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   VI STÄLLER INTE IN, VI STÄLLER OM

MATKASSEN, SAMTAL, PROMENADER

Du hittar våra
filmer på Youtube 

och Facebook.
Info på sid 3

Information med anledning av kyrkans anpassning till corona



Nu står vi mitt uppe i pandemin. Vad hoppas du att män-
niskor tar med sig för lärdom när det är över?
– Förhoppningsvis uppskattar vi ännu mer det vi saknar 
nu. Nu när vi inte kan ha nära och kära omkring oss som 
vi har i vanliga fall – och som vi tar för givet. När vi får 

Var inte rädd. Du är inte ensam.
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kontakt: 
Getinge-Oskarströms pastorat   035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström

Öppettider expedition & växel  
för bokning av lokaler, dop, vigslar m.m. mån-fre 09.00–11.30,  
mån-tors även 13.00–15.00

Följ oss på facebook
Enslövs församling

Getinge-Rävinge församling
Slättåkra-Kvibille församling

Oskarströms församling 
  

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

Församlingsbladet ges ut av  
Getinge-Oskarströms pastorat och distribueras som  
samhälls information till alla hushåll. 
Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges.  
Ansvarig utgivare Anders Carlwe. 
Omslagsfoto Anders Carlwe spelar in digital hälsning. 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Ta dig tid att vara 
extra mycket 
medmänniska

Johannes Bäckman, Präst

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET

Vi är inne i en period som är extra tuff för den som är 
isolerad och känner sig ensam. Vad vill du säga till den 
som känner så?
– Det kan kännas lite ”platt” att komma med råd när man 
själv sitter och har en familj omkring sig. Men kanske 
rådet att försöka ta en dag i taget kan vara till hjälp. Det 
tillstånd vi befinner oss i just nu är inte för alltid. Ta en 
dag i taget, ta en stund i taget.
När vi i kyrkan nu är ute och hjälper ser vi att ensamhet 
kan vara tärande. En uppmaning till dig som läser detta 
är att vara extra mycket medmänniska; ta dig tid att ringa 
eller skicka ett vykort. Nu behövs den här formen av 
handlingar som allra mest. De är små handlingar som kan 
göra stor skillnad.

Coronasmittan har väckt vår omsorg om varandra, men 
den har också väckt en rädsla. Vad tänker du om det?
– Vi ska göra vad vi kan för att visa varandra omsorg. Vi 
ska göra vad vi kan för att skydda oss. Men vi måste också 
göra allt för att inte bli rädda. Där hoppas jag att män-
niskor i sin relation till Gud ber en bön, att du får lita på 
att Gud är med mitt i det svåra. Det är min bön och min 
förhoppning att vi tillsammans kan hjälpas åt och behålla 
hoppet om en ljus framtid även om vi nu står mitt i det 
mörka.

Något citat eller någon psalm du tänker speciellt på 
utifrån det vi pratat om nu?
– Jag tänker nog snarast på något som upprepas och står 
på många ställen i bibeln:

sakna detta kommer vi förhoppningsvis sätta ännu högre 
värde på den gemenskapen när det här är över.
Sedan tror jag också att vi får en annan blick för varandra. 
Just nu kollar vi lite mer hur grannen mår än vad vi gör 
när vardagen rullar på som vanligt, vi får en omsorg om 
varandra. Det är en omsorg som jag hoppas att vi kan 
vårda och ha kvar även efter coronan.
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Färre aktiviteter
Du kommer upptäcka att vi i detta 
nummer har mycket färre aktiviteter 
att presentera. Så är den aktuella 
situationen utifrån Folkhälsomyndig-
hetens rekommendationer. När hotet 
från smittspridningen väl är över kan 
vi åter erbjuda ett större utbud.

Gudstjänster
I skrivande stund har vi valt att 
fortsätta hålla våra kyrkor öppna för 
gudstjänster. Vi följer Folkhälsomyn-
dighetens rekommendationer om 
begränsat antal besökare samt 
att hålla avstånd.
Vi rekommenderar dig som tillhör 
riskgrupperna att istället följa 
gudstjänsterna som sänds i SVT och 
Sveriges Radio.

Öppna kyrkor
Folkhälsomyndigheten tycker det är 
bra att vistas utomhus. Kroppen får 
röra på sig och frisk luft är bra. Vi ska 
bara tänka på att hålla avstånd till 
varandra, helst 2 meter.
Ta en promenad och tänk på att våra 
kyrkor är extra mycket öppna under 
dagtid. Gå gärna in en stund. Tänd ett 
ljus, be en bön och må väl av kyrkans 
atmosfär. Är flera i kyrkan så tänk på 
avståndet.

Vi ställer inte in, vi ställer om 

Lunchmusik i våra kyrkor
För att erbjuda lite balsam för själen 
i dessa tider när gudstjänsterna inte 
är tillgängliga för alla erbjuder vi 
lunchmusik i våra kyrkor. Våra kyrko-
musiker sitter då vid orgeln under en 
halvtimmes tid. I Oskarströms kyrka 
på måndagar och tisdagar klockan 12. 
I Enslövs kyrka onsdagar kl 12.30. I 
Kvibille kyrka onsdagar kl 12 och i 
Getinge kyrka tisdagar kl 12.

Våra filmer på Youtube och Facebook
Har du tillgång till internet? I så fall 
hittar du de korta filmer vi lägger ut 
på Facebook och Youtube alltefter-
som. Håll utkik. Du hittar till oss på 
följande sätt:
På Facebook hittar du oss när du sö-
ker på våra församlingar. På Youtube 
går du först in på Youtube.com och 
sedan hittar du oss om du söker efter 
Getinge-Oskarströms pastorat.

Gudstjänster i TV och radio
Vi rekommenderar dig som tillhör 
riskgrupperna att fira gudstjänst via 
Sveriges television eller Sveriges radio. 

Behöver du hjälp med matinköp?
Sedan en tid har vi fungerat som 
matbud för en del i våra församlingar 
som tillhör riskgrupperna. Du ska 

– Information med anledning av corona
Vi vill inledningsvis vara extra tydliga med att de datum, tider och aktiviteter vi presenterar i detta 
Församlingsblad på grund av rådande situation kan komma att ändras. Vår uppmaning är att hålla 
dig extra uppdaterad genom att söka information även via våra andra kanaler: predikoturer i HP 
och HN, vår hemsida och församlingarnas Facebooksidor, dessutom på våra anslagstavlor vid kyr-
kor och församlingshem.

inte lämna ut några kontanter till oss 
och vi vill inte ta emot betalkort. Du 
beställer matvaror, vi levererar genom 
att ringa dig för att berätta att varor-
na står utanför dörren. Betal-
ningen löser vi genom att du antingen 
”swishar” summan på kvittot som 
ligger i kassen eller fakturerar vi dig. 
Du väljer. 
Hör av dig till oss om du behöver vår 
hjälp.

Lyft luren och slå oss en signal om 
du vill!
Blir dagarna långa, TV:n tråkig, 
radion enformig eller att läslusten 
inte infinner sig, så slå oss en signal 
och prata av dig en stund. Ofta bryts 
känslan av ensamhet och isolering 
när vi får kontakt med omvärlden. 
Vi kan nog prata med varandra om 
det mesta. Vi som svarar är präster i 
pastoratet: Johannes Bäckman, 
Michael Franzén, Fabian Åström, 
Anders Carlwe, Joachim Franzén samt 
diakoniassistenten Andreas Sundelid. 
Du når oss måndagar-onsdagar mellan 
klockan 9.00-11.30 och 13.30-16.00 
på telefon 035-19 24 19.
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Det känns som att 
hela samhället drar 

sitt lilla strå till stacken.

„

”Matkassen” – kyrkan levererar till dörren

Nu får vi ändå 
träffa försam-

lingsmedlemmarna, men 
vi gör det på ett annat 
sätt.

„
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BESTÄLLNINGEN
– Okej. Är det något mer du behöver? 
frågar Åsa Stockenberg. Framför sig 
har hon en inköpslista där det bland 
annat står mjölk, köttkorv och frans-
ka våfflor.
Hon har blivit uppringd av Asta 
Gudmundsson i Slättåkra-Kvibille 
församling som berättar vad hon 
behöver få inhandlat denna vecka. 
Asta är en av de församlingsmedlem-
mar som har stor nytta av kyrkans 
hjälp att få hem hushållsvarorna. Hon 
tillhör 70-plussarna som på grund av 
corona-smittan inte bör göra det på 
egen hand.
Inköpslistan verkar vara komplett för 
denna gång och därmed beger sig Åsa 
iväg till affären.

När mycket av den vanliga verksamheten ligger vilande har Getinge-Oskarströms pastorat istäl-
let sett andra behov. ”Matkassen” är ett exempel. Det handlar kort och gott om att hjälpa till med 
inhandlingen av mat till den målgrupp som rekommenderas att hålla sig hemma. Församlingsbladet 
följde med församlingsvärdinnan Åsa Stockenberg på en av dessa leveranser.

I AFFÄREN
– Det tar lite tid att lära sig var saker 
finns i affärerna. Dessutom hittar jag 
nya produkter som jag själv inte tänkt 
på tidigare, berättar Åsa medan hon 
med hjälp av inköpslistan orienterar 
sig fram mellan varuhyllorna på ICA 
Nära i Oskarström.

Hur är det att handla till någon 
annan, är det svårt?
– En del är bra på att lämna tydliga 
instruktioner om vilka varor de vill 
ha, för det kan vara lite klurigt ibland. 
Jag vet ju till exempel inte om den 
som beställer brukar dricka mjölk 
från Arla eller från Wapnö.
Vad gäller Astas inköpslista är det 
dock inga problem. Dels har hon läm-
nat tydlig information, dels börjar Åsa 
få koll på vad Asta vill ha.

Vid kassorna träffar vi butiksägaren 
Daniel Alm och då passar vi på att 
fråga om hans upplevelse av dessa 
speciella tider:
– Det känns som att hela samhället 
drar sitt lilla strå till stacken, säger 
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”Matkassen” – kyrkan levererar till dörren

FAKTA OM “MATKASSEN“:
Pastoratet har skickat ut ett brev till alla församlingsmedlemmar som är 70 år och äldre, bland annat med 
information om ”matkassen”.
Matkassen betalas enbart med Swish eller på faktura först efter att matkassen har levererats.
Det är enbart kyrkans personal som levererar matkassen och vi kör i största möjliga mån ut leveranser i kyrkans 
egna bilar. Vi gör detta för att mottagarna ska känna sig trygga och inte riskera att bli lurade av bedragare.
Hör av dig till oss om du behöver vår hjälp att bära hem din matkasse. Ring 035-19 24 00.

han och ger exempel på att männis-
kor hjälps åt att handla till de som 
är äldre. Hans butik har valt att 
bistå med att plocka ihop matkassar 
som kan hämtas på kajen av de som 
tillhör riskgrupperna, ibland blir det 
även hemkörning:
– Vi försöker hjälpa så mycket vi kan, 
men för att komma igenom det här 
så behöver alla kämpa. Det är bra om 
alla gör sin del, säger han.

HOS MOTTAGAREN
När Åsa svänger in på den lilla gårds-
planen med kyrkans vita skåpbil, tyd-
ligt märkt med Svenska kyrkan Ge-
tinge-Oskarströms pastorat, står Asta 
redan i dörren för att ta emot. Denna 
dag lyser solen på en klarblå himmel 
och det är nästan sommartemperatur 
ute, något Asta uppskattar eftersom 
det innebär att hon kan träffa män-
niskor utomhus:
– Jag fick hem ved igår och kunde 
vara ute i det fina vädret. Då sa jag 

Det är en jobbig 
period vi lever i. Vi 

får hoppas att det kom-
mer något gott av det, 
jag tror det. 

„

”Vad skönt att jag fick hem ved. Nu 
slipper jag att sitta inne och titta på 
Bonde söker fru”.
Hon tar emot matkassarna som Åsa 
levererat och svarar samtidigt på hur 
hon tycker att det fungerar med denna 
hjälp från kyrkan:
– Fantastisk bra! Du börjar känna mig 
och vet vad jag vill ha, säger hon och 
vänder sig till Åsa. 
Hon förklarar att två av hennes 
döttrar bor i närområdet, men att de 
har sina jobb och annat som de be-
höver sköta, då är det bra att kyrkan 
också finns som hjälp.
– Jag kan tycka att det är roligt att vi 

kan göra det här. I och med att vi får 
ställa in så mycket verksamheter i för-
samlingshemmet så finns tid att göra 
det här istället, säger Åsa och tillägger:
– Nu får vi ändå träffa församlings-
medlemmarna, men vi gör det på ett 
annat sätt.

Vad tänker du om det vi går igenom 
nu Asta?
– Det är en jobbig period vi lever i. Vi 
får hoppas att det kommer något gott 
av det, jag tror det. Folk kanske blir 
lite ödmjukare, säger hon och menar 
att de kanske får ett snällare förhåll-
ningssätt till sina medmänniskor.
Med den förhoppningen om fram-
tiden, säger vi hejdå till Asta Gud-
mundsson och åker vidare för att 
leverera ytterligare matkassar till de 
som hört av sig med sina inköpslistor.

Text & foto Dag Gustavsson
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Gudstjänster i 
våra kyrkor

Söndag 7 juni Hel. trefaldighets dag
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Musikgudstjänst. 
Mer info under Sommarmusik
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 14 juni 1 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Onsdag 17 juni
Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst. 
Mer info under Sommarmusik

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.

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 gästan-
de sångare och musiker.

Sinnesrogudstjänst, Rastplats, 
Andrum och Kvällsmässa är guds-
tjänstformer som 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.

Lördag 20 juni Midsommardagen
Getinge kyrka 13.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille.
Kyrkparken Oskarström 16.00 
Friluftsgudstjänst
Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst   
Mer info under Sommarmusik

Söndag 21 juni Johannes Döparens dag
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Enslöv

Söndag 28 juni 3 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst 
Getinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Mer info under Sommarmusik
 
Onsdag 1 juli 
Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst 
Mer info under Sommarmusik

Söndag 5 juli 4 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Torsdag 9 juli
Slättåkra kyrka 19.00 Musikgudstjänst 
Mer info under Sommarmusik

Söndag 12 juli Apostladagen
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 19 juli 6 e trefaldighet
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Enslöv
Rävinge kyrka 18.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille

Söndag 26 juli Kristi förklarings dag
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Onsdag 29 juli
Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst 
Mer info under Sommarmusik

Söndag 2 augusti 8 e trefaldighet
Skavböke kapell 11.00 Gudstjänst
Kvibille, Palms stuga 14.00 Frilufts-
gudstjänst. Sammanlyst med Getinge-
Rävinge
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Torsdag 6 augusti
Kvibille kyrka 19.00 Musikgudstjänst
Mer info under Sommarmusik

Onsdag 12 augusti
Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst 
Mer info under Sommarmusik

Söndag 9 augusti 9 e trefaldighet
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Oskarström

Söndag 16 augusti 10 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Mer info under Sommarmusik

Söndag 23 augusti 11 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 30 augusti 12 e trefaldighet
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Familjegudstjänst 
– kick off för höstterminen

Söndag 6 september 13 e trefaldighet
Rävinge kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Kvibille kyrka 16.00 Mässa 
Oskarströms kyrka 17.00 Familjegudstjänst

VIKTIG INFORMATION:
Håll dig uppdaterad. Tider och 
aktiviteter kan behöva ändras på 
grund av rådande situation.

I skrivande stund har vi valt att 
fortsätta hålla våra kyrkor öppna 
för gudstjänster. Vi följer Folkhäl-
somyndighetens rekommenda-
tioner om begränsat antal 
besökare samt att hålla avstånd.

Vi rekommenderar dig som tillhör 
riskgrupperna att istället följa 
gudstjänsterna som sänds i SVT 
och Sveriges Radio.
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OBS! LÄS DETTA FÖRST:  Vi hoppas verkligen att vi ska kunna genomföra våra musikarrangemang denna 
sommar, men på grund av det rådande läget finns givetvis risken att vi behöver ställa in. Vi uppmanar dig 
att hålla dig uppdaterad om aktuell information via våra olika kanaler.

7/6 kl 16.00 Kvibille kyrka            
SJUNG IN SOMMAREN med sommar-
ens psalmer och sånger. Anna-Karin 
Emanuelsson Rosén, flöjt.

17/6 kl 19.00 Enslövs kyrka            
GLUNTAR, ROMANTIK OCH ORGEL-
PÄRLOR. Operasångarna Björn Lars-
son och Daniel Ralphsson, ackompan-
jerade av organisten Frederic Ogéus. 
Godbitar ur den svenska romans- och 
orgelrepertoaren. Konserten ramas in 
av duetter ur Wennerbergs klassiska 
Uppsala-epos “Gluntarne“. 

9/7 kl 19.00 Slättåkra kyrka
MUSIK I SOMMARKVÄLL. 
Sophie Måård, mezzosopran och Jan 
Hydbring, piano.
Du får följa med på en musikalisk 
resa med det bästa inom musikalen 
och den klassiska musikens värld.

15/7 kl 19.00 Enslövs kyrka
AVSKALAD JAZZ I PERSONLIGA 
TOLKNINGAR. Aurora Brännström 
Trio består av sångerskan Aurora 
Brännström, pianisten Ludvig Lund-
gren och basisten Mårten Korkman.
Trion bjuder på klassiska jazzmelodier 
i ny skepnad, men också livsbejakande 
swing till andaktsfulla ballader.

Sommarmusik i våra kyrkor

Foto J. Wenger Fo
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12/8 kl 19.00 Enslövs kyrka
ETT ÖPPET HJÄRTA.  
Anja Lagerqvist och Jakob Torstadius 
– sång, gitarr, piano.
Anja Lagerqvist, singer-songwriter 
från Halmstad framför sina låtar som 
hon skriver på svenska om det som 
känns viktigt och berör. 
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29/7 kl 19.00 Skavböke kapell
ALLSÅNG TILL DRAGSPEL. Kom med 
och sjung tillsammans i Skavbökes 
fina kapell. Barbro Persson leder oss 
till sångarglädje med sitt dragspel!

6/8 kl 19.00 Kvibille kyrka
MUSIK I SOMMARKVÄLL. 
Rasmus Ringborg, sång och Samuel 
Edvardsson, gitarr. Ett varierat pro-
gram med en hel del arrangemang av 
sånger som aldrig tidigare hörts till 
gitarrackompanjemang.

16/8 kl 18.00 Getinge kyrka
NU ÄR DET GOTT ATT LEVA. 
Musikgudstjänst med Olle Adolphsons 
musik med Åsa Johansson, sång, vio-
lin, dragspel och piano. Johan Ludvig 
Rask, sång, gitarr och slagverk.

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

svenskakyrkan.se/act

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

VI LEVER ALLA UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger Act Svenska kyrkan människor i utsatta 
situationer tillgång till hygienartiklar, skyddsutrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas. Tillsammans gör vi skillnad. 

Foto: D
aniel Fekete /HIA/ACT Alliance/Ikon

svenskakyrkan.se/act

HUR STANNAR MAN 
HEMMA UTAN NÅGOT HEM

VI LEVER ALLA
UNDER SAMMA HIMMEL

Tillsammans med partner världen över ger 
Act Svenska kyrkan människor i utsatta 

situationer tillgång till hygienartiklar, skydds- 
utrustning, matpaket och information om 

hur spridningen av coronaviruset kan minskas.
Tillsammans gör vi skillnad. 

20/6 kl 19.00 Skavböke kapell
MUSIKGUDSTJÄNST.  
Mikael Pettersson, Per Öjerklint, 
Joachim Franzén och Birgitta Eliasson 
bjuder på blandat innehåll av sång-, 
piano- och orgelmusik.

28/6 kl 18.00 Getinge kyrka
MUSIKGUDSTJÄNST med Trio 
Anthem, Klas Assarsson, marimba 
och vibrafon. Mårten Nordhall, sång. 
Elisabet Willix, piano, sång, orgel.

1/7 kl 19.00 Enslövs kyrka
SINATRA, ELLINGTON OCH MILLER 
– DEN KÄMPANDE TRON I JAZZTON. 
Charlotte Polson, altsaxofon och sång, 
Mats Börjesson, hammondorgel och sång, 
Stefan Wikrén, piano, orgel och sång.
I en gudstjänst i jazzens tecken skapas 
möten kring tro och tvivel, prövning 
och hoppfullhet, kamp och glädje.

Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer om begränsat 
antal besökare.



Men det som vi 
vill göra, det är det 

vi inte får göra i den här 
krisen.

„

Ett samtal  
om kyrkans 
omställning  
i coronatid 
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Alla berörs vi av coronasmittan, människor, företag, organisa-
tioner och så även kyrkan. Fyra personer med olika roller i 
Getinge-Oskarströms pastorat satte sig ner för dela med sig av 
sina tankar om hur vi påverkas nu och vad vi kan ta med oss in i 
framtiden.

Hur ser ni på kyrkans roll i det som 
händer?
– Jag tycker att det är svårt därför att 
i andra kriser hade det varit viktigt 
att samlas och göra saker ihop, krama 
varandra och hjälpas åt. Men det som 
vi vill göra, det är det vi inte får göra i 
den här krisen, säger Elvira Tufvesson, 
kyrkomusiker.
Eva Nyman-Gustafsson från Försam-
lingsrådet i Oskarström instämmer, 
men påpekar att situationen också 
kan vara nyttig för kyrkan eftersom 

märks också en saknad av att inte 
kunna gå i kyrkan:
– Först när man inte kan gå i kyrkan, 
när man inte kan fira påsk eller fira 
valborg; då inser man plötsligt hur 
mycket dessa högtider betyder, säger 
prästen Joachim Franzén och fortsät-
ter:
– I ett modernt samhälle kan man 
lätt fnysa åt traditioner. Men när en 
sådan här situation uppstår, när det 
stormar i tillvaron, då visar det sig att 
vi behöver lite kontinuitet, lite ruti-
ner, något att samlas kring. Först när 
traditionen bryts visar det sig att den 
fyller en större funktion än att enbart 
vara något trevligt och kulturellt, utan 
att den faktiskt bidrar till att skapa 
stabilitet i livet.
– Jag tycker ändå att det är skönt att 
vi håller öppet i den utsträckning som 
vi kan. Vi anpassar oss och lägger upp 
saker på internet för den som inte kan 
komma till kyrkan. Sedan har vi ju 
mycket öppna kyrkor så att folk kan 
komma när de behöver, säger Sandra 
Litte, barn- och ungdomsledare.
Elvira, som lyssnat på sina kolle-
gors resonemang, inflikar att kyrkan 
kanske ändå får vara beredd på att 
det kan slå åt båda håll:

– En del upptäcker säkert att de 
saknar kyrkan, men en del kan också 
upptäcka att den inte betydde tillräck-
ligt mycket. Så kan jag till exempel 
känna själv, att det blivit lite lugnare. 
Det vill säga; barnen ska inte iväg 
på den konserten och den fotbolls-
matchen. Vi har fått mycket lugnare 
helger. För en del kan det bli samma 
upplevelse vad gäller besöket i kyrkan 
eller medverkan i kören.„Sedan har vi ju 

mycket öppna 
kyrkor så att folk kan 
komma när de behöver.

„det krävs nya tankar och nya idéer:
– Under påsken var det intressant att 
se alla besök som gjordes på internet 
över hela landet. Svenska kyrkan hade 
inte fått så många besök om kyrkan 
varit öppen. Så digitalt har vi fått ett 
uppsving och kanske också besök av 
de som inte brukar komma. 
Samtidigt som kyrkan snabbt fått bli 
mycket mer närvarande på internet 

– Jag tror att det kan gå i båda rikt-
ningarna och det ska bli intressant att 
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 Det stannar inte 
bara i söndagens 

gudstjänst utan går även 
ut i handling.

„se om folk kommer tillbaka, säger Eva 
och påpekar att sådana här situa-
tioner gärna väcker människors behov 
av det andliga.

Hur klarar kyrkan av att anpassa sig 
till coronasituationen?
– Kyrkan hittar snabbt nya vägar. Kan 
vi inte fira gudstjänst, då kan vi istäl-
let köra ut matkassar. (Läs artikeln 
på sidorna 4-5). Kan vi inte träffas, ja 
då gör vi det via nätet istället, säger 
Joachim.
– Matkassen har betytt jättemycket, 
även socialt, säger Elvira. Hon fort-
sätter: 
– Kanske att man hittar tillbaka till 
lite mer av ”byns präst” eller ”de som 
jobbar i kyrkan”. Jag tänker att de 
som är ute och delar ut matkassar 
troligen får träffa människor som man 

kanske inte träffat annars.
Joakim instämmer. Han tycker att det 
känns fantastiskt roligt att göra något 
väldigt konkret:
– Det blir inte bara snack, det är 
verkstad också. Det stannar inte bara i 
söndagens gudstjänst utan går även ut 
i handling.
– Diakonin öppnar upp sig så att fler 
utför den och tar del av den, inflikar 
Eva.
– När det gäller barnverksamheten 
har vi fått tänka om en hel del. Öppna 
förskolan är stängd, men då har vi 

istället börjat med att spela in sång-
samling och babyrytmik och lägger ut 
på internet. Det har varit väldigt upp-
skattat. Barngrupperna håller vi 
öppna i den mån vi kan, men det är 
ganska svårt för barnen förstår inte 
det här med social distans. Men vi 
försöker, säger Sandra.

Tror ni att kyrkans verksamhet kom-
mer att förändras till följd av det vi 
upplever under coronatiden?
– Jag hoppas det. Det vore bra om all 
personal, även församlingsråden och 
andra intresserade, redan nu ställer 
sig frågan: Varför gör vi det här? Den 
frågan ska alltid finnas med, men nu 
är det ett extra bra tillfälle. Vad av 
det vi gör i den här situationen ska 
vi behålla, vad kan vi släppa och vad 
kan vi lägga till? säger Eva.

Forts. nästa sida

Från vänster: Joachim Franzén, Eva Nyman-Gustafsson, Sandra Litte och Elvira Tufvesson.



BILUTFLYKT
27/6 kl 10-14. Strövtåg i hembygden 
– en historisk biltur genom Enslövs-
trakterna. Kl 10.00 samlas vi i våra 
bilar på parkeringen utanför försam-
lingshemmet i Enslöv. Därefter fortsät-
ter en biltur till några av Enslövsbyg-
dens historiskt intressanta platser. 
Nyinflyttad eller infödd i trakterna 
– denna resa riktar sig till alla. 
Tänk på att packa med matsäck! 
Vi åker i våra egna bilar för att mini-
mera smittorisken.
För frågor, kontakta Joachim Franzén 
joachim.franzen@svenskakyrkan.se 
eller ring 035-192411
Vi beräknar vara klara kl 14.00 med 
slutdestination Nissaström.

AKTIVITETER

FILMKVÄLL:  
TALA FILM - TALA LIV
17/6 kl 19.00 Filmkväll via videolänk.
På egen hand ser du filmen, sedan 
diskuterar vi tillsammans innehållet 
via videolänk.
Diskussionsunderlaget utgår ifrån att 
du bär med dig en scen, en karaktär 
och en känsla från filmen.
Film: Lion (2017). Den kan ses via 
www.cineasterna.com 
Samtalsplattform: www.zoom.us
För information om hur du ska gå till 
väga för att delta via videolänk, mejla 
Joachim Franzén på 
joachim.franzen@svenskakyrkan.se 
eller ring 035-192411. 
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VUXENKÖRER

Sandra tror att barnverksamhet i stort 
går tillbaka till det som var tidigare, 
men att man tar med sig de goda 
idéerna:
– Det här att vi lägger ut korta filmer 
med babyrytmiken är kanske något 
vi kommer att fortsätta med men på 
annat sätt.

Varför gör vi det 
här? Den frågan 

ska alltid finnas med, 
men nu är det ett extra 
bra tillfälle.

„
– Jag tvivlar på det därför att vi är så 
traditionsbundna. Kanske inte i vårt 
pastorat, men det finns många i kyrk-
ans värld som har resonemanget ”Så 
här har vi alltid gjort och det ska vi 
fortsätta att göra”. Det tycker jag att 
man hör lite då och då. Ibland är det 
begränsande och negativt, men det har 

även en positiv sida. Positivt på så vis 
att det är en verksamhet som funnits 
och som hållit ut genom olika kriser, 
säger Elvira och tillägger:
– Först när vi kan dra igång igen kom-
mer vi se vad folk har saknat. Då får 
vi ett kvitto på vilken verksamhet som 
människor vill ha.
– Jag menar att kyrkan alltid hittat 
nya former att vara kyrka. Budskapet 
har överlevt, men att utförandet av 
det vi gör har ändrats, säger Joachim.
Detta får bli den slutliga kommen-
taren vid detta samtal som genomför-
des en varm aprildag, utomhus och 
med lite mer avstånd till varandra, så 
som vi lärt oss i ”Coronans tid”.

Fotnot: Denna artikel gjordes den 23 
april och det som sägs utgick från
situationen som den var då. När den-
na tidning kommer ut kan situationen 
redan ha förändrats. Ha detta i åtanke 
när du läser artikeln.

Text & foto Dag Gustavsson

ENSLÖV:
Nya Vänner, vuxensånggrupp
Varannan onsdag kl 17.00-18.30, 
start 26/8.
Kontakt Birgitta Eliasson 035-19 24 12

Enslövskören, 4-stämmig vuxenkör
Torsdagar kl 19.00-20.30, start 20/8.
Kontakt Birgitta Eliasson 035-19 24 12

Sjung i gemenskap!
Efter sommaren börjar vi sjunga i 
våra körer igen. Du är välkommen 
att sjunga ut och ta plats i vår 
gemenskap.

KVIBILLE: Kyrkokören 
Torsdagar 19.00-21.00, start 27/8. 
Från högstadiet och uppåt.
Kontakt Helena Palm 035-19 24 32

GETINGE: Kyrkokören
Fyrstämmig kör med intensiva repe-
titioner, härlig sammanhållning och 
mycket skratt. Man kan behöva lite 
körvana för att vara med, men vi hit-
tar en lösning även för dig som inte är 
så van. Herrar är extra välkomna.
Vi framträder i kyrkan några gånger 
per termin, bland annat Allahelgona-
helgen och kring jul.
Onsdagar kl 19.00-21.00, start 26/8. 
Kontakt Elvira Tufvesson 035-19 24 42

OSKARSTRÖM: Oskarskören 
Sjunger körsång i blandade stilar i 1-3 
stämmor. Vi sjunger visa, gospel, tradi-
tionellt m.m. Vi framträder i kyrkan 
några gånger per termin, bland annat 
vår Julkonsert.
Både nybörjare och körvana sångare 
är varmt välkomna!
Torsdagar kl 19.00-20.30, start 3/9.
Kontakt Anna Marmvik 035-19 24 00
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– Vi brukar vara 10-15 personer vid 
träffarna och ungefär hälften är svens-
kar, säger Salma Abdulsamad. Hon 
tycker att kyrkans aktiviteter är vikti-
ga eftersom de bidrar till att svenskar 
och invandrare lär känna varandra 
och lär sig av varandra. Heba Qbeia 
instämmer:
– De man träffar pratar alltid bra 
svenska. De hjälper mig med min SFI 
(svenska för invandrare), både att 
skriva och läsa, säger hon
Men det handlar inte enbart om 
möjligheten att lära sig svenska, 
kunskap och information utbyts på 
olika områden, inte minst matkultur. 
Sista tisdagen i månaden är det alltid 
matlagning på schemat:
– Vi lär oss att laga mat från olika 
länder, svensk, arabisk, persisk. Det är 
jättebra, för det hjälper oss att förstå 
varandra, säger Monda Alsalkhadi.
En majoritet av de svenskar som 
brukar vara med tillhör gruppen 
70-plussare. ”Coronatider” har där-
med förhindrat dem att vara med den 
senaste tiden, men det finns andra sätt 

Integrationsträffar 
med flera nyttor

Information om tisdagsträffarna. 
Kontakta Anders Carlwe på  
anders.carlwe@svenskakyrkan.se 
eller 035-19 24 21 

ASYL/INTEGRATIONSARBETE

Ett inslag i Oskarströms församlings integrationsverksamhet är den så 
kallade ”Tisdagsträffen”. Syftet är att skapa en mötesplats för nyan-
lända, asylsökande och infödda svenskar. Aktiviteten innebär dessu-
tom dubbel nytta eftersom en återkommande aktivitet är kombinerad 
promenad och skräpplockning.

att hålla kontakten påpekar Salma. 
Dem hon lärt känna genom tisdags-
träffarna har hon kontakt med via 
Facebook.
Andreas Sundelid arbetar i kyrkan 
och är den som är ansvarig för en del 
av integrationsarbetet. Han berättar 
mer om det som kan upplevas på 

dessa träffar:
– Under vinterhalvåret när vi är inom-
hus har vi ibland gäster som kommer 
och berättar om sina liv och sina 
erfarenheter. Andra gånger är det våra 
egna deltagare som berättar och visar 
bilder från sin barndom; sin familj, 
intressen, platsen där de växte upp 
med mera. Detta blir ofta bra kväl-
lar för i berättandet om sin uppväxt 
och bakgrund så ser man det hända 
som vi vill åstadkomma med de här 
träffarna. Exempelvis kan det visa sig 
att en kvinna från Lilla Edet och en 
kvinna från Teheran har mer gemensa-
mt än man kan tro. Det händer något 
i rummet när man upptäcker att det 
är på det viset. Det är inget man kan 
läsa sig till, det behöver upplevas.

Tycker du att träffarna fungerar bra 
som integrationsverktyg?
– Jag tycker att det fungerar ganska 
bra. Vi har en stabil medverkan av 
6-7 svenskar. De flesta är äldre och 
jag och övriga deltagare uppskattar 
verkligen deras medverkan. Det hade 
samtidigt varit jätteroligt om det även 
kom lite fler yngre svenskar eftersom 
de flesta nyanlända och asylsökande 
som är med är yngre.

 
Text & foto Dag Gustavsson
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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. 

OBS! När tidningen gick i tryck var startdatum inte klara för alla grupper. 
På grund av coronasituationen reserverar vi oss också för förändringar. 
Håll dig uppdaterad via våra olika kanaler. Bland annat hittar du information 
om våra olika grupper på:
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom

Start
v.35
Start
v.36

Undrar du över något? hör av dig till: 
helena.palm@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192432/ 
sms: 072-5658632
karin.norrman@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192433/ 
sms: 072-5658633

Undrar du över något? hör av dig till:  
stine.litte@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192405/
sms: 072-2123270
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se/
tel: 035-192442/ sms: 072-5658642

GETINGE - RÄVINGE Vi startar våra grupper v 36

Öppen förskola 0-5 år med vuxen

Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Onsdagar kl 9.00-11.30.
Kontakt Karin Norrman
 
Juveler F-klass-åk 2
Skapande verksamhet (pyssel, lekar mm) och Barnkör.
Man kan vara med i båda delar eller bara den ena.
Hämtning på skolan. Barnen får mellanmål hos oss.
Vi framträder i kyrkan på söndagar några gånger per 
termin. 
Onsdagar efter skolan. 
Kontakt Stine Litte, Karin Norrman och Elvira Tufvesson.
 
Briljanter åk 3-5
För de lite äldre barnen. Skapande verksamhet (pyssel, 
lekar mm) och Barnkör.
Man kan vara med i båda delar eller bara den ena.
Barnen får mellanmål hos oss.
Vi framträder i kyrkan på söndagar några gånger per termin. 
Onsdagar efter skolan. 
Kontakt Stine Litte, Karin Norrman och Elvira Tufvesson.
 

Ungdomsgrupp åk 
6 och uppåt
Lagar mat, filmkvä-
llar, spel, utflykter, 
samtal och mycket 
annat kul.
Måndagskvällar 
Kontakt Stine Litte

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Barnkör F-klass-åk 2
Se Juveler
Kontakt Elvira Tufvesson

Enslöv
Oskarström

Getinge
Kvibille

Barnkör åk 3-5
Se Briljanter
Kontakt Elvira Tufvesson

Ungdomskör åk 6 och uppåt
Sånger både på svenska och engelska. Lite klassiska sånger 
men mest moderna låtar. Sånger i stämmor.
Du kan vara med även om du inte bor i Getinge. 
Vi framträder i kyrkan på söndagar några gånger per 
termin. 
Måndagar efter skolan.
Kontakt Elvira Tufvesson

SLÄTTÅKRA-KVIBILLE Vi startar våra grupper v 36

Öppna förskolan 0-5 år med vuxen
Slättåkra Måndagar kl 9.00-11.30 
Rytmik med Helena jämna veckor.
Ledare Helena Palm
Kvibille Torsdagar kl 9.00-11.30
Rytmik med Helena ojämna veckor.
Ledare Karin Norrman 

Busungarna åk F-2:an
Tisdagar
Vi pysslar, leker, samtalar mm.

Himlaskoj åk 3-6:an
Tisdagar
Vi pysslar,leker, samtalar mm.
Ledare Karin Norrman och Stine Litte

BARNKÖR
Primkören åk F-2:an
Oktavkören åk 3-6:an
Tisdagar
Ledare Helena Palm
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TIPS! Sök på getinge-oskarström på 
Youtube eller gå in på församlingarnas 

Facebook-sidor, där hittar du våra filmer 
med barnsånger och babyrytmik.
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Undrar du över något? hör av dig till: 
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se/ 
tel: 035-192413/ 0725-658613 
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192412/ 
sms: 0725-658612

Undrar du över något? hör av dig till: 
sandra.litte@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192423/ 
sms: 072-565 86 23
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se/ 
tel: 035-192413/ sms: 072-5658613
anna.marmvik@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192400 

ENSLÖV Vi startar våra grupper v 35
Liten & Stor, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Onsdagar, torsdagar kl 9.00-11.30
Fika 20:-/familj. Ledare Gunilla Hinterlach

Gott & Blandat F-åk 2
Torsdagar kl 13.30-15.30. (Fika ingår)
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Häng på åk 3-6
Måndagar kl 14.30-16.00 (Fika ingår)
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

Enslövs Unga (EU) Nytt för hösten!
Vi startar upp en ungdomsgrupp åk 6 och uppåt.
Fredagar kl 18.30-21.00
Ledare Gunilla Hinterlach och Sandra Litte

BARNKÖR
Åleds barnkör, åk 3-6
Tisdagar kl 14.30-15.30, med start 25 augusti.
Kontakt: Birgitta Eliasson

OSKARSTRÖM Vi startar våra grupper v 35
Kyrkis, öppen förskola 0-5 år med vuxen
Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Onsdagar kl.13:00-15:30 och torsdagar kl.9:00-11:30.
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte
 
Fun kids F-klass-åk 2
Skapande, lek och pyssel.
Tisdagar kl 14.00-16.00 därefter börjar kören Unga gun-
get.
Hämtning på skolan kl 13.30. Taxi från Espered.
Barnen får mellanmål hos oss.
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte
 
Mixat åk 3-6
Samtal, spel, pyssel, bakning och häng.
Torsdagar kl 17.00-18.30 
Kontakt Gunilla Hinterlach och Sandra Litte
 
KU 13 år och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal m.m.
Torsdagar kl 18.30-21.00
Kontakt Walter Cervin och Stine Litte

Foto Alex Giacomini/Ikon

Foto Alex Giacomini/Ikon

BARN- OCH UNGDOMSKÖRER
Unga gunget F-klass-åk 2
Sång varvat med lek och rörelse.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland 
annat vårt Luciatåg.
Tisdagar kl 16.00-16.45 direkt efter Fun Kids.
Kontakt Anna Marmvik och Sandra Litte

Unga gunget+ åk 3-6
Kör för de lite äldre med sånger på svenska och engelska.
Vi framträder i kyrkan några gånger per termin, bland 
annat vårt Luciatåg.
Tisdagar kl 16.45-17.30
Kontakt Anna Marmvik och Sandra Litte

Sång/musikgrupp 13 år och uppåt
Under hösten planerar vi att starta en sång/musikgrupp för 
dig som gillar att sjunga eller vara med i en kompgrupp. 
Vi sjunger och spelar pop, gospel m.m. 
Låter det intressant? Hör av dig till Walter Cervin eller 
Anna Marmvik.



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

Under konfirmation 2020-2021 tittar vi närmare på 
dessa frågor och mycket annat.

Du som ska börja i 8:e klass, håll utkik efter  
inbjudan som skickas ut i augusti.
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Konfirmation
Oskarström 2 maj

Konfirmander 2020

Konfirmation
Enslöv 9 maj

Två grupper blev fem
Coronasmittan påverkade konfirma-
tionerna denna vår - men vi ställde inte 
in, vi ställde om. 
I Oskarström delades konfirmanderna 
upp i tre grupper och i Enslöv i två. 
Konfirmanderna fick bara ha med sig ett 
fåtal familjemedlemmar i kyrkan för att 
klara begränsningen på max 50 personer.

Konfirmanderna denna vår får bära med 
sig ett extra speciellt minne eftersom det 
blev annorlunda än andra år. Annorlun-
da, men också mer personligt.

Foto Studio Strandh

Foto Studio Strandh
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INFORMATION

Under våren och sommaren renoveras några av 
våra församlingshem. I Enslöv pågår dessutom 
utbyggnaden av kyrkogården. Här får du lite svar på 
vad det är som händer – och varför.

De närmaste åren räknar pastoratet med att genomföra 
både inre och yttre renoveringar av större ekonomisk be-
tydelse på flertalet av församlingshemmen. Under 2020 be-
höver taken läggas om i Enslöv, Getinge och Oskarström. I 
Enslöv genomförs samtidigt en total utvändig renovering. 
Även i Getinge blir det ganska omfattande arbeten, där 
fortsätter dessutom den inre förnyelsen av verksamhets-
lokalerna. I Kvibille får köket i församlingshemmet en 
välbehövlig utvidgning och upprustning.
– De åtgärder vi utför nu har planerats sedan flera år 
tillbaka. De följer våra vård- och underhållsplaner, men i 
vissa fall är det också åtgärder som görs för att komma i 
kapp med underhållsplanerna där de släpat efter. Undan-
taget kyrkorna så är våra hus i ungefär samma ålder. De är 
byggda på 70-talet eller tidigt 80-tal och därmed kommer 
behovet av åtgärder ungefär samtidigt, säger fastighets- 
och kyrkogårdschefen Kjell Helgesson.

I Enslöv pågår även 
ett större anlägg-
ningsarbete vid 
kyrkogården. Vad är 
det som händer?
– Vi bygger en 
ny askgravplats 
och askgravlund. 
Samtidigt anläggs 
en ceremoniplats för 
friluftsförrättningar 
och andakter. 
Det är många pro-
jekt som pågår. Hur 
finansieras det?
– När det gäller ar-
beten som utförs på 
kyrkogårdarna så 
bekostas de av den 
statliga begrav-

ningsavgiften. För 
församlingshemmen bekostar pastoratet alla åtgärder med 
egna medel. Vi har genom åren sparat pengar så att vi nu 
kan genomföra nödvändiga åtgärder för att husen ska 
må bra och även finnas kvar till kommande generationer, 
förklarar Kjell Helgesson.
 
             Text & foto Dag Gustavsson

Vad händer här?
Information om pågående renoveringar och anläggningsprojekt

FAKTA:
I pastoratet finns 7 kyrkobyggnader, 5 församlingshem och 
15 övriga byggnader och ekonomibyggnader. Dessutom 10 
kyrkogårds- och parkanläggningar. 

För underhåll av kyrkorna finns det bidragsmedel att söka. 
Dessa kallas för kyrkoantikvarisk ersättning och utgörs av 
kulturvårdsanslag som staten öronmärkt för kyrkounder-
håll. Pastoratet ansöker om dessa pengar i förväg och kan 
generellt räkna med att de täcker en del av kostnaderna. 
Övriga kostnader står församlingarna själva för.
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XxxxxBort med det gamla taket i Enslöv för att ge plats för det nya.

XxxxxAnläggning av bäckfåra för dagvatten på den nya delen av 
Enslövs kyrkogård.

XxxxxIngen parkering vid församlingshemmet i Getinge medan  
renoveringsarbetet pågår.

XxxxxKjell Helgesson visar ritningen på den 
nya delen av Enslövs kyrkogård.



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT
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Har du inte fått Församlingsbladet 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 sista veckan i 
augusti.

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.

         Psaltaren 23


