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Varje dag föds flickor in i förtryck 

och orättvisor. Det kan vi inte 

acceptera. Flickor ska aldrig  

nekas, kränkas, hotas, utnyttjas 

eller tvingas – bara för att de  

är flickor. Ge en gåva och ta  

ställning för varje människas  

lika värde och makt över  

sitt eget liv.

900 12 23

SwIshA
dIn gåva tIll

TACK!
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När jag skriver detta är det fredagen den 2 november 
– dagen före dubbelhelgen, då det både är ”Alla helgons 
dag” och ”Alla själars dag”.  Nu är det kväll och ute är 
det mörkt. För en stund sedan var jag, precis som oändligt 
många andra, på kyrkogården för att besöka en anhörigs 
grav. Fixa och göra i ordning; Plantera ljung, lägga ner 
någon krans, på något sätt markera övergången mellan 
den ljusa delen av året och den mörka. Som att vi börjar 
”vintra in” med det vi gör. 

Lite längre fram, när julen nalkas, kanske 
vi bäddar in den där planteringsytan framför 
gravstenen med några kvistar granris. Men 
framförallt är det alla dessa ljus som brinner 
på gravarna som gör starkast intryck på mig 
denna kväll. Med sina fladdrande lågor är det 
som att kyrkogårdarna förvandlas till böljande 
hav av ljus. Ljus som tänts till minne av, i sorg 
och saknad över och i tacksamhet för. Kontras-
ten mellan ljus och mörker blir dessutom allra 
tydligast när kvällen lagt sig. 

I bibeln används ”ljus” och ”mörker” ofta 
som symbolspråk för ”liv” och ”död”, samtidigt som en 
brinnande låga antagligen är den starkaste symbolen som 
vi har för att uttrycka hopp. I kvällsmörkret på kyrkogår-
den bland alla brinnande ljus blir det tydligt; När det är 
som mörkast i våra liv påminns vi om hoppet: 
 ”Gud är ljus och inget mörker finns i honom” (1 Joh 1:5)

Vackra minnen över det som en gång var är en rikedom 
att vara tacksam över. Men det som en gång var, kan 
också få oss att fastna - fastna i sorgen och inte komma 
vidare. Kanske för att vi helt enkelt inte kan eller för att vi 
inte tillåter oss. 

Julafton 24/12  
En speciell händelse i Oskarströms kyrka är traditionen 
att spela upp en levande julkrubba tillsammans med 
vår barnänglakör. Kan du tänka dig att vara ängel med 
oss och/eller vill delta i julspelet. Hör av dig till Ida eller 
Ylva. I Oskarströms kyrka bjuds det på glögg och peppar-
kakor i vapenhuset efteråt.  
Oskarströms k:a kl. 10.00
I Enslövs kyrka är det samling vid julkrubban:
Enslöv k:a  kl. 11.00
Välkommen till julbön i Enslövs kyrka.
Enslövs k:a  kl. 16.00
Välkommen till midnattsmässa i  
Kvibille kyrka på julnatten.
Kvibille k:a  kl. 23.30
Juldagen 25/12
Julotta i Enslövs k:a kl. 07.00
Julotta i Oskarströms k:a kl. 07.00
Julotta i Rävinge k:a  kl. 07.00
Gudstjänst i Slättåkra k:a  kl. 11.00
Julgudstjänst i Skavböke kapell kl. 16.00

Välkommen till våra kyrkor i juletid!

Ljuset som brinner i mörkret vill ge oss en riktning och 
hoppet sträcker sig alltid framåt, vill hjälpa oss vidare och 
leda oss igenom. Från mörker till ljus, från död till liv. 
 ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över 

dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram” (Jes 9:2)
Orden förknippar vi med julbudskapet. Profeten Jesaja 

förmedlar Guds löfte till sitt folk i mörka och svåra tider. 
Oftast är det då, i tider av nöd och död, som känslan av 

ensamhet och övergivenhet blir mest påtaglig 
för oss. Texten från Jesaja med löftet från Gud 
kommer vi att läsa även denna jul. Som en 
påminnelse om att Gud infriar sina löften och 
att hoppet inte är tomt, gripet ur luften. Gud 
har blivit människa och kommit till oss i Jesus 
Kristus. Därför vet Gud vad det innebär att vara 
människa, vet vad sorg och glädje innebär. Men 
den stora skillnaden mellan Jesus och Dig och 
mig är att Jesus också är Gud. Tänk på ängelns 
ord till herdarna som låg ute och vaktade sin 
hjord om natten:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 

glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare 
fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren” (Luk 
2:10-11) 
Ordet ”Frälsare” betyder ”räddare”, ”befriare”. Barnet 

som föddes i krubban och dryga trettio år senare gick 
levande ur en grav vill ta oss från mörker och död till ljus 
och liv.
En god och välsignad advent och jul och ett lika gott och 
välsignat nytt år önskar Anders

Annandag jul 26/12
Musikgudstjänst i Enslövs k:a  kl. 15.00
Stilla mässa i Getinge k:a   kl. 16.00
Gudstjänst i Oskarströms k:a  kl. 17.00
Timeout-mässa i Kvibille k:a  kl. 18.00



Gudstjänster i 
våra kyrkor
Söndag 2/12 1 sönd i advent
11.00 Gudstjänst i Getinge. Kyrkokö-

ren. Jan Karlsson, trumpet.
11.00 Mässa i Oskarström. Pontus 

Lindström, trumpet. KYOS.
15.00 Gudstjänst i Enslöv. Enslövskö-

ren. Sennans Brassband.  
Jan Karlsson, trumpetsolo.

16.00 Gudstjänst i Kvibille. Kyrkokö-
ren. Prim- och Oktavkören.  
Sven Carlsson, trumpet.

18.00 Gudstjänst i Skavböke kapell. 
Skavböke kapellkör.  
Jan Karlsson, trumpet.

Söndag 9/12 2 sönd advent
10.00 Mässa i Slättåkra
14.00 Familjegudstjänst i Enslöv.  

Åleds barnkör.
16.00 Luciagudstjänst i Oskarström. 

Mer info, se ”Musik i kyrkan”.
18.00 Stilla mässa i Rävinge.  

Carina L. Bergström, tvärflöjt.

Söndag 16/12 3 sönd i advent
15.00 Musikgudstjänst i Skavböke 

kapell. Mer info, se ”Musik i 
kyrkan”.

16.00 Luciagudstjänst i Kvibille.  
Mer info, se ”Musik i kyrkan”.

17.00 Sinnesrogudtj. i Oskarström.
18.00 Luciagudstjänst i Getinge.  

Mer info, se ”Musik i kyrkan”

Söndag 23/12 4 sönd i advent
10.00 Mässa i Rävinge
11.00 Mässa i Oskarström
16.00 Mässa i Slättåkra
17.00 Mässa i Enslöv

Måndag 24/12 Julafton
10.00 Levande julkrubba i Oskarström
11.00 Krubbgudstjänst i Enslöv
16.00 Julbön i Enslövs. Jens Hallberg, 

solosång.
23.30 Midnattsmässa i Kvibille

Tisdag 25/12 Juldagen
07.00 Julotta i Enslöv. Jan Berntsson, 

solosång.
07.00 Julotta i Oskarströms. Pontus 

Lindström, trumpet. KYOS.
07.00 Julotta i Rävinge. Kyrkokören.
11.00 Julgudstjänst i Slättåkra.  

Anna Norrman, sång.
16.00 Julgudstj. i Skavböke kapell. 

Sångduett och sångtrio.

Onsdag 26/12 Annandag jul
15.00 Musikgudstj. i Enslöv. Mer info, 

se ”Musik i kyrkan”.
16.00 Stilla mässa i Getinge
17.00 Gudstjänst i Oskarström
18.00 Timeout-mässa i Kvibille

Söndag 30/12 Söndag efter jul
10.00 Gudstjänst i Rävinge
11.00 Mässa i Enslöv
16.00 Mässa i Slättåkra
17.00 Musikgudtj. i Oskarström. Mer 

info, se ”Musik i kyrkan”.

Måndag 31/12 Nyårsafton
16.00 Nyårsbön i Kvibille.  

Kyrkokören.
16.00 Nyårsbön i Skavböke kapell. 

Skavböke kapellkör.
18.00 Nyårsbön i Oskarström

Måndag 1/1 Nyårsdagen
15.00 Gudstjänst i Oskarström
16.00 Mässa i Rävinge 
17.00 Mässa i Enslöv
18.00 Gudstjänst i Slättåkra

Söndag 6/1 Trettondedag jul
15.00 Musikgudstjänst i Enslöv. Mer 

info, se ”Musik i kyrkan”.
15.00 Gudstjänst i Slättåkra. Kyrkokören.
17.00 Mässa i Oskarström
18.00 Musikgudstjänst i Getinge.  

Mer info, se ”Musik i kyrkan”.

Söndag 13/1 1 sönd efter trettondedagen
10.00 Mässa i Kvibille
11.00 Gudstjänst i Enslöv
17.00 Sinnesrogudstjänst i Oskarström.
18.00 Stilla mässa i Rävinge

Söndag 20/1 2 sönd efter trettondedagen 
10.00 Gudstjänst i Getinge
11.00 Mässa i Oskarströms
17.00 Mässa i Skavböke kapell
19.00 Mässa i Slättåkra

Söndag 27/1 3 sönd efter trettondedagen
10.00 Gudstjänst i Slättåkra
11.00 Gudstjänst i Enslöv
16.00 Högmässa i Rävinge
17.00 Andrum i Kvibille
17.00 Gudstjänst i Oskarström

Söndag 3/2 Kyndelsmässodagen
10.00 Familjegudstjänst med dopfest i 

Getinge. Mer info, se ”Barn och 
ungdom”

14.00 Familjegudstjänst i Enslöv. 
Åleds barnkör.

16.00 Familjegudstjänst i Kvibille
17.00 Musikgudstj. i Oskarström.  

Musikalisk familjegudstjänst 
med församlingens körer.

Söndag 10/2 5 sönd e. trettondedagen
10.00 Mässa i Slättåkra
11.00 Mässa i Oskarström. Enslövskören.
16.00 Familjegudstjänst i Getinge.  

Mer info, se ”Barn och ungdom”.
17.00 Mässa i Skavböke kapell.  

Skavböke kapellkör.

Söndag 17/2 Septuagesima
10.00 Högmässa i Rävinge
11.00 Mässa i Enslöv. Nya Vänner, 

sång.
17.00 Sinnesrogudstjänst i  

Oskarström.
19.00 Timeout-mässa i Kvibille

Söndag 24/2 Sexagesima
11.00 Gudstjänst i Enslöv
16.00 Gudstjänst i Kvibille
17.00 Mässa i Oskarström
19.00 Stilla mässa i Getinge

Söndag 3/3 Fastlagssöndagen
10.00 Gudstjänst i Slättåkra. KYOS.
11.00 Mässa i Oskarström
14.00 Familjegudstjänst i Enslöv
16.00 Gudstjänst i Rävinge

Äldreboende
Åleds Servicecentrum
Andakt torsdagar kl. 15.00 den 6 dec, 20 
dec, 3 jan, 17 jan, 31 jan, 14 feb och 28 
feb. Måndag den 24 december  
kl. 10.00, Nya Vänner sjunger.

Söndagscafé välkommen kl. 14.30 för 
en pratstund och en kopp kaffe den 27 
jan och 3 mars.

Begonian i Getinge
kl. 14.30 tisdagarna 11 dec (mässa),  
8 jan (gudstjänst),  
5 feb (mässa) och 5 mars (gudstjänst). 
Kaffeservering 20:-

Mossen i Oskarström
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar 
kl. 14.00: 6 dec med Luciabesök, 3 jan, 
7 feb och 7 mars. 
Kaffeservering 20:-

Oskarströms äldreboende
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 14.00. 
Läsarstund och eftermiddagskaffe i 
matsalen kl. 14.30–16.00. Höstens sista 
träff är den 7 dec. Våren första träff är 
den 11 jan, därefter varannan  
fredag ojämn vecka.



   
Musik i kyrkan
Enslövs kyrka
8 dec kl. 17.00 Adventskonsert. Halmstads kammarkör 

under ledning av Mats Reuter.
26 dec kl. 15.00 Julens sånger. Enslövskören. Charlotte 

Polson, saxofon.
6 jan kl. 15.00 Nya Vänner, sång. Efteråt serverar Ens-

lövs kyrkliga syförening kyrkkaffe i församlings-
hemmet.

Skavböke kapell
16 dec kl. 15.00 Julens sånger. Skavböke kapellkör sjung-

er. Solo- och duettsång. Skavböke kyrkliga syför-
ening serverar glögg utanför kapellet. 

Getinge kyrka
16 dec  kl. 18.00 Luciagudstjänst. Traditi-

onsenligt Luciatåg med levande ljus. 
Barnkörer, Ungdomskör och Kyrko-
kören medverkar.

6 jan kl. 18.00 Musikgudstjänst. Avsluta 
julhelgen med en mysig musikgudstjänst med 
massor av julmusik framfört av Getinge-Rävinge 
kyrkokör.

10 feb 16.00 Musikal. Under familjegudstjänsten fram-
förs musikalen ”Varmisar och Kalla kårar” av 
Karin Runow. Mer info, se ”Barn och Ungdom”. 

Oskarströms kyrka
9 dec kl. 16.00 Luciagudstjänst. Barnkörena medverkar 

samt ungdomar från Österledsskolans Luciatåg. 
Efteråt julfest i församlingshemmet. Anmälan till 
Ylva och Ida.

11 dec kl. 14.00 Julen vi minns. En julgudstjänst med 
Tanja Hordiichuk från Ukraina som spelar på sin 
bandura och sjunger julsånger. Efteråt Luciatåg 
och kaffe i församlingshemmet.

30 dec kl. 17.00 Julmusik med Tongivarna. Gruppen   
består av fyra tjejer som sjunger tillsammans med 
en kompgrupp som spelar på olika instrument. 
Kvällen fylls av 
traditionella jul-
sånger och ibland 
hjälps vi åt att 
sjunga med. 

3 feb kl. 17.00 Det lilla 
ljus jag har. Mu-
sikgudstjänst för 
hela familjen med många ljus och församlingens 
körer.

Kvibille kyrka
15 dec kl. 16.00 Sjung in julen. Vi sjunger julsånger 

och önskepsalmer. Kyrkokören och Anna-Karin 
Emanuelsson Rosén, flöjt. Benjamin Palm, cello. 
Malte Rosén, cello.

16 dec kl. 16.00 Luciagudstjänst. Luciatåg av Prim- och 
Oktavkören. Efteråt julfest i församlingshemmet. 

Öppet hus/Café
Enslövs församlingshem
Torsdagar kl. 14.00
13 dec Minns du julen förr? Bengt-Göte Bengtsson. Ett
 program om halländskt julfirande med sång, 
 musik, berättelser, humor och allvar.

Getinge församlingshem
Onsdagar kl. 14.00–15.30. Kaffeservering 20 kr. Andakt.
15 jan Glimtar från utlandskyrkan” med Söndrumspräs-

ten Olof Ohlsson.
29 jan Önskepsalmen med Ulrika Ekengren och Michael 

Franzén.
12 feb Vad gör sjukhuskyrkan? Anders Pihl, sjukhus-

präst, berättar.
26 feb Da Capo. Ett program med låtar från 30–40-talet. 

Per Öjerklint berättar om den tidens sång och 
musik och visar filmsnuttar från åren 1932–1942 
med kända sånger och artister.

Kvibille församlingshem
Onsdagar kl. 14.00–15.30
12 dec Adventsfika för barn och
 vuxna. Barnkörerna lussar.
6 feb Öppet hus. Musikquiz med
 Bengt-Olof Persson och
 Helena Palm.
6 mars Trivselträff

Oskarströms församlingshem
Tisdagar kl. 14.00–15.30
11 dec Julen vi minns. För alla daglediga, boende på 

Mossen och Oskarströms äldreboende.
29 jan Ett stycke halland ur ett kvinnoperspektiv. 

Ann-Margret Svensson berättar om tre generatio-
ner landsbygdskvinnor utifrån Astrid Petterssons 
författarskap.

26 feb Ingrid och Jan Karlsson visar bilder och berättar 
om resan till Kenya.

Slättåkra församlingshem
Torsdagar kl. 14.00–15.30
5 dec Adventsfika för barn och vuxna. Lucia.
16 jan Öppet hus. Dan Hagung berättar om 
 Martin Luther, ”Muntergök” – ”Dysterkvist”.
30 jan Trivselträff
13 feb Trivselträff
27 feb Öppet hus. Annies Drängar  
 sjunger och spelar.
13 mars Trivselträff

Foto: Jenny Lorick



Julmarknad i 
Getinge
Håll utkik efter Svenska kyr-
kan på julmarknaden i Getinge 
lördag 1 dec och ta del av 
julens glada budskap!  
Titta in i vår julkrubba utanför 
Hembygdsgården kl. 14.00–16.00. Kyrkans barnkörer 
sjunger julsånger kl. 16.00. 

Missa inte heller den musikaliska julunderhållningen på 
MB-huset kl. 17.15 med framträdanden av bygdens barn 
och ungdomar, där kyrkans ungdomskör medverkar.

Sy! Sticka! Hantverka!
Enslövs kyrkliga syförening
träffas i Enslövs församlingshem. Vårens träffar är 13 feb 
och 13 mars. Info Lena Larsson 035-393 44

Skavböke kyrkliga syförening
träffas i Skavböke kl. 19.00.  
Vårens första träffar är 15 jan och 19 feb.  
Info Anette Palm Pettersson 035-640 20

Oskarströms Stick- och virk
träffas i församlingshemmet kl. 14.00–16.00 tors dagar 
ojämna veckor. Höstens sista träff är 6 dec och vårens 
första träff är 17 jan. 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. Höstens sista träff är 12 dec och vårens för-
sta träff är 9 jan. Välkommen till en stunds gemenskap! 
Info Kicki Rönn

Kvibille Stick- och hantverksgrupp
träffas i församlingshemmet kl. 10.00 tisdagar jämna 
veckor. Höstens sista träff är den 11 dec. Vårens första 
träff är 22 jan. Vi stickar kläder som lämnas till Erikshjäl-
pen 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

Frukost för män
Du man som ofta äter frukos-
ten ensam är välkommen till en 
stunds gemenskap i Oskarströms 
församlingshem. 

Gröt, ägg, sill och lite annat smått och gott dukas upp. 
Vi träffas  kl. 09.00 den 1 dec, 26 jan och 23 feb.  
Pris 30:-  
Anmäl senast torsdagen före frukostlördagen till Kicki Rönn.

Jullunch - julbord
Jullunch tisdag 4 dec kl. 13.30
i Getinge församlingshem. 
Pris 100:- Anmälan före den 27 nov 
till Ingela B. 035-540 57.

Församlingskväll, tisdag 4 dec  
kl. 18.30 i Oskarströms försam-
lingshem.  
Kvällen inleds med  föreläs ningen 
“Indien–Djungelbokens värld“ av 
Ingmar Skogar och avslutas med julbord.  
Pris 150:- Begränsat antal platser.
Anmälan Kicki Rönn 12–30 nov.

Välkommen på lunch
Daglediglunch i Enslöv
Enslövs församlingshem, onsdagar udda veckor.  
Kl. 12.30 följande dagar: 
5 dec Jullunch  
30 jan Lax 
13 feb Soppa 
27 feb Köttfärs 
13 mars Ej klart.
Kostnad 50:-. Jullunchen kostar 150:-  
Anmälan senast måndagen före respek tive
lunch till Elisabeth Johansson.

Sopplunch i Kvibille
Kvibille församlingshem kl. 12.00
onsdagarna 19 dec, 23 jan och 20 feb.
Ingen anmälan. Info Kicki Rönn

Loppis
9 mars kl. 10.00–12.00 i Oskarströms församlings-
hem. Vi tar emot loppisprylar vardagar 11/2 t.o.m. 8/3 
kl. 09.00–12.00 eller efter överenskommelse med Kicki 
Rönn. OBS! Ej möbler och kläder.

16 mars kl. 13.00–14.30 i Enslövs församlingshem. 
Välkommen att lämna in loppisprylar och kläder 13–14 
mars, kl. 08.00–19.00.
Till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete, ”Låt 
fler få fylla fem”. Kläderna skänks till Emmaus Björkå.

Tack alla ni  
som skänkt och lämnat bidrag till Världens 
Barn! Totalt samlade pastoratet in 7.762:-
som bidrog till den lyckade Folkmusikmäs-
san i Getinge kyrka på vår pasto-
ratsdag. Tack alla körsångare i vårt 
pastorat, alla musiker och alla  
besökare, som fyllde kyrkan.

Foto Elvira Tufvesson



Barn- och ungdomsgrupper
Grupperna startar v. 3 om inget annant anges med uppehåll för loven. 
Alla grupper är gratis. Välkommen!

Enslöv
Familjegudstjänst 9 dec
Levande julkrubba kl. 14.00 för alla små och stora. Barn-
grupperna och Åleds barnkör medverkar. Efteråt julfest i 
församlingshemmet med besök av tomten.  
Anmälan till Yvonne Andersson.

Visning av julkrubban v. 50–51
Under v. 50–51 erbjuds visning av julkrubban. Vi berättar 
om och visar julens händelser. Speciellt inbjudna är alla 
förskolor i Enslöv. Önskar du visning?  
Hör av dig till Yvonne Andersson.

Dopänglar 3 feb
Söndag 3 februari kl. 14.00 är det 
Gudstjänst för små och stora. Då 
delar vi ut dopänglar till de barn 
som döpts under det gångna året. 
Du minns säkert att ditt barn fick en 
dopängel vid dopgudstjänsten. Den 
hängdes upp i dopträdet och nu är det 
dags att ta den med sig hem. Efteråt 
bjuder vi på doptårta i kyrkan. 
Anmälan till Yvonne Andersson.

Barngrupperna i Enslöv
Utställning av bilder med temat ”Skapelsen” från familje-
gudstjänsten i Enslöv 14 okt.

Oskarström
Julstuga 14 dec
Välkomna till en mysig fredagsefter-
middag för hela familjen. Pyssel och 
julmys för alla åldrar. Öppet 16.00–
19.30 i församlingshemmet.
Kostnad: 20 kr/person, alternativt 
100/familj.
I kostnaden ingår fika, mat och lättare 
pyssel. De lite större pysslen kostar 
extra.

Slättåkra-Kvibille
Den 21 okt framförde Prim- och Oktavkören en höstmu-
sikal av Lotta Bengtsson i Kvibille kyrka. Tjugofem barn 
medverkade. I musikalen åkte de buss och träffade på två 
tanter. Det blåste upp till regn och åska. Barnen dansade  
färgdans med sjalar och regndans med paraplyer. Musika-
len avslutades med att barnen åkte iväg med en färgglad 
buss. Efteråt var det familjedag i församlingshemmet med 
korv och bröd samt lövtryck.

Getinge-Rävinge
Dopfest 3 februari
På kyndelsmässodagen kl. 10.00  har vi Dopfest för alla i 
Getinge kyrka. Vi har en kort andakt med sångstund och 
tänder ljus. Speciellt inbjudna är de som döpts under det 
gångna året. De får möjlighet att hämta sin dopduva som 
hängdes upp i samband med dopet.  
Efteråt har vi tårtkalas i kyrkan. Välkommen!

Musikal 10 februari
Under familjegudstjänsten kl. 16.00 framförs musika-
len ”Varmisar och Kalla kårar” av Karin Runow. Det 
är Juvelerna och Briljanterna som agerar och sjunger i 
denna musikal som handlar om att man ska dela med sig 
av goda gärningar för då blir de bara fler: Kärleken mot 
medmänniskorna gör att de i sin tur mår bra och visar 
kärlek mot någon annan. En kedjereaktion utan ände!

Ungdomskörens kaktest
I fikapausen på körövningarna testar och betygsätter 
Ungdomskören i Getinge olika kakor. Förra terminen 
testade vi glutenfria kakor. Vinnare blev 
Sempers Wafer Bites Chocolate med 4,92 
av 5 möjliga poäng. Nu testar vi Balleri-
na- och Singoallakex. Kolla gärna in oss 
på Instagram,  getingeungdomskor, för att 
följa testet.

Foto Yvonne Andersson

Bild Mikael Isaksson

Foto Helena Palm och Pernilla Nyberg

Foto Elvira Tufvesson



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!
Är det något du undrar över? Tveka inte att höra av dig 
till Andreas Sundelid.
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!

Förutom att vara med ibland eller ofta i någon av 
ovanstående grupper, så kan du konkret hjälpa genom 
att skänka kläder, skor, husgeråd och mycket annat som 
asylsökande och nyanlända kan få del av i Röda Korsets 
förråd i Oskarström. Lämna in i församlingshemmet i 
Oskarström, som har öppet varje vardag minst kl.08.00–
16.00, ofta tidigare och senare än så. Ring 035-19 24 00 
om du vill vara säker på att någon är där. 

Oskarström (i församlingshemmet när inte annat anges)
Måndagar
kl.18.00–19.30 Språkcafé i Björnstorpskyrkan.
Tisdagar
kl. 09.00–11.30 Öppen förskola med ledare som pratar 
svenska, arabiska och persiska.
kl.18.00–19.30 Fika och samtal om hälsa, kulturskillna-
der med mera, även dans och avslappningsövningar hinns 
med.
Onsdagar
kl.17.00–18.30 Badminton för både barn och vuxna, rack 
och bollar finns att låna. 
Fredagar
kl.18.00–20.00 Kvinnogrupp med svenskundervisning, 
samtal och fika.
Lördagar
kl.12.30–15.00 Grupp för barn och familjer, undervisning 
i arabiska och svenska, pyssel och lek.

Spenshult
Måndagar
kl.14.00–16.00 Kvinnogrupp med språkcafé, samhälls-
kunskap och fika, i Öhrsviksalen.
Tisdagar
kl.13.00–17.00 Mötesplatsen i Hus 2 med matlagning, 
samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med 
myndighetskontakter och läxor.
Onsdagar
kl.19.00–20.30 Språkcafé i Öhrsviksalen.
Torsdagar
kl.13.00–17.00 Mötesplatsen i Hus 2 med matlagning, 
samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med 
myndighetskontakter och läxor.
Lördagar
kl.15.00–17.00 FIFA 19 och andra dataspel, men även an-
dra typer av spel och fika, för barn och ungdomar i Hus 2.

Gör så här: 

• Gå in på svenskakyrkan.se/gavoshop 

• Klicka i vad du vill ge och antal gåvor 

• Gå till kassan – välj dina gåvobevis 

•  Betala med betalkort eller internetbank.  
Församlingar och företag kan välja faktura.

Allt du köper i Svenska kyrkans gåvoshop förändrar människors liv.  
Välj mellan flera riktigt viktiga gåvor att ge bort. Här finns något för 
alla och du får fina gåvo bevis att ge bort.

hygienpaket  75 kr

Barnhälsa 390 kr
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Preventivmedelsrådgivning 200 kr

Fritidsaktivitet 255 kr

ge  riktigt viktiga 
 julklappar



Kontaktuppgifter
Getinge-Oskarströms pastorat  035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström, www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom
Expedition mån,tis, tors och fre 09.00–12.00, onsdagar 13.00–16.00 för bokning av lokaler, dop, 
vigslar m.m.

Präster
Anders Carlwe Oskarström anders.carlwe@ svenskakyrkan.se 035-19 24 21 
Michael Franzén Slättåkra-Kvibille michael.franzen@ svenskakyrkan.se 035-19 24 31 
Mikael Isaksson Enslöv föräldrarledig
Vakant Getinge-Rävinge  035-19 24 41

Församlingsvärdar
Elisabeth Johansson  elisabeth.n.johansson@ svenskakyrkan.se 035-19 24 14
Åsa Stockenberg   035-19 24 04

Kyrkomusiker
Ulrika Ekengren Getinge-Rävinge/Oskarström ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se  035-19 24 44
Birgitta Eliasson Enslöv birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se 035-19 24 12
Ylva Ericsson Oskarström ylva.ericsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 22
Helena Palm Slättåkra-Kvibille helena.palm@svenskakyrkan.se 035-19 24 32
Elvira Tufvesson Getinge-Rävinge elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se 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
Lena Wigh Fransson Enslöv lena.w.fransson@svenskakyrkans.se
Yvonne Andersson Enslöv yvonne.m.andersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 13
Veronica Gunnarsson Oskarström veronica.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Karin Norrman Kvibille karin.norrman@svenskakyrkan.se 035-19 24 33
Diakoni
Kicki Rönn Oskarström kicki.ronn@svenskakyrkan.se 035-19 24 24
Andreas Sundelid Enslöv andreas.sundelid@svenskakyrkan.se 035-19 24 25
Flyktingresurs 
Lina Andersson  lina.k.andersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 28
Katarina Hultstrand  katarina.hultstrand@svenskakyrkan.se  0762 93 31 34

Vaktmästare
Agneta Johansson Getinge–Rävinge agneta.eva.johansson@svenskakyrkan.se035-19 24 45
Jonas Sundvall Getinge–Rävinge jonas.sundvall@svenskakyrkan.se 035-19 24 46
Karin Persson Enslöv karin.e.persson@svenskakyrkans.se 035-19 24 16
Kia Persson Slättåkra kia.persson@svenskakyrkan.se 035-19 24 35 
Lars Mortensen Oskarström lars.mortensen@svenskakyrkan.se 035-19 24 27
Mats Eliasson Enslöv mats.r.eliasson@svenskakyrkan.se 035-19 24 15
Michael Enfors Slättåkra/Oskarström michael.enfors@svenskakyrkan.se 035-19 24 29 
Mikael Pettersson Skavböke mikael.b.pettersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 17
Mikael Jönsson Kvibille mikael.n.jonsson@svenskakyrkan.se 035-19 24 34 
Mikael Årnell 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

Lördagsdop
Nu finns det möjlighet till dop varje lör-

dag kl. 13.00 i en kyrka eller ett kapell 
i  pastoratet. Kontakta expeditionen för 

mer information.

Följ oss på facebook
Slättåkra-Kvibille församling

Oskarströms församling 
Getinge-Rävinge församling  

Barnverksamheten i Enslövs församling

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

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 el-
ler 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.

Julklappsprojektet 2 dec–16 dec
Projektet startade som flera separata välgörenhetspro-
jekt som nu har blivit ett samarbetsprojekt, både större 
och bättre. Julklappsprojektet drivs genom ett samarbe-
te mellan flera företag, föreningar och organisationer i 
Halmstad, däribland JCI Halmstad, Clarion Collection 
Hotel Norre Port, Röda Korset, Halmstads Studentkår och 
KRIS. Med hjälp från många organisationer, företag och 
generösa privatpersoner samlar vi in julklappar till barn 
och ungdomar (0–18 år) som behöver lite extra omtanke. 

Gåvorna fördelas och delas ut i 
samarbete med bl.a. Socialförvaltning-
en, Ekonomiskt bistånd, Röda Korset, 
Svenska kyrkan och KRIS.

För varje gåva som samlas in skänks 
ytterligare 10 kr till UNICEF från  
Nordic Choice Hotels.
Tillsammans vill ge fler barn och 
unga en bättre jul.
Mer info www.julklappsprojeket.se

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 samhälls information. Ansvarig utgivare Anders Carlwe.


