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MYCKET JULMUSIK I VÅRA KYRKOR

   FAR OCH SON BLIR KOLLEGOR

Ta chansen och fira gemensam jul hos Karin på Lundåkra Pensionat



Julen står snart för 
dörren, en tid som 
många förknippar 
med gemenskap. Är 
det så för dig också?
– Absolut. Jag precis 
som de flesta andra 
tänker på julen som 
en familjehögtid. Vi 
återförenas och träf-
far familj och vänner. 
Det finns mycket 
gemenskapsförvänt-
ningar på julen.

Har kyrkan en roll att spela i denna känsla av 
gemenskap?
– Jo, jag menar att som församling får vi finnas till och på 
något vis vara som ett hem för människor. En del kanske 

bor långt bort och kommer hem och hälsar på släkt och 
vänner under julhelgen. Då kan även kyrkan bli en del av 
upplevelsen att komma hem, att känna gemenskap och 
trygghet. Men då vill jag också betona att det är gemens-
kap och trygghet som även gäller för de som bor och lever 
i vår församling, att vi blir en samlingsplats. Detta gäller 

Låt oss därför sträva efter det som 
gagnar friden och bygger upp 
gemenskapen.
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kontakt: 
Getinge-Oskarströms pastorat   035-19 24 00
Björkallén 1, 313 33 Oskarström

Öppettider expedition & växel  
för bokning av lokaler, dop, vigslar m.m. mån-fre 09.00–11.30,  
mån-tors även 13.00–15.00 
Öppettider Jul & nyår: 23, 27, 30, 2, 3    09.00-11.30

Följ oss på facebook
Enslövs församling

Getinge-Rävinge församling
Slättåkra-Kvibille församling

Oskarströms församling 
  

välkommen att bli medlem i kyrkan!
Mer information hittar du på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/medlemskap
eller kontakta oss via mejl och telefon.

Pastoratets aktiviteter, såsom
öppet hus, musikkvällar m.m, 
arrangeras i samarbete med

kyrktaxi: 
Vill du beställa kyrktaxi till våra kyrkor eller  församlings-
aktiviteter ringer du Sennans Taxi 035-661 11. 
OBS! Resan måste beställas mån–fre. Resan är avgiftsfri!
Kontakta oss om du har frågor angående kyrktaxi? 

SAMTAL MED FABIAN

inte minst för den som inte har någon familj eller av andra 
anledningar känner sig ensam.

Nu kom du in på ensamheten. Just på grund av att julen 
påminner många om familj och gemenskap blir också 
motsatsen mer synlig. Vad tänker du om det?
– Som jag sa ska församlingen kunna få vara ett hem 
där man alltid är välkommen. I likhet med den som varit 
borta länge från familjen, ska den som känner sig ensam 
få komma till kyrkan och uppleva en tillhörighetskänsla. 
Det gäller oavsett hur många eller få gånger man haft med 
kyrkan eller församlingen att göra under året som gått.

Vad gör kyrkan mer konkret för att motverka ensamhe-
ten?
– Vi erbjuder gudstjänster, julkonserter och andra 
sammankomster som bidrar till julfirandet och gemens-
kapen. Sedan finns vi alltid till för de som är ensamma, i 
enskilda samtal men också genom olika gemenskapsträffar. 
Aktiviteterna är ett sätt att knyta kontakter och att hjälpa 
människor att hitta gemenskap även utanför kyrkan. 
Målet med våra gudstjänster är också hjälpa människor 
och ge dem kraft.
 
Finns det någon specifik text eller citat i bibeln du tänker 
på vad gäller gemenskap?
– Det skulle i så fall vara Romarbrevet 14:19:

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

 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Kyrkan - en plats att 
få komma hem till

Fabian Åström
Ny komminister i Oskarströms församling.
Uppväxt i Fjärås i norra Halland.
Har tidigare arbetat i Laholms pastorat och 
Halmstads församling.

Fabian Åström, Präst



På julafton slår Karin Ottosson 
upp dörrarna till sitt Pensionat 
Lundåkra och bjuder på en jul i 
gemenskap.

Karin driver i vanliga fall sitt pensi-
onat som ett företag, men när hon 
bjuder in till julfirande på själva 
dopparedagen gör hon det rent ideellt. 
Hon gör det därför att hon tycker att 
vi ofta tänker globalt när vi ska bidra 
med något och kanske hamnar det 
lokala behovet i skymundan:
– Givetvis behövs även den globala 
hjälpen, men det gör också att vi 
ibland glömmer att vi kan göra saker i 
vår egen närhet. På julen finns det till 
exempel många som sitter ensamma, 
säger hon.

Det är just detta som är tanken med 
hennes julfirande, att åtminstone se till 
att några av de som sitter ensamma 
får andra att fira jul med. Hon påpe-
kar samtidigt att det är ett julfirande 
som är öppet för alla, även famil-
jer – stora som små – som av olika 
anledningar ser glädjen i att fira några 
timmar gemensam jul.

Förra året var första gången hon bjöd 
in till gemensam jul. Då blev man 
drygt 15 personer. I år sprids inbjudan 
till en vidare krets, hela Getinge-Os-
karströms pastorat, vilket gör att hon 
hoppas att det blir fullt hus. Ett nytt 
inslag i årets julfirande är att kyrko-
herde Anders Carlwe medverkar för 
att läsa julevangeliet.

Karin ser till att fler får fira jul i gemenskap 
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Julafton i gemenskapJulafton i gemenskap

24 december24 december

kl. 13-17kl. 13-17

Pensionat 
Lundåkra

Hinner du med ett eget firande också?
– Jag firar jul med min familj en annan 
dag. Jag har två vuxna söner och de är 
med sina respektive på julafton, säger 
hon och tillägger:
– Och jag firar ju med alla som kom-
mer hit!

Det märks att Karin redan ser fram 
emot julafton, upplevelsen förra året 
var positiv och gav många starka 
minnen:
– Det är lite egoistiskt också. För den 
sinnesfrid man får av att hjälpa finns 
det ingen julklapp i världen som kan 
mäta sig med.

Text & foto: Dag Gustavsson

Foto: Skitterphoto/Pexels

Välkommen du som vill fira jul med andra. 
Välkommen du som är gammal eller ung,  
ensam eller som familj och bor i  
Getinge-Oskarströms pastorat.

Du/ni är välkomna till Pensionat Lundåkra där 
Karin bjuder in till julfirande med mat och tomte 
och klappar. Kyrkoherde Anders Carlwe  
medverkar och läser julevangeliet.

Allt är gratis.  OBS! Begränsat antal platser. 

Anmälan till Karin senast 18/12  
035–56018, 070-893 37 51

Ett samarbete mellan Pensionat Lundåkra och

Svenska Kyrkan Slättåkra-Kvibille församling.

Kyrkskjuts beställs på 035-661 11

För den sinnesfrid 
man får av att

hjälpa finns det ingen 
julklapp i världen som 
kan mäta sig med.

„
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Gudstjänster i 
våra kyrkor
Söndag 1 december 1 i advent
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst 
Kyrkokören och Jan Carlsson, trumpet.
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Sång av KYOS.
Enslövs kyrka 15.00 Högmässa
Enslövskören och Sennan Brassband .                                     
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Kyrkokören och Prim/Oktavkören.
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst
Skavböke kapellkör och duettsång:  
Mikael Pettersson och Per Öjerklint.

Söndag 8 december 2 i advent
Enslövs kyrka 14.00 Gudstjänst för 
stora och små. Åleds barnkör och 
barngrupper medverkar.
Kvibille kyrka 17.00 Stilla mässa
Sammanlyst med Getinge-Rävinge. 
Linda Ezmorrod fiol och Olga Gröndahl 
piano.
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 15 december 3 i advent
Kvibille kyrka 15.00 Luciagudstjänst 
med Luciatåg av Prim/Oktavkören.
Oskarströms kyrka 16.00 Familje-
gudstjänst. Barnkören medverkar.
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst med 
julsånger. Skavböke kapellkör 
och Charlotte Polson, saxofon.                                                       
Getinge kyrka 18.00 Luciagudstjänst 
Traditionsenligt Luciatåg med levande 
ljus. Barn-, ungdoms- och kyrkokör. 
Martin Alling, piano.

Söndag 22 december 4 i advent
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Musikguds-
tjänst. Vi sjunger julens sånger och psal-
mer. Per Thornberg, saxofon.
Rävinge kyrka 18.00 Julkonsert med 
Getinge-Rävinge kyrkokör. Martin 
Alling, piano och Jenny Lagerström, 
tvärflöjt.

Tisdag 24 december Julafton
Getinge kyrka 10.00 Julbön med sång 
och musik.
Oskarströms kyrka 10.00 Julkrubba
Enslövs kyrka 11.00 Julkrubba. 
16.00 Julbön. Jens Hallberg, solosång.
Kvibille kyrka 23.30 Julnattsmässa
Anna-Karin Emanuelsson Rosen, tvärflöj

Onsdag 25 december Juldagen
Rävinge kyrka 07.00 Julotta
Medlemmar ur kyrkokören medverkar. 
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille.
Oskarströms kyrka 07.00 Julotta
Enslövs kyrka 07.00 Julotta
Jens Hallberg, solosång.
Skavböke kapell 16.00 Julmässa
Mikael Pettersson, solosång.

Torsdag 26 december Annandag jul
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst med
sång och musik. Pastoratets ungdomar 
medverkar.                                                                    
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst med 
julmusik. Enslövskören medverkar.

Söndag 29 december Sönd. efter jul 
Getinge kyrka 09.30 Gudstjänst                                                                                                                
Slättåkra kyrka 11.00 Högmässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
Sammanlyst med Oskarström.

Tisdag 31 december Nyårsafton
Kvibille kyrka 16.00 Nyårsbön
Kyrkokören medverkar.
Skavböke kapell 16.00 Nyårsbön 
Skavböke kappelkör gör sitt allra sista 
framträdande.

Onsdag 1 januari Nyårsdagen 2020
Oskarströms kyrka 15.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 16.00 Nyårsgudstjänst
Jasna Nord, sång.                                                                                                                          
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst

Den 15 december blir det luciatåg 
i Kvibille kyrka och Getinge kyrka. 
Du kan även njuta av julsånger i 
Skavböke kapell.

Förklaringar till våra olika 
former av gudstjänster
Våra gudstjänster, oavsett form, tar 
ungefär en timme.

Högmässa, Mässa och Gudstjänst 
är de tre gudstjänstformer som finns 
i ”Handbok för Svenska kyrkan”, vilket 
innebär att det finns en gemensam 
struktur oavsett var dessa firas.

Högmässa: gudstjänst med nattvard 
(måltiden med bröd/oblat och vin).

Mässa: kort version av högmässa där 
nattvarden ingår.

Gudstjänst: gudstjänst utan nattvard.

Familjegudstjänst, Gudstjänst för 
stora och små: enklare gudstjänst 
med större fokus på barn och ungas 
delaktighet.

Musikgudstjänst: gudstjänst med 
stort inslag av musik. Ofta med gästan-
de sångare och musiker.

Friluftsgudstjänst: gudstjänster 
som firas utomhus under sommar- 
halvåret.

Sinnesrogudstjänst, Rastplats, 
Andrum och Stilla mässa är guds-
tjänstformer som vuxit fram i de lokala 
församlingarna som komplement till 
övriga gudstjänster.
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Välkommen att lyssna på och sjung 
med i julens sånger och psalmer 
den 22 december i Oskarström och 
Rävinge.
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På nyårsafton 16.00 gör Skavböke 
kapellkör gör sitt allra sista fram-
trädande innan kören läggs ner. 

t
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MUSIK I VÅRA KYRKOR
Övriga musikinslag hittar du under 
Gudstjänster i våra kyrkor på detta 
uppslag. 

Lördag 7/12 17.00 Advententskonsert 
i Enslövs kyrka. Halmstads kammar-
kör under ledning av Mats Reuter. 

Torsdag 19/12 19.00 Slättåkra kyrka. 
”Vi sjunger in julen”. Sång av kyrko-
kören och Anna Norrman. Alla får 
vara med och sjunga de önskejulpsal-
mer som har önskats! ”Önskelådor” 
finns i kyrkorna och församlinshem-
men i Slättåkra och Kvibille till och 
med 8 december.

Varmt välkommen till våra Gudstjänster!

Söndag 5 januari Sönd. efter nyår
Getinge kyrka 10.00 Mässa
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa. 
Kyrkvärdarna Ellinor Hansson och  
Gunnel Skoglund Pettersson avtackas.

Måndag 6 januari Trettondedag jul
Enslövs kyrka 14.00 Mässa 
Sång av ”Nya vänner”. Enslövs kyrkliga 
syförening serverar kaffe i församlings-
hemmet efter gudstjänsten.
Kvibille kyrka 16.00 Trettondedags-
gudstjänst. Kyrkokören medverkar.                                
Sammanlyst med Getinge-Rävinge
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Söndag 12 januari 1 efter trett.dagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 17.00 Stilla mässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 19 januari 2 efter trett.dagen
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Stilla Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 26 januari 3 efter trett.dagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Kvibille kyrka 17.00 Andrum
Enslövs kyrka 17.00 Musikgudstjänst 
Kören ”La Cantus” medverkar.

Kören ”La Cantus”, under ledning 
av Birgitta Abrahamsson, medverkar 
i Enslövs kyrka den 26 januari.

Söndag 2 februari Kyndelsmässodagen
Getinge församlingshem 10.00 Dopfest 
Mer info sid 9.
Enslövs kyrka 14.00 Gudstjänst för sto-
ra och små. Åleds barnkör och barngrup-
per medverkar. Mer info sid 9.
Kvibille kyrka 16.00 Familjegudstjänst. 
Prim/Oktavkören medverkar.
Oskarströms kyrka 17.00 Musikguds- 
tjänst. Per Thornberg, saxofon och Stefan 
Wikren, piano.

Söndag 9 februari Septuagesima
Slättåkra kyrka 10.00 Mässa 
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Enslövskören medverkar.                                                                                          
Rävinge kyrka 16.00 Familjemässa 
Barnkören medverkar.
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 16 februari Sexagesima
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst                                                                                    
Kvibille kyrka 17.00 Stilla mässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
Sång av ”Nya vänner”.

Söndag 23 februari Fastlagssöndagen
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kyrkkaffe med semlor.                                                                                            
Slättåkra kyrka 17.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa 
Kyrkkaffe med semlor.

Söndag 1 mars 1 i fastan
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Mässa med  
körmedverkan.
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst

Per Thornberg, saxofon och Stefan 
Wikren, piano, bidrar till musik-
inslaget i Oskarströms kyrka.

Vi önskar 
dig en riktigt 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt 
År!



Den 21 oktober tillträdde 
Joachim Franzén sin tjänst som 
komminister i Enslövs försam-
ling. Därmed blev han också 
kollega till sin pappa Michael 
Franzén som är komminister i 
Slättåkra-Kvibille församling.

Ser vi tillbaka i historien var detta 
kanske inte helt ovanligt, men i vår tid 
är det ganska unikt.
Men hur känns det då att arbeta så 
nära sin pappa. Du är inte rädd att du 
blir för mycket jämförd med honom?
– Den tanken finns alltid med, inte 
minst när jag stod inför mitt val att 
också bli präst. Det vill säga tanken 
på att inte bara vara pappas son, 
säger Joachim och förklarar att han 
därför också valde ett annat stift när 
han kom ut från utbildningen.

– Men Herrens vägar äro outgrundli-
ga, säger Joachim och skrattar efter-
som han nu börjar arbeta i samma 
pastorat som sin pappa. Han tillägger:
– Nu har jag varit präst i sju år och 
då känns det inte som någon stor sak. 
Det var mer i början som jag ville 
skapa mig en egen identitet.
Att bli kollega med sin pappa är något 
pastoratets nye präst snarare ser fram 
emot. En större omställning är trolig-
en den att han nu gjort en väldigt stor 
förändring vad gäller arbetsmiljö. 
Han har nyss flyttat från Manhattan 
i New York för att istället inta sin 
arbetsplats i Enslövs församlingshem.
– Allt har sin tid. Fem år i stor-
stadspulsen var bra, men jag började 

Allt har sin tid. 
Fem år i stor-

stadspulsen var bra, men 
jag började längta efter 
lite lugnare tempo och 
närhet till naturen. 

„

Far och son blir prästkollegor i samma pastorat

4
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Far och son blir prästkollegor i samma pastorat

Även musiken är ett gemensamt in-
tresse. Båda spelar gitarr, men Joachim 
kan även hantera ett piano.

längta efter lite lugnare tempo och 
närhet till naturen. Dessutom är 
det bra med ny arbetsmiljö och nya 
utmaningar, säger Joachim. Han ser 
tillbaka på sin tid för Svenska kyr-
kan i New York som en bra och rolig 
erfarenhet.
Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, har 
han dessutom tidigare erfarenhet av. 
Även hans föräldrar har jobbat för 
SKUT och därmed är det en del av 
hans uppväxt. Det blev vistelser i USA 
och Spanien: 

– Joachim var 13 år när vi tog upp-
drag i USA. Då bodde vi sex år i Los 
Angeles, säger Michael och fortsätter:
– Jag tror att ni har tyckt att det har 
varit spännande att bo utomlands, 
säger han och tittar på Joachim. Visst 
har det sitt pris att flytta på det viset, 
men samtidigt tror jag att utlandslivet 
har bidragit till att det är som det 
är, att vi är en tajt familj och att alla 
syskonen är hemkära.
Vad tänker då Michael om att hans 
son gått i sin pappas fotspår vad gäl-
ler yrkesval?

– Det har varit 
Joachims eget 
val och det är 
det viktiga-
ste. Samtidigt 
tycker jag 
givetvis att 
det är roligt, 
att vara präst 
är ett speciellt 
val.
Er släkt består 
av många 
präster – vad var det som gjorde att 
du lockades till denna uppgift?
– Det var en väldigt varm, öppen och 
okonstlad miljö jag växte upp i. Jag 
kände att det var något som mamma 
och pappa var präglade av; en varm 
och glädjande tro. Det var den vägen 
som jag kom in i det, förklarar 
Michael och Joachim fortsätter:
– Det har varit samma varma och 
positiva relation till kristen tro i min 
uppväxt. Men det som ändå väckte 
mitt intresse för att bli präst var att 
jag gick på katolskt high school i Los 
Angeles. Lärarna var nyfikna på mig 
som lutheran och ställde många frå-
gor. I och med att jag bodde i utlandet 
blev det även en del av identitetsökan-
det för mig och jag fann mig hemma 
i den form av kristendom som fanns i 
vår familj. 
Far och son Franzén förtydligar att 
den varma och positiva relationen till 

Fakta om prästsläkten franzén:
Rolf Franzén (Michaels pappa) var präst.

Sönerna Olle, Lasse, Jörgen och Michael blev alla präster.
När Michael, som var yngst av bröderna, prästvigdes var det 
en stor grej i media eftersom alla söner därmed var präster.

Michaels fru/Joachims mamma Susanne är diakon i Halmstad 
församling.

Joachim är präst.

Joachims kusin, Kristina Elmdahl, är kyrkomusiker.

Tron är något som 
diskuteras i vårt 

hem. Det handlar inte om 
svaren utan om frågorna, 
om vägen vi vandrar.

„ kristendomen i deras familj alltid har 
handlat om en öppen dialog:
– Tron är något som diskuteras i vårt 
hem. Det handlar inte om svaren utan 
om frågorna, om vägen vi vandrar, 
säger Michael.
Kan vi komma att få se tillfällen då 
både far och son gör någon kyrkoakti-
vitet tillsammans?
– Det ska väl vara i Korsbandet i så 
fall, säger Michel. Korsbandet består 
av personal från hela pastoratet med 
musikalisk kunskap. Michael spel-
ar gitarr, medan Joachim som nytt 
tillskott kan hantera både piano och 
gitarr.

Text & foto Dag Gustavsson
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BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER

Kom och var med oss! I våra olika grupper händer massor av roligt. Vi leker, pysslar, sjunger, pratar, träffar 
nya kompisar med mera. Alla grupper är kostnadsfria. Anmälan görs till respektive ledare. 
Information om våra olika grupper hittar du på 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom/barn-och-ungdom 
 Vi startar vecka 3 med uppehåll vecka 8 för sportlov. 

Avslutning på barngrupperna vecka 50. Ha ett trevligt lov så ses vi igen vecka 3!

Avslut
v.50
Startar 
v.3

Foto Stine Litte

Välbesökt disco och spökrunda 
Kyrkans Unga – KU hade ett halloweendisco med spökrunda! Våra ungdomar gick all-in och var utklädda.
Många barn som kom hade också klätt ut sig och spökrundan var riktigt uppskattad.
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Sångglädje på Barnkördagen
Alla barnkörer i pastoratet hade en gemensam barnkördag i Kvibille den 29 oktober. De sjöng om spöken och änglar och 
fick även göra pyssel därtill. Sedan var det dags för konsert för föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar med flera.
Tack för en fantastisk barnkördag! Barnen i våra grupper är så duktiga och vi är så stolta! /ledarna
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Julmarknad 30 november i Getinge
Samhällsföreningen och Hembygdsföreningen anordnar 
julmarknad i Getinge mellan kl 14 och 17. Från kyrkan 
medverkar ungdomar som förklarar julen. Kom och lyss-
na! 15.00 vid tältet vid Kom In café och 15.30 vid tältet 
vid MB-huset. 16.00 Barnkör och ungdomskör sjunger vid 
hembygdsgården.
Förresten! Håll utkik efter de vise männen.

Julfester i barnverksamheten 8/12 och 15/12 
Som avslutning på terminen är det dags för julfester i kör 
och barnverksamheten. Hela familjen är välkommen! 
- Enslöv 8/12, efter Gudstjänsten för stora och små.
- Oskarström 15/12, efter Familjegudstjänsten.
- Kvibille 15/12, efter Luciagudstjänsten.

Dopfest 2 februari i Getinge
På Kyndelsmässodagen 10.00 har vi Dopfest för alla i 
Getinge församlingshem men speciellt inbjudna är de 
som döpts under det gångna året. Vi har en kort andakt 
med sångstund och tänder ljus för alla nydöpta. De får då 
också möjlighet att hämta sin dopduva som hängdes upp i 
samband med dopet. Efteråt har vi tårtkalas.

Gudstjänst för stora och små 2 februari i Enslöv
Vid denna Gudstjänst i Enslövs kyrka 14.00 delar vi ut dop-
änglar till de som döpts under året som gått. Åleds barnkör och 
barngrupper medverkar. Efteråt har vi tårtkalas.

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, var-
je vecka eller de gånger du kan och vill.

 

OSKARSTRÖM  
(I församlingshemmet när inte annat anges)

Onsdagar: 17-18 Badminton för både barn och ungdo-
mar, rack och bollar finns att låna. I stora idrottshallen vid 
Österledsskolan.

Tisdagar: 9-11.30 Öppen förskola med ledare som pra-
tar svenska, arabiska och persiska. 

18-19.30 Vi fikar, pratar och lär känna varandra och 
varandras samhällen och kulturer. Kunskaper i svenska 
får man eller ger man av bara farten! En tisdag i månaden 
lagar vi och äter mat från olika länder.

Fredagar: 15-17 Svenskundervisning med Wien för kvin-
nor och män.

18-20 Svenskundervisning med Salma för kvinnor.

Lördagar 12.30-15 Grupp för barn och familjer, under-
visning i arabiska och svenska, pyssel och lek.

 

SPENSHULT
Måndagar 14-16 Kvinnogrupp med språkcafé, samhälls-
kunskap och fika, i Öhrsviksalen.

Tisdagar 13-17 Mötesplatsen i Hus 2 med matlagning, 
samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med 
myndighetskontakter och läxor.

Onsdagar 19-20.30 Språkcafé i Öhrsviksalen.

Torsdagar 13-17 Mötesplatsen i Hus 2 med matlagning, 
samtal och samhälle och kultur. Möjlighet att få hjälp med 
myndighetskontakter och läxor.

Kom ihåg att det är helt ok att bara komma någon enstaka 
gång och känna sig för, och även att bara slå en signal eller 
mejla och ställa frågor eller ha egna tankar och idéer för 
hur vi kan skapa god integration i vår vackra bygd.

Frågor och funderingar? Mejla eller ring: 
andreas.sundelid@svenskakyrkan.se; 072-56 58 625

ASYL/INTEGRATIONSARBETE
FOTO: JESPER W

AHLSTRÖ
M / IKO

NFÖR ALLA FLICKORS RÄTT 
TILL ETT VÄRDIGT LIV

Eventuellt blir det en pysselstuga den 6/12 
i Getinge. Mer info om detta kommer i så 
fall på hemsidan och i våra sociala medier.

Foto Couleur/Pixabay
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ÄLDREBOENDE
Begonian i Getinge 
Andakt tisdagar kl. 14.30: 3/12, 7/1, 
4/2, 3/3. 
Kaffeservering 20:-

Mossen i Oskarström 
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar 
kl. 14.00: 2/1, 6/2. Kaffeservering 20:-

Oskarströms äldreboende 
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 
14.00: 4/12, 11/12, 18/12, 8/1, 15/1, 
22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2 4/3.

Åleds Servicecentrum 
Andakt torsdagar kl. 15.00: 5/12, 
19/12, 2/1, 16/1, 30/1, 13/2, 27/2.
Dessutom: Julafton kl. 10.00 Andakt 
med sång av ”Nya vänner”.

Söndagscafé, Åleds Servicecentrum 
välkommen kl. 14.30 för en pratstund 
och en kopp kaffe: 26/1 ”Sperlings-
holm, godset, historien och arrendato-
rerna”, Ulf Josefsson & Bengt Gärd-
fors. 23/2 (Program ej klart vid tryck.)

VÄLKOMMEN PÅ LUNCH!
Daglediglunch i Enslövs f.hem 
Kl 12.30 följande datum: 29/1, 12/2, 
26/2. 50 kr. Anmälan senast mån-
dagen före varje lunch till Elisabeth 
Johansson 035-192414.

Sopplunch i Kvibille församlingshem
Kl 12.00 följande datum: 18/12, 22/1, 
19/2.

Enslövs församlingshem 
11/12 kl 14-16 Café Enslöv: Anders 
Bergenek om Lion Ferrys fartyg och 
historia.  
5/2 kl 14-16 Café Enslöv.

Getinge församlingshem 
Tisdagar kl 14.00-15.30

14/1 Bokhandlare Ulrika Larsson från 
Akademibokhandlaren Halmstad lots-
ar oss in i böckernas värld.

11/2 ”Skatter på vinden”. Martin 
Laurell från Hallands auktionsverk 
besöker oss. Ta gärna med något 
föremål för att få veta mer om det!

Kvibille församlingshem 
11/12 kl 15.00 Adventsfika, luciatåg 
med barnkör.

Oskarströms församlingshem 
Tisdagar kl 14-16: 
17/12 Öppet Hus. ”Julen vi minns” 
för daglediga och för inbjudna från 
Oskarströms äldreboende och Mos-
sen. Andakt i kyrkan därefter glögg 
och lussefika i församlingshemmet. 
Församlingen bjuder på fika och 
ordnar resa till och från Äldreboendet 
och Mossen. 
25/2 Öppet hus. Sjukhuskyrkan berät-
tar om sin vardag.

Slättåkra församlingshem 
Onsdagar kl 14.00-15.30  
4/12 Advenstfika, miniluciatåg med 
öppna förskolan. 
29/1 Trivselträff  
26/2 ”Önskepsalmen” med Helena 
Palm och Michael Franzén.

SY! STICKA! HANTVERKA!
Enslövs kyrkliga syförening träffas 
i Enslövs församlingshem. Årsmöte 
12/2 kl 14.00.  Info Lena Larsson 
076-8473665.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp 
träffas i Kvibille församlingshem  
tisdagar kl 10.00–12.00: 10/12, 7/1, 
21/1, 4/2, 18/2.

Oskarströms Stick och virk träffas 
i församlingshemmet torsdagar kl 
14.00–16.00: 5/12, (19/12), 16/1, 
30/1, 13/2, 27/2.

Oskarströms kyrkliga syförening 
träffas i församlingshemmet onsdagar 
kl 14.00–16.00: 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 
19/2, 4/3.

Skavböke kyrkliga syförening  
träffas tredje tisdagen varje månad kl 
19.00: Ej december, 21/1, 18/2. Olika 
platser. Info Anette Palm Pettersson 
035-640 20.

MÖTESPLATSER / AKTIVITETER

FRUKOST FÖR MÄN
Du man som ofta äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i Oskarströms försam-
lingshem. 
Gröt, ägg, sill och lite annat smått och 
gott dukas upp. Vi träffas lördagar kl 
09.00–10.30 den 7/12, 11/1, 1/2, 7/3. 
Pris 30 kr. Anmäl senast torsdagen 
före till 035-19 24 00.

ÖPPET HUS Fika 20:-

JULLUNCHER/JULBORD
3/12 kl 12.30 Jullunch med  
julsånger i Getinge församlingshem. 
150 kr. OBS! Anmälan senast 26/11 
till Åsa Stockenberg 035-192404 eller 
Ingela Bågenholm 070-692 8064.

3/12 kl 18.30 Församlingskväll med 
julbord, Oskarströms f.hem. Föredrag 
av Ingmar Skogar ”Namibia – vatten-
hål i öknen”. Efter föredraget blir det 
julbord. 150 kr/pers. OBS! Anmälan 
senast 28/11 till 035-192400.

4/12 kl 12.30 Jullunch i Enslövs 
församlingshem. 150 kr. Anmälan 
till Elisabeth Johansson 035-192414 
senast den 2/12.

Du tillhör en församling men 
är alltid hjärtligt välkommen på 
aktiviteter i hela ditt pastorat! 
Behöver du beställa kyrktaxi till 
våra aktiviteter? Se info längst 
ner på sidan 2.

Foto Pexels
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80-årsfesten i  
Getinge-Rävinge 
”80-årsfesten” i Getinge-Rävinge 
församling är en tillställning som alla 
församlingsmedlemmar 80 år och 
äldre bjuds in till. Detta är möjligt tack 
vare en generös gåva av Dagmar och 
Ivar Karlsson. De testamenterade sin 
kvarlåtenskap till Getinge-Rävinge 
församling, som fick uppgiften att var-
je år ordna en fest med god mat, dryck 
och underhållning för församlingens 
äldre. Årets inbjudan hörsammades av 
80-talet gäster, som bjöds på snittar, 
kalvstek, grönsaker, sås och potatis. 
Till kaffet serverades cheesecake med 
jordgubbar. Skepparstugan stod för 
mat och servering. Lennart Anderbjuv 
och Peter Wolfhagen, två av de tre 
”Trenorerna” stod för underhåll-
ningen. Margith Eriksson framförde 
gästernas tack i form av en sång. 
 
/Getinge Rävinge församlingsråd/Elisabeth

Skördegudstjänster för Världens Barn
Tacksägelsedagen var det skördetema på alla våra gudstjänster. Kyrkorna 
smyckades med olika skördealster som sedan såldes till förmån för Världens 
Barn. Drygt 9 700 kronor bidrog pastoratets kyrkobesökarna med.  
Stort tack för ert bidrag!

En välgörande  
modevisning
Den 15 oktober genomförde ACT 
Internationella gruppen i Getinge-Rä-
vinge församling en modevisning. 75 
personer lockades till arrangemanget 
och nästan 6 800 kronor samlades in 
till Mentormammor i Sydafrika.
Veckan efter modevisningen ordnades 
en bussresa till Klädhörnan och Olles 
dotter i Hyltebruk. Tretton damer 
shoppade och var mycket nöjda och 
glada.

Liv och rörelse vid skördegudstjänsten i Rävinge kyrka. Foto Stine Litte

#Funkisfest2020 #Svenskakyrkanmittibruset

Fredag 7 februari 2020 genomför Funkisfestivalen på 
Halmstad arena. Funkisfestivalen är en musiktävling för 
människor med intellektuellfunktionsvariation och vinn-
arbidraget får senare representera Halmstad i Stockholm. 
Festivalen anordnas för sjätte året och växer för varje år. I 
år beräknas 2000 personer besöka evenemanget.

Svenska kyrkan runt om i Halmstad kommun kommer att 
vara en samarbetspartner vid evenemanget 2020. 

Ett evenemang kring glädje, hoppfull människosyn och 
mångfald. I foajén vid festivalen finner du Svenska kyrkans 
”chilla- och pysselhörna”.

Vill du följa med? Biljetter köper du via Halmstad 
Tourist Center 035-12 02 00 eller www.ticketmaster.
se. Biljettpris: 150 kronor om du köper biljetten före 
31 december 2019, därefter är priset 195 kronor.



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

                  I                     I    

Hjälp oss att söka
Var uppmärksam på var denna skylt står. Kanske har 
du tips om vem som är anhörig.  

Ibland saknas 
gravrättsin-
nehavare för 
våra grav-
platser. Det 
kan bero på 
dödsfall eller 
att man glömt 
att förlänga 
innehavet av 
gravrätten. 
Gravrätten 

är 25 år och kan därefter förlängas med 15 år per gång. 
När gravrättsinnehavare saknas märker vi ut gravarna och 
ber allmänheten om hjälp. Det är viktigt för oss att söka 
anhöriga för att ta över ansvaret av gravplatsen. Detta så 
att inte gravplatsen tas bort utan att anhöriga erbjudits 
möjligheten att ta över ansvaret. 

Av dessa anledningar ber vi er att hjälpa oss och vara upp-
märksamma på den lilla skylten. Hjälpa oss söka släktin-
gar som vill ta hand om de gravplatser som i dag saknar 
innehavare. Har du information maila på getinge-oskar-
strom.pastorat@svenskakyrkan.se eller ring 035-19 24 00.

INFORMATION

Nya kontroller av gravstenar
Nu påbörjar vi nya säkerhetskontroller av grav- 
stenar. Läs här om hur och varför detta görs. 
Under hösten, vintern och våren gör vi nya säkerhetskon-
troller av våra gravstenar. Osäkra stenar pålas, bandas och 
protokollförs. I tur och ordning genomförs kontrollerna 
på Rävinge och Getinge kyrkogårdar, därefter blir det 
Kvibille och Slättåkra. Vi räknar med att gå över kyrko-
gårdarna i Oskarström och Enslöv till våren, eventuellt 
tidigast nästa höst.

Kontrollerna utförs med anledning av besökssäkerhet 
(2 kap. 12§ begravningslagen) och av arbetsmiljöskäl 
(AFS 1981:15). Ansvaret för att åtgärda osäkra stenar är 
gravrättsinnehavarens enligt 7 kap. 3§ begravningslagen. 
Gravrättsinnehavare som har osäkra stenar kommer att få 
brev med information.

I samband med säkerhetskontrollerna ska också gravrätt-
sinnehavare kontrolleras och gravar som saknar sådan 
märkas ut. Även kulturgravstenar kontrolleras för under-
hållsbehov.

Vad tänker du om...
Vi ställde en fråga till några av de som bor i vårt 
pastorat.
Vad betyder kyrkan för dig under julen? 

– Jag sjunger i kör så för mig innebär det många sång och 
speluppdrag. I jultiden upplever jag att det är härligt stäm-
ning. Det känns mer lättsamt i kyrkan än det är en vanlig 
söndag under året och jag tror att man når ut till många 
som kanske inte går annars.

Anna-Karin Emanuelsson Rosen, 46 år, Kvibille

– Julen i kyrkan är för mig en tid för lugn, för att finna 
glädje och en grund för att faktiskt hitta julstämning i ett 
annars väldigt hektiskt liv. En tradition kring första 
advent, lucia och många fina julsånger jag inte vill missa!

Anna Ginstmark, 40 år, Getinge

– Avkoppling och gemenskap. Det är avkopplande att bara 
sitta och lyssna och jag går också för att lyssna på hustrun 
som är med och sjunger i kyrkokören. Det bidrar till en 
känsla av trygghet.

Jonny Johansson, 63 år, Kvibille


