Foto: Magnus Aronson/Ikon

Församlingsblad

Enslöv Getinge-Rävinge Oskarström Slättåkra-Kvibille

mars - maj 2019

Pilgrimsvandringa
- En vandring för

all

aj

söndagen den 19 m

Möt upp
och avsluta
var du vill!

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.

Sw�sH� d�n g�vA t�lL

90� 12��

svenskakyrkan.se/fastekampanjen

Tid att tänka tanken färdigt
Hemma hos oss finns en ”diverselåda”. Där samlas lite
allt möjligt, viktigt och oviktigt, sådant som är ”bra att
ha” men som inte har en given plats någon annan stans.
Det mesta som hamnar där är verkligen bra att ha, men
det kan vara svårt att hitta rätt sak när man behöver den,
eller hitta slutet på en sladd som
trasslat in sig i allt annat. Jag vet
många som har sådana här lådor,
men ingen som egentligen tycker att
det är ett bra sätt att förvara saker
på. Samtidigt prioriterar man väldigt sällan att tömma ut innehållet,
sortera och hitta slutet på sladdarna,
det krävs nästan att man har en stund
över och när har man det?
I en vardag där många människor
upplever att tempot är högt, där vi
ständigt nästintill bombarderas med
information, reklam och uppmaningar om hur livet bör
levas kan vi också behöva stanna upp och sortera i livet
och tankarna. Det behövs en glugg i tidsschemat, ett
tillfälle som ger oss möjlighet att tänka tankarna färdigt.
Tankar som vill bli tänkta, men som inte hunnits med.
Sådana stunder kommer sällan av sig själva. Vi behöver
skapa dem med hjälp av goda rutiner. I tiden framemot
påsk uppmanas vi att ta oss tid för reflektion kring det
egna livet. Och då behöver vi skapa den där gluggen i
vardagen, se till att det finns tid att följa en tanke till slu-

Ny präst i pastoratet
Jag heter Johannes Bäckman och är mycket glad
över att få börja som präst i
Getinge-Oskarströms pastorat i slutet på mars. Jag ser
framemot att få möta er som
kan bygden och vet hur kyrkan på bästa sätt kan få vara
det tydliga hoppets tecken
som så väl behövs idag.
Min väg till att bli präst har
kantats av en mängd viktiga
samtal där tron, otron och nyfikenheten haft sin naturliga
del. Samtal vid arbetsbänkar, parkbänkar och köksbord
tände en längtan att få upptäcka mer. Jag har min uppväxt i kyrkan och har alltid trivts i gemenskapen, men
när mina (självklara) erfarenheter fick möta nya frågor
i nya sammanhang kom längtan att få gräva vidare och
upptäcka mer. En längtan som i sin förlängning ledde till
teologistudier och så småningom prästvigning för
Göteborgs stift.
Nu är jag glad över att få jobba med något så kul som
att vara präst. Glädjen över att få dela viktiga samtal

tet och se vad fortsättningen kan bli. Ytan i tiden behövs
och i den kyrkliga traditionen har vi uppmanats att skapa
den genom att avstå från något som i vanliga fall tar plats
i vår vardag. Fastetiden behövs lika mycket idag som förr,
men kanske är det andra saker som vi behöver prioritera
bort idag?
På vår vandring fram mot påskens glädjebudskap utmanas
vi genom fastans texter att välja
kärlekens väg – även när den bjuder motstånd. Vi får höra att det
kan ge unika lärdomar att kämpa
och brottas med tron, att det inte
alltid är det mest lättvunna som
berikar livet. Vi får uppmaningarna att stanna upp, att göra plats,
att längta efter rätt saker. Fastan är
en spännande tid – trots eller tack
vare – sina tydliga utmaningar för
oss alla.
Syftet med denna spännande tid av kyrkoåret är att hjälpa
oss att bli mer redo, att göra plats i våra liv för att kunna
ta emot den stora glädjen i påskens triumf: Jesus har både
dött och uppstått för vår skull. Bit för bit, år från år, får
vi försöka förstå denna stora gåva. Vi får varje dag, varje
vecka och varje kyrkoår låta detta bli mer verkligt, låta
det landa i våra liv och låta det få praktiska konsekvenser
för hur vi möter varandra.
			
			Johannes Bäckman, präst

kring livet finns kvar och mer och mer har jag även
börjat uppskatta rikedomen i att dessa samtal får hitta
sina mönster med hjälp av kyrkoårets gudstjänster. Där
tilldelas vi ständigt nya utmaningar att starta samtalen i.
Det ska bli jättekul att få göra detta tillsammans med er
som jag kommer att möta framöver, främst i Getinge och
Rävinge, som kommer att vara min bas. Men om jag inte
har missförstått uppdraget så kommer jag tids nog få lära
känna stora delar av pastoratet.
Nu senast kommer jag från Halmstads församling där
jag under drygt sju år arbetat främst i Kärlekens, Holms
och Sperlingsholms kyrkor.
Vardagens bestyr utanför jobbet delar jag främst med
min fru Åsa och våra tre barn Carl, Frida och Noah. Vi
har hittat vår plats att kalla hemma här i Halland på en liten gård mellan Holm och Kvibille. Vi delar denna adress
med några hönor, en handfull får och en katt. Hoppas vi
ses framöver.
Palmsöndagen 14/4 Mottagningsgudstjänst i Getinge
kyrka för församlingens nye präst Johannes Bäckman.
Kyrkokören medverkar. Kaffe+landgång efteråt i
församlingshemmet. Anmälan till Ingela Bågenholm
070-6928064 eller Elisabeth Bengtsson 073-7314679

Pilgrimsvandring
- En vandring för alla

Möt upp
söndagen den 19 maj
08.30 Mässa i Skavböke kapell
och avsluta
09.15 PILGRIMSVANDRING
var du vill!
10.00 Bön i skogen, vila, medhavd frukost
10.30 PILGRIMSVANDRING
12.00 Middagsgudstjänst i Oskarströms kyrka
12.30 Vandrarlunch i Oskarströms församlingshem. Anmälan.
13.15 PILGRIMSVANDRING
13.30 Bön i Katolska kyrkan
13.45 PILGRIMSVANDRING
14.00 Bön i Björnstorpskyrkan
14.15 PILGRIMSVANDRING
15.15 Bön i Equmeniakyrkan i Sennan
15.30 Kaffe/te och fralla i Equmeniakyrkans lokaler. Anmälan.
16.00 PILGRIMSVANDRING
17.00 Gudstjänst i Enslövs kyrka.
Pilgrimsvandringen är ekumenisk och till för ALLA. Du kan möta upp och
avsluta vandringen när du vill. Efter gudstjänsten i Enslöv kör en buss dig
tillbaka till Skavböke via Sennan och Oskarström.
att tänka på
- Ta gärna med vattenflaska, frukt, nötter och choklad.
- Klä dig efter väderlek och ta på bra skor/kängor.
- Ta med frukost om du börjar vandringen i Skavböke.
anmälan till lunch och fika senast den 13 maj
Glöm inte meddela ev. matavvikelser.
Lunch 50:-, 035-19 24 20 eller 19 24 24
Fika 30:-, 073-268 98 93
Alla som vandrar hela eller delar av sträckan får pilgrimsmärket.

			

Öppet hus/Café
Fika 20:-

Enslövs församlingshem kl 14
20/2 ”Da Capo”. Per Öjerklint berättar om musiken från 30-40-talen och
visar filmsnuttar med kända sånger
och artister.
Getinge f.hem, tisdagar. kl 14
12/3 Musikquiz med Bengt-Olof
Persson o Elvira Tufvesson.
26/3 Allsång och presentation av nya
medarbetare.
9/4 Vårens sånger med Nina Widegren och Gunnar Johansson.
23/4 kl 12.30 OBS tiden!
”Sopplunch” Michael Assarsson från
Susedalens Hälsocenter föreläser om
Kost, Motion och Hälsa!
7/5 Gamla Getinge, Gunvor Holmgren berättar och visar bilder från
gamla Getinge.

Kvibille församlingshem, onsdagar
kl 14-15.30
6/3 Trivselträff
3/4 Halland ur ett kvinnoperspektiv,
Ann-Margret Svensson.
8/5 Trivselträff
Oskarströms församlingshem,
tisdagar kl. 14 - 15.30
26/3 Dansuppvisning av Snöstorps
folkdanslag.
23/4 ”Da Capo” med Per Öjerklint.
Mer info, se Enslöv.
21/5 Håkan Jonson, berättar om sina
Maratonlopp i alla världsdelar.
Slättåkra församlingshem, onsdagar
kl. 14-15.30
13/3 Trivselträff
27/3 Trivselträff
10/4 Trivselträff
24/4 Öppet Hus ”Da capo” med Per
Öjerklint. Mer info, se Enslöv.

Församlingsresor

7/5 kl. 07.45 åker vi från församlingshemmet Oskarström via Enslövs
församling till bl.a. Skurup, Höör och
Vinslöv.
22/5 åker vi från församlingshemmet i
Getinge via Kvibille och Slättåkra till
bl.a. Vrigstad och Komstad i Småland.
Detaljerade program finns i församlingshemmen där också anmälningslistor finns. Anmälan kan också göras till
Kicki tel 035-19 24 24. Kostnad: 350:-

Modevisning

Söndagen 14/4 kl 14–16 i Oskarströms församlingshem. Kläderna
som visas är ifrån Klädhörnan och
Olles dotter i Hyltebruk.
Biljettpris 50:- förköp. Fika ingår.
Barn till och med 14 år fri entré.

Gudstjänster i
våra kyrkor
Söndag 3/3 Fastlagssöndagen
10.00 Gudstjänst i Slättåkra, Oskarströms kyrkokör, KYOS.
11.00 Mässa i Oskarström
14.00 Familjegudstjänst i Enslöv. Åleds
barnkör.
16.00 Mässa i Rävinge. Kyrkokören.
Söndag 10/3 1 i fastan
10.00 Gudstjänst i Getinge
11.00 Gudstjänst i Enslöv
16.00 Familjegudstjänst i Oskarström.
Unga gunget sjunger.
18.00 Timeout Mässa i Kvibille
Söndag 17/3 2 i fastan		
10.00 Gudstjänst i Rävinge
11.00 Mässa i Enslöv, Enslövskören.
16.00 Musikgudstjänst i Slättåkra. Mer
info, se ”Musik i kyrkan”.
17.00 Sinnesrogudstjänst i Oskarström
Söndag 24/3 Jungfru Marie bebådelsed.
10.00 Mässa i Kvibille. Solosång
Susanna Falck. Våfflor i Församlingshemmet efter mässan!
11.00 Gudstjänst i Oskarström.
17.00 Rastplats ”Psalmgudstjänst” i
Skavböke. Skavböke kapellkör,
Charlotte Polson, saxofon.
18.00 Musikgudstjänst i Getinge. Mer
info, se ”Musik i kyrkan”.
Söndag 31/3 Midfastosöndagen
10.00 Högmässa i Slättåkra. Inspiratörer: Kyrkokören.
11.00 Högmässa i Enslöv
16.00 Stilla mässa i Rävinge. Ungdomskören och konfirmander från
Harplinge medverkar.
17.00 Högmässa i Oskarström
Söndag 7/4 5 i Fastan
10.00 Gudstjänst i Getinge
11.00 Gudstjänst i Enslöv
16.00 Gudstjänst i Kvibille. Församlingens pianoelever medverkar.
17.00 Sinnesrogudstjänst i Oskarström
Söndag 14/4 Palmsöndagen
10.00 Gudstjänst i Slättåkra
11.00 Mässa i Oskarström
16.00 Mottagningsgudstjänst i Getinge.
Kyrkokören. Mer info, se ”Johannes Bäckman ny präst”.
17.00 Mässa i Enslöv. Sånggruppen
”Nya Vänner”.

Måndag 15/4
18.30 Passionsandakt i Rävinge. Anna-Karin Emanuelsson Rosén,
tvärflöjt.
18.30 Passionsgudstjänst i Oskarström

Söndag 28/4 2 i Påsktiden
10.00 Gudstjänst i Getinge
11.00 Gudstjänst i Enslöv
16.00 Gudstjänst i Slättåkra
17.00 Mässa i Oskarström

Tisdag 16/4
18.30 Passionsandakt i Rävinge. Ulrika
Ekengren, sång.
18.30 Passionsgudstjänst i Oskarström

Lördag 4/5
11.00 Konfirmation i Enslöv

Onsdag 17/4
18.30 Passionsandakt i Rävinge. Birgit
Nilsson-Huss, violin.
18.30 Passionsgudstjänst i Oskarström

Söndag 5/5 3 i Påsktiden
10.00 Mässa i Kvibille
11.00 Högmässa i Enslöv
17.00 Sinnesrogudstjänst i Oskarström
18.00 Musikgudstjänst i Rävinge. Mer
info, se ”Musik i kyrkan”.

Torsdag 18/4 Skärtorsdagen
18.30 Mässa i Oskarström
18.30 Mässa i Rävinge
19.00 Mässa i Kvibille
19.00 Mässa i Skavböke. Mikael Pettersson, solosång.

Söndag 12/5 4 i Påsktiden
10.00 Gudstjänst i Getinge
11.00 Högmässa i Oskarström
16.00 Familjegudstjänst i Kvibille. Mer
info, se ”Barn och Ungdom”.
17.00 Gudstjänst i Skavböke

Fredag 19/4 Långfredagen
10.00 Långfredagsgudstjänst i Slättåkra. Kyrkokören.
10.00 Ekumenisk gudstjänst på Oskarströms kyrkogård
11.00 Långfredagsgudstjänst i Enslöv
15.00 Långfredagsgudstjänst i Oskarström
16.00 Musikgudstjänst i Rävinge. Kyrkokören. Mer info, se ”Påskaktiviteter”.

Söndag 19/5 5 i Påsktiden
10.00 Mässa i Rävinge
18.00 Timeout Mässa i Slättåkra.
Bengt-Olof Persson, klarinett.
Pilgrimsvandring,
sammanlysta gudstjänster:
08.30 Mässa i Skavböke
12.00 Middagsgudstjänst i Oskarström
17.00 Gudstjänst i Enslöv. Westside
Gospel.

Söndag 21/4 Påskdagen
10.00 Högmässa i Getinge. Kyrkokören, Jan Karlsson på trumpet.
10.00 Högmässa i Kvibille. Kyrkokören, Bengt-Olof Persson på
klarinett.
11.00 Högmässa i Enslöv. Enslövskören.
14.00 Gudstjänst i Skavböke. Skavböke kapellkör.
17.00 Högmässa i Oskarström, Pontus
Lindström på trumpet.
Måndag 22/4 Annandag Påsk
10.00 Gudstjänst i Kvibille. Sammanlysning med Getinge. Mer info,
se ”Påskaktiviteter”.
16.00 Familjegudstjänst i Oskarström.
Mer info, se ”Påskaktiviteter”.
19.00 Rastplats i Enslöv. WiPå-kören,
under ledning av Nina Park Seo.

Lördag 25/5
11.00 Konfirmation i Oskarström.
Söndag 26/5 Bönsöndagen
10.00 Gudstjänst i Kvibille
13.00 Familjegudstjänst i Enslöv. Mer
info, se ”Barn och Ungdom”.
16.00 Familjegudstjänst i Getinge. Mer
info, se ”Barn och Ungdom”.
17.00 Familjegudstjänst i Oskarström.
Mer info, se ”Barn och Ungdom”.
Torsdag 30/5 Kristi himmelsfärds dag
Mer info, se ”Friluftsgudstjänster”.
Söndag 2/6 Söndagen före.Pingst
10.00 Mässa i Rävinge
11.00 Mässa i Oskarström
16.00 Mässa i Slättåkra
17.00 Gudstjänst i Enslöv

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

Påskaktiviteter
Korsvägsandakt i Oskarström
Ekumenisk korsvägsandakt på kyrkogården, långfredagen
den 19 april 10.00. Vi går mellan olika platser på kyrkogården och läser påskens texter.
Långfredagen i Rävinge kyrka
Musikgudstjänst 19 april kl. 16. De vackraste sångerna
är oftast de stillsamma och lite mollstämda. Kyrkokören
har satt ihop sina bästa sånger till en musikgudstjänst på
Långfredagen.
Påskspel i Oskarströms kyrka
Annandag Påsk 22 april kl. 16. Församlingens körer med
flera dramatiserar och sjunger om påskens händelser.
Efteråt enkel kvällsmat i f.hemmet. Anmäl 035-19 24 24.
Vill du delta i påskdramat?
Hör av dig till Ylva Ericsson eller Kicki Rönn.
Påskvandring i Kvibille
Annandag Påsk 22 april kl.10, Kvibille kyrka. Välkomna,
stora som små till en spännande upplevelsevandring. Vi
lever oss in i händelserna den första påsken kring Jesu
död och uppståndelse. Barnkörerna från båda församlingarna medverkar. Avslutas i kyrkan med enkelt kyrkkaffe.
Gemensam familjegudstjänst för Getinge, Rävinge,
Slättåkra och Kvibille. Använd kyrktaxi om du behöver.

Loppisar
9/3 kl. 10–12 Loppis i Oskarströms församlingshem.
Vi tar emot loppisprylar vardagar 11/2 t.o.m. 8/3 kl.
09–12 eller efter överenskommelse med Kicki Rönn.
OBS! Ej möbler och kläder.
16/3 kl. 13–14.30 Loppis
i Enslövs församlingshem.
Välkommen att lämna in
loppisprylar och kläder
13 och 14/3, kl. 08–18.

Äldreboende
Åleds Servicecentrum
Andakt torsdagar kl. 15.00 den 14/3, 28/3, 11/4, 18/4
Skärtors. Mässa, 25/4, 9/5 och 23/5.
Söndagscafé kl. 14.30. Välkommen på en pratstund och
en kopp kaffe den 3/3, 31/3, 28/4 och 19/5.
Begonian i Getinge
Tisdagar kl. 14.30, 5/3 (gudstjänst), 2/4 (mässa), 30/4
(gudstjänst). Kaffeservering 20:Mossen i Oskarström
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar kl. 14.00: 7/3, 4/4,
2/5. Kaffeservering 20:Oskarströms äldreboende
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 14.00.
Läsarstund och eftermiddagskaffe i matsalen fredagar kl.
14.30–16.00, den 8/3, 22/3, 5/4, 10/5 och 24/5.

Musik i kyrkan
Slättåkra kyrka
17 mars kl 16.00 Musikgudstjänst med Anna-Stina Mühlhäuser, Benjamin Palm och Helena Palm.
Cello, piano, orgel. Tema filmmusik, folkmusik.
Getinge kyrka
24 mars kl 18.00.
Musikgudstjänst.
Lättlyssnad brassmusik med ”Bara Mässingen”, under ledning
av Johan Erling.
Rävinge kyrka
5 maj kl. 18.00. Musikgudstjänst med blockflöjtsensemblen Nordanvind. Gruppen har gjort många turnéer
i Europa; gästat både mer traditionella kulturcentra som
Krakow och Gniezno i Polen men också framfört sin
musik på Färöarna och på Island.

Foto Lars Wallenäs

Oskarströms kyrka
12 maj kl. 17.00 – ca 19.00 inkl paus. Maja Berggren
tillsammans med Tonslingan och Kyos. Samarrangemang med Lions Club Oskarström. Biljetter bokas på
sekreterare@oskarstrom.lions.se eller sms/tel 070-644 45
72. Biljetter kan också köpas på församlingshemmet eller
på ICA Nära.
Biljettpris 170 kr. Överskottet går till hjälpverksamhet.

Friluftsgudstjänster

- Kristi himmelsfärds dag 30/5

Ta med dig fikakorg och besök någon av våra friluftsgudstjänster. Väderberoende: ta med filt och/eller paraply.
09.00 Ekumenisk Gökotta på Virsehatt. Ekumenisk
kör och Sennans brass medverkar. Vid regn Oskarströms
kyrka. Nytt för i år: resa till Gökottan på Virsehatt från
Skavböke 08.00 via Oskarströms församlingshem 08.15,
Mossen 08.20, Enslövs församlingshem 08.35, Sennan
och Equmeniakyrkan 08.45. Återresa 11.00 från Virsehatt. Anmälan till Kicki senast 21/5.
11.00 vid Kroksjön. Samarr. Slättåkra/Kvibille och
Kärleken/Holm. Slättåkra kyrkokör medverkar. Fika i
torpet, ta med egen stol. Vid regn i Slättåkra kyrka.
14.00 i Kyrkparken, Getinge, instrumentalister. Vid
regn i Getinge kyrka.

Välkommen på lunch

Sy! Sticka! Hantverka!

Daglediglunch i Enslövs församlingshem
Onsdagar ojämna veckor kl. 12.30 följande dagar:
13 mars Fisk
27 mars Kyckling
10 april Påsklunch
24 april Soppa, efterrätt
8 maj Vårlunch
Kostnad 50:-. Påsklunchen
kostar 150:Anmälan senast måndagen före respektive
lunch till Elisabeth Johansson.

Enslövs kyrkliga syförening
träffas kl 14.00 i Enslövs församlingshem. Vårens träffar
13 mars, 10 april, 8 maj. Info Lena Larsson 035-393 44

Sopplunch i Kvibille församlingshem
Kl. 12.00 onsdagarna 20 mars, 17 april och 29 maj.
Ingen anmälan. Info Kicki Rönn
Sommarluncher – anmälan senast 27/5
Oskarström 11/6 kl.12.00
Kvibille 12/6 kl. 12.00
Slättåkra 13/6 kl. 12.00
Mer info. och anmälan görs till Kicki 035-19 24 24.

Frukost för män
Du man som ofta äter frukosten ensam är välkommen till
en stunds gemenskap i Oskarströms församlingshem.
Gröt, ägg, sill och lite annat smått och gott dukas upp. Vi
träffas lördagar kl. 09.00–10.30 den 16/3, 27/4, 25/5. Pris
30 kr. Anmäl senast torsdagen före till Kicki Rönn.

Skavböke kyrkliga syförening
träffas kl. 19.00. Våra träffar 19 mars hos Gunhild, 16
april hos Berit.
Info Anette Palm Pettersson 035-640 20
Oskarströms Stick- och virk
träffas i församlingshemmet kl. 14.00–16.00 torsdagar
ojämna veckor. Vi stickar och virkar barnkläder som
skänks till Rädda barnen. Kläderna delas ut bland annat i
Vitryssland och baltstaterna. Info: Kicki Rönn
Oskarströms syförening
träffas i församlingshemmet kl. 14.00–16.00 onsdagar
jämna veckor i mars och april, samt 29 maj. Välkommen
till en stunds gemenskap! Info Kicki Rönn
Kvibille Stick- och hantverksgrupp
träffas i församlingshemmet kl. 10.00 tisdagar jämna
veckor. Vårens sista träff är 28 maj. Vi stickar kläder som
lämnas till Erikshjälpen de delar ut dem till behövande.
Har du restgarner tar vi gärna emot. Vi kan även komma
och hämta!
Info Gudrun Carlsson 0735 12 60 66 och Kicki Rönn

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! Du är välkommen att vara med i en eller flera
grupper, varje vecka eller de gånger du kan och vill.
Grupperna som du ser nedan är av olika slag, i en del
sportar man, i andra lagar man mat, pratar eller fikar. I
alla grupperna umgås man och lär känna nya personer.
Oskarström (i församlingshemmet när inte annat anges)
Måndagar: 17-18.30 Badminton för både barn och vuxna, rack och bollar finns att låna.
18-19.30 Språkcafé i Björnstorpskyrkan.
Tisdagar 9-11.30 Öppen förskola med ledare som pratar
svenska, arabiska och persiska.
18-19.30 Fika och samtal om hälsa, kulturskillnader med
mera, även dans och avslappningsövningar hinns med.
Onsdagar: 17-18.30 Badminton för både barn och vuxna,
rack och bollar finns att låna.
Fredagar 18-20 Kvinnogrupp med svenskundervisning,
samtal och fika.
Lördagar 12.30-15 Grupp för barn och familjer, undervisning i arabiska och svenska, pyssel och lek.

Frågor och funderingar? Mejla eller ring:
andreas.sundelid@svenskakyrkan.se; 072-56 58 625
Spenshult
Måndagar 14-16 Kvinnogrupp med språkcafé, samhällskunskap och fika, i Öhrsviksalen.
Tisdagar 13-17 Mötesplatsen i Hus 2 med matlagning,
samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med
myndighetskontakter och läxor.
Onsdagar 19-20.30 Språkcafé i Öhrsviksalen.
Torsdagar 13-17 Mötesplatsen i Hus 2 med matlagning,
samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med
myndighetskontakter och läxor.
Kom ihåg att det är helt ok att bara komma någon enstaka
gång och känna sig för, och även att bara slå en signal
eller mejla och ställa frågor eller ha egna tankar och idéer
för hur vi kan skapa god integration i vår vackra bygd!

Barn- och ungdomsgrupper

Alla grupper är gratis. Välkommen!

Grupperna pågår för fullt. Har du inte varit med tidigare och vill börja i någon av grupperna? Mer info se hemsidan,
Facebook eller kontakta barn- och ungdomsledarna, se info nästa sida.

Ungdomskörens kaktest - Getinge-Rävinge

Sommaravslutning
Vi avrundar den gångna terminen för församlingens
barn- och ungdomsverksamhet med familjegudstjänst.
Alla är välkomna!
12 maj 16.00 Kvibille kyrka. Prim/Oktavkören.
Uteaktiviteter, korv med bröd och fika.
26 maj:
13.00 Enslövs kyrka. Uteaktiviteter och fika. Åleds
barnkör sjunger.
16.00 Getinge kyrka. Uteaktiviteter, korv med bröd
och fika. Juveler, Briljanter och Ungdomskören medverkar.
17.00 Kyrkparken i Oskarström. Uteaktiviteter, korv
med bröd och fika. Unga Gunget sjunger. Charlotte
Polson på Saxofon.

Ungdomskören träffas varje tisdag för körövning, men vi
hinner också med att fika. Då brukar vi testa olika kakor
och sätta betyg.
Förra våren testade
vi glutenfria kakor
och i höstas testatde vi Ballerinakex
och Singoallakex.
Vinnare blev Ballerina original och
Singoalla jordgubb/rabarber kom
Foto Elvira Tufvesson
på andra plats.
Följ oss gärna på Instagram: getingeungdomskor och kom
och lyssna när vi sjunger i gudstjänsterna. Vill du vara
med så kontakta Elvira Tufvesson.

Öppna förskolans terminsavslutning
Öppna förskolan öppen till och med vecka 21.

Kyrk
a

Konfirmationsdatum

ns Un

4 maj Konfirmation Enslövs kyrka 11.00.
25 maj Konfirmation Oskarströms kyrka 11.00.
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Vad är en familjegudstjänst?

En familjegudstjänst är en gudstjänst som anpassats så
att alla åldrar kan delta tillsammans i aktiviteterna. Den
är enklare och kortare så att det blir lättare för barnen att
vara med.

ga

KOM OCH VAR MED!
Kyrkokören i Slättåkra/Kvibille:
Välkommen att komma och
prova på!
Du behöver inte ha sjungit i
kör innan. Vi övar på torsdagar
mellan kl:19-21 (med liten paus
för fika)
i Kvibille församlingshem denna
termin.
Hör gärna av dig till Helena
Palm ifall du undrar något.

Vi söker sjungande
barn!
s

skur
Unga Gunget från år
16.30
0 onsdagar kl 15.30lingsi Oskarströms försam
rnen
ba
p
hem. Vi hämtar up
på Valhallalans
skolan och Esperedsko
fritids kl 15.00.

Samma himmel.
Samma rättigheter.
Verkligheten ser olika ut.

Foto: Magnus Aronson/Ikon

Kom och sjung med oss!
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Stängt 13-16 maj

Kontaktuppgifter
Getinge-Oskarströms pastorat 035-19 24 00

Björkallén 1, 313 33 Oskarström, www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom
Expedition mån, ons, tors och fre 09.00–12.00, tisdagar 13.00–16.00 för bokning av lokaler, dop,
vigslar m.m.
Präster
Anders Carlwe
Michael Franzén
Mikael Isaksson
Johannes Bäckman

Oskarström
Slättåkra-Kvibille
Enslöv
Getinge-Rävinge

Församlingsvärdar
Elisabeth Johansson		
Åsa Stockenberg		
Kyrkomusiker
Ulrika Ekengren
Birgitta Eliasson
Ylva Ericsson
Helena Palm
Elvira Tufvesson

anders.carlwe@svenskakyrkan.se
035-19 24 21
michael.franzen@svenskakyrkan.se
035-19 24 31
föräldrarledig
johannes.backman@svenskakyrkan.se 035-19 24 41
elisabeth.n.johansson@svenskakyrkan.se 035-19 24 14
asa.stockenberg@svenskakyrkan.se
035-19 24 04

Getinge-Rävinge/Oskarström ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se
Enslöv
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
Oskarström
ylva.ericsson@svenskakyrkan.se
Slättåkra-Kvibille
helena.palm@svenskakyrkan.se
Getinge-Rävinge
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se

035-19 24 44
035-19 24 12
035-19 24 22
035-19 24 32
035-19 24 42

Barn- och ungdomsledare
Walter Cervin
pastoratet
walter.cervin@svenskakyrkan.se
035-19 24 43
Stine Litte
Getinge-Rävinge
stine.litte@svenskakyrkan.se
035-19 24 05
Yvonne Andersson Enslöv
yvonne.m.andersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 13
Gunilla Hinterlach Enslöv
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se 035-19 24 13
Elin Nordin Persson Oskarström
vik. ledare
035-19 24 23
Karin Norrman
Kvibille
karin.norrman@svenskakyrkan.se
035-19 24 33
Veronica Gunnarsson, tjänstledig och Lena Wigh Fransson, sjukskriven
Diakoni
Kicki Rönn
Oskarström
Andreas Sundelid Enslöv

kicki.ronn@svenskakyrkan.se
andreas.sundelid@svenskakyrkan.se

Flyktingresurs
Lina Andersson		
Katarina Hultstrand		

lina.k.andersson@svenskakyrkan.se
035-19 24 28
katarina.hultstrand@svenskakyrkan.se 0762 93 31 34

Vaktmästare
Agneta Johansson
Jonas Sundvall
Karin Persson
Kia Persson
Lars Mortensen
Mats Eliasson
Michael Enfors
Mikael Pettersson
Mikael Jönsson
Mikael Årnell

035-19 24 24
035-19 24 25

Getinge–Rävinge
agneta.eva.johansson@svenskakyrkan.se035-19 24 45
Getinge–Rävinge
jonas.sundvall@svenskakyrkan.se
035-19 24 46
Enslöv
karin.e.persson@svenskakyrkans.se
035-19 24 16
Slättåkra
kia.persson@svenskakyrkan.se
035-19 24 35
Oskarström
lars.mortensen@svenskakyrkan.se
035-19 24 27
Enslöv
mats.r.eliasson@svenskakyrkan.se
035-19 24 15
Slättåkra/Oskarström michael.enfors@svenskakyrkan.se
035-19 24 29
Skavböke
mikael.b.pettersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 17
Kvibille
mikael.n.jonsson@svenskakyrkan.se
035-19 24 34
Oskarström
mikael.arnell@svenskakyrkan.se
035-19 24 26

Kansli
Kamrer
Tina Ingemarsson
tina.ingemarsson@svenskakyrkan.se
035-19 24 01
Ekonomiassistent Britt-Marie Mallander britt-marie.mallander@svenskakyrkan.se 035-19 24 06
Fastighets o kyrkogårdschef Kjell Helgesson kjell.helgesson@svenskakyrkan.se 035-19 24 03
Kommunikatör
Dag Gustavsson
dag.gustavsson@svenskakyrkan.se
035-19 24 02

All personal i pastoratet
på personalkonferens.

Lördagsdop
Nu finns det möjlighet till dop varje
lördag kl. 13.00 i en kyrka eller ett
kapell i pastoratet. Kontakta expeditionen för mer information.

Välkommen att bli medlem
i kyrkan!
Mer information hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/getingeoskarstrom 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
Barnverksamhet i Enslövs
församling/Åled

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.

Personalnytt (nya i personalen, från hösten till nu)

Gunilla Hinterlach,
barn- och ungdomsledare i Enslöv.

Stine Litte, barnoch ungdomsledare
i Getinge-Rävinge.

Elin Nordin Persson,
barn- och ungdomsledare i Oskarström.

Britt-Marie Mallander, ekonomiassistent
i pastoratet.

Åsa Stockenberg,
församlingsvärdinna
i pastoratet.

Församlingsbladet ges ut av Getinge-Oskarströms pastorat och distribueras som samhällsinformation.
Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges. Ansvarig utgivare Anders Carlwe.

Dag Gustavsson,
kommunikatör i
pastoratet.

