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Kan en ko förändra liv? Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania 

får familjer som lever i fattigdom en möjlighet till förändring. En ko 

ger mjölk, vilket leder till en inkomst, stärkt självkänsla, skolgång 

och nya investeringar. Och det är bara en del av ko-effekten. 

Förändringen börjar med en mätt mage. 

Läs mer om ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.
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SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
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Getinge-Oskarströms pastoratPersonalnytt

Vi hälsar Elisabeth 
Nicklasson
Johansson väl-
kommen tillbaka 
som församlings-
värdinna i Enslöv.

Lena Wigh Frans-
son arbetar som 
församlingsas-
sistent i Enslöv. 
Varmt välkom-
men.

Yvonne Andersson 
vikarierar i Slätt-
åkra-Kvibille som 
församlingsassis-
tent under våren.

Getinge-Oskarströms pastorat
Björkallén 1, 313 33 Oskarström
035-19 24 00 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom 
Bilder Mikael Årnell, Camilla Eng-
ström och IKON Svenska kyrkan. 
Församlingsbladet ges ut av Ge-
tinge-Oskarströms pastorat och 
distribueras som samhälls information. 
Ansvariga utgivare

Vi tackar Eva 
Jensen som valt 
att sluta sin tjänst 
som försam-
lingsassistent i 
Slättåkra-Kvibille. 
Vi önskar henne 
lycka till.

Vi tackar  Mia 
Maria Boberg som 
valt att sluta sin 
tjänst som försam-
lingsassistent i 
Enslöv. Vi önskar 
henne lycka till.

Anders Carlwe
ny kyrkoherde
Framsidan på det här 
församlingsbladet pryds 
av blommor som på 
”rakrygg ade” stjälkar 
stolt reser sig mot skyn. 
Tulpaner, påsk- och 
pingstliljor som tränger 
sig upp ur den mörka jorden är säkra vår-
tecken. Signaler som säger oss att något 
händer. De här vårtecknen med blommor 
som skjuter fart, ljuset som tränger undan 
mörkret alltmer och kvicksilvret som sak-
ta men säkert kryper uppåt i termometern 
tolkar vi som regel alltid som livstecken.

För oss som bor på de nordliga 
breddgraderna så sammanfaller vårens 
ankomst med påsken. Ger man sig ut i 
trädgården, strosar omkring lite planlöst 
i skogen eller bara följer en dikesren 
några hundra meter, kan vi göra upp-
täckten att det skapade har något att säga 
om sin Skapare. 

Förutom frisk luft i lungorna kan ett 
strövtåg i vårens tid ge oss hela påskens 
mönster- Från död till liv. På den tidigare 
så stela, kala och livlösa grenen kryper 
det nu fram små skrynkliga ”musöron” 
och det är svårt, nästintill omöjligt, att 
inte dra paralleller till evangelisternas 
budskap om det som hände den där 
Påskdagen någon gång mellan år 33–35: 
Graven var tom och Jesus uppstån-
den-levande.  

Utan tvekan är det ett budskap 
som, inte minst i vår tid, utmanar, 
samtidigt som det väckt tro , förmed-
lat hopp och givit människor livsmod 
så länge detta budskap förmedlats: 
Gud gör levande av det som är dött, 
helt av det som är trasigt och nytt av 
det som är gammalt. 

För min personliga del innebär 
den här våren och påsken en ny fas 

eller nystart i mitt liv. I samband med att 
mars övergår i april lämnar jag tjänsten 
som sjukhuspräst på Hallands sjukhus, 
Halmstad för att tillträda tjänsten som 
kyrkoherde i Getinge-Oskarströms 
pastorat efter Björn, som jag här vill 
passa på att önska allt gott som nybliven 
pensionär. På något märkligt sätt har 
våra vägar korsats. Först i Växjö stift på 
90-talet, för att återigen korsas när Björn 
kom till Göteborgs stift och vi hamnade 
i samma kontrakt. 

Utan tvekan tycker jag det känns väl-
digt inspirerande att ta över ”stafettpin-
nen” efter Björn och tillsammans med 
övriga anställda, förtroendevalda och 
ideella medarbetare arbeta vidare med 
att levandegöra påskens budskap i våra 
fyra församlingar.

Vår- och påskhälsningar
Anders Carlwe

Kyrkoherdemottagning 23 april
Den 23 april kommer kontraktsprost Anders Knutsson till Oskarströms 
kyrka för kyrkoherdemottagning av Anders Carlwe. Han tillträder den 1 april 
tjänsten som kyrkoherde i Getinge-Oskarströms pastorat efter Björn Berggren 
som går i pension. Det blir mässa med procession och pastoratets samtliga 
kyrkokörer medverkar.
Efter mässan bjuder vi in till en gemensam måltid i 
församlingshemmet.
Anmälan till Kicki Rönn senast den 18 april.

Välkomna!
Kyrkorådet
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Pilgrimsvandring
Söndagen den 28 maj
Tema för dagen: Hjälparen kommer

08.30 Mässa i Skavböke kapell 
10.00 Bön i skogen, vila, medhavd frukost
12.00 Middagsgudstjänst i Oskarströms kyrka
12.30 Vandrarlunch i Oskarströms församlingshem, anmälan.
13.30 Bön i Katolska kyrkan
14.00 Bön i Björnstorpskyrkan
15.15 Bön i Equmeniakyrkan i Sennan
15.30 Kaffe/te och fralla i Equmeniakyrkans lokaler, anmälan.
17.00 Gudstjänst i Enslövs kyrka

Pilgrimsvandringen är ekumenisk och till för ALLA, därför kan du 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 25 maj. Glöm inte meddela ev. matavvikelser.
Lunch, kostnad: 50:-, 035-19 24 24
Fika, kostnad: 30:-, 0703 94 69 37

En ko förändrar livet!
Idén är enkel, men mycket effektiv.
Den fattigaste bland fattiga får en 
mjölkko till skänks. Mjölken ger 
näring. Försäljning av mjölköverskot-
tet sätter barn i skola. Kalvarna ger 
startkapital till nya investeringar. 
Och gödslet dubblerar avkastningen 
i jordbruket. Kon förändrar bokstav-
ligen livet för familjerna, konstaterar 
projektkoordinator Patricia Mchome.

–Koprojektet är väldigt resultatinriktat. 
Jag har jobbat med det i tio år nu. Men 
fortfarande kan jag bli förundrad. ”Kan 
en ko verkligen åstadkomma allt det 
här? säger Patricia Mchome och spänner 
sina bruna ögon i mig. Tillsammans 
med henne reser vi runt i fattiga 
regioner som Kahama och Nzega i 
nordvästra Tanzania. 

Här svälter människor. Här har 
människor inte råd att skicka sina 
barn till skolan. Här bor människor 
som kanske inte har ett eget hem 
utan måste bo inneboende hos 
släktingar. Här har folk inte råd att gå till 
sjukhuset när de är sjuka. Det här är låg-
inkomstområden som präglas av gamla 
traditioner. Flickor och kvinnor är t.ex. 
inte involverade i beslut.

Vi pratar alltså om byar där man inte 

har råd att dricka te på 
morgonen. Där det är en 
omöjlighet att få ihop tre 
mål mat om dagen. Där 
barnen får svälta. Tänk dig 
själv att gå till skolan utan 
något i magen. Hur ska ett 
litet barn kunna koncentre-
ra sig? 

Patricia Mchome är 
projektkoordinator för 
ko-projektet som drivs av Evange-
lisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT) 
– en samarbetspartner till Svenska 
kyrkan. Tillsammans driver kyrkorna 
ko-projektet.

Idén är simpel, men resultatet är oftast 
lyckat. 

En fattig eller utsatt familj ansö-
ker om att få en ko, och en stiftelse 
tar ställning till om familjen lever 
upp till kraven. Om familjen blir 
utvald måste någon i familjen 
gå en två veckor lång utbildning 
i jordbruksteknik, modern djur-
hållning och hållbart jordbruk. 

Som motprestation till kon förbinder 
sig familjen att ge tillbaka två kalvar 
till stiftet. Kalvarna kommer i sin tur att 
ges bort till andra behövande familjer. 
Familjen åtar sig också att bygga en 
inhägnad till kon.

TANZANIA  -årets fastekampanj

Familjen 
tjänar pengar på 
både mjölken 
och kalvarna. 
Överskottet från 
mjölkproduk-
tion kan säljas på marknaden och till 
hotell. Också kalvarna kan säljas.  Den 
första kalven går tillbaka till projektet, 
den andra kan familjen behålla, den 
tredje går till projektet. Resterande 
kalvar får familjen behålla. Mjölken och 
kalvarna kan tillsammans få en fattig-
domsspiral att vända. Intjänat kapital 
blir en grundplåt till ett annat liv – både 
materiellt och konkret.

Patricia Mchone är anställd vid 
ELCT:s huvudkontor i Arusha, men 
hon jobbar ofta ute i fält. Hon reser till 
avlägsna byar som det tar en dag att ta 
sig till med bil.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se

Idén är 
simpel, 

men 
resultatet 
är oftast 
lyckat.

Pastoratets barnkördag
Alla barn från 6 år och uppåt i vårt 
pastorat är välkomna till en heldag med 
körsång i Enslövs församlingshem och 
kyrka. Vi träffas söndagen den 11 juni 
kl. 10.00. Vi kommer att sjunga, leka, 
pyssla och äta gott tillsammans.

Dagen avslutas kl. 16.00 med en gläd-
jefylld barnkörsånggudstjänst i Enslövs 
kyrka. Alla är välkomna att lyssna, ta 
med föräldrar, syskon, vänner och andra 
intresserade!

För mer information och anmälan, 
kontakta kantor eller församlingspeda-
gog i din församling.



Enslövs församling

Gudstjänster
Tjänstgörande Anders Carlwe (AC) och Mikael 
Isaksson (MI).

April
2/4  5 sönd i fastan
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 

Nya vänner. MI.
 17.00 Högmässa i Skavböke 

kapell. MI.
9/4  Palmsöndagen
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. AC.
13/4  Skärtorsdagen
 19.00 Skärtorsdagsmässa i Ens-

lövs k:a. MI.
 21.00 Skärtorsdagsmässa i Skav-

böke kapell. MI.
14/4  Långfredagen
 11.00 Långfredagsgudstjänst i 

Enslövs k:a. MI.
 15.00 Långfredagsgudstjänst i 

Skavböke kapell. MI.
16/4  Påskdagen
 11.00 Högmässa i Enslövs k:a. 

Enslövskören. MI.
 14.00 Högmässa i Skavböke 

kapell. Kapellkören. MI.
17/4  Annandag påsk
 19.00 Taizémässa i Enslövs k:a. MI.
23/4  2 sönd i påsktiden
 10.00 Sammanlyst gudstjänst. 

Kyrkoherdemottagning i Oskar-
ströms k:a. Anders Carlwe och 
Anders Knutsson. Kyrkokörerna i 
pastoratet.

30/4  3 sönd i påsktiden
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. MI.
 17.00 Gudstjänst i Skavböke 

kapell. MI.

Maj
7/5 4 sönd i påsktiden
 11.00 Högmässa i Enslövs 

k:a. Enslövskören sjunger, och 
dansgruppen Mirjam dansar och 
medverkar under ledning av Lena 
Lagerqvist. AC.

14/5 5 sönd i påsktiden
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. AC.
 17.00 Gudstjänst i Skavböke 

kapell. MI.
21/5 Bönsöndagen
	 13.00	och	16.00	Konfirmation	

med mässa i Enslövs k:a. MI.
25/5  Kristi himmelsfärds dag
 09.00 Friluftsgudstjänst vid Vir-

sehatt. Musik och sång av Sennan 
Brass och ekumenisk kör. Vid 
regn Skavböke kapell.

Händer i församlingen

Våra körer
Tycker du om att sjunga? 
Prova på!
Åleds barnkör ”ÅBK” 
tisdagar kl. 14.15–15.30.
Skavböke kapellkör 
tisdagar kl. 18.30.
Nya Vänner 
varannan onsdag ojämna veckor 
kl. 18.00.
Enslövskören 
torsdagar kl. 19.00.
Enslövskörens kontaktpersoner:
Ulla Karlsson, 035-661 08
Kerstin Roepstorff, 0730 48 85 09
Britt Petersson, 035-621 18

Mer info kontakta:
Birgitta Eliasson, körledare

Barnverksamhet
Grupperna pågår för fullt. Har du inte 
varit med tidigare och vill börja i någon 
av grupperna? 
Mer info se hemsidan och facebook eller 
hör av dig till Lena Wigh Fransson.
Öppen förskola
Liten & Stor 0–5 år
torsdagar kl. 08.30–12.00
Liten & Stor 0–5 år
fredagar kl. 08.30–12.00

Sommaravslutning
Enslövs kyrka den 4 juni kl. 16.00.
Varmt välkommen till en gudstjänst för 
små och stora. Efteråt blir det tipsprome-
nad,	fiskedamm	och	korv	med	bröd.	

Till hösten börjar 
grupperna igen v. 36.

Gilla oss på Facebook:
Barnverksamhet i Enslövs 
församling/Åled

Åleds Servicecentrum
Andakt
på Servicecentrum i Åled följande tors-
dagar kl. 15.00:
13 april (Skärtorsdagsmässa), 27 april 
och 11 maj (Enslövs kyrkliga syförening 
bjuder på kaffe och hembakat).
Söndagscafé
träffas följande söndagar kl. 14.30 för en 
pratstund och en kopp kaffe: 
23 april och 14 maj.

TACK!
Ett stort tack till er som hjälpte till med 
årets LOPPIS. Tack alla ni som lämnade 
in prylar, bakade, packade upp och sålde.
Pengarna skänktes till Svenska kyrkans 
internationella arbete. 

Dagledigluncher
Lunch för alla daglediga i Enslövs för-
samlingshem varannan onsdag kl.12.30: 
12 april (påsklunch 100:- per person)
26 april (50:- per person)
10 maj (50:- per person)
Anmälan senast måndag före till 
Elisabeth N. Johansson.

Café Enslöv 20 april kl. 14.00
Ann-Sofie	Orrdal	visar	bilder	och	talar	
om sin resa till det heliga landet Israel.

Enslövs kyrkliga syförening
träffas kl. 14.00 den 12 april och 10 maj 
i Enslövs församlingshem. 
Inga Larsson 035-615 15
Skavböke kyrkliga syförening
träffas kl. 19.00 tisdagen den 18 april.
Anette P. Pettersson 035-640 20

28/5 Söndagen före pingst 
Pilgrimsvandring, se info sid 3.

 08.30 Morgonmässa i Skavböke 
kapell. MI.

 17.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 
Sång av Nya Vänner. Charlotte 
Polsson, saxofon.

Juni
4/6 Pingstdagen
 14.00 Friluftsgudstjänst i Råmebo. 

Nya Vänner och Kapellkören. MI.
 16.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 

Små&Stora. Barngruppernas som-
maravslutning. MI.



Getinge-Rävinge församling

Händer i församlingen
Påskvandring 17 april
Välkomna stora som små, till Getinge 
kyrka på annandag påsk kl. 15.00 och en 
spännande upplevelsevandring! 

Vi lever oss in i händelserna den första 
påsken kring Jesu död och uppståndelse.   
Samling i kyrkan för en vandring på kyr-
kogården och i kyrkoparken. Vi avslutar 
med korvgrillning. Kläder efter väder.

Öppet hus 25 april
i församlingshemmet kl. 14.00– 16.00: 
Småskaligt familjejordbruk i en mo-
dern värld. Möt Kjell Helgesson från 
Hertered, fårabonde och kyrklig admi-
nistratör.
Kaffe och hembakt 20 kr. Andakt.

Musikgudstjänst 7 maj
Halmstad Underhållningsorkester under 
ledning av Birgit Nilsson Huss besöker 
Rävinge kyrka, kl. 18.00. De blandar 
gammalt och nytt, och vid några tillfäl-
len deltar även kantor Ulrika Ekengren 
som sångsolist.

Församlingsresa 16 maj
Varmt välkommen att åka med på vårens 
församlingsresa. Vi ställer kosan mot 
Göteborg  med omnejd. Först träffar vi 
församlingspedagogen Lena Forsberg i 
Krokslätt och hennes handgjorda biblis-
ka	figurer.	Sedan	far	vi	till	Gunnebo	slott	
där vi äter en härlig ekologisk måltid.

På eftermiddagen blir det besök i 
kyrkor. Först åker vi in till Feskekôrka 
för att kanske handla med något gott 
till kvällen. På hemvägen tittar vi in i 
Hanhals gamla kyrka, där Inga Lindén 
Nilsson	berättar	om	det	fantastiskt	fina	
medeltida altarskåpet. 

Avresa från kyrkans parkering i Ge-
tinge 09.30. Hemkomst 17.00. 
Kostnad: 450:- som betalas på bussen.
Anmälan i samband med vårens 
Öppet hus träffar eller till:
Daniel Björck, präst och reseledare.

Gudstjänster
April
2/4  5 sönd i fastan
 09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a.
9/4  Palmsöndagen
 11.00 Gudstjänst i Getinge k:a.
10/4 Måndag
 18.30 Passionsandakt i Rävinge 

k:a.	Carina	Ledel	Bergström,	flöjt.
11/4 Tisdag
 18.30 Passionsandakt i Rävinge 

k:a. Ulrika Ekengren, solosång.
12/4  Onsdag
 18.30 Passionsandakt i Rävinge 

k:a. Birgit N. Huss, violin.
13/4  Skärtorsdagen
 18.00 Mässa i Rävinge k:a.

14/4  Långfredagen
 10.00 Långfredagsgudstjänst i 

Rävinge k:a. Kyrkokören.
16/4  Påskdagen
 10.00 Mässa i Getinge k:a. Kyrko-

kören och Jan Karlsson, trumpet.
17/4  Annandag påsk
 15.00 Påskvandring för stora och 

små. Se särskild info.
23/4  2 sönd i påsktiden
 10.00 Sammanlyst gudstjänst.
 Kyrkoherdemottagning i Oskar-

ströms k:a. Anders Carlwe och 
Anders Knutsson. Kyrkokörerna i 
pastoratet.

30/4  3 sönd i påsktiden
 11.00 Mässa i Getinge k:a.

Maj
7/5 4 sönd i påsktiden
 18.00 Musikgudstjänst i Rävinge 

k:a. Se särskild info.
14/5 5 sönd i påsktiden
	 10.00	Mässa	med	konfirmation	i	

Getinge k:a.
21/5 Bönsöndagen
 09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a.
25/5  Kristi himmelsfärds dag
 08.00 Friluftsgudstjänst i Upp-

nora. Ulf Johansson och Ingrid 
Måttgård,	fiol.	Bengt-Olof	Pers-
son, klarinett. Se särskild info.

28/5 Söndagen före pingst
 09.30 Mässa i Rävinge k:a.
Juni
4/6 Pingstdagen
 16.00 Musikgudstjänst i Getinge 

k:a. Se särskild info.

Barnverksamhet
Grupperna pågår för fullt. Har du inte 
varit med tidigare och vill börja i någon 
av grupperna? 
Mer info se hemsidan och facebook 
eller hör av dig till Lotta 
Eliasson eller Elvira 
Tufvesson.

Öppen förskola
torsdagar kl. 09.30–
12.00. 
Från 0 till 5 år tillsam-
mans med vuxen.

Gilla oss på Facebook:
- Barnverksamheten i 
 Getinge-Rävinge församling
- Getinge-Rävinge församling

Friluftsgudstjänst med Gökotta 25 
maj
Vi startar med friluftsgudstjänst kl. 08.00 
hemma hos Gunvor Holmgren, Lyckan, 
Uppnora, på Kristi himmelsfärdsdag. 
Instrumentalister medverkar.  

Ta med dig kaffekorg och kanske en 
filt	eller	ett	paraply,	allt	efter	väder.
I samarbete med Getinge hembygdsför-
ening.

Musikgudstjänst 4 juni
Kl. 16.00 musikgudstjänst i Getinge 
kyrka. 

Då sjunger kyrkokören, ungdomskö-
ren och barnkörerna in sommaren. Jan 
Karlsson spelar trumpet, ackomanjerad 
av Martin Alling. Efteråt är alla bjud-
na på grillfest och lek i församlings-
hemsparken. 

Ta med egen picknickkorg så ordnar 
vi med grillarna. Regnar det går vi in i 
församlingshemmet.

Bild Lena Forsberg

Begonian i Getinge
11 april kl. 14.30 Nattvardsgudstjänst
2 maj kl. 14.30  Gudstjänst
30 maj kl. 14.30 Nattvardsgudstjänst
Kaffeservering 20:-



Oskarströms församling
Händer i församlingen

Anhöriggrupp
Du som vårdar anhörig eller vårdas av 
anhörig är välkommen till en stunds 
gemenskap kl. 14.00–16.00 den 6 april, 
20 april, 4 maj och 18 maj.

Bibelstudium
torsdagar 13 april, 27 april och 11 maj 
kl. 10.00–12.00 i församlingshemmet.

Församlingsresa
den 1 juni för Slättåkra-Kvibille och 
Oskarströms församlingar. Vi reser till 
Sofiero	och	tittar	på	rododendron,	äter	
lunch på Båstad golfklubb, åker till 
Birgit Nilsson-museet och Östra Karup 
på eftermiddagen. 
Kostnaden 350:- betalas på bussen för 
resa,	för-	och	eftermiddagsfika,	lunch	
och entré.
Anmälan senast 2 maj på listor i försam-
lingshemmen eller till Kicki Rönn, 
alternativt 
Bengt Ådahl.

Påskspel
Den 17 april kl. 16.00 är det påskspel 
där	församlingens	körer	m.	fl.	dramati-
serar och sjunger om påskens händelser. 
Efteråt enkel kvällsmat i församlings-
hemmet. Vill du vara med? Hör av dig 
till Ylva Ericsson, Veronica Gunnarsson 
eller Kicki Rönn.

Barnverksamhet
Grupperna pågår för fullt. Har du inte 
varit med tidigare och vill börja i någon 
av grupperna? 
Mer info se hemsidan och facebook eller 
hör av dig till Veronica Gunnarsson 
eller Ylva Ericsson.
Familjegudstjänster
Under två söndagar i vår är barngrupper-
na i centrum under gudstjänsten den 17 
april då är det påskspel och den 4 juni 
är det avslutning. Mer info kommer.
Kyrkis: Öppen förskola
måndagar kl. 13.00–16.00. Från 0 till 5 år.
Kommunal öppen förskola
Halmstads kommun erbjuder öppen 
förskoleverksamhet på tisdagar och 
fredagar kl. 08.30–11.30 i Oskarströms 
församlingshem.

Gilla oss på Facebook:
Oskarströms församling

Frukost för män
Du man som oftast 
äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i församlingshemmet. Gröt, 
ägg och sill och annat smått och gott 
dukas upp. Träffas kl. 09.00 den 22 april, 
20 maj och 10 juni. 
Anmäl senast torsdagen före frukostlör-
dagen till Kicki Rönn.
Modevisning
lördagen den 1 april kl. 14.00 i försam-
lingshemmet. Entré 50:-. Fika ingår. 
Barn t.o.m. 14 år fri entré. Förköp.
Stick- och virkgruppen
Gruppen stickar och virkar barnkläder. 
Kläderna skänks till Rädda barnen. Vi 
träffas onsdagar udda veckor den 13 april, 
27 april, 11 maj och 8 juni.
Har du restgarner tar vi gärna emot. Vi 
kan även komma och hämta!
Syföreningen
Välkommen till en stunds gemenskap 
i församlingshemmet. Vi träffas kl. 
14–16.00 onsdagar jämna veckor den 22 
mars.
Öppet hus
tisdagar kl. 14.00–15.30 i församlings-
hemmet. I samarbete med Sensus.
- 25 april Anders Carlwe berättar om 

sig själv och framtiden i Oskarström.
- 23 maj Ulrika Ekengren sjunger och 

spelar.
- 13 juni sommarlunch 12.00-13.00.
 Pris 50:-. Anm senast 10 juni till Kicki R.

Bild: Sofiero slott och slottsträdgård

Gudstjänster
Tjänstgörande Anders Carlwe (AC), Bengt Ådahl 
(BÅ), Björn Berggren (BB) och Mikael Isaksson (MI).

April
2/4  5 sönd i fastan
 09.30 Högmässa. MI.
9/4  Palmsöndagen
 09.30 Gudstjänst. AC.
10/4 Måndag
 19.00 Passionsandakt. AC.
11/4 Tisdag
 19.00 Passionsandakt. AC.
12/4 Onsdag
 19.00 Passionsandakt. AC.
13/4  Skärtorsdagen
 19.00 Mässa. AC.
14/4  Långfredagen
 10.00 Korsvägsandakt på kyrko-

gården. AC.
 15.00 Långfredagsgudstjänst. AC.
16/4  Påskdagen
 09.30 Högmässa. AC.
17/4  Annandag påsk
 16.00 Påskspel. AC. Se särskild 

info.
23/4  2 sönd i påsktiden
 10.00 Sammanlyst gudstjänst. 

Kyrkoherdemottagning i Oskar-
ströms k:a. Anders Carlwe och 
Anders Knutsson. Kyrkokörerna i 
pastoratet.

30/4  3 sönd i påsktiden
 09.30 Högmässa. MI.

Maj
7/5 4 sönd i påsktiden
	 10.00	Högmässa	med	konfirma-

tion. BB.
14/5 5 sönd i påsktiden
 18.00 Musikgudstjänst. BÅ.
20/5 Lördagsgudstjänst
 13.00 Lördagsgudstjänst. AC.
21/5 Bönsöndagen
 09.30 Högmässa. AC.
25/5  Kristi himmelsfärds dag
 09.00 Friluftsgudstjänst på Virse-

hatt. MI.
28/5 Söndagen före pingst
 Pilgrimsvanding, se info sid 3.
 12.00 Gudstjänst. AC.
Juni
4/6 Pingstdagen
 15.00 Familjegudstjänst. Barn och 

ungdomsavslutning. Charlotte 
Polsson, saxofon. Efteråt försom-
marfest i kyrkparken.

Mässa i församlingshemmets krypta
torsdagar: 6 april, 20 april, 4 maj,
18 maj och 1 juni kl. 19.00.
Mossen i Oskarström
gudstjänster i fritidslokalen. Efteråt ser-
veras kaffe. Torsdagar kl. 14.00 den 
6 april, 4 maj och 1 juni.



Slättåkra-Kvibille
församling

Händer i församlingen
Pianoelever
Den 9 april kan du lyssna till våra pia-
noelever under gudstjänsten i Kvibille 
kyrka. 

Sopplunch
Träffas i Kvibille församlingshem på 
onsdagar kl. 12.00–13.30 den 26 april 
och 31 maj.

Stick och hantverksgrupp
Träffas i Kvibille församlingshem 
tisdagar jämna veckor kl. 10.00.

Gudstjänster
Tjänstgörande Bengt Ådahl (BÅ), Daniel Björck 
(DB) och Per Moberg (PM).

April
2/4  5 sönd i fastan
 11.00 Mässa i Kvibille k:a. DB.
9/4  Palmsöndagen
 09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a. 

PM. Se särskild info.
13/4  Skärtorsdagen
 18.00 Mässa i Slättåkra k:a. BÅ.
 19.30 Mässa i Kvibille k:a. BÅ.
14/4  Långfredagen
 09.30 Långfredagsgudstjänst i 

Kvibille k:a. Ann-Marie Ådahl, 
solosång. BÅ.

 11.00 Långfredagsgudstjänst i 
Slättåkra k:a. Kyrkokören. BÅ.

16/4  Påskdagen
 09.30 Mässa i Slättåkra k:a. 

Ann-Marie Ådahl, solosång. 
Bengt-Olof Persson, klarinett. BÅ.

 11.00 Högmässa i Kvibille k:a. 
Kyrkokören och Bengt-Olof Pers-
son, klarinett. BÅ.

17/4  Annandag påsk
 10.00 Familjegudstjänst i Slätt-

åkra k:a. BÅ. Se särskild info.
23/4  2 sönd i påsktiden
 10.00 Sammanlyst gudstjänst. 

Kyrkoherdemottagning i Oskar-
ströms k:a. Anders Carlwe och 
Anders Knutsson. Kyrkokörerna i 
pastoratet.

25/4 Tisdag
 18.30 Veckomässa i Slättåkra k:a. BÅ.
30/4  3 sönd i påsktiden
  09.30 Mässa i Slättåkra k:a. DB.
Maj
7/5 4 söndagen i påsktiden
 11.00 Mässa i Kvibille k:a. BÅ.
14/5 5 söndagen i påsktiden
	 11.00	Konfirmation	och	mässa	i	

Kvibille k:a. BÅ.
21/5 Bönsöndagen
 11.00 Gudstjänst i Kvibille k:a. DB.
25/5  Kristi himmelsfärds dag
 11.00 Friluftsgudstjänst vid Krok-

sjön. Kyrkokören och Bengt-Olof 
Persson. BÅ. 

28/5 Söndagen före pingst
 11.00 Mässa i Kvibille k:a. BÅ.
31/5 Onsdag
 19.00 Sommarkonsert i Slättåkra 

k:a. Kyrkokören. Anna-Karin 
Emanuelsson	Rosén,	flöjt.	BÅ.

Juni
4/6 Pingstdagen
 18.00 Sommarkonsert i Kvibille 

k:a. Församlingens körer. Anna-Ka-
rin	Emanuelsson	Rosén,	flöjt.BÅ.

Barnverksamhet
Grupperna pågår för fullt. Har du inte 
varit med tidigare och vill börja i någon 
av grupperna? 
Mer info se hemsidan och facebook eller 
hör av dig till Yvonne Andersson eller 
Helena Palm.

Öppen förskola
Kvibille församlingshem fredagar 
kl. 09.00–11.30. Från 0 till 5 år.

Slättåkra församlingshem måndagar 
kl. 09.00–11.30. Från 0 till 5 år.

Öppet hus i Slättåkra 
församlingshemmet onsdagar 
kl. 14.00–15.30.
- 5 april Bengt och Ann-Marie berättar 
om sin Afrikaresa.

- 14 juni Sommarlunch 12.00–13.30.
 Pris 50:-. Anm senast 9 juni till Kicki 

Rönn.
Öppet hus i Kvibille
i församlingshemmet på onsdagar 
kl. 14.00–15.30.
- 19 april Snöstorps folkdanslag.
Våra arrangemang i samarbete med 
Sensus.

Bild: Arne Juhlin

Församlingsresa
den 1 juni för Slättåkra-Kvibille och 
Oskarströms församlingar. Vi reser till 
Sofiero	och	tittar	på	rododendron,	äter	
lunch på Båstad golfklubb, åker till 
Birgit Nilsson-museet och Östra Karup 
på eftermiddagen. 
Kostnaden 350:- betalas på bussen för 
resa,	för-	och	eftermiddagsfika,	lunch	
och entré.
Anmälan senast 2 maj på listor i för-
samlingshemmen eller till Kicki Rönn, 
alternativt Bengt Ådahl

Familjegudstjänst 17 april 
kl. 10.00 i Slättåkra kyrka.
Barnverksamheten och barnkörerna, 
Primkören och Oktavkören medverkar. 
En enkel frukost serveras i församlings-
hemmet före gudstjänsten.
Välkommen kl. 09.00.

Gilla oss på Facebook:
- Barnverksamheten i 
 Slättåkra-Kvibille församling
- Slättåkra-Kvibille församling



Kontaktuppgifter
Getinge-Oskarströms pastorat 035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström, www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Kyrkoherde Anders Carlwe anders.carlwe@svenskakyrkan.se 035-19 24 21
Kamrer Tina Ingemarsson tina.ingemarsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 01
Ekonomiassistent Camilla Engström camilla.engstrom@svenskakyrkan.se 035-19 24 02
Administratör Kjell Helgesson kjell.helgesson@svenskakyrkan.se 035-19 24 03
Projektanställd Andreas Sundelid andreas.sundelid@svenskakyrkan.se 035-19 24 25
Kyrkomusiker Ulrika Ekengren ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se 035-19 24 44

Enslövs församling  035-19 24 10
Komminister Mikael Isaksson mikael.m.isaksson@svenskakyrkan.se 035-19 24 11
Kyrkomusiker Birgitta Eliasson birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se 035-19 24 12
Församlingsassistent Lena Wigh Fransson  lena.w.fransson@svenskakyrkans.se 035-19 24 13
Församlingsvärdinna Elisabeth Johansson elisabeth.n.johansson@svenskakyrkan.se 035-19 24 14
Vaktmästare Mats Eliasson mats.r.eliasson@svenskakyrkan.se 035-19 24 15
Vaktmästare Karin Persson karin.e.persson@svenskakyrkans.se 035-19 24 16
Vaktmästare Mikael Pettersson mikael.b.pettersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 17
Diakon Ursula Björck ursula.bjorck@svenskakyrkan.se 035-19 24 18

Getinge-Rävinge församling 035-19 24 40
Komminister Daniel Björck daniel.bjorck@svenskakyrkan.se 035-19 24 41
Kyrkomusiker Elvira Tufvesson elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se 035-19 24 42
Församlingspedagog Lotta Eliasson lotta.eliasson@svenskakyrkan.se 035-19 24 43
Vaktmästare Agneta Johansson  035-19 24 45
Vaktmästare Jonas Sundvall jonas.sundvall@svenskakyrkan.se 035-19 24 46
Vaktmästare Kennet Erlandsson kennet.erlandsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 48

Oskarströms församling 035-19 24 20
Kyrkoherde Anders Carlwe anders.carlwe@svenskakyrkan.se 035-19 24 21
Kyrkomusiker Ylva Ericsson ylva.ericsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 22
Församlingsassistent Veronica Gunnarsson veronica.gunnarsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 23
Diakoniassistent Kicki Rönn kicki.ronn@svenskakyrkan.se 035-19 24 24
Vaktmästare Mikael Årnell mikael.arnell@svenskakyrkan.se 035-19 24 26
Vaktmästare Lars Mortensen lars.mortensen@svenskakyrkan.se 035-19 24 27
Vaktmästare Michael Enfors michael.enfors@svenskakyrkan.se 035-19 24 29

Slättåkra-Kvibille församling 035-19 24 30
Komminister Bengt Ådahl bengt.adahl@svenskakyrkan.se 035-19 24 31
Kyrkomusiker Helena Palm helena.palm@svenskakyrkan.se 035-19 24 32
Församlingsassistent Yvonne Andersson yvonne.m.andersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 33
Vaktmästare Mikael Jönsson mikael.n.jonsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 34
Vaktmästare Kia Persson kia.persson@svenskakyrkan.se 035-19 24 35

Välkommen in i 
Svenska kyrkan!
Döpta i pastoratets församlingar

23/10 Inez Hellgren Albertsson
30/10 Noel Langholz
5/11 Vera Bengtsson
5/11 Iris von Wolcker
5/11 Jaxon Sjöstrand
12/11 William Prior
13/11 Valter Stenström
13/11 Ian Serrano
13/11 Rebecca Andreasson Serano
13/11 Viktor Söderholm
19/11 Nikolaij Pohjantähti
20/11 Samuel Bengtsson
26/11 Oliver Wittkämper
27/11 Edwin Nolte Ejeson
3/12 Vilda Gidensköld
3/12 Tinja Gidensköld
18/12 Elsa Kuitunen
25/12 Nevina Emilova
8/1 Arvid Johansson
8/1 Lucas Otterdahl
22/1 Edvin Samuelsson Herrlin
22/1 Sigge Korsbakke
28/1 Manne Lindahl
28/1 Lykke Larsen
28/1 Leonardo Nilsson
4/2 Arthur Andersson Kullendorff
5/2 Anton Petersson
5/2 Isa Mc Quaid
11/2 Silas Ådahl
11/2 Richard Kuylenstierna
12/2 Vilhelm Nehlmark
12/2 Sam Nolander
19/2 Lucas Carlsson
26/2 Algot Storfjell

Sträck ut din hand!
I	skrivande	stund	finns	runt	350	personer	från	olika	länder	på	Spenshult,	och	fler	
kommer under våren. För tillfället vet vi inte vilka lokaler som kan användas på plats 
för olika aktiviteter, men så småningom hoppas vi kunna starta bland annat språkca-
fé. Just nu kan du hjälpa till på något av följande sätt:
1.  Läxhjälpsgrupp på Spenshult varje tisdag och torsdag kl.15–17.00. Kom en gång 

eller	flera	gånger!
2.  Följ med några av barnen till en idrottsaktivitet. Oskarströmsklubbarna väl-

komnar	barn	och	ungdommar	till	sina	befintliga	grupper.	De	kommer	att	åka	buss	
tillsammans med några vuxna från Spenshult, och tar gärna sällskap av någon 
ytterligare svensk vuxen som möter upp på plats. Det handlar om olika idrotter 
och dagar under veckan. Kanske passar någon dag bra för dig!

3.  Språkvänner är det många som vill ha. Vill du träffa en person (eller kanske en 
familj)	en	timme	gång	i	veckan	eller	en	gång	varannan	vecka?	Ni	kan	ta	en	fika,	
en promenad eller något annat, vilket betyder både gemenskap och värdefull 
språkträning för den du möter.

4.  Egen idé - kanske har du någon aktivitet eller tanke om hur man kan integrera 
några	av	de	flyktingar	som	bor	i	Oskarström	och	Spenshult?

Om du är intresserad av att bidra till något av ovanstående, eller bara har någon frå-
ga, tveka då inte att höra av dig med frågor.
Tack för ditt engagemang! Andreas Sundelid, flyktingsamordnare 


