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Getinge-Oskarströms pastorat

Hälsning
Jag skriver till dig som läser detta. Jag 
skriver till dig som ofta firar gudstjänst 
och som vill se i församlingsbladet när 
gudstjänsten i kyrkan äger rum. Jag skri-
ver till dig som tycker att du är färdig 
med kyrkan. Jag skriver till dig som är 
nyfiken på Jesus. Jag skriver till dig som 
sitter hemma vid köksbordet och ber. Var 
du än befinner dig i din livssituation, får 
du en HÄLSNING från mig och du får 
en HÄLSNING från Gud!

I slutet av breven i Nya Testamentet 
finns HÄLSNINGAR. De är roliga att 
läsa. Guds Ord i Bibeln blir insatt i ett 
mycket vardagligt och personligt sam-
manhang. En del får trösteord. En del får 
förmaningar. En del får förhållningsor-
der. En del får uppdrag. En del får bara 
hälsningar. 

I Guds Ord får du en hälsning från 
Gud. Han vill ha med dig i sin gemen-

skap. Hans hälsning är tydlig. Den heter 
JESUS KRISTUS. Tag emot honom! 
Han är Guds utsträckta hand, som du får 
gripa tag i. Och när du 
säger ”Ja” till honom, 
håller han fast vid dig, 
så att du inte kommer 
vilse i livet, utan når 
fram till målet som 
väntar. 

Nu ska jag citera ur 3:e Johannesbre-
vet, där aposteln Johannes skriver: 
 ”Jag hade mycket mer att säga dig, 

men jag vill inte göra det med bläck 
och penna. Jag hoppas snart få träf-
fa dig och då får vi talas vid direkt. 
Frid vare med dig. Vännerna hälsar 
till dig. Hälsa till vännerna, var och 
en personligen.”

Allt gott!
önskar 
Bengt Ådahl, präst i Slättåkra-Kvibille

Personalnytt
Vi tackar Bengt 
Ådahl för hans 
arbete i Slätt-
åkra-Kvibille för-
samling. Han bör-
jade sin tjänst som 
kyrkoherde 1986. I 
februari går Bengt i 
pension. Ett varmt 

tack för ditt arbete som du har lagt ner 
i församlingen och i pastoratet.

Vi tackar Lotta 
Eliasson som valt 
att avsluta sin 
tjänst som försam-
lingspedagog i Ge-
tinge och Rävinge. 
Vi önskar henne 
lycka till.

Lina Andersson 
arbetar som flyk-
tingsamordnare i 
pastoratet. 

Julafton 24/12 samling vid julkrubban 
i pastoratets kyrkor
Välkommen på julaftons förmiddag att 
uppleva julens glada budskap! Då har 
vi en enkel gudstjänst för alla åldrar. 
Julevangeliet berättas och julkrubban 
ställs i ordning. Vi sjunger julsånger och 
de härliga julpsalmerna tillsammans.

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 Kicki och 
Veronica. I Oskarströms kyrka bjuds det 
på glögg och pepparkakor i vapenhuset 
efteråt. Oskarströms k:a kl. 10.00
I Enslöv och Slättåkras kyrkor är det 
samling vid julkrubban:
Enslöv k:a  kl. 11.00
Slättåkra k:a  kl. 11.00

Välkommen till julbön i Enslövs kyrka.
Enslövs k:a  kl. 16.00

Välkommen till midnattsmässa i 
Kvibille och Oskarströms kyrkor på 
julnatten.
Kvibille k:a  kl. 23.30
Oskarströms k:a kl. 23.30

Välkommen till våra kyrkor i juletid!

Juldagen 25/12
Julotta i Enslövs k:a  kl. 07.00
Julotta i Rävinge k:a  kl. 07.00
Juldagsmässa i Slättåkra k:a  kl. 11.00
Högmässa i Oskarströms k:a  kl. 11.00
Julgudstjänst i Skavböke kapell kl. 16.00

Annandag jul 26/12
Gudstjänst i Kvibille k:a  kl. 09.30
Högmässa i Oskarströms k:a  kl. 09.30
Gudstjänst i Geinge k:a  kl. 11.00
Musikgudstjänst i Enslövs k:a  kl. 16.00

Getinge-Oskarströms pastorat 
Björkallén 1 
313 33 Oskarström
växel 035-19 24 00 
svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom 
Bilder Mikael Årnell och IKON Svens-
ka kyrkan. 
Församlingsbladet ges ut av Ge-
tinge-Oskarströms pastorat och distribu-
eras som samhälls information. 
Ansvarig utgivare Arne Andersson.

Pastoratets aktiviteter, såsom öppet hus, 
musikkvällar m.m, arrangeras i samarbe-
te med

Katarina Hult-
strand arbetar 
som flyktingsam-
ordnare i pasto-
ratet. 



Vad är diakoni?
Svenska kyrkans sociala 
arbete kallas diakoni. 
Ordet kommer från 
grekiskan och betyder tjänande. 
Bakgrunden till all kristen diakoni är 
– Jesu tjänande, han som till och med 
offrade sitt liv för oss andra. 

När Jesus botade sjuka eller gjorde 
andra under var gärningarna inte bara ett 
tjänande. Han ville också visa på att Gud 
älskade människorna. Det fanns alltså ett 
budskap i tjänandet.

Inom diakonin ser vi det på samma 
sätt. Vi hjälper människor, inte bara med 
en matkasse, som sällskap till socialen 
eller andra myndigheter. Det vi försöker 
göra är att se människan bakom attity-
den och uppträdandet. Vi strävar efter att 
lyssna till vad personen egentligen säger 
och försöker sätta oss in i vilken situa-
tion personen befinner sig i. Diakoner 
arbetar under tystnadsplikt och för inga 
journaler. 

I en persons kontakt med myndigheter 
kan vi ibland, med bara vår närvaro, få 
till ett bättre möte än om personen går 
dit själv. Vi får vara redskap och med-
människa samtidigt.

Vi kan vara ett bollplank när 
människor befinner sig i en svår situa-
tion. I samband med dödsfall i familjen 
får vi ibland finnas med under en lång 

tid i en persons liv, för att sedan lämna 
och låta honom eller henne gå vidare på 
egen hand. Ansvaret för människors väl 
och ve ligger i dag ofta på samhällsnivå.

Vi besöker äldre och sjuka samt sam-
talar med enskilda personer om livets 
glädje och besvär. 

Mer av en diakons arbete: sopplunch, 
hembesök, trivselträff, nattcafé, sjuk-
huskyrka, skolsamverkan, gudstjänst, 
nattvard, förbön, pilgrimsvandring, 
grupper, sorg, relationsproblem, ekono-
miskt bistånd, utbildning, existentiella 
frågor, samverkan med myndigheter och 
andra organisationer, namninsamling, 
manifestationer m.m.
Ursula Björck, diakon

Var behövs vi? 
Runt om i vårt land gör lokala för-
samlingar och pastorat inom Svenska 
kyrkan en kartläggning av diakonala 
behov i sin bygd. Syftet är att iden-
tifiera utsatta grupper genom att 
intervjua viktiga aktörer som i sina 
verksamheter möter människor i olika 
åldrar och olika livssituationer.

Ett annat sätt att beskriva vad den här 
kartläggningen handlar om är att det är 
en slags omvärldsanalys, för att bättre 
förstå hur man som kyrka ska arbeta 
diakonalt/socialt, i samverkan med andra 
goda krafter i samhället.

Just detta pågår nu här i Getinge-Os-
karströms pastorat, vilket innebär att 
jag åker runt och intervjuar i Getinge, 
Slättåkra, Kvibille, Oskarström, Sennan 
och Åled. 

De som intervjuas är människor som  
gör värdefulla sociala insatser. Det kan 
vara alltifrån personal på förskolor, 
skolor, i hemtjänst och matbutiker, till 

ledare inom föreningslivet och näringsli-
vet – för att nämna några.

I december ska intervjuerna samman-
ställas och även kompletteras med olika 
slags statistik för respektive ort. För-
hoppningen och tron är att den färdiga 
kartläggningen sedan ska bli ett värde-
fullt underlag när pastoratet ska utfor-
ma sitt framtida diakonala och sociala 
arbete.

Stort tack till er alla som redan har bli-
vit intervjuade eller kommer att bli det.

Och har du ännu inte fått förfrågan 
om att bli intervjuad, men tycker att det 
skulle vara värdefullt att få bli det – tve-
ka då inte att höra av dig! 

För är det något man lär sig genom att 
sitta och lyssna i de här intervjuerna, så 
är det att det pågår viktiga insatser hela 
tiden och överallt, och att det är fantas-
tiskt mycket man inte känner till ens om 
sin egen hembygd!
Andreas Sundelid, flyktingsamordnare

Redan nu kan jag konstatera två 
saker

1. Det görs en massa gott socialt 
arbete för människor i alla åldrar i 
vår bygd, och det är en förmån att 
få lyssna in er som lägger myck-
et tid och energi på att göra era 
samhällen till levande och goda 
mötesplatser.

2. Kyrkan vill ännu mer lyssna in er 
som känner bygden och invånarna 
väl, för att se hur man kan för-
djupa samarbetet där det kanske 
redan finns, och även kunna hitta 
nya goda kontaktytor. 

Andreas Sundelid

Diakonens sätt att se på sitt arbete

Jag kommer inte...

...med min tro för att övertyga dig, jag 
kommer för att dela ditt tvivel. 

...full av styrka för att lyfta dig mot 
skyn, jag kommer i min svaghet så 
att jag kan vara med dig. 

...med någon rikedom för att mätta 
dina begär, jag kommer fattig så att 
vi kan berika varandra.

...för att styra dig med reglers ok, jag 
kommer av längtan att ge dig din 
frihet.

...för att trampa på din skörhet, jag 
kommer varsamt för att du inte ska 
gå sönder och ge upp.

...med buller och bång i en skränande 
hop, jag kommer ensam så att du 
kan göra dig hörd.

...av tvång eller för att vinna ryktbar-
het, jag kommer ur min egen frihet 
för att tjäna i glädje.

...med tvång när du vill vara ifred, 
jag kommer då din blick är tom och 
natten blivit alldeles för mörk.



Enslövs församling
Händer i församlingen

Åleds Servicecentrum
Andakt
På följande torsdagar kl. 15.00
7 dec, 24 dec (kl. 10.00 Julbön sång av 
Nya vänner), 4 jan, 18 jan, 1 feb, 15 feb, 
1 mars, 15 mars och 29 mars.

Söndagscafé 
Välkommen för en pratstund och en 
kopp kaffe, den 28 januari kl. 14.30.

Gudstjänster
Tjänstgörande präst: se hemsidan eller 
Hallandsposten.
December
3/12 1 sönd i advent
 15.00 Gudstjänst i Enlövs k:a. 

Enslövskören och brassmusiker.
 18.00 Gudstjänst i Skavböke ka-

pell. Kapellkören och sångduett. 
9/12 Lördag
17.00  Adventskonsert i Enslövs k:a. 

Halmstads kammarkör under 
ledning av Mats Reuter.

10/12 2 sönd i advent
 14.00 Familjegudstjänst i Enslövs 

k:a. Se ”Händer i församlingen”
17/12  3 sönd i advent
 11.00 Högmässa i Enlövs k:a. 
 16.00 Musikgudstjänst i Skavbö-

ke kapell. Julens sånger, kapell-
kör, solo- och duettsång. Syfören-
ingen bjuder på adventsfika.

24/12 4 sönd i advent. Julafton
 11.00 Samling vid julkrubban i 

Enslövs k:a.
 16.00 Julbön i Enslövs k:a. Ida 

Johansson, solosång.
25/12  Juldagen
 07.00 Julotta i Enslövs k:a. Sångtrio.
 16.00 Julgudstjänst i Skavböke 

kapell. Sångkvartett.
26/12 Annandag jul
 16.00 Musikgudstjänst i Enslövs 

k:a. Julens sånger. Enslövskören. 
Sångtrio. Charlotte Polson, saxofon.

31/12  Nyårsafton
 16.00 Nyårsbön i Skavböke ka-

pell. Kapellkören.

Januari
1/1  Nyårsdagen
 18.00 Gudstjänst i Enslövs k:a.
6/1  Trettondedag jul
 15.00 Musikgudstjänst i Enslövs 

k:a. Nya vänner, sång. Se ”Hän-
der i församlingen”.

7/1 1 sönd efter trettondedagen
 11.00 Högmässa i Enslövs k:a
14/1 2 sönd efter trettondedagen
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a
 17.00 Musikgudstjänst i Skavbö-

ke kapell. Sångkvartett.
21/1 3 sönd efter trettondedagen 
 18.00 Rastplats i Enslövs k:a. 

Mikael Isaksson, sång och gitarr.
28/1 Septuagesima
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a.

Februari
4/2  Kyndelsmässodagen
 14.00 Gudstjänst med små och 

stora. Enslövs k:a. Åleds barnkör. 
Se ”Händer i församlingen”.

 17.00 Kvällmässa i Skavböke 
kapell. Kapellkören.

11/2 Fastlagssöndagen
 11.00 Högmässa i Enslövs k:a. 

Enslövskören.

18/2 1 sönd i fastan
 11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 

Nya Vänner.
 17.00 Frälsarkransmässa i Skav-

böke kapell.
25/2 2 sönd i fastan
 18.00 Rastplats i Enslövs k:a. 

Barbro Persson, dragspel och 
allsångsledning.

Mars
4/3 3 sönd i fastan
 11.00 Högmässa i Enslöv k:a.
 17.00 Musikgudstjänst i Skav-

böke kapell. Populära psalmer. 
Kapellkören.

Café Enslöv
Höstens sista café är den 14 dec. Drag-
spelsklubben medverkar. Välkommen 
till Enslövs församlingshem kl. 14.00. 
Vårens första café är den 21 feb.

Dagledigluncher
Lunch för alla daglediga i församlings-
hemmet onsdagar udda veckor kl. 12.30:
6 dec Jullunch (OBS! 120:-)
31 jan Pyttipanna
14 feb Gulaschsoppa o efterrätt
28 feb Mandelfisk
Kostnad 50:-/gång. 
Anmälan senast måndag 
före respektive lunch till 
Elisabeth Johansson.

Terminsstart 2018
Barnverksamheten startar igen vecka 4. 
Välkommen tillbaka! 
Frågor, Lena Wigh Fransson.

Gilla oss på Facebook:
Barnverksamhet i Enslövs 
församling/Åled

Familjegudstjänst 10 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 Lena Wigh Fransson 

Visning av julkrubban v. 50–51
Under v. 50–51 erbjuds visning av jul-
krubban. Vi berättar om och visar julens 
händelser. Speciellt inbjudna är alla 
förskolor i Enslöv. Önskar du visning? 
Hör av dig till Lena Wigh Fransson.

Trettondedag jul 6 jan
Enslövs kyrkliga syförening bjuder på 
kyrkkaffe i församlingshemmet efter 
gudstjänsten.

Rastplats 21 jan och 25 feb
Rastplats är en enkel gudstjänstform 
som vill ge ro för själen. Med musik, 
stillhet och bön tar vi en rast mitt i livet. 
Välkommen!

Dopänglar 4 feb
Söndagen den 4 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 dopguds-
tjänsten. 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 Lena 
Wigh Fransson. Bild Mikael Isaksson

Insamling 7–8 mars till Loppis
Välkommen att lämna in loppisprylar och 
kläder den 7–8 mars, kl. 08.00–17.00.
Loppisen är den 10 mars kl. 13.00–14.30 
i församlingshemmet. Intäkterna till för-
mån för Svenska kyrkans internationella 
arbete, ”Låt fler få fylla fem”.
Kläderna skänks till Emmaus Björkå.

Enslövs kyrkliga syförening
träffas och har årsmöte kl. 14.00 i Ens-
lövs församlingshem den 14 februari.
Inga Larsson 035-615 15.

Skavböke kyrkliga syförening
träffas kl. 19.00 följande tisdagar:
16 januari och 20 februari.
Anette Palm Pettersson 035-640 20.

Gravstenssäkring
sker under hösten och vintern på Enslövs 
kyrkogård. Har du frågor, kontakta 
Karin Persson eller Mats Eliasson



Getinge-Rävinge församling
Händer i församlingen

Begonian i Getinge
12 dec kl. 14.30 Adventsgudstjänst
9 jan kl. 14.30  Mässa
6 feb kl. 14.30 Gudstjänst
6 mars kl. 14.30 Mässa
Kaffeservering 20:-

Öppet hus
i församlingshemmet tisdagar kl. 14.00–
16.00. Fika (20 kr) och andakt.
- 5 dec kl. 12.30 (OBS! tiden) Jullunch 

till självkostnadspris. Sånger och lekar. 
Anmälan skyndsamt till Daniel Björck.

- 16 jan Vi sjunger sånger och psalmer ur 
julens sångskatt med Ulrika Ekengren.

- 30 jan Vi möter vår nye kyrkoherde 
Anders Carlwe.

- 13 feb ”Bruttonationallycka” i 
Bhutan. Bildföreläsning av Margareta 
Ivarsson, föreläsare och inspiratör från 
Varberg.

- 27 feb program ej fastställt.

Julspel 2 dec kl. 16.00
På julmarknad vid hembygdsgården i 
Getinge kan du 
lyssna till ett kort 
julspel som barn- 
och ungdomskö-
rerna framför.

Luciatåg 10 dec kl. 16.00
Traditionsenligt Luciatåg med levande 
ljus blir det även i år i Getinge kyrka. 
Kyrkans alla körer medverkar: Juveler-
na, Briljanterna, ungdomskören och kyr-
kokören. Vi har begränsat med platser i 
kyrkan så när det är fullt måste vi säga 
stopp. Kom i tid! Insläpp från kl. 15.30.

Julkonsert 17 dec kl. 18.00
Tongivarna kommer till Getinge kyrka. 
Gruppen består av fyra tjejer som 
sjunger tillsammans med en kompgrupp. 
Kvällen fylls 
av traditionella 
julsånger och 
ibland hjälps 
vi åt att sjunga 
med.

Julotta 25 dec kl. 07.00
I år tänker vi återuppliva julottan. Den 
har varit försvunnen under en period till 
förmån för julnattsmässa. 

Varmt välkommen på juldagens 
morgon kl. 07.00 till Rävinge k:a vare 
sig du kommer farande i släde eller bil 
– eller går. Kyrkokören medverkar och 
ingångspsalmen är given, ”Var hälsad 
sköna morgonstund”

Gudstjänster
Tjänstgörande präst: se hemsidan eller 
Hallandsposten.
December
3/12 1 sönd i advent
 11.00 Söndagsmässa i Rävinge 

k:a. Kyrkokören. Jan Karlsson, 
trumpet.

10/12 2 sönd i advent
 16.00 Luciagudstjänst i Getinge 

k:a. Kyrkans alla körer.
17/12  3 sönd i advent
 18.00 Musikgudstjänst i Getinge 

k:a.
24/12 4 sönd i advent. Julafton
 09.30 Mässa i Getinge k:a.
25/12  Juldagen
 07.00 Julotta i Rävinge k:a. Se 

”Händer i församlingen”.
26/12 Annandag jul
 11.00 Gudstjänst i Getinge k:a.
31/12 Nyårsafton
 11.00 Gudstjänst i Rävinge k:a.
Januari
1/1  Nyårsdagen
 16.00 Gudstjänst i Getinge k:a.
6/1  Trettondedag jul
 18.00 Konsert i Getinge k:a. Se 

”Händer i församlingen”.
7/1 1 sönd efter trettondedagen
 09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a. 

Kyrkkaffe.
14/1 2 sönd efter trettondedagen
 11.00 Mässa i Getinge k:a.
21/1 3 sönd efter trettondedagen 
 18.00 Stilla mässa i Rävinge k:a.
28/1 Septuagesima
 11.00 Gudstjänst i Getinge k:a.
Februari
4/2  Kyndelsmässodagen
 10.00 Dopfest i Rävinge k:a. 

Barnkörer.
 18.00 Stilla mässa i Rävinge k:a.
11/2 Fastlagssöndagen
 11.00 Mässa i Getinge k:a. Kyr-

kokören.
18/2 1 sönd i fastan
 09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a. 

Kyrkkaffe.
25/2 2 sönd i fastan
 11.00 Gudstjänst i Getinge k:a.
Mars
4/3 3 sönd i fastan
 09.30 Mässa i Rävinge k:a. Kyrk-

kaffe.
Terminsstart 2018
Våra kör- och barnverksamheter startar 
igen vecka 3. Välkommen tillbaka! 
Har du inte varit med tidigare och vill 
börja i någon av grupperna? 
Hör av dig till Elvira Tufvesson.

Gilla oss på Facebook:
Getinge-Rävinge församling

Dopfest 4 feb kl. 10.00
På Kyndelsmässodagen kl. 10.00 har vi 
dopfest för alla i Rävinge kyrka. Speci-
ellt inbjudna är de som döpts under det 
gångna året. Vi har en kort andakt med 
sångstund och tänder ljus för alla ny-
döpta. Juveler och Briljanter medverkar. 
Efteråt har vi tårtkalas!

Foto Elvira Tufvesson

Händels

 Messias 
6 jan kl. 18.00
Ett av de mest kända oratorierna måste 
vara Messias av Georg Friedrich Händel. 
Även om du inte är så intresserad av 
klassisk musik har du kanske hört Hal-
lelujakören. Verket skrevs år 1741 och 
bygger på citat från Bibeln om Jesus. 
Första delen handlar om Frälsaren och 
hans förestående födelse, andra delen 
om hans lidande, död och uppståndel-
se och tredje delen prisar honom som 
Frälsaren.

På trettondedagen den 6 januari kl. 
18.00 framför Getinge-Rävinge kyr-
kokör tillsammans med en orkester den 
första delen och givetvis Hallelujakören. 
Solister är Anna Falkström, Tobias 
Nilsson, Marcus Frisk och Arvid 
Eriksson.

Orkestern spelar på barockinstrument 
som är lite annorlunda jämfört med 
moderna instrument. Strängarna på 
stråkinstrumenten är ospunna vilket ger 
en lite annan klang och trumpeterna har 
inga ventiler. Dessutom kommer det 
inte att vara en kvinnlig altsolist utan en 
countertenor, d.v.s. en man som sjunger 
i sitt falsettregister, vilket var väldigt 
vanligt under barocktiden.

Hallelujah! 

Foto: Jenny Lorick



Oskarströms församling
Händer i församlingen

Äldreboende
Mossen i Oskarström
Gudstjänster i fritidslokalen. Efteråt 
serveras kaffe. Torsdagar kl. 14.00 den 
7/12, 4/1, 1/2 och 1/3.

Var med och fira vår 100-åring!
På porten till Oskarströms kyrka står 
årtalet 1917 som påminner om när kyr-
kan byggdes. Ett sekel har förflutit och 
kyrkans historia har fyllts på. Nu står vi 
inför ett jubileum! 100-åringen ska firas. 
Då tar vi tillfället i akt och firar det den 
första advent, 3 dec, i samband med 
gudstjänsten. 

Arne Andersson berättar om några 
milstolpar i kyrkans historia och vi firar 
födelsedagsbarnet med kaffe och tårta. 
Varmt välkomna!

Församlingskväll 5 dec
Ingmar Skogar berättar och visar bilder 
från Costa Rica och Nicaragua i Oskar-
ströms församlingshem kl. 18.30. Efteråt 
julbord. Pris 150:-. Begränsat antal 
platser. Anmälan senast 30 nov till Kicki 
Rönn.

”Stick och virk” 
Gruppen träffas och stickar och virkar 
barnkläder. Kläderna skickas genom 
Rädda barnens försorg till barn i 
bl. a. Vitryssland och baltstaterna. 
Höstens sista träff 7/12. Vårens 
träffar 18/1, 1/2, 15/2 och 1/3.

Syföreningen
Välkommen till en stunds gemen-
skap i församlingshemmet! Vi träffas 
kl. 14.00–16.00 onsdagar jämna veckor. 
Höstens sista träff 13/12. Vårens träffar 
10/1, 24/1, 7/2, 21/2 och 7/3.

Öppet hus 
Tisd. i församlingshemmet, kl. 14.00–15.30.
- 12 dec Julandakt med Lucia för dag-

lediga, boende på Mossen och Oskar-
ströms äldreboende.

- 30 jan Sång och musik av Annies 
drängar.

- 27 feb Håkan Jonsson berättar om sitt 
maraton på Antarktis och sin insamling 
”Låt fler få fylla fem”.

Gudstjänster
Tjänstgörande präst: se hemsidan eller 
Hallandsposten.

December
3/12 1 sönd i advent
 09.30 Högmässa. Per Tornberg, 

trumpet.
10/12 2 sönd i advent
 16.00 Luciagudstjänst med för-

samlingens barnkörer. Luciatåg 
med elever från Österledsskolan.

12/12 Tisdag
 kl. 14.00 Julgudstjänst. Owe 

Ericsson, sång.
17/12  3 sönd i advent
 18.00 Musikgudstjänst. Sjung in 

julen. Kör, sånggrupp och musi-
ker.

24/12 4 sönd i advent. Julafton
 10.00 Julbön. Levande julkrubba. 

Matilda Örjegård, sång.
 23.30 Midnattsmässa. Ebbha 

Sopo, sång.
25/12  Juldagen
 11.00 Högmässa. Emil Ericsson, 

sång.
26/12 Annandag jul
 09.30 Högmässa
31/12 Nyårsafton
 17.30 Nyårsbön

Januari
1/1  Nyårsdagen
 16.00 Högmässa
6/1  Trettondedag jul
 17.00 Högmässa. Nathalie Jo-

hansson, trumpet.
7/1 1 sönd efter trettondedagen
 18.00 Musikgudstjänst. Fyrhän-

digt piano, Ulrika Ekengren och 
Ylva Ericsson. KYOS.

14/1 2 sönd efter trettondedagen
 09.30 Högmässa
21/1 3 sönd efter trettondedagen 
 09.30 Högmässa
28/1 Septuagesima
 09.30 Högmässa

Februari
4/2  Kyndelsmässodagen
 16.00 Musikgudstjänst med små 

och stora körsångare. Kyrkfika.
11/2 Fastlagssöndagen
 09.30 Högmässa
18/2 1 sönd i fastan
 09.30 Högmässa
25/2 2 sönd i fastan
 09.30 Högmässa

Mars
4/3 3 sönd i fastan
 09.30 Högmässa

Terminsstart 2018
Våra kör-och barnverksamheter startar 
igen vecka 3. Välkommen tillbaka! 
Har du inte varit med tidigare och vill 
börja i någon av grupperna? 
Hör av dig till Veronica Gunnarsson.

Gilla oss på Facebook:
Oskarströms församling

Körfestival i Polen
I oktober var Oskarströms kyrkokör, 
KYOS, på körfestival i Krakow. Det 
blev en härlig upplevelse! Resans mål 
och höjdpunkt var en Nordisk konsert i 
S:t Florians basilika och en i Franciskus 
basilikan tillsammans med ett 100-tal 
andra sångare, Krakowska Mloda filhar-
moniska orkester och solister. Vi fram-
förde tillsammans Mozarts Reqiuem. 

Vi fortsätter nu 
vårt arbete på hem-
maplan. Tveka inte 
att ta kontakt om du 
vill vara med i vår 
kör. Ylva Ericsson, 
körledare Foto Kasia Boberek

Anhöriggrupp
Du som vårdar anhörig eller vårdas av 
anhörig är välkommen till en stunds ge-
menskap kl. 14.00–16.00 den 14/12, 11/1, 
8/2 och 8/3.
För mer info, Kicki Rönn. 

Frukost för män
Välkommen till en stunds gemenskap 
i församlingshemmet. Vi träffas kl. 
09.00–10.30 den 2/12, 27/1 och 17/2.
Anmäl senast torsdagen före frukostlör-
dagen till Kicki Rönn 035-19 24 24.

Loppis
Den 3 mars kl. 10.00–12.00 i Oskar-
ströms församlingshem. Vi tar emot 
loppisprylar vardagar 12/2 t.o.m. 2/3 kl. 
09.00–12.00 eller efter överenskommel-
se med Kicki Rönn.
Till förmån för Svenska kyrkans interna-
tionella arbete, ”Låt fler få fylla fem”.

Promenadgrupper
Vi promenerar tillsammans i Oskar-
ström. Vid varje tillfälle kan du välja 
mellan en kortare eller längre runda. 
Torsdagar kl. 14–16.00 
Vi går den 25/1 och 22/2. Efteråt fika 
(20:-) kl. 15.00 i församlingshemmet.
Fredagar kl. 10.30–13.00 
Vi går den 1/12, 9/2 och 9/3. Efteråt sop-
pa (40:-) kl. 12.00 i församlingshemmet.
Anmäl om du vill äta soppa senast ons-
dagen före till Kicki Rönn.

Oskarströms äldreboende
Andakt varje onsdag i matsalen kl. 14.00. 
Läsarstunden fredagar 14.30–16.00 i 
matsalen den 8/12, 19/1, 2/2, 16/2 och 
2/3.



Slättåkra-Kvibille
församling

Händer i församlingen
Stick- och hantverksgrupp
i Kvibille församlingshem tisdagar jäm-
na veckor kl. 10.00. Den sista samlingen 
för hösten är 12 december. Till våren 
träffas vi första gången 23 januari.
 
Öppet hus i Slättåkra 
i församlingshemmet onsdagar kl. 
14.00–15.30.
- 6 dec Adventskaffe. Miniluciatåg.
- 24 jan Trivselträff
- 7 feb Anders Phil berättar om sjuk-

huskyrkan
- 21 feb Trivselträff

Öppet hus och sopplunch i Kvibille 
i församlingshemmet onsdagar 
kl. 14.00–15.30 (Öppet hus) respektive 
kl. 12.00 (sopplunch).
- 14 dec kl. 14.00 Adventskaffe. Lucia-

tåg med Prim- och Oktavkören.
- 20 dec kl. 12.00 Sopplunch
- 17 jan kl. 14.00 Anders Emanuelsson 

berättar om Kvibille.
- 31 jan kl. 12.00 Sopplunch 
- 14 feb kl. 14.00 Trivselträff
- 28 feb kl. 12.00 Sopplunch 

Gudstjänster
Tjänstgörande präst: se hemsidan eller 
Hallandsposten. 
December
3/12 1 sönd i advent
 09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a.

Kyrkokören. Bengt-Olof Persson, 
klarinett.

10/12 2 sönd i advent
 11.00 Mässa i Kvibille k:a. Nina 

Widegren, sång.
15/12 Fredag
 18.00 Luciagudstjänsti Kvibille 

k:a. Se ”Händer i församlingen”.
16/12 Lördag
 16.00 Sjung in julen i Kvibille 

k:a. Se ”Händer i församlingen”.
17/12  3 sönd i advent
 09.30 Mässa i Slättåkra k:a.
24/12 4 sönd i advent. Julafton
 11.00 Gudstjänst i Slättåkra k:a.
 23.30 Midnattsmässa i Kvibille k:a.
25/12  Juldagen
 11.00 Högmässa i Slättåkra k:a.
26/12 Annandag jul
 09.30 Gudstjänst i Kvibille k:a.
31/12 Nyårsafton
 16.00 Nyårsbön i Kvibille k:a.
Januari
1/1  Nyårsdagen
  18.00 Gudstjänst i Slättåkra k:a.
6/1  Trettondedag jul
 16.00 Gudstjänst i Slättåkra k:a. 

Kyrkokören. Se ”Händer i för-
samlingen”.

7/1 1 sönd efter trettondedagen
 11.00 Mässa i Kvibille k:a.
14/1 2 sönd efter trettondedagen
 09.30 Mässa i Slättåkra k:a.
21/1 3 sönd efter trettondedagen 
 11.00 Familjegudstjänst i Kvibille 

k:a.
28/1 Septuagesima
 09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a. 

17.00 Andrum i Kvibille k:a.
Februari
4/2  Kyndelsmässodagen
 11.00 Högmässa i Slättåkra k:a. 

Bengt Ådahls avskedspredikan. 
Kyrkokören. Se ”Händer i för-
samlingen”.

11/2 Fastlagssöndagen
 09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a.
18/2 1 sönd i fastan
 11.00 Mässa i Kvibille k:a.
25/2 2 sönd i fastan
 09.30 Mässa i Slättåkra k:a.
 17.00 Andrum i Kvibille k:a.
Mars
4/3 3 sönd i fastan
 11.00 Gudstjänst i Kvibille k:a.

Terminsstart 2018
Barngrupperna startar igen vecka 3. Vi 
har uppehåll under loven v. 8 och v. 14. 
Kyrkokören börjar den 25 januari.
Välkommen tillbaka, har du inte varit 
med tidigare och vill börja i någon av 
grupperna? 
Hör av dig till Yvonne Andersson eller 
Helena Palm.

Gilla oss på Facebook:
Slättåkra-Kvibille församling

Luciagudstjänst 15 dec kl. 18.00
Välkomna att se Prim- och Oktavkö-
rens Luciatåg i Kvibille k:a. Från kl. 
17.00 är alla välkomna på kvällsmat 
i församlingshemmet. 
Efter gudstjänsten fikar vi 
och dansar runt granen. 
Kanske får vi besök av 
tomten?

Sjung in julen, önska 
din favoritpsalm
16 dec kl. 16.00 
Du är välkommen till Kvibille kyrka. Vi 
sjunger julsånger och önskejulpsalmer 
tillsammans med kyrkokören, An-
na-Karin Emanuelsson Rosén på flöjt 
samt Daniel Rosén på fiol. 
Om du vill önska en julpsalm kan du 
lämna en lapp i den speciella låda som 
finns i varje kyrka och i våra försam-
lingshem. 

Välkommen Michael Franzén 6 jan
Vi firar gudstjänst tillsammans med vår 
nya präst. Efteråt äter vi något gott i 
församlingshemmet.
Anmälan till maten, 035-19 24 00, före 
3/1 2018.

Avtackning av Bengt Ådahl 4 feb
Vi tackar Bengt för hans arbete i pastora-
tet och önskar honom en härlig tid som 
pensionär. 
Anmälan till maten, 035-19 24 00, före 
31/1 2018.

Foto: Yvonne Andersson



Välkommen in i 
Svenska kyrkan!
Döpta i Enslövs församling
26/8 Oliver Johansson
27/8 Colin Amaya Andersson
27/8 Stina Landström
24/9 Ellinore Carlsson
30/9 Cornelis Fridén

Döpta i Getinge församling
9/7  Amelia Gustafsson
23/7 Lion Sivertsvik 
6/8  Alma Ranmar
26/8 Hugo Karlsson
10/9 Kelly Renérius
30/9 Lilian Boström
1/10 Agnes Svensson
14/10 Odette Röllike
15/10 Alma Johansson
22/10 Agnes Jarhult

Döpta i Oskarströms församling
5/8  Otto Ottosson
5/8  Bonnie Bengtsson
13/8 Saga Jensen
26/8 Mille Ålund Johansson
2/9  Dylan Ottosson
9/9  Gabriel Pue
9/9  Ellie Busch
16/9 Casper Rosseland
30/9 Nellie Bengtsson
30/9 Noelia Larsson
7/10 Nellie Josefsson Stojnic
8/10 Elvin Nyvelius

Döpta i Slättåkra-Kvibille församling
12/8 Lilja Barbos
2/9  Axel Olsson
10/9 Vilma Arvidsson
8/10 Leon Bångdal
15/10 William Lysell

Insamling till världens barn
Ett varmt tack till alla som bidrog med gåvor till auktionerna kring tacksägelsedagen 
och till alla er som ropade in skördealster m.m. Under de olika gudstjänsterna har 
barngrupper och församlingarnas körer medverkat. 
Intäkterna för all försäljning i hela pastoratet uppgick till 7.902:-. Kyrkorådet skänkte 
5.000:- i samband med kampanjen ”P4 Halland cyklar för Världens barn”.

Tack för din röst i 
kyrkovalet
Valdeltagande i kyrkovalet var det hög-
sta sedan 1934. Den främsta ökningen 
fanns bland antalet förtidsröstande. Det 
är glädjande att så många valt att rösta 
och ser Svenska kyrkan som en viktig 
del i livet. Det vittnar om både engage-
mang och framtidstro. 

Foto: Yvonne Andersson

Nominering till
Församlingsråd  
Var med och forma kyrkan nära dig 
I samband med första advent har du 
möjligt att föreslå ledamöter till försam-
lingsrådet i din församling. 
Församlingsrådets uppgift är att vara 
delaktigt i den lokala församlingens ver-
ksamhet. Uppgifterna framgår av kyrko-
ordningen, församlingsinstruktionen och 
av det som kyrkorådet och kyrkoherden 
beslutar. Arbetet kan innebära att
-  besluta om former för församlingens 

huvudgudstjänst,
-  delta i andra frågor som rör guds-

tjänst och församlingsliv,
-  utse kyrkvärdar,
-  besluta om församlingskollekter,
-  vara ett stöd i planering för den 
 lokala verksamheten.
I församlingsrådet sker inga beslut om 
ekonomi eller långsiktig planering.
För att nominera eller bli nominerad ska 
du vara medlem i Svenska kyrkan.
Välkommen med ditt förslag! 

Här sker beslut om ledning, 
planering och ekonomi
Pastoratets kyrkoråd (styrelse)
Främsta uppgiften är att tillsammans 
med kyrkoherden ha omsorg om för-
samlingslivet, bereda ärenden som ska 
behandlas i kyrkofullmäktige, förvalta 
pastoratets egendom och ekonomi.
Pastoratets kyrkofullmäktige 
är högst beslutande organ i pastoratet. 
Här beslutas ärenden som är av större 
vikt t.ex. budget, kyrkoavgift, andra 
ekonomiska frågor, mål och riktlinjer 
med verksamheten samt val av revi-
sorer m.m.
Fullmäktige beslutar också om vilka  
som ska ingå i församlingsråden.

Totalt röstade 1 273 personer i vårt 
pastorat, dvs. 19 % av antalet röstberät-
tigade.
Läs mer om valresultatet på
svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

 

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

TAXI

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.
Har du frågor angående kyrktaxi? Kon-
takta våra diakoner.
Resan är avgiftsfri!


