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MUSIKEN I VÅRA KYRKOR
BYGGTIDER OCH BRÖLLOP

Likheter mellan årstider och
kyrkoåret
Det är fantastiskt hur väl årstidernas förändringar vävs
samman med det vi kallar för kyrkoåret. Kyrkoåret börjar
ju den 1:a söndagen i Advent och sträcker sig ända fram
till Domssöndagen, som är kyrkoårets sista söndag.
För inte så längesedan var det vår. Under våren infaller
fastan och påsken. Texterna under fastan handlar om det
svåra i livet, kampen och smärtan. Och vid den tiden, ja
det är ju då som vintern alltmera övergår i vår. Allt som
var fruset börjar tina upp, växtligheten tränger sig igenom
den mörka kalla jorden. Så det är en slags kamp också ute
i naturen när vinter förvandlas till vår.

Bröllopsfest för hela byn!
När Oskarströms rikskände artist Nano gifter sig med
sin Frida bjuder de hela bygden på bröllopsfest.
Den 3 augusti gifter sig Nano Omar och Frida Blum och
istället för en traditionell bröllopsmiddag blir det festligheter för allmänheten. Själva vigseln blir en sluten
tillställning, men därefter är det upplagt för folkfest.

Och så tränger då livet fram på nytt. Det som var dött
får liv på nytt! Från död till liv, påskens glädje över den
uppståndne Kristus! Vi gläds åt det nya livet, våren är här,
Kristus är uppstånden!
Det var inte så länge sedan som vi utropade det. Och nu
så har vi sommaren här och allt växer och gror, våra ängar
smyckas av en fantastisk blomsterprakt och träden är gröna, en härlig tid. I kyrkans gudstjänster handlar texterna
också just om att växa, att växa i tro, inte att undra på att
den liturgiska färgen nu är grön, växandets färg.
Att vara människa innebär att ständigt befinna sig i
utveckling och förändring. Det är viktigt att finna bra näring för vår själ, så att vårt inre liv kan växa och utvecklas. Det finns mycket gott i livet att ta till sig, kunskap,
konst, musik, poesi, litteratur, resor, naturupplevelser
m.m. Vi behöver alla
Så kom till våra kyrkor detta positiva flöde
denna sommar, vi har genom våra liv som
gör att vi kan växa
gott om växtplats.
som människor.

Foto Privat

Underhållningen kommer att vara gratis och maten till
självkostnadspris. Firandet ska äga rum på gamla Jutans
industriområde, där det blir sånguppträdanden och många
aktiviteter för barnen, exempelvis en hoppborg.
De gångna åren har Oskarströmsdagarna varit bygdens
stora sommarhändelse, men nu väljer Oskarströms samhällsförening istället att samverka med Nano och Frida.

Men jag tror också att det är viktigt för oss att kunna läsa
in något annat i allt det som vi ser, känner och upplever:
Att bakom allt detta finns det en god och kärleksfull skaparhand. Och nu kommer vi in vi på en annan del av vår
existens nämligen att vi också är andliga varelser.
Ett inre liv som söker sina rötter och sitt ursprung, en tillhörighet. Detta att få känna sig som en del av skapelsen.
Jag tror att vi har fått kyrkan här på jorden som en
växtplats för just detta. Vi är en samling ofullkomliga
människor som behöver Gud, som behöver känna sig
älskade, som behöver stärkas till att själva kunna älska, ge
av sitt eget liv, dela med sig av omsorg och omtanke till
medmänniskorna och hela skapelsen – Så kom till våra
kyrkor denna sommar, vi har gott om växtplats.
			
En skön sommar önskar jag dig
			Michael Franzén, präst

Konfirmand 2019–2020

Du som är född 2005 kommer snart få
inbjudan hemskickad. Håll koll på brevlådan.

DU ÄR VIKTIG!

Renoveringar på gång i Getinge och Slättåkra
Den 19 augusti påbörjas renoveringsarbeten på kyrkorna i
Slättåkra och Getinge, arbetet ska
vara klart första advent. Getinge
kyrka kommer vara stängd hela
perioden medan renoveringen i
Slättåkra bara innebär begränsningar i öppettiderna.
Kyrkobesökare i Getinge kommer
under denna tid hänvisas till Rävinge
och Kvibille. Vid tillfällen då Slättåkra kyrka inte kan hållas öppen gäller
även där hänvisning till Kvibille
kyrka.
Vad är det då som ska göras?
– I Slättåkra ska hela kyrkan kalkas
om och vi passar på att måla fönster
och dörrar utvändigt. Kyrktornet är
klätt med spåntak och det ska tätas
och tjäras om, säger Kjell Helgesson, fastighets- och kyrkogårdschef i
pastoratet och fortsätter:
– I Getinge ska fönster renoveras och
i vissa fall även bytas ut på grund av
rötskador. Vid den senaste renoveringen gjorde man vid fönstren på ett
sätt som de inte mådde bra av. Rötprocessen har gått snabbt på grund av
den renoveringen och därför måste
vi göra detta arbete igen och i större
omfattning.

OBS!
Renoveringar
pågår fr.o.m.
19 augusti och är
klara till
första advent.

Fakta:
Anlitade för uppdraget är Bröderna
Bergströms Byggnads AB och Maria
Olovsson på företaget Acanthus för
den kulturhistoriska expertisen.

Att renovera kyrkor innebär samtidigt inte enbart praktiskt hantverk, det
krävs även en del pappersarbete och
andra åtaganden för att garantera att
kulturmiljölagen efterlevs. Länsstyrelsen har gett sitt godkännande
för de renoveringar som ska göras.
Processen kommer att följas av en
kulturhistorisk expert som följer och
dokumenterar arbetet.

• Getinge kyrkas huvudsakliga form
skapades under 1600-talet. Tillbyggnader under både 1700- och 1800-talet
har gett kyrkan sitt nuvarande utseende. Däribland långhusets stora fönster
(1830).
• Slättåkra kyrka är till sitt ursprung
från medeltiden. Sin nuvarande
utformning fick kyrkan under slutet
av 1700-talet. Däribland kyrktornets
spånklädnad (1776)

Utökning av Enslövs kyrkogård 2020
Förarbetet för att kunna utöka Enslövs
kyrkogård pågår. Målet är att sätta spaden i
backen 1 november.
Utformningen av den nya askgravlunden har
tagits fram i samarbete med arkitektbyrån
White i Halmstad. Nu återstår en period då
olika tillståndsprövningar ska tas fram och
hanteras. Om planeringen håller kommer den
nya delen av kyrkogården stå klar hösten 2020.
Tidplan:
• Maj: Tillståndsansökningar lämnas in för
kyrkliga kulturminnen, arkeologisk utredning,
biotopskydd till Länsstyrelsen.
Tillståndsansökan hos kommunen för dagvatten, miljö och hälsa samt ansökan om bygglov.
• 1 oktober: Upphandling av entreprenör klar
• 1 november: Byggstart

Förslaget har tagits fram i samråd
med församlingsborna.

Illustration White Arkitekter

Gudstjänster i
våra kyrkor

Torsdag 4 juli

Onsdag 7 augusti

Söndag 7 juli 3:e e. tref.

Torsdag 8 augusti

Söndag 2 juni sön före pingst

Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 16.00 Mässa
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst

Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Rävinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst.
Info, se ”Musik i kyrkan”.
Skavböke kapell 19.00 Gudstjänst

Söndag 9 juni Pingstdagen

Onsdag 10 juli

Enslövs kyrka 11.00 Högmässa. Kören
Nya Vänner.
Skavböke kapell 14.00 Mässa.
Kapellkören.
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 18.00 Musikgudstjänst.
Sammanlyst med Getinge-Rävinge.
Info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 16 juni Hel. trefaldighets dag

Kvibille kyrka 19.00 Musik i sommarkväll. Info, se ”Musik i kyrkan”.

Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst.
Info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 14 juli 4:e e. tref.

Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst
Kvibille kyrka 18.00 Mässa

Enslövs kyrka 19.00 Musik i sommarkväll. Info, se ”Musik i kyrkan”.
Slättåkra kyrka 19.00 Musikgudstjänst.
Info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 11 augusti 8:e e. tref

Slättåkra kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 18.00 Gudstjänst

Onsdag 14 juli

Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst.
Info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 18 augusti 9:e e. tref.

Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst
Getinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst.
Info, se ”Musik i kyrkan”.

Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst.
Enslövskören.
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesrogudstjänst.
Getinge kyrka 18.00 Gudstjänst

Söndag 21 juli Apostladagen

Torsdag 20 juni

Onsdag 24 juli

Kvibille kyrka 19.00 Musik i sommarkväll. Info, se ”Musik i kyrkan”.

Enslövs kyrka 19.00 Musikgudstjänst.
Info, se ”Musik i kyrkan”.

Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Kvibille kyrka 18.00 Mässa
Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst. Info, se ”Musik i kyrkan”.

Lördag 22 juni Midsommardagen

Söndag 28 juli 6:e e. tref

Söndag 1 september 11:e e. tref.

Getinge Hembygdsgård 13.00 Friluftsgudstjänst. Sammanlyst med
Slättåkra-Kvibille. Info,
se ”Friluftsgudstjänster”.
Oskarströms kyrka, kyrkparken 17.00
Friluftsgudstjänst. Info,
se ”Musik i kyrkan”.
Skavböke kapell 19.00 Gudstjänst

Söndag 23 juni Johannes Döparens dag
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst.
Solosång: Jens Hallberg.
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa
Kvibille kyrka 18.00 Gudstjänst

Onsdag 26 juni

Skavböke kapell 19.00 Musikgudstjänst. Info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 30 juni 2:a e. tref.

Slättåkra kyrka 10.00 Konfirmation,
mässa
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Musikgudstjänst. Info, se ”Musik i kyrkan”.
Getinge 18.00 Gudstjänst

Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Musikgudstjänst. Info, se ”Musik i kyrkan”.
Slättåkra kyrka 18.00 Gudstjänst

Söndag 25 augusti 10:e e. tref.

Kvibille kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 18.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 19.00 Gudstjänst.
George Bacos Sand, violin

Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 18.00 Gudstjänst

Söndag 4 augusti Kristi förklarings dag

Slättåkra församlingshem 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Rävinge kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst

Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille 14.00 Friluftsgudstjänst vid
Palms stuga. Sammanlyst med
Getinge-Rävinge. Info,
se ”Friluftsgudstjänster”.
Oskarströms kyrka 17.00 Musikgudstjänst. Info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 8 september 12:e e. tref

Friluftsgudstjänster
22/6 Midsommardagen. Getinge Hembygdsgård 13.00 Friluftsgudstjänst i
samarbete med hembygdsföreningen. Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille.
Michael Franzén, präst. Ulf Johansson och Ingrid Måttgård på fiol m.fl.
22/6 Midsommardagen.
Oskarströms kyrka, kyrkparken. Mer info se ”Musik i kyrkan”.
4/8 Kvibille 14.00 Friluftsgudstjänst vid Palms stuga i samarbete med hembygdsföreningen i Kvibille. Sammanlyst med Getinge-Rävinge. Johannes
Bäckman, präst. Bengt-Olof Persson, klarinett.

Musik i kyrkan

24/7 onsdag kl. 19.00 Enslövs kyrka

9/6 söndag kl. 18.00 Kvibille kyrka

I PINGSTENS LJUVA TID. Musikgudstjänst med SlättåkraKvibille kyrkokör och Getinge-Rävinge kyrkokör.

20/6 torsdag kl. 19.00 Kvibille kyrka

EXSULTATE JUBILATE. Vokalensemblen Cantemus sjunger
sitt program inför körresan till Amsterdam under ledning av
Paul Tufvesson.

Foto Paul Tufvesson

KLASSISKT ROMANTISKT SÅNGPROGRAM. Katarina
Andersson Tchaicha, sång (mezzosopran) och
Hanna Karlsson, piano.

4/8 söndag kl. 17.00
Oskarströms kyrka

SOMMARFAVORITER. En kväll
som bjuder på mycket glädje,
svängiga toner och innerliga
improvisationer! Utvalda guldkorn och svängiga spirituals som
Foto Modesty Sofronenkoff
kryddats med tankar kring sommaren, kärleken och livet. Charlotte Polson, altsaxofon och
sång, Ylva Ericsson på piano.

7/8 onsdag kl. 19.00 Enslövs kyrka

22/6 Midsommardagen kl. 17.00 kyrkparken,
Oskarströms kyrka

FRILUFTSGUDSTJÄNST. Folkmusik i kyrkparken med fiolspelande Bernt Tengbom och Bo Thörn.

SÅNGER OCH DIKTER av bl.a. Atle Burman samt egna
kompositioner. Berith Ivarsson, Bengt Ivarsson. Sång, piano,
orgel.

8/8 torsdag kl. 19.00
Slättåkra kyrka

26/6 onsdag kl. 19.00 Skavböke kapell

MINNENAS MUSIK. Schlager och 50-talsmusik framförs av
Lisa & Lasse. Sång, gitarr, keyboard.

30/6 söndag kl. 17.00 Oskarströms kyrka

VISA OCH FOLKTON I AFTONSTUND. Stefan Petzén och
Stefan Wikrén framför en mix av visor och folkton. Improvisationer blandas med visor av Taube, Ferlin och Dan Andersson.
En musikalisk resa mellan himmel och hav som
även innehåller Stefan Petzéns omtyckta musik.

Foto Marte Veian Andreassen

SOM DU ALDRIG HÖRT
DET FÖRUT. Klarinett- och
fagottduon Olivia Brisvall
Rydqvist och Lydia Holmlund.
De framför låtar som In a
Persian market av A. Ketelbey,
Peterson-Berger, operahits och
sommarvisor m.m.

Välkommen till musiken i våra kyrkor!

4/7 torsdag kl. 19.00 Kvibille kyrka

I KÄRLEKENS TECKEN. Kärlekssånger med olika dimensioner. Trio SILVER
från Halmstad består av Stefan Wikrén,
Jessika Nylander och Jan Agbrant. Piano,
orgel, sång och gitarr.

Foto Clara Nylander

7/7 söndag kl. 18.00 Rävinge kyrka

STILLA RO OCH NÄRA. Musikgudstjänst med Gunilla
Josefsson, sång och Marie-Louise Eliasson, piano.

14/8 onsdag kl. 19.00
Enslövs kyrka

MUSIK & POESI. Ulrika
Ekengren, sång och piano.
Per Thornberg, saxofon
och Jan-Olof Larsson på
bas.

Foto Anders Carlwe

18/8 söndag kl. 18.00 Getinge kyrka

EN SALIG BLANDNING. Halmstad manskör och dirigent
Birgit Nilsson-Huss.

10/7 onsdag kl. 19.00 Enslövs kyrka

LÄNGTAN & LEGENDER. Sångaren Björn Larsson
(baryton) och pianisten Lisa Fröberg tar oss med till sagornas
och legendernas värld i episka sånger som Södermans Kung
Heimer och Aslög, Stenhammars Florez och Blanzeflor och
Schuberts Erlkönig.
Foto Ingvar ArnmarkerUde

21/7 söndag kl. 17.00 Oskarströms kyrka

SOM EN SOMMARVIND. Två kusiner med äkta män bjuder
på en musikalisk sommarblandning. Från klassiska pärlor till
nya visor. Barbro Westergren, fiol, Tommy Andersson, flöjt,
Owe Ericsson, sång och Ylva Ericsson på piano.

25/8 söndag kl. 19.00 Skavböke kapell

SOLOSÅNG, DUETTSÅNG, TRIOSÅNG. Musikalisk
gudstjänstmedverkan av Mikael Pettersson, Per Öjerklint och
Birgitta Eliasson.

Församlingsresor
Följ med på församlingsresa. Alla är välkomna!
30/7 Utflykt till Västergårdarna i Hertered. Trivsam
stund med djur och natur. Fika i ”gröngräset”. Avresa
från Oskarströms församlingshem 13.00 via Mossen
och 13.15 från Enslövs församlingshem. Kostnad 50 kr.
Anmälan till Kicki Rönn 035-19 24 24.
7/8 Halvdagsresa till Bäckhästens bageri i Unnaryd.
Avresa från Getinge 13.00, Kvibille 13.15 och därefter
Slättåkra. Vi är hemma igen ca 17.00. Kostnad 100 kr.
Anmälan till Kicki Rönn 035-19 24 24.

Sommarcafé
Välkomna på en stunds samvaro och fika. Ibland blir det
även någon aktivitet. Fika 20 kr.
Oskarströms församlingshem tisdagar kl. 14.00–15.30:
25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7.
Kvibille församlingshem onsdagar kl. 14.00 – 15.30:
26/6, 10/7, 24/7.
Slättåkra församlingshem onsdagar kl. 14.00 – 15.30:
3/7, 17/7, 31/7.

Sy! Sticka! Hantverka!
Oskarströms Stick och virk träffas i församlingshemmet torsdagar kl. 14.00 – 16.00 den 15/8, 29/8.
Oskarströms syförening träffas i församlingshemmet
onsdagar kl. 14.00 – 16.00 den 21/8, 4/9.
Stick och hantverksgrupp i Kvibille träffas tisdagar kl.
10.00 – 12.00 i Kvibille församlingshem den 20/8, 3/9.
Enslövs kyrkliga syförening träffas 2:a onsdagen i
månaden kl. 14.00 i Enslövs församlingshem. Nu är det
sommaruppehåll och höstens första träff är 11/9.
Lena Larsson 035-393 44
Skavböke kyrkliga syförening träffas 3:e tisdagen i
månaden kl. 19.00. Nu är det sommaruppehåll och höstens första träff är den 20/8.

Äldreboende
Åleds Servicecentrum
Andakt torsdagar kl. 15.00: 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8,
29/8.
Begonian i Getinge
Andakt tisdagar kl. 14.30: 4/6, 2/7, 6/8, 3/9.
Kaffeservering 20:Mossen i Oskarström
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar kl. 14.00: 4/7,
1/8, 5/9. Kaffeservering 20:Oskarströms äldreboende
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 14.00: 5/6, 12/6, 19/6,
26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 28/8,
4/9.

Sommarlunch
Oskarströms församlingshem 11/6 kl. 12.00.
Kvibille församlingshem 12/6 kl. 12.00.
Slättåkra församlingshem 13/6 kl. 12.00.
Kostnad 50 kr. Anmälan senast 5 juni till Kicki Rönn
035-19 24 24.

Kyrkogårdsvandring i Kvibille
3/6 kl. 19.00. Lars-Bertil ”LB” Gunnarsson medverkar.
Vi avslutar med fika i församlingshemmet. Välkomna!

Delta i en besöksgrupp?
Är du intresserad av att vara med i besöksgrupp i Slättåkra-Kvibille församling? Söndagen den 1 september kl.
11.00 i Kvibille församlingshem (efter gudstjänsten kl
10.00 i Kvibille kyrka) kommer Susanne Franzén, diakon
i Halmstads församling, för att inspirera och berätta om
sin erfarenheter av besöksgrupper.
Varmt välkommen!

Välgörande loppisar
De årliga loppisarna som arrangerades i Oskarströms och
Enslövs församlingshem i våras gav många kronor till
Svenska kyrkans internationella arbete. I Enslöv samlade man in 10 673 kronor. I Oskarström blev det 8034
kronor, som öronmärktes för projektet ”Låt fler få fylla
fem”. Dessutom gav modevisningen på palmsöndagen
5400 kronor som går till diakonikassan i Oskarström.
Oskarströms församling samt Internationella gruppen i
Åled tackar alla som ställde upp och hjäpte till!

TACK!
Tack för alla frivilliga och
ideella insatser!
En hälsning från Kyrkorådet

Barn- och ungdomsgrupper
Vad gör en präst? Barngrupperna har varit på besök i
kyrkan där prästerna har berättat om dopet, vad prästerna
gör och visat kläderna. Fotot på tidningens framsida visar
prästen Johannes tillsammans med barn från barngruppen
Juvelerna. (Foto: Stine Litte)
Foto Hanna Norrman

Påskvandringen
annandag påsk.
Det var många som
ville leta efter Jesus
och fick uppleva allt
från intåget i Jerusalem till uppståndelsen. Barnkörerna i
Getinge och Kvibille medverkade med
skönsång.

Kyrkans Unga ska till Berlin. Några av våra ungdomar
från KU håller just nu på att samla ihop pengar till en
studieresa till Berlin där de ska kolla på Sachsenhausen
och besöka Tropical Island. För att få ihop ekonomin till
detta har de bland annat haft disco och serverat fika vid
en gudstjänst.

Välkommen till våra körer!
Är du sugen på att prova på att sjunga i kör?
Här är listan över pastoratets körer.

Enslöv
Skavböke kapellkör. Övning tisdagar kl. 18.30–20.00 i
Enslövs församlingshem, under november och december.
Till hösten startar sångövningarna 19/11.
Nya Vänner. Övning varannan onsdag, ojämna veckor,
kl. 17.00–18.30 i Enslövs församlingshem. Till hösten
startar sångövningarna 28/8.
Enslövskören, fyrstämmig kör. Övning torsdagar kl.
19.00–20.15 i Enslövs församlingshem. Till hösten startar
körövningarna 29/8. Välkommen! Körledare: Birgitta
Eliasson
Getinge-Rävinge
Vi är en fyrstämmig kör som övar på onsdagar. Det är
intensiva repetitioner med härlig sammanhållning och
mycket skratt. Lite unikt för vår kör är den stora åldersspridningen. Medlemmarna är allt från 25 till 80 år, så
här finns plats för alla – speciellt i herrstämmorna!

Foto Walter Cervin

Foto Stine Litte

Vänskapsbild. När vi pratade
om Jesus och hans lärjungar så
fick barnen måla vänskapsbilder
tillsammans och sen fick de
klippa ut en bit att ta med hem.

Man kan behöva lite körvana för att vara med, men om
du inte har det och ändå är sugen på sjunga i kör så hör
av dig så hittar vi en lösning. Du kan även komma och
testa en övning. Till hösten startar vi den 21/8 kl. 19-21.
Är du intresserad hör av dig till Elvira Tufvesson.
Oskarström
KYOS heter kören i Oskarström och vi övar på torsdagar.
Kanske DU också vill dela sångglädjen med oss? Framförallt söker vi fler manliga sångare, men alla sångintresserade är varmt välkomna!
Till höstens startar vi den 22/8 kl. 19.00.

Barngrupperna och öppna förskolan
börjar igen v.36.
Trevlig sommar så ses vi då!
Följ oss på instagram @barnochungdom.
Där läggs det upp bilder på vad som händer
på öppna förskolan och barngrupperna i
pastoratet.

Mer info kontakta Ylva Ericsson.
Slättåkra-Kvibille
Välkommen att vara med i vår kör i Slättåkra-Kvibille, en
fyrstämmig kör med mycket glädje och fin gemenskap.
Vi övar torsdagar kl.19.00–21.00 i Kvibille församlingshem. Till hösten startar vi den 29/8.
Hör av dig till Helena Palm om du har några frågor.

Mötesplatser i Oskarström
och Spenshult
Vill du komma och träffa människor i olika åldrar från
olika länder? Då har du många möjligheter här i vår
bygd! En del av de ordinarie grupperna har sommaruppehåll eller ser annorlunda ut, men här är några tider.
Utöver detta så
kommer det att
vara många andra
aktiviteter. Säkrast
är att du mejlar,
ringer eller messar
Andreas Sundelid
eller Lina Andersson, och hör vad
som gäller för
veckan.
Spenshult
Tisdagar och torsdagar kl.13-17 Mötesplatsen i Hus 2
med matlagning, samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med myndighetskontakter och läxor.
På Spenshult finns också tillgång till minigolfbana,
volleybolls-, fotbolls-, basket- och innebandyplan. Kom
gärna dit och spela tillsammans med några vänner!
Oskarström
Tisdagar och onsdagar i juni kl. 16.30-17.30 Bad och
fika på Furulundsbadet. Anslut direkt på badet, eller möt
upp på Spenshult kl.16 och var med och skjutsa deltagare
därifrån till Oskarström.
Tisdagar i juni kl.18-19.30 Promenad och skräpjakt,
samling utanför ICA kl.18.
Utflykter: Under sommaren gör vi en del utflykter, det
kan vara kortare i närområdet och då använder vi egna
bilar plus en minibuss, eller lite längre eller med en större
grupp och då hyr vi en stor buss. Har du möjlighet att
köra vid något av de givna tillfällena, eller någon annan
dag, så är det mycket välkommet.
Här är några preliminära datum utflyktsmål. Hör av dig
när det närmar sig aktuellt datum så får du veta mer.
Lördag den 15 juni: Utflykt till Sagoängen och eventuellt Galgbergsfestivalen, annars grillning vid havet.
Tisdag den 25 juni: Badutflykt till Öjasjön för barnfamiljer från Spenshult, kl.14-17
Avslutning med grillning på Östra stranden, för Tisdagsträffen i Oskarström.
18-20 juli: Eventuellt besök på Varbergsfestivalen någon
av dagarna.

Kontakt:
Getinge-Oskarströms pastorat 035-19 24 00

Björkallén 1, 313 33 Oskarström
Expedition mån, ons, tors och fre 09.00–12.00, tisdagar 13.00–16.00 för
bokning av lokaler, dop, vigslar m.m.

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Sommar på våra kyrkogårdar
I sommar arbetar semestervikarier på våra kyrkogårdar.
Semestervikarierna är väl insatta i de rutiner som gäller
för varje kyrkogård. I de fall de inte kan hjälpa dig ber vi
att du kontaktar oss eller väntar tills ordinarie vaktmästare är i tjänst.
Vi önskar dig en skön sommar och tveka inte att kontakta
oss om du har frågor eller synpunkter.

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

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

Följ oss på facebook
Slättåkra-Kvibille församling
Oskarströms församling
Getinge-Rävinge församling

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

Frågor och funderingar? Mejla eller ring:
andreas.sundelid@svenskakyrkan.se; 072-56 58 625
Församlingsbladet ges ut av Getinge-Oskarströms pastorat och distribueras som samhällsinformation.
Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges. Ansvarig utgivare Anders Carlwe.

