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Höst till tröst och eftertanke
När jag skriver detta är det den 3 augusti. Det råder
fortsatt värme och torka. Vanskligt är det att veta hur
hösten blir detta ovanliga väderår. Året då en vinter som
aldrig ville ta slut följdes, inte av vår, men av en plågsamt
regnfattig och varm sommar som inte heller verkar vilja
ta slut.
Normalt för en höstbetraktelse som denna är att ge tröst
inför hösten. Men, tänk, för mig framstår det i år snarast
som om det är själva hösten som är trösten. Förutsatt att
vi får ett slut på sommaren och en någorlunda normal
höst.
En höst med regn! Ljuvligt och efterlängtat regn. Massor med regn! Massor av vatten över förtorkat land och
med påfyllnad i sjöar, vattendrag och grundvattentäkter.
En höst med svalka! Efterlängtad
svalka. Kall, hög och klar luft att
leva i och att andas av. Åh, vad vi
har längtat!
En höst med friska vindar som
sätter fart. Inte bara i naturen men
också på vår tankeverksamhet.
Friska vindar som blåser liv i det
ljumma och likgiltiga. Tid att tänka.
Tid att tänka efter!

Det blev visserligen skördetid även detta år, men det
blev en skördetid med uppenbara bekymmer. Halvtomma
lador och nödslakt. Men just därför eftertanke och smärtsamt återerövrad insikt om vår uppgift som förvaltare i
den värld vi satts att leva i.
Vi behöver tänka efter och tänka om. Vi är förvaltare
och satta under ansvar. Mat på bordet är ingen självklarhet. Vi kan inte längre köra på som om det inte betyder
något hur vi lever våra liv och vilka fotavtryck vi gör
genom vårt sätt att leva. Moder jord håller nu som bäst på
att vända sig emot oss och vår vanvård. Hög tid att tänka
om och återvinna sans och balans.
Klimatfrågan är en stor och ödesmättad fråga. Själv
känner jag mig liten inför den och ofta hjälplös. Men,
hösten kommer med tröst och svalka och en möjlighet
att vila och att tillsammans hjälpas åt att manövrera mot
framtiden. Den framtid vi sakta men säkert har börjat att
ta ansvar för igen som mänsklighet och som samhälle. En
just nu hotad framtid som i hög grad också angår kyrka
och lokalförsamling och oss var och en, som tänkande
individer och lärjungar i Kristi efterföljelse, med ansvar
inför skapelsens Herre. Evigheten väntar oss och det är
härligt att tänka på. Men just nu lever vi här på jorden, det
behöver vi tänka på.
Daniel Björck, präst

Tacksägelsegudstjänst 14 okt Allhelgonahelgen
Enslövs kyrka kl. 14.00. Gudstjänst för små och stora.
Bibelutdelning till alla barn födda 2013. Åleds barnkör
ÅBK. Efter gudstjänsten auktion på frukt och grönt till
förmån för Världens Barn.
Getinge kyrka kl. 16.00. Efter gudstjänsten välkomnas
alla till en tacobuffé i församlingshemmet. Vuxna betalar
50:-, barn och ungdomar äter gratis. Ingen anmälan.
Oskarströms kyrka kl. 16.00. Familjegudstjänst. Unga
Gunget medverkar. Förtäring efteråt i församlingshemmet. Anmälan.
Slättåkra kyrka kl. 16.00. Du är välkommen att smycka kyrkan med blommor, frukt, honung, bröd m.m. från kl. 15.00.
Direkt efter gudstjänsten säljs allt till förmån för
Svenska kyrkans internationella arbete. Kyrkokören medverkar. Barnbibelutdelning till församlingens 6-åringar.
Har du inte möjlighet att komma men
vill skänka något till utsmyckningen?
Kontakta: Helena Dock Ljungek,
0730 72 57 82

Välkommen till våra kyrkor och kyrkogårdar under allhelgonahelgen.
För aktuella gudstjänsttider, se ”Gudstjänster”. Vid minnesgudstjänsterna i
de olika kyrkorna tänder vi ljus och läser upp namnen på
dem som avlidit sedan förra Allhelgona. Under delar av
torsdagen och fredagen är kyrkorna öppna, och på kyrkogårdarna sker olika aktiviter. Mer info se nedan.
I Slättåkra och Kvibille kyrkor spelas orgelmusik och
fika finns följande tider:
Slättåkra
torsdagen den 1 nov kl. 15.00–18.00
Kvibille
fredagen den 2 nov kl. 15.00–18.00
På Oskarströms kyrkogård fredagen den 2 nov
kl. 13.30–16.00 serveras glögg på kyrkogården.
I Getinge och Rävinge är kyrkorna öppna fredagen den
2 nov för ljuständning, bön och stillhet. Kaffeservering i
båda kyrkorna mellan kl. 10.00–16.00.
I Enslövs vaktmästarhus bjuder församlingsrådet på
kaffe fredag 2 nov kl. 10.00–17.00. Kyrkan är öppen för
ljuständning, bön och stillhet.

Getinge-Oskarströms pastorat Björkallén 1, 313 33 Oskarström, växel vxl. 035-19 24 00, svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom, Bilder IKON Svenska kyrkan, om inget annat anges. Församlingsbladet ges ut av Getinge-Oskarströms pastorat och distribueras som samhällsinformation. Ansvarig utgivare Anders Carlwe.

Gudstjänster

Söndag 2/9 14 sönd efter Trefaldighet
10.00 Mässa i Getinge k:a
11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a
14.00 Gudstjänst i Kvibille k:a
17.00 Mässa i Oskarströms k:a
Söndag 9/9 15 sönd efter Trefaldighet
10.00 Mässa i Slättåkra k:a
14.00 Familjegudstjänst med dopfest
i Oskarströms k:a
16.00 Familjegudstjänst i Rävinge k:a
17.00 Rastplats i Enslövs k:a
Söndag 16/9 16 sönd efter Trefaldighet
11.00 Gudstjänst i Skavböke kapell
15.00 Familjegudstjänst i Slättåkra k:a
17.00 Mässa i Oskarströms k:a
18.00 Stilla mässa i Getinge k:a
Söndag 23/9 17 sönd efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Rävinge k:a
11.00 Mässa i Enslövs k:a
16.00 Mässa i Kvibille k:a
17.00 Sinnesrogudstjänst i
Oskarströms k:a
Söndag 30/9 Den helige Mikaels dag
Sammanlyst gudstjänst till Getinge:
17.00 Mässa i Getinge k:a. Mer info,
se ”Musik i kyrkan”.
Sönd 7/10 19 sönd efter Trefaldighet
10.00 Mässa i Rävinge k:a
11.00 Mässa i Skavböke kapell
17.00 Mässa i Oskarströms k:a
19.00 Time Out mässa i Kvibille k:a

Söndag 14/10 Tacksägelsedagen
14.00 Familjegudstjänst i Enslövs k:a
16.00 Familjegudstjänst i
Oskarströms k:a
16.00 Skördegudstjänst i Slättåkra k:a
16.00 Familjegudstjänst i Getinge k:a
Sönd 21/10 21 sönd efter Trefaldighet
10.00 Familjegudstjänst i Kvibille k:a
11.00 Mässa i Oskarströms k:a
17.00 Rastplats i Enslövs k:a
18.00 Stilla mässa i Rävinge k:a

Sönd 11/11 24 sönd efter Trefaldighet
10.00 Gudstjänst i Rävinge k:a
11.00 Mässa i Oskarström k:a
16.00 Gudstjänst i Slättåkra k:a
17.00 Rastplats i Enslövs k:a
Sönd 18/11 sönd före Domssöndagen
10.00 Familjegudstjänst i Getinge k:a
11.00 Mässa i Skavböke kapell
17.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning i Oskarströms k:a
19.00 Time Out mässa i Kvibille k:a

Sönd 28/10 22 sönd ef. Trefaldighet
09.30 Gudstjänst i Getinge k:a
11.00 Mässa i Slättåkra k:a
11.00 Mässa i Enslövs k:a
17.00 Sinnesrogudstjänst i
Oskarströms k:a
17.00 Andrum i Kvibille k:a

Söndag 25/11 Domsöndagen
10.00 Mässa i Slättåkra k:a
17.00 Andrum i Slättåkra k:a
17.00 Ekumenisk gudstjänst i Enslövs k:a. Mer info kommer.
18.00 Stilla mässa i Rävinge k:a

Lördag 3/11 Alla helgons dag
10.00 Mässa i Rävinge k:a
11.00 Gudstjänst i Oskarströms k:a
16.00 Gudstjänst i Slättåkra k:a
18.00 Minnesgudstjänst i Skavböke
kapell

11.00 Mässa i Oskarströms k:a. 		
Trumpet Pontus Lindström.
11.00 Gudstjänst i Getinge k:a
15.00 Gudstjänst i Enslövs k:a
16.00 Gudstjänst i Kvibille k:a
18.00 Gudstjänst i Skavböke
kapell

Söndag 4/11 Söndagen efter alla
helgons dag
17.00 Minnesgudstjänst i Kvibille k:a
18.00 Minnesgudstjänst i Enslövs k:a
18.00 Minnesgudstjänst i Getinge k:a
18.00 Minnesgudstjänst i
Oskarströms k:a

Aktiviteter på äldreboende
Åleds Servicecentrum
Andakt torsdagar kl. 15.00 den 6 sept, 4 okt, 1 nov och 6 dec.
Söndagscafé välkommen kl. 14.30 för en pratstund och
en kopp kaffe den 26 aug, 23 sept, 28 okt och 18 nov.
Begonian i Getinge
Gudstjänst eller mässa kl. 14.30 tisdagarna 18 sept
(gudstjänst), 16 okt (mässa), 13 nov (gudstjänst) och
11 dec (mässa). Kaffeservering 20:Mossen i Oskarström
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar kl. 14.00:
6 sept, 4 okt, 1 nov och 6 dec. Kaffeservering 20:Oskarströms äldreboende
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 14.00.
Läsarstund och eftermiddagskaffe i matsalen kl. 14.30–
16.00. Höstens första träff är den 31 aug, därefter varannan fredag ojämn vecka fram till och med den 7 dec.

Söndag 2/12 1 sönd i advent

Gudstjänstgrupp i
Slättåkra-Kvibille
För dig som är intresserad av att medverka i gudstjänstlivet och vill vara med och samtala kring gudstjänstens
innehåll, bibeltexter och böner samt sjunga psalmer kommer vi att ha samlingar inför de ”större” söndagarna.
Den första samlingen är i Slättåkra församlingshem
den 4 okt kl. 18.00.
Varmt välkommen! Michael Franzén, präst

Musik i kyrkan
I välsignan och fröjd
Den 30 sept kl 17.00 framför pastoratets alla kyrkokörer tillsammans
med spelmän folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd” i
Getinge kyrka. Texten är av Alf Hambe och musiken av
Hans Kennermark. En del musik är nyskriven och en del
är kända folkmusiklåtar från Halland, alltihop sinnrikt
sammanfogat till en hel gudstjänst. Några av sångerna är
utformade som församlingssång. Vill du öva på dem så
sjunger vi igenom sångerna kl. 16.45 i kyrkan.
Välkommen till en mässa med härligt gung och
mycket musik! Samåk gärna eller använd kyrktaxi om du
bor långt från Getinge.

Kom med och sjung!
Skavböke kapellkör övar tisdagar kl. 18.30 i församlingshemmet och startar den 12 sept.
I höst kan du lyssna på kören i Enslövs kyrka den 23 sept
och i Skavböke kapell den 3 nov och 2 dec.
Info: Birgitta Eliasson
Sånggruppen Nya Vänner träffas kl. 18.00 varannan
onsdag ojämna veckor i Enslövs församlingshem med
start den 30 aug.
Lyssna på kören den 28 okt i Enslövs kyrka.
Info: Birgitta Eliasson
Enslövskören övar i församlingshemmet på torsdagar
kl. 19.00 med start den 31 aug. Kören medverkar vid
gudstjänsterna i Enslövs kyrka den 4 nov och 2 dec.
Info: Birgitta Eliasson
Oskarströms kyrkokör, KYOS, träffas varje torsdag
kl. 19.30–21.00 i Oskarströms förshem. med start den 23 aug.
Lyssna på kören den 30 sept i Getinge kyrka, den 13 okt
tillsammans med storkör och Sofia Källgren i Torups
kyrka och den 21 okt i Enslövs kyrka. I Oskarström vid
gudstjänsterna den 4 nov och 2 december samt i församlingshemmet den 20 nov.
Info: Ylva Ericsson
Getinge-Rävinge kyrkokör övar i Getinge församlingshem onsdagar kl. 19.00–21.00 med start 22 augusti.
I höst kan du lyssna till kören under gudstjänsterna den
30 sept, 4 nov och 2 dec.
Få en försmak av julen! Kom och lyssna när kören medverkar under julkonserten den 24 nov i Immanuelskyrkan
i ett samarbete med körerna CAT och Köörmit.
Info: Elvira Tufvesson
Slättåkra-Kvibille kyrkokör träffas på torsdagar i
Kvibille församlingshem kl. 19.00–21.00 och startar den
23 aug. Från högstadiet och uppåt.
I höst kan du lyssna på kören under gudstjänsterna den
30 sept, 14 okt i Getinge, 14 okt i Slättåkra och 4 nov och
2 dec i Kvibille. Var med och sjung
in julen tillsammans med kören och
Tack, till alla som
ta chansen att önska din önskepsalm. medverkade vid
Slättåkra-Kvibilles
Håll utkik efter ”önskelådorna”!
ky
rkokörs 90 års
Info: Helena Palm
jubelium.

Öppet hus/Café
Enslövs församlingshem
Torsdagar kl. 14.00
10 okt Torbjörn Jansson kåserar kort till kaffet
i samband med daglediglunchen.
7 nov Per Öjerklint
13 dec Adventskaffe

Getinge församlingshem
Tisdagar kl. 14.00–15.30. Kaffeservering 20 kr. Andakt.
11 sept Kören VITARTON från Susedalens SPF 		
underhåller.
25 sept Eva Malmström visar bilder och berättar om sin
		
pilgrimsvandring till Santiago de Compostela.
9 okt
		

Lennart, Lasse och Thommy (alla tre från
Getinge) underhåller med musik.

23 okt Gunnar Nilsson underhåller vid pianot.
6 nov Sopplunch kl. 12.30 OBS! Tiden! Mer info,
se ”Välkommen på lunch”.
20 nov Program meddelas senare.
4 dec

Jullunch kl. 12.30 OBS! Tiden! Pris 100:-

Kvibille församlingshem
Onsdagar kl. 14.00–15.30 fika och samtal.
12 sept Trivselträff
10 okt Gunnar Nilsson sjunger och spelar med oss.
7 nov Walter Cervin berättar om sitt arbete som		
församlingspedagog samt sång och musik.
12 dec Adventskaffe med barnkör.

Oskarströms församlingshem
Tisdagar kl. 14.00–15.30. En stunds samvaro med
föreläsning, sång eller musik och fika.
25 sept Ej klart
23 okt Ej klart
20 nov KYOS sjunger med och för oss.
11 dec Julen vi minns. Alla daglediga och alla äldre-		
boende i Oskarström är inbjudna och välkomna.

Slättåkra församlingshem
Onsdagar kl. 14.00–15.30 fika och samtal.
5 sept Önskepsalmer med Michael Franzén och
Helena Palm.
19 sept Trivselträff
3 okt Da Capo med Per Öjerklint.
17 okt Trivselträff
31 okt Att vara fårabonde. Kjell Helgesson.
14 nov Trivselträff
28 nov Diakoni i utlandskyrkan. Susanne Franzén.
5 dec Adventskaffe med barnkör.

Sy! Sticka! Hantverka!
Enslövs kyrkliga syförening
träffas i Enslövs församlingshem. Höstens träffar, 12 sept,
17 okt och 14 nov. Info: Lena Larsson 035-393 44
Skavböke kyrkliga syförening
träffas i Skavböke kl. 19.00.
Höstens första träff är den 21 aug.
Info: Anette Palm Pettersson 035-640 20
Oskarströms Stick- och virk
träffas i församlingshemmet kl. 14.00–16.00 torsdagar
ojämna veckor. Höstens första träff är den 30 aug. 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. Första träffen 22 aug. Välkommen till en
stunds gemenskap! Info: Kicki Rönn
Kvibille Stick- och hantverksgrupp
träffas i församlingshemmet med start den 4 sept kl. 10.00
tisdagar jämna veckor. Vi stickar kläder. Erikshjälpen
delar ut dem till behövande.
Info: Gudrun Carlsson 0735 12 60 66

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. Höstens träffar kl.
09.00 den 22 sept, 13 okt, 17 nov och 15 dec. Pris 30:Anmäl senast torsdagen före frukostlördagen till Kicki Rönn.

Promenadgrupp
Vi promenerar tillsammans i Oskarström. Vid varje
tillfälle kan du välja mellan en kortare eller längre runda.
Torsdagar kl. 14.00 den 20 sept, 18 okt,
15 nov och 13 dec.
Fredagar kl. 10.30 den 7 sept, 5 okt, 2 nov och 30 nov.
Efteråt äter vi soppa tillsammans, 30:- för soppan.
Om du vill äta soppa anmäl till Kicki Rönn senast dagen
före promenaden, annars krävs ingen anmälan.

Församlingsafton/-kväll
Tisdag 2 okt
kl. 18.00 församlingsafton i Getinge
församlingshem
i samarbete med
Slättåkra-Kvibille
församling:
Maratonlopp på
jordens sju kontinenter. Håkan Jonsson, läkare och maratonlöpare,
berättar om sina maratonlopp och insamlingen ”Låt fler få
fylla fem”.
Pris 50:-. Enklare förtäring ingår. Varmt välkomna!
Anmälan: Ingrid Karlsson, 035-545 46
Internationella gruppen i Getinge-Rävinge församling
Församlingskväll, tisdagen den 4 dec kl. 18.30 i Oskarströms församlingshem. Kvällen inleds med en föreläsning och avslutas med julbord.
Pris 150:- Begränsat antal platser.
Anmälan: Kicki Rönn 12–30 nov.

80-årsmiddag
Lördagen den 20 okt har församlingsrådet i GetingeRävinge församling åter nöjet att få hälsa alla medlemmar
i församlingen, som är 80 år eller äldre, välkomna till en
fin middag i församlingshemmet. Det utlovas god mat,
trevlig samvaro och underhållning. Personlig inbjudan
med mer information kommer i brevlådan.

Välkommen på lunch!
Daglediglunch i Enslöv

Enslövs församlingshem onsdagar udda veckor.
Kl. 12.30 följande dagar:
26 sept Schnitzel
10 okt Soppa. Till kaffet kort kåseri av Torbjörn Jansson.
24 okt Köttfärs
7 nov Fisk
21 nov Pyttipanna
5 dec Jullunch
Kostnad 50:-. Jullunchen kostar 150:Anmälan senast måndagen före respektive lunch:
Elisabeth Johansson

Sopplunch i Getinge

Getinge församlingshem den 6 nov. Ingrid och Jan Karlsson visar bilder och berättar om resan till Kenya. Pris 50:Ingen anmälan!
Arrangör Internationella gruppen

Sopplunch i Kvibille

Julmarknad i Getinge
Håll utkik efter Svenska kyrkan på julmarknaden i
Getinge lördagen den 1 dec och ta del av julens glada budskap.

Kvibille församlingshem kl. 12.00
onsdagarna 26 sept, 24 okt, 21 nov och
19 dec.
Ingen anmälan! Info: Kicki Rönn

Barn- och ungdomsgrupper
Grupperna startar v. 36 om inget annant anges och håller på till v. 49 med uppehåll för höstlovet
v. 44. OBS! Glöm inte att anmäla dig på nytt till höstens grupper. Alla grupper är gratis.
Välkommen!

Enslöv

Oskarström

Välkommen till Enslövs församlingshem i ingången på
baksidan. OBS! Anmälan på nytt till respektive grupp.
Glöm inte! Att meddela både fritids och oss om du vill att
vi hämtar och lämnar på fritids. Eller om du hämtar och/
eller lämnar direkt i församlingshemmet.

Kom och var med oss i höst. I våra
olika grupper händer massor av roligt så som lek, pyssel
sång, samtal, träffa nya kompisar m.m. Kika och välj
vilken grupp som passar just DIG! Hör gärna av dig till
oss så vi kan planera för att du kommer. Glöm inte! Att
meddela både fritids och oss om du vill att vi hämtar på
fritids.

Stjärnorna
Tisdagar 9.30–11.10, 4 år.
Vi sjunger, berättar bibelberättelser, pysslar, leker och har
fruktstund. Vi hämtar och lämnar barnen på förskolan.
Fiskarna
Tisdagar 12.30–14.10, 5 år.
Vi samtalar om små och stora saker. Bibelberättelser,
sång, lek, pyssel och skapande.
Vi hämtar och lämnar barnen på förskolan.
Åleds barnkör, ÅBK
Tisdagar kl. 14.20–15.30, 9–12 år.
Övar i kyrkan.
Häng på!
Onsdagar ojämna veckor 14.30–16.00, åk 3–6.
Skapande, lek, pyssel, spel och mellanmål. Vi samtalar
om saker som berör och är aktuella.
Liten & Stor/Öppen förskola
Torsdag och fredag 08.30–12.00, 0–5 år med vuxen.
Sång, pyssel, fika, lek och trevliga pratstunder.
Drop-in. Fika ca. kl. 10.00.
Gott & Blandat, grupp 1
Torsdagar 14.30–15.50, F-klass– åk 2.
Pyssel, sång, lek, samtal och gemenskap.
Vi hämtar och lämnar barnen på förskolan.
Gott & Blandat, grupp 2
Fredagar 13.15–14.30, F-klass– åk 2.
Pyssel, sång, lek, samtal och gemenskap.
Vi hämtar och lämnar barnen på förskolan.
Anmälan och mer information:
Lena Wigh Fransson, Birgitta Eliasson och Stine Litte

Fun kids
Tisdagar kl. 16.00–17.15, F-klass–åk 2.
Vi hämtar på Valhalla och Espereds fritids kl. 15.30. En
grupp för dig som tycker om att leka, pyssla och ha kul
tillsammans.
Unga Gunget
Onsdagar kl. 15.30–16.30, F-klass och uppåt.
Vi hämtar på Valhalla och Espereds fritids kl. 15.00.
Barnkör med sång, drama och lek.
Unga Gunget PLUS
Onsdagar kl. 16.30–17.00, åk 3 och uppåt.
Extra körsång för dig som vill sjunga lite mer.
Öppen förskola/Kyrkis
Torsdagar kl. 13.00–16.00
Fredagar kl. 08.30–11.30
0–5 år med vuxen. Vi träffas i församlingshemmet där vi
pysslar, leker, sjunger och fikar tillsammans. Fika 10 kr
per vuxen och 1 kr per fyllda år för barn.
Mixat OBS! NY DAG!
Torsdagar kl. 17.00–18.30, åk 3–6.
I församlingslinghemmet pysslar vi, bakar, snackar, spelar
spel och umgås.
Kyrkans Ungdom
Torsdagar kl. 19.00–21.00, 13 år och uppåt.
Ungdomsgrupp för dig som vill träffa andra ungdomar
och hitta på saker tillsammans. Vi samtalar, lagar mat, gör
utflykter, har film- och spelkvällar med mera.
Anmälan och mer information:
Veronica Gunnarsson och Ylva Ericsson

Konfirmandgrupper
Under våren och sommaren har fem gupper
konfirmerats i pastoratet.
Har du glömt att anmäla dig till höstens grupper? Det är inte försent,
hör av dig till:
Walter Cervin
Söndagsgruppen i Kvibille kyrka
Foto: Walter Cervin

Simkonfirmanderna i Oskarstr
öm
Foto: Walter Cervin

Getinge-Rävinge

Slättåkra-Kvibille

Öppen förskola
Tisdagar kl. 09.00–11.30, 0–5 år med vuxen.
En träffpunkt där du kan knyta nya kontakter och dela
gemenskap med andra barn och vuxna. Här finns möjlighet att pyssla, leka, sjunga eller bara vara! Fika 20:Juveler och Briljanter, 2 grupper
Onsdagar kl. 13.30–16.15, F-klass–åk 3.
Onsdagar kl. 15.00–17.15, åk 4–5.
Respektive grupp består av barnkör och skapande verskamhet, pyssel, drama och lekar m.m. De flesta är med i
båda grupperna men vill du bara vara med i en av dem går
det bra. I höst förbereder vi en musikal som framförs i
januari. Vi hämtar på skolan och du kan själv välja när du
går hem eller blir hämtad. Vi bjuder på mellanmål.
Ungdomskör
Tisdagar kl. 16.00–17.00, åk 6 och uppåt.
Kören sjunger i stämmor och solo samt medverkar i t.ex.
familjegudstjänster och Luciatåg. I höst blir det en blandad repertoar både på svenska och engelska bland annat
Avicci, Zara Larsson och ”Utan dina andetag”. Det finns
möjlighet att komma till församlingshemmet före körövningen och spela spel, pyssla, göra läxor eller bara hänga.
Fika till självservering finns.
Anmäla och mer information:
Elvira Tufvesson, Karin Norrman och Stine Litte

Välkommen att samtala, sjunga, leka och ha skoj tillsammans! Vi hämtar och lämnar på skolan och fritids. Glöm
inte! Att meddela både fritids och oss om du vill att vi
hämtar på fritids. Mellanmål serveras ca. 14.30 till alla
kör- och skapandegrupper.
Kvibille församlingshem
Busungarna
Måndagar kl. 13.00–14.30, F-klass– åk 2.
Lek, pyssel och samtal.
Himlaskoj
Måndagar kl. 14.30–16.00, åk 3–5.
Lek, pyssel och samtal.
Prim- och Oktavkören
Tisdagar kl. 14.15–15.30, F-klass–åk 6.
Under hösten övar vi till en höstmusikal som framförs
den 21 okt i Kvibille kyrka.
Oktavkören
Tisdagar kl. 15.30–16.00, åk 3–6.
Extra körsång för dig som vill sjunga lite mer.
Barnrytmik - Öppen förskola
Torsdagar kl. 09.00–11.30, 0–5 år med vuxen.
Sång, rörelse, lek, pyssel och fika. Rytmik ca. kl. 09.30–
10.15 varannan gång (ojämna veckor).
Slättåkra församlingshem
Barnrytmik, Stor och liten - Öppen förskola
Måndagar kl. 09.00–11.30, 0–5 år med vuxen.
Sång, lek pyssel, fika. Rytmik ca. kl. 09.30-10.15 varannan gång (jämna veckor).
Anmälan och mer information:
Helena Palm, Karin Norrman och Veronica Gunnarsson
Utflykter barngrupperna i Getinge och Kvibille
I maj var barngrupperna på utflykt. Första stoppet var på
Sagomuséet i Ljungby. Där blev vi guidade och fick gå
skattjakt. Vi lärde oss många sägner och berättelser samt
fick höra om olika sagoväsen. När vi ätit vår medhavda
matsäck åkte vi vidare till Alpackagården och fick träffa
de mysiga, lurviga och väldigt sällskapliga alpackorna.
Med fickorna och väskorna fyllda av fynd i souvernirbutikerna vände vi hemåt.

Enslövs och Oskarströms konfirmander
Foto: Walter Cervin

Prinsessor och kungar på Sagomuséet.
Foto Elvira Tufvesson.

Kontaktuppgifter

Lördagsdop

Getinge-Oskarströms pastorat
035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström, www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom
Kyrkoherde
Kamrer
Ekonomiassistent
Administratör
Ekonomiassistent
Kyrkomusiker
Projektanställd
Projektanställd
Projektanställd

Anders Carlwe
anders.carlwe@svenskakyrkan.se
035-19 24 21
Tina Ingemarsson
tina.ingemarsson@svenskakyrkan.se
035-19 24 01
Camilla Engström
camilla.engstrom@svenskakyrkan.se
035-19 24 02
Kjell Helgesson
kjell.helgesson@svenskakyrkan.se
035-19 24 03
Britt-Marie Mallander britt-marie.mallander@svenskakyrkan.se 035-19 24 06
Ulrika Ekengren
ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se
035-19 24 44
Andreas Sundelid
andreas.sundelid@svenskakyrkan.se
035-19 24 25
Lina Andersson
lina.k.andersson@svenskakyrkan.se
035-19 24 28
Katarina Hultstrand katarina.hultstrand@svenskakyrkan.se 0762 93 31 34

Enslövs församling		
Församlingsherde
Mikael Isaksson
Kyrkomusiker
Birgitta Eliasson
Församlingsassistent Lena Wigh Fransson
Församlingsvärdinna Elisabeth Johansson
Vaktmästare
Mats Eliasson
Vaktmästare
Karin Persson
Vaktmästare
Mikael Pettersson

035-19 24 10
mikael.m.isaksson@svenskakyrkan.se 035-19 24 11
birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se
035-19 24 12
lena.w.fransson@svenskakyrkans.se
035-19 24 13
elisabeth.n.johansson@svenskakyrkan.se 035-19 24 14
mats.r.eliasson@svenskakyrkan.se
035-19 24 15
karin.e.persson@svenskakyrkans.se
035-19 24 16
mikael.b.pettersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 17

Getinge-Rävinge församling
Församlingsherde
Daniel Björck
Kyrkomusiker
Elvira Tufvesson
Församlingspedagog Walter Cervin
Församlingsassistent Stine Litte
Vaktmästare
Agneta Johansson
Vaktmästare
Jonas Sundvall

035-19 24 40
daniel.bjorck@svenskakyrkan.se
035-19 24 41
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se
035-19 24 42
walter.cervin@svenskakyrkan.se
035-19 24 43
stine.litte@svenskakyrkan.se
035-19 24 04
agneta.eva.johansson@svenskakyrkan.se 035-19 24 45
jonas.sundvall@svenskakyrkan.se
035-19 24 46

Oskarströms församling
Kyrkoherde
Anders Carlwe
Kyrkomusiker
Ylva Ericsson
Församlingsassistent Veronica Gunnarsson
Diakoniassistent
Kicki Rönn
Vaktmästare
Mikael Årnell
Vaktmästare
Lars Mortensen
Vaktmästare
Michael Enfors

035-19 24 20
anders.carlwe@svenskakyrkan.se
ylva.ericsson@svenskakyrkan.se
veronica.gunnarsson@svenskakyrkan.se
kicki.ronn@svenskakyrkan.se
mikael.arnell@svenskakyrkan.se
lars.mortensen@svenskakyrkan.se
michael.enfors@svenskakyrkan.se

035-19 24 21
035-19 24 22
035-19 24 23
035-19 24 24
035-19 24 26
035-19 24 27
035-19 24 29

Slättåkra-Kvibille församling
Församlingsherde
Michael Franzén
Kyrkomusiker
Helena Palm
Församlingsassistent Karin Norrman
Vaktmästare
Mikael Jönsson
Vaktmästare
Kia Persson

035-19 24 30
michael.franzen@svenskakyrkan.se
helena.palm@svenskakyrkan.se
karin.norrman@svenskakyrkan.se
mikael.n.jonsson@svenskakyrkan.se
kia.persson@svenskakyrkan.se

035-19 24 31
035-19 24 32
035-19 24 33
035-19 24 34
035-19 24 35

Personalförändringar

Några kommer, några går. Ofta ser flödet i en personalgrupp
ut precis så. I det fallet är Getinge-Oskarström inget undantag.
Då trycket på vissa håll i pastoratet är stort på fler grupper
och att det inte sällan behövs fyra vuxna händer istället för
två inom barn och ungdomsverksamheten beslutade kyrkofullmäktige i höstas om viss utökning av befintliga tjänster
samtidigt som ytterligare en tjänst som församlingsassistent
inrättades. Därför är det roligt att nu få säga välkommen till
Stine Litte som fr.o.m. med höstterminen tillträder denna
tjänst.
Pastoratets strävan efter att göra tillvaron meningsfull och
innehållsrik för de människor som väntar på beslut om uppehållstillstånd eller avvisningsbeslut, möjliggörs genom det
arbete som Andreas Sundelid, Katarina Hultstrand och Lina
Andersson m.fl. bedriver vardag som helgdag på Spenshult.
Från och med hösten kommer Andreas att få ett bredare diakonalt arbete i pastoratet, vilket innebär att hans arbete inte
bara koncentreras till Spenshult, utan blir synligt i många
andra sammanhang.

Nu finns det möjlighet till dop varje
lördag kl. 13.00 i någon av pastoratets
kyrkor eller kapell. Kontakta någon av
våra präster för mer information.

Välkommen att bli medlem!
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
Barnverksamheten i Enslövs församling

Kyrktaxi
Vill du beställa kyrktaxi till någon av
Enslövs, Oskarströms, Slättåkra och
Kvibille kyrkor eller Skavböke kapell
ringer du Sennans Taxi, tel. 035-661 11.
Vill du beställa kyrktaxi till Getinge eller Rävinge kyrkor ringer du Halmstad
Taxi, 035-21 80 00.
Kontakta oss om du har frågor
angående kyrktaxi? Resan är avgiftsfri!
OBS! Resan måste beställas mån–fre.

På kansliet träder från och med hösten några förändringar i
kraft. Camilla Engström kommer att ansvara för information
och reception/telefon. Samtidigt hälsar vi Britt-Marie Mallander välkommen till tjänsten som ekonomiassistent.
Under hösten kommer ytterligare en församlingsvärd
/-värdinna att rekryteras. Tanken är att Elisabeth Johansson som idag tjänstgör som församlingsvärdinna i Enslöv,
tillsammans med vår nya värd/värdinna, skall tjänstgöra i
pastoratets samtliga församlingar. Komministern i Enslöv,
Mikael Isaksson, gick i Augusti, på föräldraledighet och
kommer tillbaka i tjänst i Augusti 2019.
Går vidare till nya uppgifter gör diakon Ursula Eriksson. I
och med semestern avslutade hon sin anställning i pastoratet.
I Augusti avslutade också Kennet Erlandsson sin anställning
som säsongsanställd kyrkvaktmästare. I början av oktober
kommer komministern Daniel Björck att lämna sin tjänst för
nya uppgifter i Falkenbergs pastorat.
Stort tack säger vi till Ursula, Kenneth och Daniel. Vi
önskar Er Guds välsignelse i kommande gärningar.
Anders Carlwe

