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Michael 
Franzén 
Från Costa Blanca 

till 

Slättåkra-Kvibille
Efter mer än femton år i tjänst 
för Svenska kyrkan i utlandet 
och nu senaste omgången sex 
år i Spanien och USA har jag 

på nytt fått återvända till mina hemtrakter igen. 
Det känns väldigt skönt att vara just här i detta pastorat, 
Getinge-Oskarström, eftersom jag är bekant med bygden 
då jag 2005–2011 var präst i Getinge-Rävinge församling.                    

Efter åren i Getinge och Rävinge kom jag och min fru 
Susanne, som är diakon, till Spanien och Costa Blanca.

Då kan man kanske undra, vad ska man med en kyrka 
på Costa Blanca? Finns det några svenskar där? Om! 
Under vinterperioden oktober–april räknar vi med att det 
finns mellan 25.000 och 30.000 svenskar. Kyrkan ligger 
i Torrevieja som man kan säga är centrum för den svens-
ka turismen, en turism som nästan uteslutande består av 
pensionärer, i alla fall under vintertid.

Susanne och jag var den enda personalen som fanns på 
plats. Det innebar att man fick göra de flesta sysslor, man 
fick vara vaktmästare, informatör, ekonom m.m. Samti-
digt så hade vi också en mycket stor aktiv frivilligkår med 
olika ansvarsområde. Några ansvarade för biblioteket, 
några för loppis, några tog hand om det elektriska, några 
såg till att våra datorer alltid var i gott skick. Varje dag 
hade vi öppet hus på kyrkan med servering. Det serve-
rades våfflor och kaffe på torsdagarna, smörgåsar på 
måndag och onsdag, på tisdagarna kvällsmat och på fre-
dagarna alltid lunch. Allt detta ansvarade de frivilliga för. 
Även alla inköp som behövdes till kyrkan tog de frivilliga 
hand om. 

Karin 
Norrman
Barn- och 
ungdomsledare
I Slättåkra-Kvibille har 
tjänsten som barn och ung-
domsledare under en tid varit 
vakant. Stort tack till Yvonne 
Andersson som under den-

na tid fungerat som vikarie. Men nu hoppas vi att vi har 
hittat en mer långsiktig lösning. En översyn av tjänsten 
har gjorts och resulterat i att den nu har utökats med 25%. 
Karin Norrman tillträder tjänsten den 1 april. Hon kom-
mer närmast från den kommunala barnomsorgen. Förut-
om sin barnskötarutbildning har Karin en sagopedagogisk 
utbildning. 

Välkomna till oss alla tre! Vi önskar Er Guds välsig-
nelse i Era uppdrag.

Walter 
Cervin
Församlings pedagog
Lotta Eliasson slutade hos 
oss i höstas för nya uppdrag i 
Söndrum-Vapnö församling. 
För vår del innebar detta 
naturligtvis en lucka och 
ett rekryteringsarbete drogs 

igång. Nu är detta arbete genomfört och det är roligt att 
kunna presentera Walter som ny pedagog hos oss. Walter 
har många års erfarenhet som församlingspedagog och 
har tjänstgjort i Söndrum-Vapnö, Falkenberg-Skrea och 
nu senast Traryd-Hinneryds pastorat. I samband med va-
kansen efter Lotta fanns det skäl att se över församlings-
pedagogtjänsten, och när Walter börjar hos oss kommer 
han att arbeta i alla fyra församlingarna med inriktning 
mot skolkontakter och äldre ungdomar. Walter börjar sin 
tjänstgöring den 1 mars.

Fotograf Walter Cervin Fotograf Karin Norrman

Fotograf Mikael Årnell

Det var fantastiskt att arbeta med så många engagerade 
människor runt ikring oss. Detta engagemang gjorde att 
Susanne och jag verkligen kunde vara diakon och präst. 
Med så många svenskar som rörde sig i kring Costa 
Blanca fanns det naturligtvis stora diakonala och sociala 
behov. Många kunde naturligtvis råka illa ut, bli bestulna, 
förlora pass och pengar. Flera svenskar hade vi i fängel-
serna, så fängelsebesöken var täta. I dessa sammanhang 
hade vi Svenska konsulatet som en mycket nära samar-
betspartner. Tillsammans försökte vi vara en hjälpande 
hand på olika sätt.

Många som hyr eller köper hus/lägenhet på just Cos-
ta Blanca gör det för att det finns en svensk kyrka där. 
Kyrkan representerar en stor trygghet. I kyrkan sprudlade 
det därför alltid av aktiviteter: samtalsgrupp, målargrupp, 
pilgrimsgrupp, kör, basargrupp m.m.

Men den aktivitet som samlade i särklass mest folk var 
faktiskt våra gudstjänster. Antalet besökare ökade år från 
år. De sista året påbörjades därför sökandet efter en ny, 
större kyrka. Det hände nämligen då och då att vi inte fick 
plats i kyrkan. Det var verkligen underbart att fira guds-
tjänst med mer än hundra besökare söndag efter söndag.

Det har för mig och Susanne varit intensiva men fan-
tastiskt roliga år i utlandskyrkan. Vad vi lärt oss efter alla 
dessa år är att utlandskyrkan är viktig! Den representerar 
så mycket för svenskarna därute: trygghet, gemenskap, 
tradition, språk och framför allt igenkännandet när man 
delar tron med varandra, sättet att fira gudstjänst, att be 
tillsammans. Det kan låta som en självklarhet för oss här 
hemma men därute är det oerhört viktigt.

Men nu är vi tillbaka i Sverige igen. Jag ser mycket 
fram emot att få arbeta tillsammans med er alla, jag tänker 
på personalen vi har i våra församlingar, jag tänker på alla 
er församlingsbor. Tillsammans får vi bygga framtidens 
kyrka. Hoppas du vill vara med och göra det!

Michael Franzén, komminister, Slättåkra-Kvibille
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Händels Messias 
Efter att ha jobbat hårt i drygt ett år kunde 
kyrkokören framföra Händels Messias, del 1 och 
Hallelujakören, på trettondedagen i Getinge kyrka. 
Ett stort projekt som blivit möjligt bland annat 
genom samarbete med Region i Halland och Sen-
sus. Kyrkokören har gjort ett jättearbete och många 
gånger har vi slitit våra hår och undrat om vi tagit 
oss vatten över huvudet. Men i slutändan kan vi kon-
statera att vi klarade det och dessutom gjorde det bra. 
Med skickliga musiker och 
solister att luta oss mot blev 
resultatet fantastiskt. 

Vi vill också rikta ett tack 
till alla andra som gjort 
projektet möjligt: vaktmästaren, kyrkvärdarna som 
ordnade med maten för oss medverkande, Direkten 
i Getinge som ställde upp och delade ut gratisbiljet-
terna och inte minst publiken. Det gör så mycket att 
få framträda i en fullsatt kyrka! Nu blickar vi framåt 
och tänker ut vad nästa stora projekt ska bli. Redan 
på långfredagen gör vi dock ett mindre verk, så kom 
gärna och lyssna då om ni vill höra vacker barock-
musik. 
Håll utkik efter annonsering!

Det gör så mycket
att få framträda 

i en fullsatt kyrka!

Friluftsgudstjänster 10 maj
Ta med fikakorg och besök någon av våra frilufts-
gudstjänster. Vid behov ta med filt och paraply, allt 
efter väder.

08.00 på Bårarps gård, Rävinge. Friluftsgudstjänst 
med Gökotta hemma hos Ulla och Bertil Gullander. 
Vid regn går vi innomhus.

09.00 vid Virsehatt, Oskarström. Ekumenisk kör 
och Sennan Brassband. Equmeniakyrkan arrangör. 
Vid regn är vi i Equmeniakyrkan.

11.00 vid Kroksjön, Slättåkra. Kyrkokören med-
verkar. Ta med egen stol.

Pilgrimsvandring och 
barnkördag 10 juni
Den 10 juni startar en pilgrimsvandring i Skavböke 
kapell som sedan går via Oskarström och Sennan, 
den avslutas i Enslövs kyrka.
Samma dag är det också barnkördag i Enslövs för-
samlingshem och alla barn från 6 år och uppåt i vårt 
pastorat är välkomna till en heldag med körsång.
Dagen avslutas tillsammans med en glädjefylld pil-
grims- och barnkörsånggudstjänst i Enslövs kyrka. 
Alla är välkomna.
Mer information kommer!

Öppen förskola
Besök gärna våra öppna förskolor runt om i pas-
toratet. Vi bedriver öppen förskola i egen regi och 
tillsammans med Halmstad kommun.
Måndagar 
09.00–11.30 Slättåkra församlingshem
09.00–12.00 Spenshult
13.00–16.00 Oskarströms församlingshem
Tisdagar
08.30–11.30 Oskarströms församlingshem
09.00–12.00 Getinge församlingshem
09.00–12.00 Spenshult
Onsdagar
09.00–11.30 Kvibille församlingshem
09.00–12.00 Spenshult
Torsdagar
08.30–12.00 Enslövs församlingshem
09.00–12.00 Spenshult
09.30–12.00 Getinge församlingshem
Fredagar
08.30–12.00 Enslövs församlingshem
08.30–11.30 Oskarströms församlingshem
09.00–12.00 Spenshult

Frågor om församlingarnas öppna förskola kontak-
ta: Helena, Lena, Veronica eller Yvonne. 
Frågor om Spenshults öppna förskola: Åsa eller 
Carin, 0733 87 24 77.

Platser kvar!
Vi har platser kvar i kör- och pysselgrup-
perna på tisdagar i Kvibille församlings-
hem. 
Anmälan och mer information: 
Helena Palm eller Yvonne Andersson.

Frukost för män
Du man som oftast äter frukost en ensam är välkommen 
till en stunds gemenskap i Oskarströms församlings-
hem. Gröt, ägg, sill och annat smått och gott 
dukas upp. Lördagar 09.00–10.30 den 17 mars, 
14 april och 26 maj. Anmälan till Kicki Rönn.
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Aktiviteter på äldreboende
Åleds Servicecentrum
Andakt torsdagar kl. 15.00: 1 mars, 15 mars, 29 mars, 
12 april, 26 april, 10 maj, 24 maj och 7 juni.
Söndagscafé välkommen kl. 14.30 för en pratstund och 
en kopp kaffe den 25 mars, 22 april och 3 juni.

Begonian i Getinge
Gudstjänst eller mässa kl. 14.30: 6 mars mässa, 3 april 
gudstjänst, 4 maj (OBS fredag!) mässa, 29 maj gudstjänst 
och 26 juni mässa. Kaffeservering 20:- 

Mossen i Oskarström
Gudstjänster torsdagar kl. 14.00 i fritidslokalen: 1 mars, 
5 april, 3 maj och 7 juni. Efteråt serveras kaffe.

Oskarströms äldreboende
Andakt varje onsdag kl. 14.00 i matsalen. 
Läsarstund fredagar kl. 14.30–
16.00 i matsalen:
 2 mars, 16 mars, 13 april, 
27 april, 25 maj och 8 juni.

Musik i kyrkan
18 mars Falkenbergs Blåsorkester
Oskarströms kyrka fylls av härlig musik söndagen den 18 
mars kl. 18.00 när Falkenbergs Blåsorkester kommer på 
besök. Orkestern leds av Bo Ingemarsson och dess klang 
varvas med sång av kyrkokören KYOS.

8 april Elvis4Ever
Elvisfantasterna Elvis4Ever bjuder på en repertoar av 
kända och lite mer okända melodier. Konsert i Oskar-
ströms kyrka kl. 17.00. Biljetter: 150:-
Försäljning: Oskarströms församlingshem, via Lions 
Oskarströms medlemmar eller bokas per mejl till sekrete-
rare@oskarstrom.lions.com alt. på telefon 035-611 37. 
Överskottet går till hjälpverksamhet.
I samarbete med Lions Club Oskarström. 

22 april Halmstads Kammarkör
Musikgudstjänst kl. 18.00 i Getinge kyrka. Halmstads 
Kammarkör har under många år specialiserat sig på kon-
serter med olika teman, bland annat renässans med musik 
från 14–1600-talen. Alla de tjugofyra medlemmarna i 
kören har historiska dräkter.

Musiken vandrar mellan olika länder och sammanhang. 
Glad och munter hovmusik från England, stillsamma och 
innerliga ballader från Frankrike, tokvisor från Nederlän-
derna, yster dans från Tyskland, den storslagna kyrkomu-
siken från Italien och däremellan korta notiser om intres-
santa händelser i tiden. Dirigent är Mats Reuter.

20 maj Musikgudstjänst
Getinge kyrka kl. 16.00. Kyrko-, ungdoms- och barn-
körerna sjunger in sommaren. Efteråt är alla bjudna på 
grillfest och lek i församlingshemsparken. 

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

26 maj Körjubileum
Slättåkra-Kvibille kyrkokör firar 90 år. Välkommen kl. 
16.00 till Kvibille kyrka för vårt jubileum.

Där inget annan anges: Fri entré och frivillig kollekt.

Påskaktiviteter
Korsvägsandakt i Oskarström
Ekumenisk korsvägsandakt på kyrkogården, långfredagen 
den 30 mars. Vi går mellan olika platser på kyrkogården 
och läser påskens texter. 

Påskspel i Oskarström
Den 2 april kl. 16.00 påskspel i Oskarströms kyrka. För-
samlingens körer med flera dramatiserar och sjunger om 
påskens händelser. Efteråt enkel kvällsmat i församlings-
hemmet. Vill du delta i påskdramat? 
Hör av dig till Ylva Ericsson, Veronica Gunnarsson eller 
Kicki Rönn.

Påskvandring i Getinge
Välkomna, stora som små, till Getinge kyrka på annandag 
påsk den 2 april kl. 14.00 för en spännande upplevelse-
vandring. Vi lever oss in i händelserna den första påsken, 
kring Jesu död och uppståndelse.   Samling i kyrkan för 
en vandring på kyrkogården och i kyrkoparken. Vi avslu-
tar med fika i församlingshemmet. Kläder efter väder.

Fotograf Elvira Tufvesson

Fotograf Nicolas Laurrin
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Öppet hus/Café
Enslövs församlingshem kl. 14.00
- 5 april Ingmar Skogar visar bilder från Indien.

Getinge församlingshem 14.00–15.45
- 13 mars Gunnar Nilsson underhåller med härlig piano-

musik ur sin breda repertoar.
- 10 april Walter Cervin, ny församlingspedagog i pasto-

ratet, berättar om ”Bibeläventyret”.
- 24 april Michael Franzén, ny präst i pastoratet, berättar 

om sin tid i Svenska kyrkan i utlandet.
- 8 maj Församlingsresa. Mer info kommer.

Oskarström församlingshem kl. 14.00–15.30
- 27 mars Paul Tufvesson visar bilder från sina resor i 

Afrika.
- 24 april Göran Svelenius och Lennart Östvall berättar 

om affärerna på Köpmansgatan i Oskarström.
- 22 maj OBS! 14.30–16.00 Vår kantor Ulrika Ekengren 

underhåller tillsammans med pianoelever.

Slättåkra församlingshem kl. 14.00–15.30
- 7 mars Träffa Michael Franzén som berättar om sitt ar-

bete i Costa Blanca, Florida och nu i Slättåkra-Kvibille 
församling.

- 21 mars Trivselträff.
- 4 april Med Svenska kyrkan i Sydafika. Ann-Sofie 

Orrdal berättar om resan till Afrika.
- 18 april Trivselträff
- 2 maj Stildans uppvisning med Snöstorps folkdanslag.
- 16 maj Staffan Johansson berättar om 

Slättåkra förr och nu.

Kvibille församlingshem kl 14.00–15.30
- 14 mars Sång och musik av Eldsberga 

musik och sånggrupp.
- 11 april Trivselträff
- 9 maj Träffa Anders Carlwe som berättar 

om sitt arbete.

Dagledigluncher/Soppa
Daglediglunch
för alla daglediga. Vi äter i Enslövs församlingshem ons-
dagar udda veckor kl. 12.30 den 14 och 28 mars, 11 och 
25 april samt 9 maj.
Kostnad 50:- per gång med undantag för 28 mars när det 
är påsklunch, 120:-. Anmälan senast måndag före respek-
tive lunch till Elisabeth Johansson.

Sopplunch
för alla daglediga. Vi äter soppa kl. 
12.00 i Kvibille församlingshem föl-
jande onsdagar den 28 mars, 25 april 
och 23 maj. Kostnad 30:-/gång. Ingen 
anmälan.

Sommarlunch
Mer information kommer men boka 
dagen redan nu. Oskarström den 12 juni och Kvibille den 
13 juni. Kostnad 50:- Mer info och anmälan: Kicki Rönn.

Sy-, Stick- och 
Hantverksgrupp
Enslövs kyrkliga syförening
träffas i Enslövs församlingshem kl. 14.00 onsdagarna 
14/3, 11/4 och 9/5. Inga Larsson 035-615 15

Skavböke kyrkliga syförening
träffas i Skavböke kl. 19.00 tisdagarna 20/3 och 17/4. 
Anette Palm Pettersson 035-640 20

Oskarströms Stick- och virk
träffas i församlingshemmet kl. 14.00–16.00 torsdagar 
udda veckor. Vi stickar och virkar barnkläder. Kläderna 
skänks till Rädda barnen som bland annat delar ut dem i 
Vitryssland och baltstaterna. Kicki Rönn

Oskarströms syförening
träffas i församlingshemmet kl. 14.00–
16.00 onsdagar jämna veckor. Välkom-
men till en stunds gemenskap. 
Kicki Rönn

Kvibille Stick- och hantverksgrupp
träffas i församlingshemmet kl. 10.00 tisdagar jämna 
veckor. Vi stickar kläder som skänks till Erikshjälpen som 
delar ut dem till behövande. 
Gudrun Carlsson 0735 12 60 66

Vi tar
gärna emot restgarner!

Församlingsresor
Följ med på våra församlingsresor! 
Alla är välkomna att åka med.
-  8 maj kl. 08.00 från församlingshemmet i Getinge far 

vi söderut mot Hallandsåsen och nordvästra Skåne. 
Kostnad 450:- Detaljerat program kommer. Anmälan 
vid Öppet hus-träffarna eller till Daniel Björck.

-  29 maj kl. 10.00 reser vi från Enslövs församlingshem 
till Ugglarps Grönt. Vi blir guidade i butiken och får 
höra berättelsen om boken Grön magi. Anmälan till 
Ursula Eriksson.

- I juni kommer vi att åka på två heldagsresor. En till 
Götborg och en till södra Skåne. Mer info kommer 
eller kontakta, Kicki Rönn eller Ursula Eriksson.

Promenadgrupp
Vi promenerar tillsammans i Oskarström. Vid varje tillfäl-
le kan du välja mellan en kortare eller längre runda.
Torsdagar 22 mars, 19 april och 17 maj. Efteråt fikar vi 
tillsammans, 20:- för fikan. Ingen föranmälan.
Fredagar 9 mars, 6 april, 4 maj och 1 juni. Efteråt äter vi 
soppa tillsammans, 30:- för soppan. Om du vill äta soppa 
anmäl till Kicki Rönn senast dagen före.
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Gudstjänster
Söndag 4/3 3 sönd i fastan
09.30 Högmässa i Oskarströms k:a
09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a
11.00 Högmässa i Enslövs k:a
11.00 Mässa i Kvibille k:a
17.00 Musikgudstjänst i Skavböke 

kapell. Populära psalmer. 
Kapellkören.

Söndag 11/3 Midfastosöndagen
09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a.
11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 
 Enslövskören.
11.00 Familjemässa i Getinge k:a. 

Barn körerna.
16.00 Familjegudstjänst i Oskar-

ströms kyrka.

Söndag 18/3 Jungfru Marie beb.d.
09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a
11.00 Familjegudstjänst i Kvibille 

k:a. Prim- och Oktavkören 
samt pianoelever medverkar.

11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 
Charlotte Polson, saxofon.

18.00 Musikgudstjänst i Oskarströms 
k:a. Mer info, se ”Musik i 
kyrkan”.

Söndag 25/3 Palmsöndagen
09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a
11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a
11.00 Gudstjänst i Getinge k:a
14.00 Andakt i församlingshemmet

Måndag 26/3
18.30 Passionsandakt i Oskarströms k:a
18.30 Passionsandakt i Rävinge k:a. 

Carina Ledel Bergström, flöjt.
Tisdag 27/3
18.30 Passionsandakt i Oskarströms k:a
18.30 Passionsandakt i Rävinge k:a. 

Ungdomskören.

Onsdag 28/3
18.30 Passionsandakt i Oskarströms k:a
18.30 Passionsandakt i Rävinge k:a. 

Birgit Nilsson Huss, violin.

Torsdag 29/3 Skärtorsdag
18.30 Skärtorsd.mässa  i Getinge k:a
19.00 Skärtorsd.mässa i Enslövs k:a. 

Sångduett.
19.00 Skärtorsd.mässa i Kvibille k:a
19.00 Skärtorsdagsmässa i Oskar-

ströms k:a

Fredag 30/3 Långfredag
09.30 Långfred.gudstj. i Slättåkra k:a. 

Kyrkokören.
10.00 Korsandakt på Oskarströms 

kyrkogård.

11.00 Långfredagsgudstjänst i Ge-
tinge k:a. Kyrko kören.

15.00 Långfredagsgudstjänst i 
Skavböke kapell

Söndag 1/4 Påskdagen
11.00 Påskdagsmässa i Enslövs k:a. 

Enslövskören.
11.00 Påskdagsmässa i Kvibille k:a. 

Kyrkokören.
11.00 Påskdagsmässa i Oskarströms 

k:a. Pontus Lindström, trumpet.
11.00 Påskdagsmässa i Rävinge k:a. 

Kyrko kören.
14.00 Påskdagsgudstjänst i Skavbö-

ke kapell. Kapellkören.

Måndag 2/4 Annandag påsk
14.00 Påskvandring i Getinge k:a. 

Barn körerna. Slättåkra och 
Kvibilles gudstjänst är sam-
manlyst med Getinge.

16.00 Familjegudstjänst i Oskar-
ströms k:a med påskspel.

18.00 Musikgudstjänst i Enslövs 
k:a. Nya Vänner.

Söndag 8/4 2 sönd i påsktiden
09.30 Gudstjänst Slättåkra k:a
11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a
11.00 Gudstjänst i Rävinge k:a

Söndag 15/4 3 sönd i påsktiden
09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a
11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a
11.00 Mässa i Getinge k:a
17.00 Sinnesrogudstjänst i Oskar-

ströms k:a

Söndag 22/4 4 sönd i påsktiden
11.00 Mässa i Kvibille k:a
11.00 Sönd.mässa i Oskarströms k:a
17.00 Gudstjänst i Skavböke kapell
18.00 Musikgudstjänst i Getinge 

k:a. Mer info, se ”Musik i 
kyrkan”

Söndag 29/4 5 sönd i påsktiden
09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a
11.00 Högmässa i Enslövs k:a
11.00 Gudstjänst  i Getinge k:a
17.00 Gudstjänst i Oskarströms k:a

Söndag 6/5 Bönsöndagen
09.30 Mässa i Rävinge k:a
10.00 Mässa med konfirmation i 

Oskarströms k:a.
17.00 Rastplats i Enslövs k:a. Sång-

kvartett.
17.00 Familjegudstjänst i Kvibille 

k:a. Prim- och Oktavkören 
sjunger. Efteråt grill, ta med 
eget för grillningen.

Torsdag 10/5 Kristi himmelfärds dag
 Mer info, se ”Friluftsguds-

tjänster”.

Söndag 13/5 Söndagen före pingst
09.30 Gudstjänst i Rävinge k:a
11.00 och 14.00 Konfirmation i 

Enslövs k:a
11.00 Mässa i Kvibille k:a
11.00 Sönd.mässa i Oskarströms k:a

Söndag 20/5 Pingstdagen
11.00 Gudstjänst i Skavböke kapell. 

Kapell kören.
11.00 Gudstjänst i Slättåkra k:a
16.00 Musikgudstjänst i Getinge k:a. 

Alla körer sjunger in somma-
ren. Efteråt grillning vid förs.
hemmet.

17.00 Sinnesrogudstjänst i Oskar-
ströms k:a

Lördag 26/5
16.00 Körjubileum i Kvibille k:a. 

Slättåkra-Kvibille kyrkokör 
firar 90 år.

Söndag 27/5 Heliga Trefaldighet dag
11.00 Gudstjänst i Enslövs k:a. 
 Enslövskören.
11.00 Mässa i Rävinge k:a
11.00 Konfirmation i Slättåkra k:a
17.00 Sönd.mässa i Oskarströms k:a

Söndag 3/6 1 sönd efter Trefaldighet
09.30 Gudstjänst i Slättåkra k:a
11.00 Gudstjänst i Getinge k:a
14.00 Gudstjänst för små och stora 

i Enslövs k:a. Åledsbarnkör. 
Barngruppernas avslutning.

15.00 Familjegudstjänst i Oskar-
ströms k:a. Barn- och ung-
domsguppernas avslutning.

Kyrktaxi? Har du frågor kontakta 
våra diakoner. Resan är avgiftsfri!

F-blad mars-maj 2018.indd   6 2018-02-13   08:12:02



När det fruktansvärda inträffar. När katastrofen är ett 
faktum. Ge människor kraft att bli starkare tillsam-
mans! Här följer några av de insamlingar vi gör till 
årets fastekampanj ”Att resa sig starkare”. 

Sopplunch i Kvibille 28 feb
kl. 12.00 i församlingshemmet i samband med sopp-
lunchen annordnas lotterier.

Loppis i Oskarström 3 mars
kl. 10.00–12.00 i församlingshemmet. 
Fika försäljning, hembakt och lotteri.
Insamling i församlingshemmet av husgeråd, smycken, 
leksaker, prydnadssaker m.m. vardagar 12/2 –2/3 kl. 
09.00–12.00 eller enligt överenskommelse.
OBS! Vi tar inte emot kläder och möbler! 

Kläd- och Loppisinsamling i Enslöv 7–8 mars
i Enslövs församlingshem kl. 08.00–17.00.
Kläderna skänks till Emmaus Björkå.

Loppis i Enslöv 10 mars
kl. 13.00–14.30 i församlingshemmet. 
Våffelservering och brödförsäljning. 
Insamling i församlingshemmet den 7–8 mars kl. 08.00–
17.00.

Elvis4Ever 11 mars
Välkommen till en nostalgisk musikupplevelse med 
gruppen Elvis4Ever. Söndagen den 11 mars kl. 19.00 i 
Getinge kyrka. Biljettpris 200:- förköp, kiosken i Getinge 
eller i samband med konsterten.

Modevisning 25 mars
Lördagen den 25 mars kl. 14.00 i Oskarströms försam-
lingshem. Kläderna som visas är från Klädhörnan och 
Olles dotter i Hyltebruk. Finns intresse ordnar vi buss till 
butikerna senare i vår. 
Biljettpris 50:- förköp. Fika ingår. Barn till och med 14 år 
fri entré.

Arrangör: Internationella gruppen i din församling

Fastekampanjen 
pågår fram till 

25 mars
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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
Projektanställd Lina Andersson lina.k.andersson@svenskakyrkan.se 035-19 24 28
Projektanställd Katarina Hultstrand katarina.hultstrand@svenskakyrkan.se 0762 93 31 34
Kyrkomusiker Ulrika Ekengren ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se 035-19 24 44

Enslövs församling  035-19 24 10
Församlingsherde 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 Eriksson ursula.eriksson@svenskakyrkan.se 035-19 24 18

Getinge-Rävinge församling 035-19 24 40
Församlingsherde Daniel Björck daniel.bjorck@svenskakyrkan.se 035-19 24 41
Kyrkomusiker Elvira Tufvesson elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se 035-19 24 42
Församlingsped. Walter Cervin walter.cervin@svenskakyrkan.se 035-19 24 43
Vaktmästare Agneta Johansson agneta.eva.johansson@svenskakyrkan.se 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
Församlingsherde Michael Franzén michael.franzen@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

Lördagsdop
Nu finns det även möjlighet till dop var-
je lördag kl. 13.00 i någon av pastoratets 

kyrkor eller kapell. Kontakta någon av 
våra präster för mer information.

Följ oss på facebook
Slättåkra-Kvibille församling

Oskarströms församling 
Getinge-Rävinge församling  

Barnverksamheten i Enslövs församling

Välkommen att bli medlem!
Mer information hittar du på hemsidan: 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarst-
rom eller via mejl och telefon.

Getinge-Oskarströms pastorat 
Björkallén 1, 313 33 Oskarström, växel 

vxl. 035-19 24 00 
svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom 

Bilder Mikael Årnell och IKON Svenska 
kyrkan. Församlingsbladet ges ut 

av Getinge-Oskarströms pastorat och 
distribueras som samhälls information. 

Ansvarig utgivare Anders Carlwe.

Pastoratets aktiviteter, såsom
öppet hus, musikkvällar m.m, 

arrangeras i samarbete med

Susanne Rappman
Ny biskop i Göteborgs stift 
För första gången i historien får Göteborgs stift en kvinnlig biskop, Susanne Rappman. 
Hon är född och uppvuxen i Skåne i en ”typisk svensk familj“, döpt som barn, gått i 
söndagsskola och konfirmerad. Det var under sin konfirmationstid hon blev mer aktiv 
och nyfiken på kyrkans innehåll. Familjen flyttade till Kållered och efter gymnasiet 
började hon studera till präst.

Inför uppdraget som biskop kliver Susanne in med stor glädje och förväntan. Hennes 
strategi är att till en början lyssna, lära och bygga relationer. Hon känner sig stolt och 
glad över att vara en del av Svenska kyrkan: Tänk – på varenda liten ort finns en lokal 
församling med människor som vet hur det är att leva sin tro, säger hon. 

–Att uppmuntra mångfalden i det lokala är något vi ska sträva efter. Det måste vara 
på olika sätt att vara kyrka i norra Bohuslän och i Biskopsgården. Det är en utmaning 
men också kyrkans glädje och styrka.
Läs gärna mer om Susanne i tidningen Korsväg nr. 4, 2017 eller på webben https://
issuu.com/torgnylinden/docs/k1704-a-issuu Fotograf Torgny Lindén
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