som ska behandlas i kyrkofullmäktige, förvaltar pastoratets 
egendom och ekonomi. Väljs av kyrkofullmäktige och är styrelsen i pastoratet.

Församlingsråden valda för 
2022-2023
 
Pastoratet har fyra församlingar 
och därmed fyra församlingsråd. De 
hanterar frågor om utformning av 
gudstjänster och kyrkans övriga lokala 
verksamhet. Församlingsrådet väljs 
indirekt av kyrkofullmäktige och för-
samlingens röstberättigade medlem-
mar nominerar kandidater. Försam-
lingsråden väljs vartannat år.

Kyrkofullmäktige – valda för 2022-2025
 
Är högst beslutande organ i pastoratet. Här beslutas om budget och bokslut, 
mål och riktlinjer med verksamheten, val av revisorer med mera. Väljs av 
röstberättigade församlingsmedlemmar vart fjärde år. 

Ledamöter: 
Arne Andersson, ordförande, Oskarström
Elisabeth Bengtsson, vice ordförande, Öinge
Ewy Henriksson, Kvibille
Sven-Erik Karlsson, Oskarström
Ingmar Nilsson, Spånstad
Joacim Svensson, Skavböke
Anna-Grethe Sörensen, Slättåkra
Per Öjerklint, Oskarström

Enslövs församlingsråd: 
Ingmar Nilsson, sammankallande
Torbjörn Jansson 
Per Öjerklint, 
Karin Isaksson 
Carina Björk Ottosson 
Anette Palm Pettersson 
Katarina Nilsson 
Britt Petersson, 
Siv Fritzon 
Carl-Gustaf Petersson 
Linda Stoltz

Oskarströms församlingsråd: 
Eva Nyman Gustafsson, sammankallande 
Annelie Lindén 
Johan Berger 
Peter Erlandsson 
Lina Henrysson 
Lisa Thunberg-Mortensen 
Elisabeth Bengtsson 
Anna-Lena Leuchovius 
 
Slättåkra-Kvibilles församlingsråd: 
Ewy Henriksson, som sammankallande
Birgitta Tham 
Sören Ljungek 
Laila Isaksson 
Anna-Grethe Sörenssen 
Mona Nilsson 
Anne Gunnarsson-Blomster 

Getinge-Rävinges församlingsråd: 
Elisabeth Bengtsson, sammankallande
Ingrid Karlsson 
Susanne Johansson 
Ingela Bågenholm, 
Jan Karlsson 
Gert Jansson 
Jan-Olof Lundqvist 
Jörgen Wivesson 
Kjell Johansson 
Birgitta Karlsson

Ersättare:
Frida Andersson, Kvibille
Johan Berger, Oskarström
Ingela Bågenholm, Getinge
Peter Erlandsson, Oskarström
Sarah Fredriksson, Slättåkra
Eva Nyman Gustafsson, Oskarström
Per Ihlström, Getinge
Johan Lindahl, Oskarström
Jan-Olov Lundqvist, Getinge
Katarina Nilsson, Hertered
Kim Petersson, Oskarström

Ersättare:
Anders Adolfsson, Oskarström
Torbjörn Jansson, Spånstad
Fredrik Jarlestål Jensen, Oskarström
Ingrid Karlsson, Getinge
Lars Gunnar Malmström, Kvibille
Lisa Tunberg Mortensen, Öja
Katarina Pettersson Sekelj, Skavböke
Birgitta Tham, Kvibille

Folkvalda representanter i Getinge-Oskarströms pastorat



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT
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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


