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                      CAFÉ FÖR DE YNGSTACAFÉ FÖR DE YNGSTA

Ta plats i våra körer och sjung i gemenskap

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

ODR Samhällsinformation

Hela höstens  Hela höstens  
utbud av  utbud av  

aktiviteteraktiviteter



Nu under hösten 
har du tänkt 
börja med akti-
viteten ”Hund-
promenaden”. 
Berätta mer vad 
detta innebär.
– Här och nu 
är det på plane-
ringsstadiet, men 
tanken är att vi 
samlas med våra 
hundar och går 
en promenad 
tillsammans. 
Samtidigt kan 
vi prata om hur 
det är att vara 
hundägare men 

också om livets viktiga frågor. Någon gång kanske vi kan 
ha ett specifikt tema.

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. Mindre tillgänglighet vecka 35 då större 
delen av personalen är på personalresa.

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 NISSE

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 Babycafé i Enslöv. Foto: Dag Gustavsson 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Hunden bidrar till 
mänskliga möten

Nisse Juelsson, Präst 
och Curry, valp

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

med varandra. Det passar också bra för mig eftersom jag 
är nybliven hundägare.

Men vad är syftet med aktiviteten?
– Det ska vara en mötesplats för hundägare i Enslövs 
församling, ett sätt att få människor att mötas och umgås. 
Samtidigt är det en möjlighet för oss att träffa människor 
på ett annat vis och på annan plats än i kyrkan.

Vad tror du det är som gör att hunden är så viktiga för 
många människor?
– De är alltid lojala oavsett hur du mår eller har det. 
Dessutom är de alltid glada samtidigt som de märker om 
du själv är ledsen eller glad. Hunden är helt enkelt männis-
kans bästa vän och följeslagare och ser till att vi aldrig är 
ensamma.

Finns det något vi kan lära oss av våra hundar?
– Själv har jag en valp och hon är väldigt spontan och 
nyfiken samtidigt som hon lär sig att vara lydig och trygg. 
Det finns säkert individuella lärdomar vi som individer 
kan ta till oss av det, men vi kan också se det ur ett mer 
existentiellt perspektiv. Att min hund litar på mig och ser 
upp till mig, på samma sätt kan vi lära oss att lita på att 
Gud har omsorg om oss. Vi får lita på att Gud alltid har 
kontroll, även om det inte alltid känns så.

Finns det någon text i Bibeln eller en psalm du tycker 
passar extra bra utifrån det vi pratat om nu?
– Sista delen av dop/missionsbefallningen kanske kan 
passa, det vill säga Matteus 28:20:

Vet du om det finns andra församlingar som gör något 
liknande?
– Jag fick idén från Svenska kyrkan i Värnamo. Jag tyckte 
det var en intressant och rolig aktivitet eftersom hunden 
är en bra dörröppnare för att vi människor ska få kontakt 
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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 december-februari och delas ut i  
slutet av november. 

Jag är med er alla dagar, intill tidens ände.



Enslövsdagen
Lördag 10 september kl 15-18

Välkommen till!Välkommen till!

En dag för alla åldrar där Åleds lokala aktörer visar 
upp sin verksamhet. Prova på aktiviteter m.m. 

VAR? I och runt församlingshemmet 
(vid regn i församlingshemmet)

NÅGRA EXEMPEL:  ● Allsång  ● A-traktorutställning  

● Biodlarföreningen  ●  Försäljning av Aloe Vera produkter  

● Hembygdsföreningen säljer böcker  ● Kyrkogårdsvandring  

● Orgelmusik i kyrkan  ●  PRO   ●  Prova på boule  ● Pyssel 

med Gunilla  ● Samhällsföreningen berättar om sin 

verksamhet  ● Sennans IF arrangerar löpartävling för barn  

● Lågagård snittblommor
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VUXENKÖRER

Att sjunga i kör ger glädje och välbefinnande. Du 
som gillar att sjunga – välkommen att prova på! 
Våra körer framträder i kyrkan några gånger per 
termin, bland annat allhelgonahelgen och kring jul.

KVIBILLE:
Slättåkra-Kvibille kyrkokör 
Vi är en 4-stämmig kör som sjunger 
blandad repertoar. Alla är hjärtligt 
välkomna att vara med i vårt sånggla-
da gäng, ovan som van körsångare! 
Torsdagar kl 19.00-21.00 i Kvibille 
församlingshem.

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 
är extra välkomna. 

ENSLÖV:
Nya vänner, vuxensånggrupp. 
Varannan onsdag (jämna veckor) kl 
17.30-19.00 i Enslövs församlingshem.
 
Enslövskören, 4-stämmig vuxenkör. 
Torsdagar kl 18.00-19.30 i Enslövs 
församlingshem. 
 
Kontakt Birgitta Eliasson 
072-565 86 12
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se

Sjung i gemenskap!

Onsdagar kl 
19.00-21.00 i 
Getinge försam-
lingshem.

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

OSKARSTRÖM: 
Oskarskören sjunger körsång i bland-
ade stilar i 3 stämmor. Både nybörjare 
och körvana sångare är varmt väl-
komna! Torsdagar kl.19.00-20.30 i 
församlingshemmet, Oskarström.

Kontakt Anna Marmvik 035-19 24 09 
anna.marmvik@svenskakyrkan.se

Foto: Johannes Frandsen Ikon

Du har säkert bra recept på bröd, 
kakor, förrätter, varmrätter m.m. 
Inlämning av recept senast 15/10

Kontakt: Ingrid Karlsson 
im.karlsson@telia.com 
0733-54 99 01

RecepttidningRecepttidning

Vi behöver ditt recept!

till förmån för ACT Svenska kyrkan

Getinge-Rävinge församling  
& Slättåkra-Kvibille församling



Gudstjänster i 
våra kyrkor

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

Söndag 11 september 13 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Stilla mässa
Getinge kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Utdelning av Barnens Bibel till 6-åringar. 
Barnkörerna medverkar
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 18 september 14 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa 
med mottagande av Daniel Borssén, 
ny församlingspräst.
Oskarskören, Walter och Alex
Kvibille kyrka 16.00 Stilla mässa
Skavböke kapell 17.00 Stilla mässa
Sång av ”Nya Vänner”

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, Andrum, 
Stilla mässa, Kvällsmässa och 
Kvällsandakt har vuxit fram i de 
lokala församlingarna som komplement 
till övriga gudstjänster.

Förklaringar till våra olika Former av gudstjänster
våra gudstjänster, oavsett form, tar ungefär en timme.

Förändringar kan ske. Håll dig även 
uppdaterad via våra andra kanaler.

Söndag 2 oktober Den Helige Mikaels dag
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Familjegudstjänst 
Utdelning av Barnens Bibel till 6-åringar
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
Enslövskören medverkar

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen
Slättåkra kyrka 10.00 Skördegudstjänst
Kyrkokören medverkar. Mer info sid 5
Enslövs kyrka 15.00 Familjegudstjänst 
med skördeauktion. Barnkör medverkar. 
Mer info sid 5
Oskarströms kyrka 17.00 Familjemässa
med skördeauktion. Barngrupper och 
barnkör medverkar. Mer info sid 5
Getinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Mer info sid 5

Varmt välkommen  
till våra  

Gudstjänster!
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Söndag 30 oktober 20 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Stilla mässa
Kvibille kyrka 16.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Lördag 5 november Alla helgons dag
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 15.00 Musikandakt
KU Musik medverkar
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst

Söndag 16 oktober 18 e trefaldighet
Kvibille kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa
Rävinge kyrka 16.00 Stilla mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Rock- och 
countrygudstjänst
En ”annorlunda” gudstjänst i rockens och 
countryns anda. 

Söndag 23 oktober 19 e trefaldighet
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Ungdomskören medverkar
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Stilla mässa
Sång av ”Nya Vänner”

Söndag 25 september 15 e trefaldighet
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst 
Slättåkra kyrka 16.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Stilla mässa

Söndag 6 november Alla själars dag
Enslövs kyrka 18.00 Minnesgudstjänst
Enslövskören medverkar
Oskarströms kyrka 18.00 Minnesgudstjänst
Oskarskören medverkar
Kvibille kyrka 18.00 Minnesgudstjänst
Getinge kyrka 18.00 Minnesgudstjänst
Kyrkokören medverkar

Söndag 13 november Sön f domssöndagen
Kvibille kyrka 10.00 Högmässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Familjemässa
Barnkörerna medverkar
Oskarströms kyrka 17.00 Stilla mässa

Söndag 20 november Domssöndagen
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarström och Enslövs församlingar 
15.00 Ekumenisk dag.
Mer info kommer i våra andra kanaler
Slättåkra kyrka 16.00 Andrum

Söndag 27 november 1 advent
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Kyrkokören, Jan Karlsson, trumpet
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Oskarskören medverkar
Enslövs kyrka 15.00 Gudstjänst
Enslövskören medverkar
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst
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ALLHELGONAHELGEN
Välkommen till våra kyrkor och kyrko-
gårdar under allhelgonahelgen. 

MUSIKKONSERT I KVIBILLE
Kvibille kyrka lördag 26/11 kl 18.30. 
Slättåkra-Kvibille församling och 
Kvibille Allförening inbjuder till 
gemensam konsert med Kvibillesonen 
Henrik Johnsson och Nadja Janlert 
med familj. 

SKÖRDEGUDSTJÄNSTER
Vid våra skördegudstjänster på Tack-
sägelsedagen den 9 oktober smyckar 
vi kyrkan med skördealster som, när 
gudstjänsten är över, auktioneras ut 
till förmån ACT Svenska kyrkan.
Ta gärna med dig blommor, grönsaker, 
frukt, bröd eller andra gåvor och läm-
na en stund innan gudstjänsten.

MUSIKGUDSTJÄNST MED 
”FÖRKLÄDD GUD”
På Tacksägelsedagen 9 oktober kl 
18.00 i Getinge kyrka framför Get-
inge-Rävinge kyrkokör tillsammans 
med orkester och solister ”Förklädd 
Gud” av Lars-Erik Larsson och 
Hjalmar Gullberg. Solister är Anna 
Falkström – sopran och Karl Peter 
Eriksson – baryton och recitatör. 

MESSY CHURCH
Ett annat sätt att fira gudstjänst mitt 
i veckan: 14/9, 12/10, 16/11. 
Vi träffas i Oskarströms församlings-
hem Varje tillfälle har ett tema som 
blir den röda tråden under kvällen.

Kvällen börjar med drop in från kl 
16.30 och avslutas 18.30. Vi äter 
tillsammans, får tid att vara kreativa 
med pyssel (både enkla för de yngsta 
och mer utmanade för vuxna), lek och 
samtal. Vi avslutar med en andakt. 
Det är lika okej att bara få vara som att 
vara aktiv i alla moment under träffen. 
Ingen anmälan. Vi bjuder på maten.

Verket handlar om hur vi ska behand-
la varandra eftersom varje människa 
du möter skulle kunna vara ”Gud 
förklädd till människa”.

Gravsmyckning inför allhelgona 4/11
Våra kyrkor står öppna så att du kan 
komma in och tända ljus. Under en 
del av dagen spelas stilla musik. Vi har 
också ljuständningsandakter på våra 
kyrkogårdar för en stund av eftertan-
ke och reflektion. 

- Slättåkra kyrkogård och Kvibille 
kyrkogård kl 10.00-16.00. 
Ljuständningsandakt kl 15.30 vid 
minneslunden på Slättåkra kyrkogård.

- Getinge kyrkogård och Rävinge 
kyrkogård kl 10.00-16.00. 
Ljuständningsandakt kl 15.30 vid 
minneslunden på Getinge kyrkogård.

- Oskarströms kyrkogård kl 10.00-
17.00. Ljuständningsandakt kl 16.30 
på ceremoniplatsen, gravhögen.

- Enslövs kyrkogård kl 10.00-17.00. 
Ljuständningsandakt kl 16.30 på 
ceremoniplatsen.

Vid minnesgudstjänsterna i de olika 
kyrkorna tänder vi ljus och läser upp 
namnen på de som avlidit sedan förra 
Allhelgona.

Vad känner du till om Skavböke 
kapells historia?

Skavböke kapell invigdes den 6 sep-
tember 1925 och var enbart finansierat 
genom insamlade medel. Gudstjänster 
hade tidigare hållits i en skolbyggnad, 
därav fanns det ett behov av ett kyr-
korum. Kyrkoherden Teodor Lindqvist 
kämpade tappert för att samla in pen-
gar till bygget och belönades senare 
med en kunglig hedersbetygelse för sin 
insats till ”Ledamot i andliga ståndet 
av Vasaorden”.

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

LÄR DIG MER OM DIN KYRKA

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.

GOSPEL PÅ INGÅNG
Notera redan nu: 4/12 kl 17.00  
Gospelmässa i Oskarströms kyrka 
med sånggruppen West Side Gospel.
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FRUKOST FÖR MÄN
Du man som ofta äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i Oskarströms försam-
lingshem. Smörgås, kaffe, juice, ägg 
och sill. Pris 40 kr. 

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

Getinge församlingshem

SOMMARCAFÉ kl 14.00 i källaren. 
Fika & gemenskap för alla: 30/8, 13/9.

ÖPPET HUS tisdag 4/10 kl 14.00.

Elvira berättar om ”Förklädd Gud” 
inför konserten den 9/10.

ÖPPET HUS tisdag 1/11 kl 14.00.

Kjell Helgesson berättar om QR-ko-
der och andra pågående projekt på 
våra kyrkogårdar.

ALLSÅNGSKVÄLL med Korsbandet. 
Tisdag 8/11 kl 18.30. Allt från Taube 
till Ted. Till förmån för ACT-Svenska 
kyrkan. Lotterier, servering.

ÖPPET HUS tisdag 29/11 kl 14.00.

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

Kvibille församlingshem

HÖSTCAFÉ. Gemenskap, fika och 
oftast någon aktivitet.

Onsdagar kl 14.00-16.00:

14/9 "Hus och trädgårdsdrömmar" 
med Dag Gustavsson som en gång 
medverkade i SVT:s "Vem bor här?"

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.

Oskarströms församlingshem

KOM & SJUNG: Tisdagar kl 14.00-
16.00 jämna veckor är det gemenskap 
med allsång och fika.

KOM & FIKA: Tisdagar kl 14.00-
16.00 udda veckor, start 13/9.
Gemenskap, fika och oftast någon 
aktivitet.

Aktiviteterna är under planering, men 
redan nu är det klart med följande:

27/9 14.00 ”Nyfiken på Daniel”. Vår 
nye församlingspräst berättar lite mer 
om sig själv. Fika.

ALLSÅNGSKVÄLL med Korsban-
det. Tisdag 13/9 kl 18.30. En kväll 
med sång och musik till förmån för 
ACT-Svenska kyrkan. Allt från Taube 
till Ted. Lotterier, servering.

HÖSTENS LUNCHER
Till alla luncher serveras kaffe & kaka.
Sopplunch onsdagar kl 12.30 
i Kvibille församlingshem 
Till soppan serveras bröd
21/9 Grönsakssoppa
5/10 Fisksoppa
19/10 Ost och skinksoppa
2/11 Gulaschsoppa
16/11 Grönkålssoppa
30/11 Julbord 200 kr
Anmäl senast måndag innan till 
Åsa 035-192404. 40 kr/person. 

Luncher tisdagar kl 12.30 i 
Getinge församlingshem 
27/9 Kåldolmar
11/10 Fisk
25/10 Kyckling
8/11 Kassler
22/11 Gulaschsoppa
6/12 Julbord 200 kr
Anmäl senast måndag innan till 
Åsa 035-192404. 60 kr/person. 

Luncher onsdagar kl 12.30 i Enslövs 
församlingshem
28/9 Kåldolmar
12/10 Fisk
26/10 Kyckling
9/11 Kassler
23/11 Gulaschsoppa
7/12 Julbord 200 kr
Anmäl senast måndag innan till 
Elisabeth 035-192414. 60 kr/person. 

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

LUNCHMUSIK
Lunchmusiken är för alla, men passar 
också bra att kombinera med luncher-
na för dig som bokar in dig för det.

Lunchmusik i Getinge kyrka 
kl 12.00-12.20: 27/9, 25/10, 22/11.

Lunchmusik i Kvibille kyrka 
kl 12.00-12.30: 19/10.
30/11 Julsånger och julpsalmer.

Allsång till soppluncher i Kvibille
21/9 och 16/11 Sopplunch med 
allsång i Kvibille församlingshem.

En del luncher
 kan kombineras 
med lunchmusik.
Se notis nedan.

PUBKVÄLL MED QUIZ & MUSIK 
5/10 kl 18.30 med rock- & blues-
mannen Oa Larsson. 50 kr, macka 
& dryck ingår. Anmäl senast 30/9 till 
035-19 24 00.

Enslövs församlingshem

CAFÉ ENSLÖV onsdag 7/9 14.00 
”Nyfiken på Nisse”. Vår nye  
församlingspräst berättar lite mer om 
sig själv. Fika.

12/10 Allsångsstund med Gunnar 

Nilsson vid pianot.

9/11 Gemenskap, fika och kanske 
något mer…

Slättåkra kyrka

HÖSTCAFÉ. Gemenskap, fika och 
oftast någon aktivitet.

Onsdagar kl 14.00-16.00:

28/9 Gemenskap, fika och kanske 
något mer…

26/10 Reseskildringar med Ronny 
Thorstensson. 

23/11 Anna Blomster, etnolog ger oss 
berättelser från förr.

Vi träffas kl 09.00–10.30 följande 
lördagar: 10/9, 8/10, 12/11 och 10/12. 
Anmäl senast onsdagen före till 
Marie-Louise 035-192408 eller ma-
rie-louise.paulsson@svenskakyrkan.se
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BIBELSAMTAL – SAMTAL 
MED MARKUS
Vi läser Markusevangeliet tillsam-
mans och samtalar om det vi läst. 
Kl 14.00 i Getinge församlingshem 
följande tisdagar: 27/9, 11/10, 25/10, 
8/11, 22/11, 6/12. Samtalsledare: 
Johannes Bäckman

ÄLDREBOENDEN
Begonian i Getinge
Andakt 14.30: 20/9, 18/10, 15/11, 20/12
Mossen i Oskarström
Andakt, fritidslokalen 14.00: 8/9, 
13/10, 10/11
Oskarströms äldreboende
Andakt, Träffpunkten, vån 2 14.00: 
7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 
19/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11
Åleds Servicecentrum
Andakt 15.00, inleds med fika 14.30: 
15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11.

SPRÅKCAFÉ
Oskarströms församlingshem
Onsdagar kl 10.00-11.30. 
Ett språkcafé för dig som vill lära dig 
det svenska språket och för dig som 
vill hjälpa till att lära ut det svenska 
språket.

HUSFÖRHÖR I SKAVBÖKE
2/11 kl 18.30:
En kväll i Skavböke bygdegård där vi 
samtalar om bönen. Dessutom serveras 
smörgåstårta. Nisse Juelsson, präst. 

KRANSBINDNING
Kattis (Kattis Blommor i Oskarström) 
håller i en pysselkväll där vi gör 
dörrkransar tillsammans. 
Kostnad 200 kr, fika ingår. 

MODEVISNING
Tisdag 4/10 18.30 
i Enslövs församlingshem. 
Pris 100 kr, kaffe och fralla ingår.
Kläder från Klädhörnan och Olles 
dotter. Intäkter går till Act Svenska 
kyrkan. Konferencier Nisse Juelsson. 
Anmälan senast 30/9 till Elisabeth 
035-192414.

PRÄSTERNA SÄLJER 
PRÄSTOST!
Torsdag 10/11 kl 16.30-17.30: 
Förutom prästost har vi även bröd 
och kakor. De insamlade pengarna
går till ACT Svenska kyrkan.
- Prästen Michael Franzén utanför 
Tempo i Kvibille.
- Prästen Johannes Bäckman utanför 
Coop i Getinge.

SY! STICKA! HANTVERKA!
Oskarströms Stick och virk
Varje onsdag kl 14.00-16.00 i Oskar-
ströms församlingshem. Start 7/9 . 
En träff där vi stickar, virkar och 
tar en fika tillsammans. Våra alster 
skickas sedan till behövande barn via 
någon hjälporganisation.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp
Träffas i Kvibille församlingshem tis-
dagar jämn vecka kl 09.30-11.30.

HUNDPROMENADEN I 
ENSLÖV
Är du hundägare och skulle vara 
intresserad av att ta gemensamma 
hundpromenader?
Under promenaden utbyter vi våra 
erfarenheter av att vara hundägare, 
men det ges också utrymme för att 
prata om livets viktiga frågor.
Kontakta Nisse Juelsson 035-192411 
eller nils.juelsson@svenskakyrkan.se

VI SES PÅ JULMARKNADEN
Har du sett stjärnan?! Håll utkik efter 
Svenska kyrkan på julmarknaden i 
Getinge lördagen 26/11 och ta del av 
julens glada budskap!

Foto: congerdesign / Pixabay
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Oskarströms församlingshem 8/11
18.30-21.00 Anmäl senast 4/11 till 
Mari-Louise 035-192408.

Enslövs församlingshem 15/11 
18.30-21.00 Anmäl senast 11/11 till 
Elisabeth 035-192414.

Kvibille församlingshem 16/11 
18.30-21.00 Anmäl senast 14/11 till 
Åsa 035-192404.

Getinge församlingshem 24/11 
18.30-21.00 Anmäl senast 21/11 till 
Åsa 035-192414.

Hjärtligt  
välkommen  
till alla våra  
aktiviteter!

Enslövs kyrkliga syförening
Kl 14.00 i Enslövs församlingshem: 
14/9, 12/10, 9/11. Info Lena Larsson 
076-847 36 65.

Skavböke kyrkliga syförening
För information kontakta Anette Palm 
Pettersson 070-693 83 18.
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Babycafé – ett erbjudande till förstagångsföräldrar
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– I början av året såg vi att det var 
många förstagångsföräldrar i vår för-
samling och tänkte att det kan vara en 
god idé att prova något bara för dem, 

Sedan i våras har kyrkans barnverksamhet i Enslöv testat något nytt – ett så kallat ”babycafé” där 
målgruppen är förstagångsföräldrar. Denna nyhet i utbudet har varit uppskattad och återkommer 
även i höst.
Men vad är då ett babycafé och vad är det som gör det speciellt? Vi har ställt frågorna och fått svaren.

är födda under pandemin. Det fanns 
många olika coronaregler att diskute-
ra, exempelvis att partnern inte alltid 
fick vara med vid förlossningen.

Vad gör ni på babycafét?
– Samvaron är det viktigaste. Vi har 
haft olika aktiviteter, men föräldrarna 
är ofta nöjda med den enkla samva-
ron. Sångstund har vi dock varje gång.

Gunilla tycker att det varit ett lyckat 
första försök och det har även kom-
mit föräldrar och barn från grannför-
samlingarna. För henne personligen 
har det varit en bonus att få följa 
barnen från att de mest låg på en filt, 
till att de började krypa och nu är på 
väg att gå.

Avslutningsvis ska vi tillägga att föräl-
drar som får sitt andra, tredje, fjärde 
och kanske till och med sitt tionde 
barn inte behöver vara oroliga för 
att kyrkans barnverksamhet inte har 
något för dem. Öppen förskola för 
barn 0-5 år är en fortsatt given och 
uppskattad verksamhet i utbudet.

Text: Dag Gustavsson

Samvaron är det 
viktigaste. Vi har 

haft olika aktiviteter, men 
föräldrarna är ofta nöjda 
med den enkla samvaron. 

„
säger Gunilla Hinterlach, barn- och 
ungdomsledare. Hon fortsätter:
– Det kan vara skönt att få bolla olika 
frågor enbart med andra förstagångs-
föräldrar. Det som varit lite speciellt 
denna gång är dessutom att alla barn 

Barn- och ungdomsle-
daren Gunilla Hinter-
lach tillsammans med 
tre unga och nyfikna 
deltagare på Babycafé 
i Enslövs församlings-
hems källare.

BabyCafé 0-1,5 år med vuxen 
BabyCafé är en öppen verksamhet 
som inte kräver någon föranmälan, 
det är bara att komma hit när du vill 
och kan. Du väljer själv hur länge du 
vill stanna och när du vill komma. 

Mer info om tid med mera hittar du 
på sid 11.
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Babycafé – ett erbjudande till förstagångsföräldrar

– Jag går hit för den 
sociala biten, men 
det är också skönt 
att ha någon att pra-
ta med om det man 
funderar på, säger 
Malin Nilsson. Hon 
tycker att det är bra 
att hennes Colin får 
träffa kompisar sam-
tidigt som hon själv 
får kontakt med 
andra föräldrar.

Även Ammie Jo-
hansson och lille 
Ralph är på plats i 
församlingshemmet 
i Enslöv denna dag. 
Ammie ser fördel av 
att träffas redan nu, 
då flera av barnen lär hamna i samma 
förskola.

Barnen är naturligtvis för små att svara på frågor om vad de tycker om konceptet ”babycafé”. 
Men deras leenden, med korta avbrott av förvånade ansiktsuttryck, kan nog trots allt räknas som 
ett gott betyg. Föräldrarna får stå för de utförligare svaren.     

finns ju andra ställen där man kan 
träffas både med bebisar och äldre 
barn, säger Ammie och Malin 
instämmer:
– Det viktiga för mig har inte varit att 
de som kommer är förstagångsföräl-
drar utan att de enbart har med sig 
barn i samma ålder. Det känns som 
en bra plats där barnen kan finna 
varandra. När äldre syskon är med 
är det lätt att de tar över. Men det 
har absolut varit roligt att lära känna 
andra där livet som förälder är nytt.

Så ni menar att även barnen får ut 
något av det här. På vilket sätt?
– De ser att det finns barn i samma 
ålder. Vi föräldrar skapar samtidigt
kontakter som gör att vi träffas 

Det är en jättebra 
övning inför för-

skolan, bland annat att 
barnen får lära sig att dela 
med sig.

„Det känns som en 
bra plats där bar-

nen kan finna varandra. 
När äldre syskon är med är 
det lätt att de tar över.

„
– Det har varit ett plus att vi har barn 
i samma ålder. De följs åt i utvecklin-
gen och då får man stöd i det också, 
säger hon.

Har det varit viktigt att detta enbart 
är för förstagångsföräldrar?
– På ett sätt har det varit det. Det 

hemma hos varandra eller på andra 
platser. Det känns som en trygg grund 
inför förskolan, säger Malin och Am-
mie tillägger:

– Det är en jättebra övning inför för-
skolan, bland annat att barnen får 
lära sig att dela med sig.

      Text & foto Dag Gustavsson

När det är Babycafé 
är det lätt att hamna 
på golvnivå. Från 
vänster Malin Nils-
son, Colin, Ammie 
Johansson och Ralph.
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BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER
I våra olika grupper händer massor av roligt. Vi leker, pysslar, sjunger, pratar, 
träffar nya kompisar med mera. Alla grupper är kostnadsfria. Anmälan görs 
via vår hemsida eller via respektive ledare. 

Höstterminen startar vecka 36 med uppehåll för höstlov vecka 44. 
Avslutning i vecka 50.

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

GETINGE - RÄVINGE
Öppen förskola 0-5 år med vuxen

Onsdagar kl 9.00-11.30. En mötesplats för små barn och 
vuxna. Öppna förskolan är en öppen verksamhet som inte 
kräver någon föranmälan. Det är bara att komma hit när 
du vill och kan. Vi sjunger, leker, fikar, pratar och umgås. 
Fika 20:-/familj.
Rytmik med Helena udda veckor.
Kontakt: Karin Norrman

Info om Juveler och Briljanter (se mer nedan):
Vi har både kör och skapande verksamhet på samma dag. 
Många är med i både och, men det funkar också att bara 
vara med i den ena. Hör av er för exakta tider i så fall.
Vi bjuder på fika i alla grupper och de yngre barnen hämt-
ar vi på skolan. Alla grupper framträder ibland i kyrkan 
på söndagar.

Juveler F-klass-åk 2
Onsdagar efter skolan - kl 16.00
Vi pysslar, leker, samtalar m.m. Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Stine Litte och Karin Norrman

Briljanter åk 3-6
Onsdagar efter skolan - kl 16.00 (för åk 3) och kl 17.00 
(för åk 4-6). Barnen får mellanmål hos oss.
Vi pysslar, leker, samtalar m.m. 
Kontakt: Stine Litte och Karin Norrman

UG (Ungdomsgrupp) åk 7 och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal och mycket 
annat kul.
Måndagskvällar kl 17.30-20.00
Kontakt: Stine Litte

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Barnkör F-klass-åk 2
Se Juveler. Kontakt: Elvira Tufvesson
Barnkör åk 3-6
Se Briljanter. Kontakt: Elvira Tufvesson

Ungdomskör åk 7 och uppåt
Sånger både på svenska och engelska. Vi sjunger i stämmor.
Du kan vara med även om du inte bor i Getinge.
Måndagar kl 16.30-17.30 (kom gärna direkt efter skolan).
Kontakt: Elvira Tufvesson

SLÄTTÅKRA-KVIBILLE
Öppna förskolan 0-5 år med vuxen
Torsdagar kl 9.00-11.30 i Kvibille församlingshem. En 
mötesplats för små barn och vuxna. Öppna förskolan är 
en öppen verksamhet som inte kräver någon föranmälan, 
det är bara att komma hit när du vill och kan. Här sjunger 
vi, leker, fikar, pratar och umgås. Fika 20:-/familj.
Rytmik med Helena jämna veckor.
Kontakt: Karin Norrman.

Busungarna åk F-2:an
Tisdagar kl 13.30-15.00 i Kvibille församlingshem
Vi pysslar, leker, samtalar mm. Barnen får mellanmål hos oss.                                                    
Kontakt: Karin Norrman och Stine Litte

Himlaskoj åk 3-6:an
Tisdagar kl 14.30-16.00 i Kvibille församlingshem
Vi pysslar,leker, samtalar mm. Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Karin Norrman och Stine Litte
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Start v.36     Höstlov v.44      Avslutning v.50

BARNKÖR
Primkören åk F-2 tisdagar kl 15.00-15.40
Oktavkören åk 3-6 tisdagar  kl 16.00-16.45
Kontakt: Helena Palm

NYTT! ”OMG” (OH MY GOD) åk 4-6
Spela spel, baka, kolla film, äta, pyssla m.m. 
Måndagar 13.15-15.30. 
Kontakt: Karin Norrman och Stine Litte
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OSKARSTRÖM
OBS! Meddela både oss och fritids om vi ska hämta.

Kyrkis, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Torsdagar och fredagar kl 9.00-11.30. En mötesplats för 
små barn och vuxna. Kyrkis är en öppen verksamhet som 
inte kräver någon föranmälan, det är bara att komma hit 
när du vill och kan. Vi sjunger, leker, fikar, pratar och 
umgås. Fika 20:-/familj.
Kontakt: Sandra Litte Torsell

Fun kids F-klass-åk 2
Torsdag kl 13.30-15.15
Hämtning på Esperedskolan kl 13.00 och Valhallaskolan 
kl 13.10. Vi pysslar, leker, samtalar m.m.
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Sandra Litte Torsell och Gunilla Hinterlach

Mixat åk 3-6
Torsdagar kl 16.00-17.45. OBS NY TID!
Vi pysslar, leker samtalar m.m. Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Gunilla Hinterlach och Sandra Litte Torsell

KU 13 år och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal m.m.
Torsdagar kl 18.30-21.00
Kontakt: Alex Moberg

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Unga gunget åk 1-3
Barnkör där vi sjunger och lär oss mer om sång och musik 
genom lek och spännande redskap.
Under terminen blir det både kördag och luciatåg.
Torsdagar kl 15.15-16.00 OBS NY TID!
Kontakt: Anna Marmvik

KU Musik 13 år och uppåt
Torsdagar jämna veckor kl 16.30-18.00.
Häng med i vår sång/musikgrupp för dig som gillar att 
sjunga eller spela instrument. Vi sjunger och spelar pop, 
gospel m.m.
Vi medverkar 5/11, i julspelet 24/12 samt en del andra 
andakter.
Låter det intressant? Hör av dig till Alex Moberg eller 
Anna Marmvik.

NYTT! Läxhjälp
Tisdagar 13.30-15.00.
Öppet för alla och ingen föranmälan. 
Kontakt: Alex Moberg

ENSLÖV
Vid direkt hämtning eller lämning i församlingshemmet 
glöm inte att meddela oss. Ingång baksidan!

BabyCafé 0-1,5 år med vuxen Se artikel sid 8-9.
Onsdagar kl 9.00-11.30. Fika 20:-/familj.
Till dig som är förstagångsförälder. En mötesplats för 
bebisar, små barn och vuxna. BabyCafé är en öppen verk-
samhet som inte kräver någon föranmälan, det är bara att 
komma hit när du vill och kan. Här kan ni sjunga barnsån-
ger och ibland har vi baby-rytmik. Vi fikar, pratar, umgås 
och delar erfarenheter. Du väljer själv hur länge du vill 
stanna och när du vill komma. 
Kontakt: Gunilla Hinterlach

Liten & Stor, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Torsdagar kl 9.00-11.30. En mötesplats för små barn och 
vuxna. Liten & Stor är en öppen verksamhet som inte krä-
ver någon föranmälan, det är bara att komma hit när du 
vill och kan. Vi sjunger, leker, fikar, pratar och umgås. 
Fika 20:-/familj. Kontakt: Gunilla Hinterlach

Gott & Blandat F-klass
Tisdag kl 13.30-15.15. Vi pysslar, leker, samtalar m.m. 
Barnen får mellanmål hos oss. 
Kontakt: Gunilla Hinterlach och Sandra Litte Torsell

Gott & Blandat åk 1
Måndagar kl 13.30-15.15. Vi pysslar, leker, samtalar m.m. 
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Gunilla Hinterlach och Sandra Litte Torsell.

Gott & Blandat åk 2
Måndagar kl 15.30-17.15. Vi pysslar, leker, samtalar m.m. 
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Gunilla Hinterlach och Sandra Litte Torsell

Häng på åk 3-6
Tisdagar kl 15.30-17.15 Vi pysslar, leker, samtalar m.m. 
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt: Gunilla Hinterlach och Sandra Litte Torsell

Enslövs Unga (EU) åk 6 och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal och mycket
annat kul.
Fredagar kl 18.30-21.00
Kontakt: Gunilla Hinterlach och Sandra Litte Torsell

BARNKÖR
Barnkör, från årskurs 1 och uppåt
Onsdagar kl 14.30–15.15, med start 7/9, i Enslövs kyrka. 
Kontakt: Birgitta Eliasson

alex.moberg@svenskakyrkan.se
tel: 035-192425 / sms: 072-565 86 25
anna.marmvik@svenskakyrkan.se
tel: 035-192409
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
tel: 035-192412 / sms: 072-5658612

elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se
tel: 035-192442 / sms: 072-5658642
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se
tel: 035-192413 / sms: 072-5658613
helena.palm@svenskakyrkan.se
tel: 035-192432 / sms: 072-5658632

KONTAKTUPPGIFTER

karin.norrman@svenskakyrkan.se
tel: 035-192433 / sms: 072-5658633
sandra.litte@svenskakyrkan.se
tel: 035-192423 / sms: 072-565 86 23
stine.litte@svenskakyrkan.se 
tel: 035-192405 / sms: 072-212327
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Utflykt till Tjolöholms slott
Den 19 maj åkte barnen i Getinge och Kvibille på en gemensam utflykt till Tjolöholms slott. Vi fick rundvisning 
på slottet, och sedan åt vi pannkakor i deras fina cafè. 
På hemvägen stannade vi på lekplatsen vid Vallarna i Falkenberg. Där fick barnen leka av sig innan det var dags 
att åka tillbaka hem.

Foto: Cornelia Klang

Köpenhamn, Malmö och Lund
I början på sommaren gjorde Ungdomsgruppen i Getinge 
en utflykt söderut. Vi tog tåget till Köpenhamn och besök-
te akvariet ”Den blå planet”. På väg tillbaka blev det ett 
stopp i Malmö och ett i Lund där vi besökte Domkyrkan 
och sjöng ”Vintern rasat ut” i Lundagård. Efter ett restau-
rangbesök gick resan hemåt igen. Det blev en härlig dag.

Lyckad musikal med 
barnen i Kvibille
Den 14 maj spelade kören och 
barngrupperna i Kvibille upp en 
musikal som handlade om skapel-
sen. Det var en heldag med övning, 
mat och lek. Dagen avslutades med 
en lyckad föreställning i kyrkan.
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sommarkonfirmander 2022
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Pastoratets 
sommargrupp 
konfirmerades i 
Getinge kyrka.

Enslövs barnkyrka invigdes
Vid familjegudstjänsten den 5 juni invigdes Enslövs barnkyrka under pompa och ståt! Bandet klipptes och församlings-
bon Inga Larsson avtackades för sin fantastiska insats med att skapa och sy de små prästkläderna.
Barnen fick sedan stolt visa upp alla kreationerna som nu finns i kyrkan där barnen kan skapa sin egen gudstjänst, bröl-
lop, barndop eller låtsasbegravning.

Missa inte barnkördagen 1/11!
Tisdag 1 november är det barnkördag i Enslöv (Åled) för 
barn i årskurs F-6. En heldag med mycket sång och musik 
som avslutas med ett litet framförande i kyrkan. Kontakta 
kyrkomusikern i din församling om du vill vara med. Ni 
som är med i vår verksamhet får information via ledarna. 
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Tiderna förändras, så även sätten vi 
vill gravsättas på. I Kvibille saknar vi 
idag både askgravplatser och askgrav-
lund. Efterfrågan på dessa gravskick 
är stor och pastoratet har därför be-
slutat att utöka möjligheterna och al-
ternativen för gravsättning på Kvibille 
kyrkogård. I samband med att plats 
bereds för dessa två nya gravskick, 
så anläggs även en ny ceremoniplats 
för utomhusförrättningar och andra 
aktiviteter.

Området som kommer iordningstäl-
las för detta ligger på kyrkogårdens 
södra del, i höjd med nuvarande 
minneslund. Platsen, som är cirka 
800 kvadratmeter, utgörs idag av 
orörda gräsytor. Platsen har alltså inte 
tidigare använts för gravsättning. På 
platsen kommer vi att iordningstäl-
la ett område för askgravlund med 
minnesplats (namnskyltar) och två 
mindre områden för askgravplatser 
(med gravstenar). Centralt på platsen 
kommer sedan en pergola och cere-
moniplats med tak att uppföras.

Ceremoniplatserna är ett sätt för oss 
att utöka möjligheterna till nyttjande 
och upplevelsen av våra kyrkogårdar. 
Vi vill att dessa platser ska används 
för förrättningar och aktiviteter, men 
hoppas också att det blir naturliga 

Nya inslag på Kvibille kyrkogård
Under hösten kommer arbetet 
med anläggning av nya askgrav-
kvarter och ceremoniplats på 
Kvibille kyrkogård påbörjas. 

platser för våra besökare att slå sig 
ned på.

Arbetet med den nya anläggningen 
förväntas pågå under hela hösten. 
Anläggningsarbetet kommer att ut-
föras av PARK i Syd och planteringar 
utförs av pastoratets egen personal. Vi 
hoppas att ni med spänning vill följa 
arbetet med den nya anläggningen och 
att vi sedan tillsammans kan njuta av 
den nya vackra och rofyllda plats vi 
skapar.
  Text: Kjell Helgesson

FAKTA
Askgravplats: en urna med aska 
grävs ner i marken och markeras oftast 
med en mindre, liggande gravsten. Här 
kan man inte fullt ut bestämma gravens 
utseende och utsmyckning.
Askgravplatsen sköts av kyrkogårds-
förvaltningen, för detta tillkommer en 
engångskostnad.
Askgravlund/Urnlund:
ett gemensamt gravområde för grav-
sättning av urnor med en gemensam 
plats både för namn och smyckning. 
Askgravlunden har en gemensam 
smyckningsplats.
Anhöriga kan, till skillnad från 
minneslund, vara med vid gravsätt-
ningen. Askgravlunden sköts av kyrko-
gårdsförvaltningen, för detta till-
kommer en engångskostnad.
Övriga gravskick: 
Kistgravplats: kistan sänks ner i marken 
och markeras oftast med en gravsten.
Urngravplats: en urna med aska grävs 
ner i marken och markeras oftast med 
en gravsten.
Minneslund: ett gemensamt gravom-
råde för nedgrävning av askor. Grav-
skicket är anonymt.

INFORMATION

Illustration: PARK i Syd AB
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Lär mer om...
Vi fortsätter nu vår serie Lär mer – där vi har 
för avsikt att berätta lite grundläggande fakta 
om kristendomen. Denna gång tittar vi närmare 
på kristen etik och budorden.

Kristen etik
En stor majoritet av våra värderingar kommer från Bibeln 
och då främst från Nya Testamentet.
De tio budorden från Gamla Testamentet, som kristen-
domen delar med judendomen, kan delas upp i två 
grupper. De första tre budorden handlar om människans 
förhållande till Gud, medan resterande sju är riktlinjer 
för människors förhållande till varandra och ger en bra 
sammanfattning av vad vi anser är rätt och fel; till exempel 
inte stjäla, inte dräpa, inte vara otrogen.

Den gyllene regeln, även kallad det elfte budordet, finns i 
någon form i de flesta religioner: ”Allt vad ni vill att män-
niskorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”. 

Stark hjälper svag
Tanken att den starke ska hjälpa den svage känns inte 
minst igen från sagans värld, men ursprunget kommer 
ifrån Bibeln.

Förlåtelsen
I kristendomen har förlåtelsen en central roll. Det finns en 
insikt om att människan har en förmåga att ställa till det 
för sig och att det finns möjlighet att få förlåtelse om man 
ångrar sig. Detta får vi bland annat en påminnelse om i 
varje gudstjänst.

Jesus sammanfattar hela lagen utifrån människans 
kärlek till Gud, medmänniskan och sig själv i ett 
enda budord:
Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och 
med hela din själ och med hela ditt förstånd... Du ska 
älska din nästa som dig själv. Matteus 22:37-39
Jesus ansåg att lagen ibland motverkade sitt eget syfte. När 
han bröt mot sabbatsbudet genom att bota en sjuk, ville 
han visa att lagen är till för människan och inte männis-
kan för lagen. Lagen får inte leda till ett klasstänkande i 
fromhet. 

Lagens uppgift är, enligt kristen uppfattning, att skydda 
människor från olika slags övergrepp och att tvinga dem 
att handla som annars inte skulle handla.

1. Du ska inte ha några andra gudar än Gud.
2. Du ska inte missbruka Guds namn.
3. Tänk på att hålla vilodagen (söndagen) helig.
4. Visa aktning (respekt) för din far och din mor.
5. Du ska inte dräpa (döda någon).
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott (vara otrogen).
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa (du ska inte ljuga 
och smutskasta andra).
9 och 10 kan sammanfattas till: Du ska inte ha begär till 
den eller det som tillhör någon annan (du ska inte vara 
avundsjuk eller svartsjuk).

Lite mer fördjupning i budord 9 och 10:
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, eller hans 
slav eller slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något 
annat som tillhör din nästa.
Nionde och tionde buden är kanske de bud som mest 
påminner om att budorden tillkommit i en annan historisk 
tid. Samtidigt är deras underliggande fråga lika evig som 
de andra budens teman. Avund och missunnsamhet verkar 
tillhöra människans natur. Ibland bryter avunden ned, 
ibland kan den fungera motiverande, när man ser vad man 
saknar och önskar.

Källor: Svenska kyrkan och so-rummet.se

Den fria viljan
Människan är inte är ödesstyrd utan har möjlighet att 
själv välja sin väg i livet.

Lika rätt och värde
Tanken om alla människors lika värde liksom många fler 
etiska värderingar finns nämnda i Bibeln och är fortsatt 
det vi människor och samhället anser vara rätt.

De tio budorden
I Gamla testamentet finns Guds lag, de tio budorden, som 
reglerar människans förhållande till Gud och till medmän-
niskan. Det var Mose som gick upp på Sinai berg för att 
hugga ut två stentavlor med budorden från Gud.
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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


