Med anledning av Coronavirusets spridning vill vi med detta brev skicka en hälsning till dig från
Oskarströms församling och berätta om ”Matkassen”.
Den senaste tidens utveckling i världen, Sverige och i vår närmaste omgivning har försatt oss i en
situation som väldigt få av oss har befunnit sig i. Dessutom är den svårhanterlig och som enskilda
människor påverkas vårt dagliga liv av beslut och uppmaningar från såväl politisk nivå som rekommendationer från myndigheter. Allt i syfte att skydda oss och i synnerhet människor som befinner
sig i riskgrupper. Särskild hänsyn skall och måste tas till äldre människor och till människor med
nedsatt hälsa.
Som en tråkig konsekvens av denna virussmitta blir vi allt mer isolerade och i takt med detta blir
också annars vardagliga göromål svårare. Det som gått att sköta på egen hand går inte för alla,
samtidigt som alla måste få tillgång till sådant som krävs för att klara dagen. Inte minst blir det svårt
med inköp när vi skall undvika folksamlingar.
Befinner du dig i den situationen att du behöver hjälp ifråga om matvaruinköp, så vill vi med detta
brev tala om för dig att Oskarströms församling har resurser att hjälpa till med ”Matkassen”. Om
du behöver hjälp med inhandling är du därför välkommen att höra av dig till oss under dagtid måndag-söndag 8.30-15.00. I Oskarströms församling ringer du till Fabian Åström, som är
församlingspräst på telefon 035-19 24 18. Får du inget svar lämnar du namn och telefonnummer
och uppger ditt ärende, så blir du kontaktad så snart som möjligt.
Vi kommer i möjligaste mån att handla på Hemköp eller ICA-Supermarket i Oskarström och kommer därefter att leverera det du beställt hem till dig. Vi kör ut varorna i kyrkans egna bilar som är
tydligt skyltade med ”Svenska kyrkan Getinge-Oskarströms pastorat”. Vi ringer till dig när varorna
ställs utanför din dörr och i kassen ligger kvitto på vad handlingen kostar. Betalning går att göra på
två sätt:
1.
2.

Vi fakturerar dig summan som står på ditt kassakvitto. Eller
Du Swishar oss summan som står på kassakvittot till nummer: 123 160 60 03 och skriver 		
också ditt namn i meddelandefältet

Vi vet att det tyvärr finns människor som utnyttjat den uppkomna situationen genom att lura
människor på pengar för tjänster som sedan aldrig utförts. Därför skall du inte lämna ifrån dig kontanter eller betalkort.
Vi vill att du skall känna dig trygg och säker om du vänder dig till oss om hjälp.
I detta brev finns foto och namn på personal som kommer att hjälpa dig med inköp och leverans.

Detta brev går ut till alla medlemmar i Oskarströms församling från 75 år och uppåt. Du får sprida
detta brev till andra som kan behöva hjälp.
I våra böner ber vi till Gud om kraft, uthållighet och all god vilja till att kunna hjälpa varandra.
Vi önskar dig allt gott och Guds välsignelse.

Anders Carlwe				Fabian Åström
Kyrkoherde					Församlingspräst
Getinge-Oskarströms pastorat		
Oskarströms församling

Det är vi som kommer hjälpa Dig med inköp och leverans:

Fabian Åström		
Marie-Louise
				Paulsson		

Ulrika Ekengren

Lasse Mårtensson

Så här ser bilen ut
som kommer med
din leverans.

