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Ljuset och våren är på 
väg. Vad gör du för 
kopplingar till kristen-
domen, vilken symbolik 
ser du?
– Det finns mycket 
symbolik, bland annat 
uppståndelsen. Skiftning-
en i naturen påminner 
också om hur kyrkan ser 
livets olika faser. Men jag 
kanske främst tänker på 
att det finns något i våren 
som vi kan lära oss av. 

Hur menar du då?
– Jag tänker att vi har blivit så vana vid att få allt när vi 
vill ha det. Vi kan till exempel få jordgubbar mitt i vintern 
och is den varmaste sommardagen. Men naturens gång 

och vårens antågande sker i sin egen takt. Vi vill helst att 
allt ska slå ut i blom – nu! Det gör det inte, ibland måste 
vi vänta. Likadant är det med vår tro; den har sin egen 
takt och kan inte stressas fram.

Framtiden väntar, vila i tro, kornet som 
nu slumrar snart börjar gro.
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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

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 JOACHIM

Vad blir konsekvensen av detta menar du?
– Att det finns en risk att vi allt för lätt ger upp tanken på 
tron. När vi inte kan kontrollera den, styra dess utveckling 
och ha en tydlig strategi, så blir det lite skrämmande för 
oss.

Men menar du att tron snarare kräver vår passivitet än 
vårt agerande?
– Jag skulle inte säga passivitet, snarare tillit. När du 
på våren sår ett frö kräver det din omsorg, vattning och 
annat. Likväl kommer det inte att börja växa och gro med 
en gång. Du behöver ge det tid. Likadant är det med tron 
– den går inte att beställa. Den får ligga där och gro och 
vi får ta hand om den så gott vi kan och ge den de bästa 
förutsättningarna.

Våren står ju starkt för något positivt och när de förvänt-
ningarna inte infrias kan det kännas jobbigt och ledsamt. 
Har du något råd för den som känner så?
– Ibland är vi så målinriktade, men jag betonar det igen 
– allt har sin tid, som det står i Predikaren. Lev här och 
nu. Det grå är också en del av helheten, så ta vara på den 
också.

Vilken psalmtext tycker du är den mest passande för 
våren och tanken på att växa och gro?
– Psalm 205 Vila i din väntan. Andra versen, två sista 
raderna:

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. 
Omslagsfoto Café Enslöv den 5 februari. 

www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

Det handlar om att 
vårda sitt andliga frö

Joachim Franzén
Präst i Enslövs församling sedan oktober.
Har tidigare arbetat i New York, Höllviken 
och Växjö.

Joachim Franzén, Präst

Trycksak 
3041 0091

SV
ANENMÄRKET
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Vi är sociala varel-
ser som mår bra 

av att få vara med andra 
människor.

„

Pilgrimsvandring 
- En vandring för alla

söndagen den 17 maj
08.30 Mässa i Skavböke kapell 
09.15 PILGRIMSVANDRING
10.00 Bön i skogen, vila, medhavd frukost
10.30 PILGRIMSVANDRING
12.00 Lunchgudstjänst i Oskarströms kyrka
12.30 Vandrarlunch i Oskarströms församlingshem. Anmälan.
13.15 PILGRIMSVANDRING
13.30 Bön i Katolska kyrkan
13.45 PILGRIMSVANDRING
14.00 Bön i Björnstorpskyrkan
14.15 PILGRIMSVANDRING
15.15 Bön i Equmeniakyrkan i Sennan
15.30 Kaffe/te och fralla i Equmeniakyrkans lokaler. Anmälan.
16.00 PILGRIMSVANDRING
17.00 Gudstjänst i Enslövs kyrka. Sång: ”Nya vänner”

Möt upp 
och avsluta 
var du vill!

Att skapa platser och tillfällen 
att mötas är en uppgift för 
kyrkan. Detta gäller för alla 
människor, men inte minst är 
det viktigt för att motverka 
ensamhet.

– Det är vår grundsyn på människan, 
att vi är sociala varelser som mår bra 
av att få vara med andra människor, 
säger Anders Carlwe, kyrkoherde i 
pastoratet och tillägger:
– Sedan finns det givetvis en självvald 
ensamhet. Det behovet finns också. 
Men ofrivillig ensamhet mår vi sällan 

är till för att människor ska träffas 
och umgås. En del av dem marknads-
förs ibland mer inriktat till den som 
bor själv eller känner sig ensam.

Är dessa aktiviteter enbart för de 
ensamma eller kan vem som helst 
vara med?
– Egentligen är de för vem som helst, 
men vi ser gemenskapsmöjligheterna 
som ett sätt att erbjuda och visa för 
den som är ensam att det finns möjlig-
het att träffas.

En del av aktiviteterna och grupper-
na våra församlingar erbjuder kan 
framstå som könsindelade. ”Frukost 
för män” är väl den tydligaste och 
syföreningar får nog de flesta att 

tänka på en aktivitet för 
kvinnor. Finns det en tanke 
med detta?
– Om vi ser till syföreningar 
har det sin historiska bak-
grund. Det skapades en gång 
som ett forum för kvinnor 
att träffas, men i dag ser vi 
egentligen inte att de behöver 
vara könsbundna, säger An-
ders Carlwe och fortsätter:
– Sedan upplever jag att 

kvinnor har lättare för att söka soci-
ala sammanhang än män och det är 
en anledning till att vi valt att arran-
gera frukostarna för män. 

Om och när behovet finns för aktivi-
teter uppdelat för kvinnor respektive 
män är det bra att kunna erbjuda 
detta, men generellt sett försöker kyr-
kan arrangera det som är till för alla, 
förklarar Anders Carlwe och avslutar:
– Dessutom är vi alltid öppna för 
förslag och idéer till nya aktiviteter 
och grupper. Exempel på detta är film-
visningarna som vi börjar med denna 
vår. (Läs mer om detta på sidan 10.)

Text Dag Gustavsson

att tänka på
- Ta gärna med vattenflaska, frukt, 
nötter och choklad.
- Klä dig efter väderlek och ta på bra 
skor/kängor.
- Ta med frukost om du börjar  
vandringen i Skavböke.

anmälan till lunch och fika senast 
den 11 maj
Glöm inte meddela ev. matavvikelser.
Lunch 50:-, 035-192408 eller 192400
Fika 30:-, 073-268 98 93
Alla som vandrar hela eller delar av 
sträckan får pilgrimsmärket.

Pilgrimsvandringen är ekumenisk och till för ALLA. Du kan möta upp och avsluta vandringen när du vill.  
Efter gudstjänsten i Enslöv kör en buss dig tillbaka till Skavböke via Sennan och Oskarström.

Kyrkans roll för att motverka ensamhet

bra av och där har kyrkan en uppgift 
att skapa mötesplatser så att männis-
kor kan komma samman.

I Getinge-Oskarströms pastorat finns 
olika aktiviteter, en del återkommande 
och en del enskilda arrangemang, som 
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Gudstjänster i 
våra kyrkor
Söndag 1 mars 1 i fastan
Slättåkra kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Mässa
Kyrkokören medverkar
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Torsdag 5 mars 
Oskarströms kyrka 19.00 Lovsångs-
mässa. En enkel mässa där sång och 
musik har en framträdande roll.

Söndag 8 mars 2 i fastan
Kvibille kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Mässa
Sång av Enslövskören.
Rävinge kyrka 18.00 Kvällsmässa. 
Mer info sid 5.

Söndag 15 mars 3 i fastan
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Sång: Nya Vänner
Slättåkra kyrka 16.00 Mässa
Församlingens pianoelever medverkar.
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Söndag 22 mars  
Jungfru Marie bebådelsedag
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Getinge kyrka 14.00 Musikgudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Familje-
gudstjänst

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.

Friluftsgudstjänst: gudstjänster 
som firas utomhus.

I Getinge kyrka den 22 mars medver-
kar ungdomskören och unga musiker 
och sångare från Getinge och Rä-
vinge, bla Molly Lind, Emma Ledin 
Biro, Alma Andersson och Sahra 
G Olsson. Efteråt serveras våfflor i 
församlingshemmet!
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Kören Nya Vänner medverkar vid 
Gudstjänsten i Enslöv den 15 mars.
Även 26/4, 17/5.

Tisdag 7 april
Rävinge kyrka 18.30 Passionsandakt i 
ignatiansk anda. Mer info sid 5.

Onsdag 8 april
Oskarströms kyrka 18.30 Passions-
andakt. Mer info sid 5.
Rävinge kyrka 18.30 Passionsandakt i 
ignatiansk anda. Mer info sid 5.
Linda Ezmorrod, violin

Torsdag 9 april Skärtorsdagen
Kvibille kyrka 17.30 Skärtorsdagsmässa
Oskarströms kyrka 17.30 Skärtorsdags-
mässa
Rävinge kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa
Enslövs kyrka 19.30 Skärtorsdagsmässa

Fredag 10 april Långfredagen
Rävinge kyrka 10.00 Långfredags-
gudstjänst. Kyrkokören medverkar.
Oskarströms kyrkogård  
10.00 Korsvägsandakt
Skavböke kapell 11.00 Långfredags-
gudstjänst
Kvibille kyrka 15.00 Långfredags-
gudstjänst. Kyrkokören medverkar.
Oskarströms kyrka 15.00 Musikguds-
tjänst i Countrymusikens anda

Söndag 12 april Påskdagen
Getinge kyrka 10.00 Högmässa
Kyrkokören. Jan Karlsson, trumpet.
Slättåkra kyrka 10.00 Högmässa 
Kyrkokören och Bengt-Olof Persson 
klarinett.
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa 
Oskarskören medverkar
Enslövs kyrka 11.00 Mässa  
Enslövskören medverkar.
Skavböke kapell 14.00 Gudstjänst 
Solosång: Mikael Pettersson.

Måndag 13 april Annandag påsk
Getinge kyrka 10.00 Påskvandring
Sammanlyst med Kvibille. Barnkörerna 
medverkar. Mer info sid 9.
Enslövs kyrka 17.00 Emmausgudstjänst
Temagudstjänst om två lärjungars samtal 
och tankar om Jesus uppståndelse.

Söndag 19 april 2 i Påsktiden
Kvibille kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst 
Rävinge 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 26 april 3 i Påsktiden
Getinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst 
Sång: Nya Vänner.
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst  
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

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.

Sinnesrogudstjänst, Rastplats, 
Andrum och Kvällsmässa är guds-
tjänstformer som vuxit fram i de lokala 
församlingarna som komplement till 
övriga gudstjänster.

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

Söndag 29 mars 5 i fastan
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Mässa
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst

Söndag 5 april Palmsöndagen
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Mässa
Rävinge kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Mässa

Måndag 6 april
Oskarströms kyrka 18.30 Passions-
andakt. Mer info sid 5.
Rävinge kyrka 18.30 Passionsandakt i 
ignatiansk anda. Mer info sid 5.
Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt
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Vid Gospelmässan i Oskarströms kyrka 
den 3 maj medverkar Westside Gospel.
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MUSIK I VÅRA KYRKOR
Lördag 4/4 17.00 Enslövs kyrka
Konsert med Oldtimers orkester

Varmt välkommen till våra Gudstjänster!

Söndag 3 maj 4 i Påsktiden
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Susanna Falk, sång
Skavböke kapell 11.00 Mässa
Getinge kyrka 16.00 Mässa
Oskarströms kyrka 17.00 Gospelmässa
Westside Gospel

”Timeout-mässa” och ”Stilla 
mässa” blir ”Kvällsmässa“
”Stilla mässa” i Getinge-Rävinge och 
”Timeout-mässa” i Slättåkra-Kvibille”. 
När frågor dykt upp kring vad som 
skiljer de bägge mässorna åt har 
svaret varit att det är två guds-
tjänster med olika namn, men som 
till innehållet ser nästan likadana ut. 
Samtidigt har Oskarströms och 
Enslövs församlingar känt ett behov 
av att hitta en mässa med samma 
karaktär som Stilla mässa och 
Time-outmässa. Som ett resultat av 
detta kommer, med små innehålls-
mässiga justeringar, Stilla mässa och 
Timeout-mässa att ändras till ”Kvälls-
mässa” och bli en gudstjänstform som 
vi firar i varje församling.

Söndag 24 maj Söndagen före pingst
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Sinnesro-
gudstjänst

Söndag 31 maj Pingstdagen
Kvibille kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 11.00 Familje-
gudstjänst. Avslutning för barngrupperna.
Skavböke kapell 14.00 Mässa 
Solosång: Mikael Pettersson.
Getinge kyrka 16.00 Gudstjänst 
Solosång: Lotta Eliasson
Enslövs kyrka 17.00 Familjegudstjänst
Barngrupper och barnkör. Avslutning för 
barngrupperna. Korvgrillning efteråt.

KONFIRMATIONER
2/5 Oskarströms kyrka 11.00 
9/5 Enslövs kyrka 11.00
9/5 Getinge kyrka 15.00

Söndag 10 maj 5 i Påsktiden
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Mässa
Slättåkra kyrka 16.00 Mässa
Enslövs kyrka 17.00 Kvällsmässa
Mer info längst ner i denna sida.

Söndag 17 maj Bönsöndagen
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Getinge kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Mer info under Musik i våra kyrkor.
Pilgrimsvandring (Mer info sid 3) 
sammanlysta gudstjänster:
Skavböke kapell 08.30 Mässa
Oskarströms kyrka 12.00 Lunch-
gudstjänst
Enslövs kyrka 17.00 Gudstjänst
Sång: Nya Vänner.

Torsdag 21 maj Kristi himmelsfärds dag
Mer info under Friluftsgudstjänster.

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER
21/5 Gökotta på Virsehatt 09.00
Ekumenisk friluftsgudstjänst. Sennan 
Brassband. Ekumenisk kör. Medtag kaffe-
korg. Virshultsstugan är öppen för visning.
Vid regn i Enslövs kyrka.
21/5 Slättåkra kyrka 11.00 
Välkomna på friluftsgudstjänst uti det 
gröna vid Kroksjön. Körmedverkan.
Ta gärna med stol att sitta på och fikakorg.

Den 31 maj sjunger Lotta Eliasson vid 
Gudstjänsten i Getinge kyrka.

Söndag 7 juni Hel. trefaldighets dag
Rävinge kyrka 10.00 Mässa 
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Mer info under Musik i våra kyrkor.
Oskarströms kyrka 17.00 Musik-
gudstjänst. Oskarskören

Söndag 17/5 16.00 Getinge kyrka
Musikgudstjänst. Församlingens alla 
körer medverkar. Efteråt bjuds det på 
korv och uteaktiviteter ledda av UG. 

Söndag 7/6 16.00 Kvibille kyrka
Sjung in sommaren! Församlingens 
alla körer sjunger in sommaren. 
Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt.
Barnverksamheten gör kyrkan ”som-
rig”. Efteråt bjuds det på korv med 
bröd ute vid församlingshemmet.

Passionsandakter under Stilla 
veckan
Ordet ”passion” förknippar vi med 
ord som ”lidelse” ”hängivenhet” och 
”kärlek”. Vid passionsandakterna 
i år följer vi evangelisten Matteus 
skildring om hur Jesus av hängivenhet 
och kärlek går lidandets väg till korset 
för vår skull. Det blir en stund för 
stillhet och reflektion, bön och musik
Under måndag-onsdag firas passions-
andakter i Rävinge kyrka kl 18.30. 
(Mer information nedan.) I Oskar-
ströms kyrka måndag och onsdag kl 
18.30.

Vad innebär ignatiansk anda?
Ignatius av Loyola (1491-1556) 
grundaren av jesuitorden formade 
andliga övningar tänkta som hjälp för 
livet tillsammans med Gud. När vi 
läser bibeltexter i ignatiansk anda så 
står individens möte med bibeltexten 
i fokus. Tanken är att se gudsnärvaro 
mitt i det vardagliga livet. 
Under passionsandakterna i Rävinge 
kyrka i påskveckan kommer vi att 
varva läsningarna av bibeltexterna 
med instrumental musik och bön.



Det är trevligt att 
träffas. Många är 

ensamma och det är bra 
att komma ut lite. Man 
känner samhörighet.

„

Exempel från kyrkans sociala verksamheter
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Hantverk är trevligt 
men det sociala är 
viktigast
Det finns ett antal olika syfö-
reningar och hantverksgrupper 
i vårt pastorat. En av dessa är 
”Stick och hantverksgruppen” i 
Kvibille där vi gjort ett besök.

– Vi brukar vara sex eller sju per-
soner men i dag är vi bara fem, bland 
annat på grund av sjukdom, förklarar 
Gudrun Carlsson. Det är hon som till-
sammans med Margareta Persson var 
initiativtagare när gruppen startades 
för cirka tre år sedan.

Men hantverket i alla ära, det är ändå 
något annat som är viktigare vid dessa 
träffar:
– Det sociala är det viktiga, säger Gu-
drun och hon får genast medhåll ifrån 
Inga Johannesson:

– Det är trevligt att träf-
fas. Många är ensamma 
och det är bra att komma 
ut lite. Man känner sam-
hörighet.
Även Margareta instäm-
mer i detta och hon men-
ar att behovet finns – året 
runt:
– I somras hade vi exem-
pelvis trivselträffar på 
sommaren och det var 
populärt.

Tanken kyrkan har med 
sina aktiviteter som är till 
för att motverka ensam-
heten är inte enbart träf-

farna i sig, förhoppningen är också att 
människor ska lära känna varandra 
och kanske även träffas vid andra 
tillfällen.
Blir det så – har ni fått några ny 
bekantskaper och träffas ni mer än 
just här?
– Vi är från samma by och känner 
ju igen varandra, men vi kanske inte 
pratat tidigare, säger Birgitta och de 
andra berättar att de som träffas i den 
här gruppen är ute och promenerar 
tillsammans ibland.

Stick och hantverksgruppen förresten, 
är den enbart till för kvinnor?
– Nejdå. Det hade varit trevligt om 
det kom lite gubbar också, säger 
Gudrun.

Text & foto Dag Gustavsson

Var och en arbetar på sitt hantverk. 
Stickning är huvudsysslan, men det är 
fritt fram att välja vad man vill göra. 
Birgitta Gustafsson ägnar sig exem-
pelvis åt frivoliteter (en slags spets). 
Ibland skapar de saker till sig själva, 
men de gör också mycket som går till 
välgörande ändamål bland annat till 
Erikshjälpen.

Först hantverk och sedan fika. Från vänster Gudrun Carlsson, Birgitta Gustafsson, 
Inga Johannesson och Margareta Persson.



7

Exempel från kyrkans sociala verksamheter

Två generationer Johansson, Gert och Christer.

fler exempel på kyrkans
verksamhet:
På sidorna 10 och 11 hittar du vårt 
utbud av grupper, aktiviteter och 
händelser. hjärtligt välkommen!

Frukost ska man ju 
ändå äta och då är 

det roligare att göra det 
tillsammans.

„

Gemenskap runt 
frukostbordet
I Oskarström har kyrkan sedan 
många år tillbaka haft ”Frukost 
för män”. Det är precis vad det 
heter, en möjlighet för män att 
träffas och äta frukost tillsam-
mans. Alla är välkomna, men 
det handlar framför allt om att 
erbjuda den som ofta äter sin 
frukost på egen hand, att få 
lite sällskap.

I genomsnitt brukar det vara 10 till 
15 personer, men när vi nu är med för 
att göra ett reportage, är det lite färre 
runt frukostbordet. Knud Jetsmark 
är en av dem och han har tagit sig hit 
denna lördagsmorgon tillsammans 
med sin kompis Gösta Fehrman. Detta 
har blivit lite av en tradition för dem, 
precis som de också brukar träffas för 
att äta gemensam lunch på äldreboen-
det i Oskarström.
– Jag känner igen de flesta som kom-
mer hit. Man går hit och pratar lite 
och ”löser världsproblemen”, säger 
han och ler.

Christer Johansson hörde talas om 
frukostarna i höstas. Han tog då 
med sin pappa Gert, som också bor 

själv. Sedan dess har de gått på varje 
frukost.
– Jag tycker att det här är lite av 
månadens höjdpunkt, säger Christer 

och tillägger:
– Frukost ska man 
ju ändå äta och då 
är det roligare att 
göra det tillsamm-
ans.
– Man måste kom-
ma ut lite grann och 
träffa andra män-
niskor, inflikar Gert.

Efter ungefär en och 
en halv timme är 

alla mätta och belåtna; en framdukad 
frukost är en bra start på dagen. Att 
dessutom ha fått prata av sig lite – och 
givetvis även lyssna på andra innebär 
ett leende på allas läppar när de säger 
tack och hej för att fortsätta lördagen 
på annat håll.

 
Text & foto Dag Gustavsson

Frukost blir extra gott när det serveras på det här viset. Knud Jetsmark, närmast 
kameran, är en av de som uppskattar att äta frukost i gemenskap.



8

BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER
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Lucia firades i våra kyrkor och alla körerna sjöng fantas-
tiskt. Bilden är från Getinge kyrka.

Bild-rapport från juletiden

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 

Alla barngrupper har påsklov v.15. Detta gäller även öppna förskolorna i pastoratet.
V.21 är det avslutning för barngrupperna i Kvibille och Getinge.
V.21-22 är det avslutning för barngrupperna i Oskarström och Enslöv.  
På grund av helgdagar är avslutningarna olika. Information kommer på barngrupperna.

Påsklov
v.15

Avslutning
v.21-22

UngdomsGruppen (UG) i Getinge var med på julmarkna-
den och förklarade varför vi pyntar granen och varför 
tomten ser ut som han gör. 

Julavslutning i Oskarström och Enslöv blev ett juldrama 
om Papa Panovs stora dag. Det var mycket uppskattat.                           

Disneygudstjänst 
I mitten av november framförde våra grupper i Kvibille en 
färgsprakande Disneygudstjänst. Efter att ha jobbat med 
sånger och kulisser, rekvisita och danssteg under året så 
var det äntligen dags för barnens framförande. De sjöng 
och agerade från Lejonkungen, Lilla sjöjungfrun, Alladin 
och Askungen. Det var en härlig stämning och mycket folk 
i kyrkan.

I december hade vi mysiga julavslutningar med våra barn- 
och ungdomsgrupper.

Foto Hanna Norrman
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Påskvandring i Getinge Annandag påsk
13 april, Getinge kyrka: Välkomna små som stora till en 
spännande upplevelsevandring av påsken. Vi lever oss in i 
händelsen av Jesus sista dagar. Barnkörerna från Kvibille 
och Getinge medverkar, även ungdomsgruppen. Vi avslutar 
i kyrkan med enkelt kyrkkaffe.
Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig!

Familjegudstjänster
Oskarströms kyrka 22/3 kl 17.00.
Oskarströms kyrka 31/5 kl 11.00. 
Korvgrillning och uteaktiviteter efteråt.
Enslövs kyrka 31/5 kl 17.00. 
Korvgrillning och uteaktiviteter efteråt.

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.

 

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 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 mat från olika länder.  
Från och med april börjar vi promenera. Vi samlas då 
18.00 utanför ICA i Oskarström.

Fredagar: 15-17 Svenskundervisning med Wien för  
kvinnor 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.

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

ASYL/INTEGRATIONSARBETE

FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

Personalnytt (ny personal)

Isak Green, 
Vik. vaktmästare i 
Oskarström.

Anna Marmvik,
kyrkomusiker i 
Oskarström.

Information inför vårstädningen
När vintern övergår 
till vår sätter våra 
vaktmästare igång med 
vårstädningen. Tänk 
på att ta hem dina 
gravlyktor så under-
lättar du deras arbete. 
Tack på förhand!

INFORMATION

Ursäkta röran - vi bygger om
Under våren sker många åtgärder på våra kyrkogårdar i 
pastoratet. I Enslöv påbörjas anläggningen av den nya ask-
gravlunden, i Oskarström omdisponeras parkeringsytan 
och får ny belysning samtidigt som vi anlägger nya ma-
terialfack. På Getinge kyrkogård återuppför vi de gamla 
lyktstolparna efter välbehövlig restaurering.

Även församlingshemmen kommer under våren att delvis 
renoveras och förnyas. I Oskarström byter vi tak och 
avvattning. För Enslövs del handlar det om en total utvän-
dig renovering med nytt tak, nya fönster, dränering och 
nya tätskikt till källarplan. Vi kommer också i Getinge att 
byta tak samt gräva ny dränering med nya tätskikt mot 
källare.
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VÄLKOMMEN PÅ LUNCH!
Lunch i Enslövs församlingshem 
Kl 12.30 följande datum: 11/3, 25/3, 
8/4, 22/4, 6/5, 20/5. 50 kr. Anmälan 
senast måndagen före varje lunch till 
Elisabeth Johansson 035-192414.

Sopplunch Getinge församlingshem
24/3 kl 12.30. Joachim Franzén ny 
präst i Enslöv presenterar sig.

Enslövs församlingshem 
1/4 kl 14-15.30 Café Enslöv. Allsång 
med musikquiz. ”Korsbandet” med-
verkar.

Getinge församlingshem 
Tisdagar kl 14.00-15.30

10/3 Öppet hus. Eva-Karin Sönner-
stedt berättar om sitt arbete inom 
SOS international.

14/4 Öppet Hus. ”Till bords med 
Martin Luther”. Ralf Tebaay från 
Gudmundsgården delar med sig av 
ord och smaker.

5/5 Öppet hus. Vårens sånger med 
”Korsbandet”.

Oskarströms församlingshem 
26/3 19.00 Quiz-afton 
Lisa och Lasse tar oss med på en mu-
sikalisk quiz. Gnugga geniknölarna, 
sjung med i låtarna, hitta svaret. 
Entré 60 kr. Kvällsmat ingår 
Alla intäkter går oavkortat till 
ACT-Svenska kyrkans insamling  
”Allas rätt till ett värdigt liv”. 
Biljetter kan köpas i Oskarströms 
församlingshem.

7/4 19.00 Församlingsafton 
”När livet går på grund”. 
Martina Vallerius, präst i Falkenberg, 
tänker högt om betydelsen av hopp 
när livet inte blir som vi tänkt oss

MÖTESPLATSER / AKTIVITETER
ÖPPET HUS Fika 20:-

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.

SOMMARLUNCHER 

Kostnad 50 kr. Anmäl senast 26/5.

2/6 kl 12.30 Sommarlunch i Getinge 
församlingshem. Åsa 035-192404
3/6 kl 12.00 Sommarlunch i Kvibille 
församlingshem. Åsa 035-192404
9/6 kl 12.00 Sommarlunch i Oskar-
ströms församlingshem. Marie-Louise 
035-192408

FÖRSAMLINGSRESOR
27/5 Hallandsåsens skatter.  
Församlingsresa som utgår från 
Enslöv och Oskarström. Avfärd 08.00 
från Oskarströms församlingshem 
samt 08.20 från Enslövs församlings-
hem. Åter 17.45 i Enslöv och 18.00 i 
Oskarström. Kostnad 350 kr. Anmäl 
senast 20/5 till pastorsexpeditionen 
035-19 24 00.

20/5 Församlingsresa till Skåne
Getinge-Rävinge och Slättåkra-
Kvibille annordnar en resa med besök 
på bland annat Sofiero. 
Kostnad 350 kr. Anmäl senast 13/5 till 
pastorsexpeditionen 035-19 24 00.

LOPPIS I ENSLÖV
14/3 kl. 13–14.30 Loppis i Enslövs 
församlingshem. 
Välkommen att lämna in loppisprylar 
och kläder 11 och 12/3, kl 08–20. 
Insamlade medel går till ACT Svenska 
kyrkan (internationella arbetet).

FILMKVÄLLAR:  
TALA FILM - TALA LIV
Filmkvällar: Tala film - tala liv
4/3 och 15/4 kl 18.30 är det film-
kväll följt av samtalsstund i Enslövs 
församlingshem. Från 15 år. För mer 
information, se vår hemsida och face-
booksida. För frågor; maila Joachim 
Franzén på joachim.franzen@svenska-
kyrkan.se eller ring 035-192411. 

INBJUDAN: VÅRSTÄDNING 
PÅ KYRKOGÅRDEN
Gillar du trädgård, gillar du fika, vill 
du träffa andra? Den 21/4 kl 12:30-15 
är du hjärtligt välkommen till Enslövs 
kyrkogård för lite vårstädning och 
fika.

Sopplunch i Kvibille församlingshem
4/3 kl 12.00: Sopplunch.
1/4 kl 12.00: Sopplunch. Musikquiz 
med Helena Palm och Bengt-Olof 
Persson.
22/4 kl 12.00: Sopplunch. Efteråt 
spelar de som vill bingo till förmån 
för ACT.
Kostnad för lunch 30 kr. Anmälan 
senast fredagen före varje lunch till 
Åsa Stockenberg 035-192404.
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12/5 14.00-15.30 Öppet hus 
”Blommor och blader, gör en så  
glader”. ”Kattis blommor” gästar med 
tips och inspiration kring blomster- 
arrangemang och buketter.

Slättåkra församlingshem 
Onsdagar kl 14.00-15.30

18/3 Öppet hus. ”Minnen från Lion 
Ferry” med Anders Bergenek.

8/4 Trivselträff

29/4 Öppet hus. ”På spåret i Halland”. 
Johannes Bäckman leder  
TV-inspirerad frågesport.
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Foto Uubia Navarro / Pexels
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Getinges körskola
Under våren träffas vi 4 gånger i 
samband med Kyrkokörens ordinarie 
övningstillfälle på onsdagskvällar. 
Först sjunger vi lite själva (eller med 
stöd av några körsångare) och sedan 
sluter resten av kören upp och vi sjun-
ger tillsammans en stund.
Vi jobbar lite med sångteknik, hur 
man läser noter och sjunger i stäm-
mor. Målet är att vara med på en eller 
några sånger vid Valborgsfirandet på 
Hembygdsgården 30 april.

Hör av dig till Elvira för mer info och 
anmälan tel: 035-19 24 42.
SMS: 072-5658642

Du som redan är en van körsångare 
och är lite sugen på att vara med bara 
på Valborg. Hör av dig du också!

Kyrkokörer på resande fot
Att resa med kören är viktig eftersom den sociala biten är så stor del av att vara 
körsångare. På våra båda resor skapade vi många nya minnen tillsammans som 
gör oss till ännu bättre körer.

I november 
gjorde Ge-
tinge-Rävinge 
kyrkokör en 
kortare resa över 
helgen. Vi åkte 
till Stockholm 
där vi dels fick 
en guidad tur ge-
nom staden och 
dels roade oss genom att uppleva ”Mamma Mia the party”. På söndagen sjöng 
vi i mässan i S:t Görans kyrka.

I november tog 
sig Oskarströms 
kyrkokör till 
Budapest. Höjd-
punkten på resan 
var att delta i 
en stor konsert 
i Mattiaskyrkan 
med orkester, 
solister och 
storkör. Tillsam-
mans med finska 
och ungerska körer, totalt var vi 90 personer, framförde vi Mozarts Requiem. 
Dessutom gjorde vi ett par egna konserter i olika kyrkor. 

Text Elvira Tufvesson och Ylva Ericsson

ÄLDREBOENDE
Begonian i Getinge 
Andakt tisdagar kl. 14.30: 3/3, 7/4, 
12/5, 9/6. Kaffeservering 20:-

Mossen i Oskarström 
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar 
kl. 14.00: 5/3, 2/4, 7/5, 4/6.  
Kaffeservering 20:-

Oskarströms äldreboende 
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 
14.00: 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 
13/5, 20/5, 27/5, 3/6.

Åleds Servicecentrum 
Andakt torsdagar kl. 15.00: 12/3, 
26/3, 9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6.

Söndagscafé, Åleds Servicecentrum 
Välkommen kl. 14.30 för en pratstund 
och en kopp kaffe: 22/3 musikunder-
hållning med Ewa och Jimmy Lud-
vigsson. 26/4, 17/5.

SY! STICKA! HANTVERKA!
Enslövs kyrkliga syförening träffas 
i Enslövs församlingshem kl 14.00: 
11/3, 8/4, 13/5. Info Lena Larsson 
076-8473665.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp 
träffas i Kvibille församlingshem  
tisdagar kl 10.00–12.00: 3/3, 17/3, 
31/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5, 9/6.

Oskarströms Stick och virk träffas 
i församlingshemmet torsdagar kl 
14.00–16.00: 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 
7/5, 4/6.

Oskarströms kyrkliga syförening 
träffas i församlingshemmet onsdagar 
kl 14.00–16.00: 4/3, 18/3, 1/4, 15/4, 
29/4, 13/5, 27/5.

Skavböke kyrkliga syförening  
träffas tredje tisdagen varje månad kl 
19.00: 17/3 hos Ingegerd Eriksson. 
21/4 hos Anette Palm Pettersson. Inget 
symöte i maj. Info Anette Palm Petters-
son 035-640 20.

FRUKOST FÖR MÄN
Du man som ofta äter frukosten 
ensam är välkommen till en stunds 
gemenskap i Oskarströms försam-
lingshem. 
Smörgås, kaffe, juice, ägg och sill. 
Vi träffas lördagar kl 09.00–10.30 
den 7/3, 4/4, 9/5. Pris 30 kr. Anmäl 
senast torsdagen före till Marie-Louise 
035-192408 eller 035-192400.

KÖRER

Vi sjunger även  
utanför kyrkan...
Kom och lyssna på Kyrkokören och 
barnkören då vi sjunger in våren den 
30/4 Valborgsmässoafton kl. 19.30 i 
Kvibille och 21.00 i Slättåkra.

Du kan höra Getinge-Rävinges körer 
när Getinge firar Valborg och Natio-
naldagen.

Enslövskören och Nya Vänner med-
verkar vid Valborgsfirandet i Enslöv. 
Nya Vänner sjunger på National-
dagen i Åled.

KÖRLEDARE I VÅRT PASTORAT: 
Enslöv:  
Birgitta Eliasson 035-19 24 12 
Getinge:  
Elvira Tufvesson 035-19 24 42 
Oskarström: Ulrika Ekengren: 035-
192444, Anna Marmvik, 035-192400 
Slättåkra-Kvibille: 
Helena Palm 035-19 24 32



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT

                  I                     I    

Kontaktuppgifter
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

Präster
Anders Carlwe Oskarström anders.carlwe@svenskakyrkan.se  035-19 24 21  
Fabian Åström Oskarström fabian.astrom@svenskakyrkan.se  035-19 24 18
Joachim Franzén Enslöv joachim.franzen@svenskakyrkan.se  035-19 24 11
Johannes Bäckman Getinge-Rävinge johannes.backman@svenskakyrkan.se   035-19 24 41 
Michael Franzén Slättåkra-Kvibille michael.franzen@svenskakyrkan.se  035-19 24 31

Diakoni
Andreas Sundelid Enslöv andreas.sundelid@svenskakyrkan.se  035-19 24 25
Församlingsvärdar
Elisabeth Johansson  elisabeth.n.johansson@svenskakyrkan.se  035-19 24 14
Marie-Louise Paulsson marie-louise.paulsson@svenskakyrkan.se   035-19 24 08
Åsa Stockenberg  asa.stockenberg@svenskakyrkan.se  035-19 24 04

Kyrkomusiker
Anna Marmvik Oskarström anna.marmvik@svenskakyrkan.se  035-19 24 00
Birgitta Eliasson Enslöv birgitta.eliasson@svenskakyrkan.se  035-19 24 12
Elvira Tufvesson Getinge-Rävinge elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se  035-19 24 42 
Helena Palm Slättåkra-Kvibille helena.palm@svenskakyrkan.se  035-19 24 32 
Ulrika Ekengren Oskarström ulrika.ekengren@svenskakyrkan.se   035-19 24 44

Barn- och ungdomsledare
Gunilla Hinterlach Enslöv gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se  035-19 24 13
Karin Norrman Kvibille karin.norrman@svenskakyrkan.se  035-19 24 33 
Sandra Litte  Oskarström sandra.litte@svenskakyrkan.se  035-19 24 23 
Stine Litte Getinge-Rävinge stine.litte@svenskakyrkan.se  035-19 24 05 
Walter Cervin Pastoratet walter.cervin@svenskakyrkan.se  035-19 24 43 
Lena Wigh Fransson, sjukskriven

Flyktingresurs  
Katarina Hultstrand  katarina.hultstrand@svenskakyrkan.se   0762 93 31 34 
Lina Andersson  lina.k.andersson@svenskakyrkan.se  035-19 24 28

Vaktmästare 
Agneta Johansson Getinge–Rävinge agneta.eva.johansson@svenskakyrkan.se 035-19 24 45 
Isak Green Oskarström isak.green@svenskakyrkan.se  035-19 24 24 
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 Jönsson Kvibille mikael.n.jonsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 34  
Mikael Pettersson Skavböke mikael.b.pettersson@svenskakyrkan.se  035-19 24 17 
Mikael Årnell Oskarström mikael.arnell@svenskakyrkan.se  035-19 24 26

Kansli 
Ekonomiassistent Britt-Marie Mallander britt-marie.mallander@svenskakyrkan.se  035-19 24 06 
Kommunikatör Dag Gustavsson dag.gustavsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 02 
Förvaltningsassistent Gunvor Bergstrand  gunvor.bergstrand@svenskakyrkan.se  035-19 24 00
Fastighets/kyrkogårdschef Kjell Helgesson   kjell.helgesson@svenskakyrkan.se  035-19 24 03 
Kamrer Tina Ingemarsson tina.ingemarsson@svenskakyrkan.se  035-19 24 01

Tidigare hade vi med kon-
taktlistan till all personal 
i varje Församlingsblad. 
Sedan ett par nummer till-
baka är det inte längre så, 
vi vill istället använda fler 
sidor för att berätta om vår 
verksamhet.
Får vi plats över kommer vi 
åter att publicera kontakt-
listan, men inte i varje 
nummer. Vi rekommen-
derar dig därför att klippa 
ut och spara denna lista.

Skulle du råka tappa bort 
din lista – ingen fara: Då 
ringer du istället växel-
numret till vår expedition 
035-19 24 00 där du får 
hjälp med att komma i 
kontakt med rätt person. 
Växelnumret finns med 
i varje församlingsblad. 
Har du tillgång till inter-
net hittar du dessutom 
våra kontaktuppgifter på 
www.svenskakyrkan.se/
getinge-oskarstrom.

KLIPP UT 
OCH SPARA

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

FASTEAKTIONEN 2020
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Har du inte fått Församlingsbladet i din brevlåda?  
Vi har alltid extra tidningar i våra församlingshem.  
Välkommen att hämta där.

Vi använder Postnord för vår distribution.

Nästa nummer omfattar 
juni - augusti och delas ut 
sista veckan i maj.


