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       PILGRIMSVANDRING
 
      KICKI TACKAR FÖR SIG

STORT UTBUD FÖR BARN- OCH UNGA

Information om 
gudstjänster och 

alla övriga 
aktiviteter



Nu är hösten här. 
Stämmer bilden av att 
hösten är en period då 
fler människor känner 
sig nedstämda? 
– Jag har inte statistik 
på det, men som präst 
märker jag en viss 
skillnad.

Vad tror du att det 
beror på?
– Hösten innebär att 
det blir mer av den 
vanliga vardagen 
när sommaren och 

semestern är över. Vi lämnar de ljusa sommarkvällarna 
bakom oss och går in i en årstid när mörkret lägger sig 
mer kompakt. Hösten är på så vis en tydligare tidsmarkör 

än andra årstider, den påminner oss om att livet, som kan 
ses som långt och oändligt, faktiskt är begränsat. 

Hur menar du då?
– Medan vi ofta talar om en ny vår med förväntan och 
nyfikenhet, upplever jag sällan att vi talar om en ny höst 
med samma förväntan eller någon förväntan alls. 
Hösten är istället en tid som gör att vi påminns om att 
allt har ett slut och det kan väcka nedstämdhet. Hösten 
är vissnandets tid. Naturen påminner oss om detta.  Som 
människor följer vi samma mönster, som människor kläs 
vi också av och våra krafter avtar, det signalerar att det 
blir höst i våra liv också om vi får leva lite längre. 

Jag vet vilka avsikter jag har med er, 
säger Herren: välgång, inte olycka. Jag 
skall ge er en framtid och ett hopp.
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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 13.00–16.00 
www.svenskakyrkan.se/getinge-oskarstrom

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 ANDERS

Finns det ändå något positivt som hösten kan innebära 
för oss?
– Hösten är bra på så vis att den stämmer till mer reflek-
tion och eftertanke, inte minst kring livsfrågor och det är 
faktiskt något som kan vara bra. Ur det perspektivet är 
hösten en viktig tid. Jag tror att hösten och inte minst all-
helgonatiden påminner oss om det linjära tidsperspektivet. 
Att allt faktiskt inte upprepas. När jag går till kyrkogården 
under allhelgonahelgen tänker jag givetvis på mina anhö-
riga som inte längre är i livet, men jag tänker också på att 
Gud har något mer i beredskap för oss efter döden. För 
mig är ljusen vi tänder på gravarna en väldigt stark symbol 
som uttrycker både hopp och liv. I kristen tro bejakar vi 
att det finns ett slut för jordelivet, men att det finns ett liv 
även på andra sidan. 

För den som ändå känner sig nedstämd och har svårt att 
finna känslan av hopp; vad har kyrkan att erbjuda?
– Du kan höra av dig till kyrkan och få prata med en präst 
eller diakon. I en del sammanhang är man tryggast med 
sina anhöriga, men ibland kan det kännas lättare att prata 
med någon utomstående och då har kyrkan ett samtals-
stöd.

Finns det någon specifik text i bibeln du tänker på för 
den som känner sig nedstämd?
– Bibeln lyfter ofta fram texter som andas hopp, men en 
text som är viktig för mig själv är profeten 
Jeremia 29:11-14:

Anders Carlwe, kyrkoherde

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.

Hösten – en tidsmarkör



För trettonde gången genom-
fördes den 19 maj pilgrims-
vandring från Skavböke till 
Enslöv via Oskarström. 

Sträckan är drygt två mil lång, men 
hur långt du går och var på sträck-
an du kliver på eller av är frivilligt. 
Denna pilgrimsvandring är ekumenisk 
och längs med vägen stannar man till 
för bön och gudstjänster i de olika 
samfundens byggnader. 
– Jag gillar pilgrimsvandringen. Du 
träffar människor som du går och 
pratar med, men du får även tid för 
tystnad och eftertanke, säger Ingma-
rie Cedås från Sennan. Hon har varit 
med på många vandringar, men denna 
gång blev det den fjärde gången hon 
gick hela vägen:

– Jag har bara missat en vandring, 
konstaterar hennes man Carl-Oskar 
Cedås.

Malin Martinsson från Kvibille är en 
riktigt rutinerad pilgrimsvandrare. 
Hon har varit ute i Europa och gått de 
riktigt långa vandringarna:
– Jag tycker egentligen att de långa 
vandringarna ger mer, för då hinner 
du verkligen komma bort från varda-
gen och du får tid för eftertanke och 
samtal, säger hon.
Malin gör dessutom många vandrin-
gar på egen hand och då har hon med 
sig ”Lilla Pilgrimsboken”*:
– Jag mår bra av själva vandrandet, 
men då och då tar jag även fram bo-
ken och läser lite.

Kyrkoherden Anders Carlwe som för 
första gången gjorde hela 
vandringen tycker att detta 
är ett bra inslag i kyrkans 
aktiviteter:
– Pilgrimsvandring är verk-
ligen något som ser till helhe-
ten, det vill säga både kropp 
och själ, säger han.

Text & foto: Dag Gustavsson

En vandring för kropp och själ

Fakta:
En pilgrim är en person som gör en 
pilgrimsresa (vandring) till en helig 
plats. En pilgrimsvandring kan vara 
lång, men också vara ett tillfälligt 
avbrott i ett hektiskt liv.

*Lilla Pilgrimsboken är både en 
praktisk vägledning och ett andligt 
förråd av böner, psalmer, bibelord 
och andra ord på vägen för pilgrims-
vandrare. En bok både för sökare och 
för de som är mer hemmastadda i 
tron. (Ges ut av förlaget Verbum.)
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Carl-Oskar och Ingmarie Cedås.

Malin Martinsson
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Efter ett helt liv i kyrkans 
tjänst går nu Kicki Rönn i pen-
sion. Det är ett yrkesliv med 
åtskilliga personliga möten, 
både i glädje och sorg. Det är 
ett yrkesliv som varit betydel-
sefullt för Kicki, men inte minst 
– vilket många kan vittna om 
– ett yrkesliv som varit bety-
delsefullt för dem som genom 
åren fått hennes stöd och ta 
del av hennes positiva person-
lighet.

Den sista augusti gick Kicki på seme-
ster, en ledighet som sedan övergår 
till livet som pensionär. Då har det 
gått 24 år sedan hon började arbeta 
i Oskarströms församling och cirka 
48 år sedan hon utförde sina första 
arbetsdagar för Svenska kyrkan.
– Jag började som praktikant i Martin 
Luther och sedan var jag på Nissa-
ströms kursgård ett år. Därefter arbe-
tade jag i Snöstorps församling i 19 år, 
berättar Kicki.
Under tre år tog hon en paus från det 
kyrkliga arbetet och drev istället en 
godisbutik. Men den 15 augusti 1995 
var hon tillbaka igen, denna gång i 
Oskarströms församling.
Majoriteten av yrkesåren har hon ar-
betet med barn och unga. Möjligheten 

att arbeta med en kombination av den 
kristna tron och barn – hennes stora 
intressen – är något hon uppskattat, 
men sedan 13 år tillbaka har hon 
också varit diakoniassistent. Inled-
ningsvis var det en kombinerad tjänst 
där hon fortsatte arbeta med barn-
verksamheten:

– Jag jobbade med en åldersgrupp 
från 0-100 år, säger Kicki och skrattar. 
Till slut blev det diakoni på heltid då 
hon även fick Slättåkra och Kvibille 
som ansvarsområde:
– Mitt val att gå över till diakoni 
berodde på att det var roligt att möta 
folk, att ordna aktiviteter och få 
folk att må bra, förklarar hon. Hon 
uppskattar omväxlingen i arbetet och 
skulle hon rekommendera yrket till 
andra handlar det också om att det är 
väldigt berikande:
– Vill man jobba med människor och 
möta dem i både i sorg och glädje, 
då är detta rätt uppgift. Man får 
så mycket 
kärlek. Man 
får och kan 
ge tillbaka.
Apropå 
glädje, vad 
är tipset för 
att ha ditt 
nästan stän-
digt glada 
humör?
– Det är nog 
generna. 
Glädjen att 
ha ett jobb. 
Glädjen att 
möta män-
niskor som 

också ger en energi, men om du vill 
ha ett konkret tips – ta en dag i taget. 
Det hjälper inte att grotta ner sig i 
problemen.
Vad är planen för ditt liv som pensio-
när?
– Jag vet inte riktigt; vara delaktig i 
min mans intresse för motorcyklar, 
sedan har jag barnbarn. Ta vara på 
dagen, säger Kicki och tillägger:
– Min mamma fick bara några år som 
pensionär och min syster fick aldrig 
möjligheten, så jag känner att jag vill 
ta chansen att få vara ledig.

Text & foto Dag Gustavsson

Vill man jobba med 
människor och 

möta dem i både i sorg 
och glädje, då är detta 
rätt uppgift.

„

Nu börjar livet efter jobbet för  

Kicki Rönn

Kicki håller i trådarna vid 
Sommarcafé i Oskarström, en 
av åtskilliga aktiviteter hon 
arrangerat under åren som 
diakoniassistent.



Vi tar
gärna emot 
restgarner!
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VÄLKOMMEN PÅ LUNCH!
Daglediglunch i Enslövs f.hem 
Kl 12.30 följande datum: 11/9, 25/9, 
9/10, 23/10, 6/11, 20/11. 50 kr. Anmä-
lan senast måndagen före varje lunch 
till Elisabeth Johansson 035-192414.

Sopplunch i Getinge församlingshem 
5/11 kl 12.30 Sopplunch med under-
hållning av Bo Liljedahl.
Pris 100 kr/pers
Arrangör: Act Internationella gruppen

Sopplunch i Kvibille församlingshem
Kl 12.00 följande datum: 18/9, 16/10, 
13/11. Ingen anmälan!

Enslövs församlingshem 
30/10 kl 14.00 Café Enslöv. En 
eftermiddag med Svenska kyrkan i 
utlandet.

Getinge församlingshem 
tisdagar kl 14.00–15.30

10/9 ”Att vara kyrka på fängelset”, 
Diakon Lena Karlsson berättar om 
sitt arbete inom kriminalvården.

24/9 ”Undvik att bli lurad”, kom-
munpolis Kenneth Mattsson berättar 
om hur man kan undvika att bli drab-
bad av bedrägerier. Tillfälle för frågor.

8/10 ”Gamla Getinge”, Bo Bengtsson 
och Gunvor Holmgren berättar och 
visar bilder. Särskilt fokus på Getinge-
verken.

22/10  Folkdanslaget från Snöstorp 
kommer och visar upp klassiska 
folkdanser och folkdräkter.

19/11 ”Önskepsalmen” med Korsban-
det: Ulrika Ekengren, Walter Cervin, 
Joachim o Michael Franzén.

Kvibille församlingshem 
onsdagar kl 14.00–15.30

4/9 Trivselträff

2/10 ”Lite värme i höstmörkret”, 
sånger med Nina Widegren.

30/10 Trivselträff

27/11 ”På resa med Sören Ljungek i 
den Norrländska fjällvärlden”.

Oskarströms församlingshem 
tisdagar kl 14.00–15.30  

24/9 “Runstenar och vikingar i 
danska Halland“. Torbjörn Jansson 
berättar om Hallands historia.

22/10 Program ej bestämt.

19/11 En eftermiddag med Svenska 
kyrkan i utlandet.

SY! STICKA! HANVERKA!
Enslövs kyrkliga syförening träffas 
i Enslövs församlingshem kl 14.00: 
11/9, 9/10, 13/11. Info Lena Larsson 
035-393 44.

Kvibilles Stick och hantverksgrupp 
träffas i Kvibille församlingshem  
tisdagar kl 10.00–12.00: 3/9, 17/9, 
1/10, 15/10, 29/10, 12/11, 26/11.

Oskarströms Stick och virk träffas 
i församlingshemmet torsdagar kl 
14.00–16.00: 12/9, 26/9, 10/10, 
24/10, 7/11, 21/11.

Oskarströms kyrkliga syförening 
träffas i församlingshemmet onsda-
gar kl 14.00–16.00: 4/9, 18/9, 2/10, 
16/10, 30/10, 13/11, 27/11.

Skavböke kyrkliga syförening träffas 
tredje tisdagen varje månad kl 19.00: 
17/9, 15/10, 19/11. 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 7/9, 5/10, 9/11. Pris 
30 kr. Anmäl senast torsdagen före till 
035-19 24 00.

Slättåkra församlingshem 
onsdagar kl 14.00–15.30

28/8 Avskedsfest för Kicki Rönn.

11/9 “Vem är Johannes Bäckman?” 
Pastoratets nye präst Johannes Bäck-
man presenterar sig.

25/9 Trivselträff

9/10 Trivselträff

23/10 Trivselsträff

6/11 ”Vem är Joachim Franzén?” 
Pastoratets nye präst Joachim Franzén 
presenterar sig.

20/11 Trivselträff

4/12 Adventskaffe med barnkör, Lucia

 Foto A
nete L

usina/Pexels

ÖPPET HUS Fika 20:- JULLUNCHER/JULBORD
4/12 kl 12.30 Jullunch i Enslövs 
församlingshem. 150 kr. Anmälan 
till Elisabeth Johansson 035-192414 
senast den 2/12.

3/12 kl 12.30 Jullunch med  
julsånger i Getinge församlingshem. 
150 kr. Anmälan senast den 26/11 till 
Ingela Bågenholm 070-692 8064.

3/12 kl 18.30 Församlingskväll med 
julbord, Oskarströms f.hem. Bilder 
och föredrag av Ingmar Skogar ”Na-
mibia – vattenhål i öknen”.
Efter föredraget blir det julbord. 
Kostnad 150 kr. Anmälan från den 
11 november till den 28 november till 
035-192400.

Ytterligare aktiviteter  
hittar du på sidan 12
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Du tillhör en församling men är 
givetvis hjärtligt välkommen på 
aktiviteter i hela ditt pastorat!
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Gudstjänster i 
våra kyrkor
Söndag 1 september 11 e. tref.
Kvibille kyrka 10.00 Gudstjänst
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst 
Oskarströms kyrka 17.00 Gudstjänst
Rävinge kyrka 18.00 Gudstjänst.
Per Thornberg, saxofon.

Söndag 8 september 12 e. tref.
Slättåkra församlingshem 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa. 
Enslövskören medverkar.
Getinge församlingshem
16.00 Familjegudstjänst. Konfirmander 
och barnkörer medverkar. Mer info sid 7.
Oskarströms kyrka  
17.00 Sinnesrogudstjänst

Söndag 15 september 13 e. tref.
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 18.00 Timeout-mässa.
Kyrkokören medverkar.

Söndag 22 september 14 e. tref.
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst.
Nya vänner medverkar.
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa
Kvibille kyrka 17.00 Andrum

Söndag 29 september Den helige 
Mikaels dag
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra församlingshem 
14.00 Familjegudstjänst.
Dopfest med tårta. Barnkör medverkar.
Oskarströms kyrka 
15.00 Familjegudstjänst. Dopfest.
Rävinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst.
Jan Grundberg, gitarr och sång.

Söndag 6 oktober 16 e. tref.
Getinge församlingshem
10.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 11.00 Gudstjänst
Skavböke kapell 17.00 Högmässa.
Enslövskören medverkar.
Kvibille kyrka 18.00 Timeout-mässa.
Ungdomskör och konfirmander medver-
kar.  

Söndag 13 oktober Tacksägelsedagen
Rävinge kyrka 10.00  Familjegudstjänst 
med skördetema. Barnkörer medverkar. 
Mer info sid 7.
Enslövs kyrka 14.00 Gudstjänst för sto-
ra och små. Åleds barnkör, barngrupper 
och konfirmander medverkar.
Kvibille kyrka 16.00 Familjegudstjänst 
med skördetema. Barnkören medverkar. 
Mer info sid 7.
Oskarströms kyrka 
17.00 Sinnesrogudstjänst med miljötema.
KYOS medverkar.

Söndag 20 oktober 18 e. tref.
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Slättåkra församlingshem  
17.00 Andrum
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa 

Söndag 27 oktober 19 e. tref.
Getinge församlingshem 
10.00 Gudstjänst 
Oskarström kyrka 11.00 Gudstjänst
Kvibille kyrka 16.00 Gudstjänst.
Enslövs kyrka 17.00 Rastplats

Lördag 2 november Alla helgons dag
Rävinge kyrka 10.00 Gudstjänst. 
Sammanlyst med Slättåkra-Kvibille.
Oskarströms kyrka 11.00 Högmässa
Skavböke kapell 
18.00 Minnesgudstjänst. Vi minns de 
som gått bort under året.

Söndag 3 november Söndag e. alla 
helgons dag
Kvibille kyrka 17.00 Minnesgudstjänst. 
Vi minns de som gått bort under året.
Kyrkokören medverkar.
Rävinge kyrka 18.00 Minnesgudstjänst. 
Vi minns de som gått bort under året.
Kyrkokören medverkar.
Enslövs kyrka 18.00 Minnesgudstjänst. 
Vi minns de som gått bort under året.
Enslövskören medverkar.
Oskarströms kyrka 
18.00 Minnesgudstjänst. Vi minns de 
som gått bort under året. 
KYOS medverkar.

Söndag 10 november 21 e. tref.
Kvibille kyrka 10.00 Mässa med miljö-
tema. Inspiratörer: församlingsrådet. Mer 
info se sid 7.
Enslövs kyrka 11.00 Högmässa.
Nya vänner medverkar.
Oskarströms kyrka 
17.00 Sinnesrogudstjänst
Getinge församlingshem 
18.00 Stilla mässa. Ungdomskör och 
konfirmander medverkar.

”Visor och låtar, egna och andras” 
Jan Grundberg är en trubadur och 
musikvetare från Ljungby som rest 
runt och underhållit människor på 
flera kontinenter. Härliga berättel-
ser kring visorna utlovas.

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, Timeout-mässa och Stilla 
mässa är gudstjänstformer som vuxit 
fram i de lokala församlingarna som 
komplement till övriga gudstjänster.

OBS! Renoveringsarbeten 
pågår. Getinge kyrka är 
stängd hela perioden 
medan renoveringen i 
Slättåkra innebär begräns-
ningar i öppettiderna.
Arbetet ska vara klart 
första advent. 
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MILJÖ-MÄSSA
10/11 kl 10.00 Miljö-mässa i Kvibille 
kyrka. Temat för den här dagen är 
”Samhällsansvar”.
Samhällsansvar handlar om mycket 
olika saker inte minst om hur vi tar 
hand om vår miljö.
Vad innebär detta ansvar utifrån ett 
kristet perspektiv?
Dessa frågor kommer vi att beröra.
Slättåkra-Kvibille församlingsråd 
medverkar och inspirerar vid denna 
gudstjänst.

TERMINSSTART
8/9 Familjegudstjänst i Getinge.
Vi startar igång terminen med en 
familjegudstjänst i Getinge försam-
lingshem. Kl 14.00 samlas vi och 
förbereder gudstjänsten tillsammans 
i olika stationer. Alla är välkomna, 
stora som små! Sedan serveras det 
fika och vi avslutar med en gudstjänst 
i Stora salen kl 16.00. Barnkörerna 
medverkar och Bibel delas ut till 
de som fyller sex år 2019.  Särskild 
inbjudan skickas, men saknar du en 
sådan så hör av dig till Stine Litte för 
mer information 035-192405.

SKÖRDEGUDSTJÄNSTER
13/10 kl 10.00 Familjegudstjänst i 
Rävinge kyrka. Juveler och Briljan- 
ter medverkar. Vi smyckar kyrkan 
med skördealster som sedan säljs till 
välgörande ändamål. Ta gärna med 
dig blommor, grönsaker, frukt, bröd 
eller andra gåvor och lämna en stund 
innan gudstjänsten. 

13/10 kl 16.00 Gudstjänst i Kvibille 
kyrka med skördetema.
Du är välkommen att smycka kyr-
kan med blommor, frukt, honung, 
bröd m.m. från kl 15.00. Direkt efter 
gudstjänsten säljs allt till förmån 
för Svenska Kyrkans Internationella 
arbete.  Prim – Oktavkörerna med-
verkar: Utdelning av Barnens bibel 
till församlingens 4, 5 och 6-åringar. 
Kyrkkaffe.

ALLHELGONAHELGEN
Välkommen till våra kyrkor och 
kyrkogårdar under allhelgona-
helgen.
För aktuella gudstjänsttider, se ”Guds-
tjänster i våra kyrkor”. Vid minnes-
gudstjänsterna i de olika kyrkorna 
tänder vi ljus och läser upp namnen på 
dem som avlidit sedan förra Allhel-
gona. Under delar av torsdagen och 
fredagen är kyrkorna öppna, och på 
kyrkogårdarna sker olika aktiviter. 
Mer info se nedan.

I Slättåkra och Kvibille kyrkor spelas 
orgelmusik och fika finns följande 
tider:
Slättåkra torsdag 31/10 kl 15–18
Kvibille fredag 1/11 kl 15–18

På Oskarströms kyrkogård fredagen 
den 1/11 kl 13.30–16.00 serveras 
glögg på kyrkogården.

I Getinge och Rävinge är kyrkorna 
öppna fredagen den 1/11 för ljuständ-
ning, bön och stillhet. Kaffeservering i 
båda kyrkorna mellan kl 10–16.

I Enslövs vaktmästarhus bjuder för-
samlingsrådet på kaffe fredag 1/11 kl 
10–17. Kyrkan är öppen för ljuständ-
ning, bön och stillhet. 

Söndag 17 november Söndag f. 
domssöndagen
Kvibille kyrka
10.00 Familjegudstjänst.
Disneytema, barnkör medverkar.
Enslövs kyrka 11.00 Gudstjänst
Oskarströms kyrka 17.00 Högmässa.
Konfirmander medverkar.
Rävinge kyrka 18.00 Musikgudstjänst.
Duo Vimla med sopranerna Ulrica M 
Lundbladh och Anna Marmvik.

Söndag 24 november Domssöndagen
Rävinge kyrka 10.00 Mässa
Oskarströms kyrka 
15.00-18.00 Ekumenisk dag. Mer info: 
se annonser och hemsida.
Kvibille kyrka 17.00 Andrum.
Henrik Jonsson, trombon och Nadja 
Jonsson, piano.

Söndag 1 december 1 i advent
Getinge kyrka 10.00 Gudstjänst.
Kyrkokören medverkar.
Enslövs kyrka 15.00 Högmässa.
Enslövskören medverkar.
Slättåkra kyrka 16.00 Gudstjänst.
Kyrkokören medverkar.
Skavböke kapell 18.00 Gudstjänst.
Skavböke kapellkör medverkar.
Oskarströms kyrka 15.00 Gudstjänst

Duo Vimla ger ett varierat pro-
gram med musikal, jazz, visor och 
klassiskt. Allt med klara röster 
och glimten i ögat.

Fo
to

 M
in

 A
n/

Pe
xe

ls

Varmt välkommen 
till våra  

Gudstjänster!
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GETINGE - RÄVINGE
Öppen förskola (0-5 år med vuxen)
Onsdagar kl 9.00–11.30.
En träffpunkt där du kan knyta nya kontakter och dela ge-
menskap med andra barn och vuxna. Här finns möjlighet 
att pyssla, leka, sjunga eller bara vara. Fika 20 kr. 
Kontakt: Karin Norrman

Juveler och Briljanter (F-klass-åk 5)
Onsdagar: F-klass-åk 3 kl 13.30–16.15
Åk 4-5 kl 14.45–17.15 
I verksamheten ingår både barnkör och skapande verk-
samhet (pyssel, drama och lekar mm). Båda verksamheter-
na är på onsdag eftermiddag och de flesta är med i båda, 
men det går att vara med i bara den ena delen. Hör av dig 
för exakta tider i så fall.
Vi hämtar på skolan och bjuder alla på mellanmål. 

Har man i åk F-3 inte möjlighet att bli hämtad kl 16.15 
finns möjlighet att stanna kvar till 17.15
Juvelerna och Briljanterna medverkar även vid våra famil-
jegudstjänster några söndagar per termin.
Kontakt: Stine och Elvira

Ungdomskör – Ungdomsgrupp (åk 6 och uppåt)
Nu startar vi en ungdomsgrupp på måndagar i Getinge 
församlingshem. Gruppen vänder sig till alla ungdomar i 
Getinge, Rävinge och Kvibille, men du är förstås välkom-
men om du bor någon annanstans också.
Man kan komma direkt efter skolan och hänga i våra 
lokaler, fika, spela spel mm. Du kan också få lite hjälp med 
läxor om du behöver.

Kl 16–17 är det Ungdomskör för alla ungdomar i pasto-
ratet. Vi sjunger blandad repertoar, både på engelska och 
svenska. En del klassiska sånger men mest lite modernare 
låtar. I våras sjöng vi bla låtar av Ed Sheeran, Smith &Tell 
och Coldplay. Vi sjunger även i stämmor. Ungdomskören 
framträder i gudstjänster några gånger per termin och i det 
stora Luciatåget i Getinge. Missa inte möjligheten att vara 
med om det! Kontakt: Elvira

Kl 17–19.30 blir det Ungdomsgrupp med lekar, pyssel, 
filmkvällar, matlagning och mycket annat kul. Tag med en 
kompis och kom och testa! Ingen anmälan behövs.
Kontakt: Stine och Elvira

BARN- OCH UNGDOMSGRUPPER

Kom och var med oss i höst! I våra olika grupper händer massor av roligt, lek, pyssel, sång, samtal, träffa 
nya kompisar mm. Alla grupperna är kostnadsfria. 
Vi startar v.36 och håller igång till v.50. Uppehåll v.44 för höstlov. 
För att kunna erbjuda en så jämlik och så hög kvalité som möjligt i hela vårt 
pastorat har vi till hösten gjort ändringar med tider och dagar. 

SLÄTTÅKRA-KVIBILLE
Vi sjunger, samtalar, pysslar mm. Pga. Kvibilleskolans 
renovering behöver vi ändra vår verksamhet och tider.
Vi kommer att ha kör och pysselgrupperna på samma dag, 
då barnen kommer ifrån skolan.
Tiderna kommer ev. bli ändrade då vi när detta försam-
lingsblad trycks inte vet exakt hur skolans sluttider blir.

STOR och liten (0-5år)
Öppen förskola på måndagar kl 9.00–11.30 i Slättåkra 
församlingshem.
Rytmik jämna veckor kl 9.30. Ledare: Helena

Primkören (F-klass och uppåt)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Mellanmål kl 13.50–14.20
Kör kl 14.20–15.00. Ledare: Helena och Karin

Oktavkören (åk 2-6)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kör kl 14.20–15.00+
Mellanmål cirka kl 14.45–15.00 för de som slutar senare
Kör kl 15.00–15.45. Ledare: Helena

Busungarna på tisdagar (F-klass till åk 1)
Tisdagar i Kvibille församlingshem. 
Kl 15.00–16.00. Mellanmål se Primkören
Samtal, lek och pyssel. Ledare: Karin och Stine. 

Himlaskoj på tisdagar (åk 2-6)
Tisdagar i Kvibille församlingshem.
Kl 16.00–17.00
Samtal, lek och pyssel. Ledare: Karin och Stine

Öppnis (0-5år)
Öppen förskola på torsdagar mellan kl 9.00–11.30 i 
Kvibille församlingshem.
Rytmik ojämna veckor cirka kl 9.30–10.15.
Ledare: Karin och Helena

Kyrkokören (högstadiet och uppåt)
Torsdagar kl 19–21 i Kvibille församlingshem. 
OBS! Start den 29 augusti. Ledare: Helena

Undrar du över något? Tveka inte att höra av dig till: 
helena.palm@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192432/ 
sms: 072-5658632
karin.norrman@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192433/ 
sms: 072-5658633

Undrar du över något? kontakta oss: 
stine.litte@svenskakyrkan.se/ tel: 035-192405/
sms: 072-2123270
elvira.tufvesson@svenskakyrkan.se/
tel: 035-192442/ sms: 072-5658642

Allt 
startar 

v.36
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ENSLÖV
Vi går nu över till att arbeta och erbjuda samma utbud i 
vårt pastorat och därför kommer grupperna Fiskarna och 
Stjärnorna att upphöra. Istället kommer vi att erbjuda 4-5 
åringar att komma på fredagar samtidigt som Liten & 
Stor 9.00-11.30. Då kommer vi att vara två pedagoger. Vår 
tanke med detta är att ha fokus på de äldsta barnen som 
då kan gå undan och ha skapande verksamhet och lekar 
och sång.

Häng På  (Åk 3-6) OBS Ny tid 
Skapande, lekar och pyssel .
Måndagar kl 14.00–15.30 (Fika)

Åleds barnkör  (9-12 år) övar i kyrkan
Vi sjunger tillsammans!
Tisdagar kl 14.20–15.30

Gott & Blandat  (F-klass-åk 2) OBS Ny tid 
Grupp 1 Skapande, lekar och pyssel.
Torsdagar kl 13.30–15.30 (Fika) Vi hämtar och lämnar på 
Åledsskolan.

Gott & Blandat  (F-klass-åk 2)
Grupp 2 Skapande, lekar och pyssel
Fredagar kl 13.15–14.45 (Fika). Vi hämtar och lämnar på 
Åledsskolan.

Liten & STOR  (0-5 år med vuxen)
Sång, pyssel, lek  och en mindre frukost fika till självkost-
nadspris 20:-/vuxen
Onsdagar 13.00–15.30 
Torsdagar 9.00–11.30
Fredagar 9.00–11.30

Till Häng På, och Gott & Blandat krävs anmälan.
Det gör ni till Gunilla tel: 035-192413/ 0725-658613 
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se
Barnkören anmäls till Birgitta på 035-192412/ 0725-658612

OSKARSTRÖM
OBS! Meddela både oss och fritids om vi ska hämta.

Fun Kids (F-klass-åk 2) OBS Ny tid
Skapande, lek och pyssel.
Tisdagar kl 14.00–16.00 därefter börjar Unga Gunget. 
(Hämtning på skolan 13.30. Taxi från Espered) 
Barnen får mellanmål hos oss.  

Unga Gunget  (F-klass och uppåt) OBS Ny dag & tid
Sång drama och lek.
Tisdagar kl 16.00–17.30 direkt efter Fun Kids.

Mixat (åk 3-6)  
Samtal, spel, pyssel, bak och häng. 
Torsdagar kl 17.00–18.30

Kyrkans Ungdom 13 år och uppåt
Lagar mat, filmkvällar, spel, utflykter, samtal mm
Torsdagar kl 18.30–21.00

Kyrkis, öppen förskola (0-5 år med vuxen) 
OBS Nya dagar
Sång, lek och fika! (20kr/familj)
Onsdagar kl 13.00–15.30 och torsdagar kl 9.00–11.30 

Till barngrupperna (ej Kyrkis) krävs anmälan. Detta gör ni 
till Gunilla Tel: 035-1924 13/ 072-565 86 13
gunilla.hinterlach@svenskakyrkan.se

Utflykt med Ungdomskören
I början på sommaren gjorde ungdomskören en utflykt 
som började med att cykla dressin i Strömsnäsbruk. Det 
blev en härlig tur genom en skog i sommarskrud. 
Efter italiensk mat på en restaurang avslutade vi sedan 

dagen med en 
konsert på 
Najaden med 
en av kultur-
skolans körer. 
De bjöd på en 
sprakande show 
med ABBA-mu-
sik och vi gick 
därifrån full-
proppade med 
inspiration till 
en ny kör-
termin.

Utflykt med Barngrupperna 

Årets utflykt gick till Skåne. Vi passade på att åka iväg 
när skolan hade stängningsdag och första stoppet var Toy 
World, ett helt museum fullt med bara leksaker. Även vi 
vuxna uppskattade besöket då vi upptäckte gamla leksaker 
från vår egen barndom som gav upphov till mycket nostal-
gi. Efter ett välsmakande lunchstopp på IKEA avslutade vi 
dagen med lek i Ängelholms hembygdspark. 
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Kyrkans ungdom reste till Berlin
KU-Kyrkans ungdom har varit på studieresa till koncen-
trationslägret Sachsenhausen. ”Jag finner inga ord på 
känslorna som bubblade upp när vi var där inne. Det var 
overkligt att människor kan behandlas så illa. Det är en 
sak man gärna ändrat om man hade en tidsmaskin. 
Tanken på det och tiden för människorna där inne får mig 
att må illa. Ingen människa ska bli behandlad så”, säger en 
av deltagarna om upplevelsen.
Vi passade bland annat också på att besöka en del se-
värdheter i Berlin, bland annat East side gallery och den 
imponerande Berliner Dom.

Studieresa för unga ledare
Som tack för årets insatser åkte vi med de unga ledarna på 
en studieresa till Stockholm och Sigtuna. Vi besökte bland 
annat S:ta Clara där vi firade mässa. Efter mässan fick vi 
information om kyrkans arbete med de utslagna i Stock-
holms innerstad. Ett rörande vittnesbörd om hur vi får 
vara Guds utsträckta händer och om hur mötet med Jesus 
förändrar liv.

Konfirmation
Oskarström 25 maj

Konfirmation
Enslöv 4 maj

Konfirmation
Slättåkra 30 juni

Konfirmander

2019
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Sång är friskvård!
Nu är det dags att börja sjunga, så välkommen att 
ta plats i våra körer.

Getinge-Rävinge kyrkokör: Fyrstämmig kör som övar på 
onsdagar. 
Intresserad? Hör av dig till Elvira Tufvesson 035-192442.

Slättåkra-Kvibille kyrkokör: fyrstämmig kör som övar 
torsdagar kl 19.00–21.00.
Korsbandet: Är ett gäng musiker som spelar och sjunger 
på en del av våra gudstjänster. Alla som spelar instrument 
eller sjunger är välkomna att vara med!
Intresserad? Hör av dig till Helena Palm 035-192432.

Skavböke kapellkör: Övning tisdagar kl. 18.30–20.00 i 
Enslövs församlingshem, under november och december. 
Till hösten startar sångövningarna 19/11. 
Nya Vänner: Övning varannan onsdag, ojämna veckor, 
kl 17.00–18.30 i Enslövs församlingshem.
Enslövskören: fyrstämmig kör. Övning torsdagar 
kl 19.00–20.15.
Intersserad? Hör av dig till Birgitta Eliasson 035-192412.

KYOS: kyrkokören i Oskarström övar på torsdagar 
kl 19.00-20.30 i församlingshemmet.  
Intresserad? Hör av dig till Ylva Ericsson 035-192422.

KÖRER
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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)

Måndagar och onsdagar: 17-18.30 Badminton för både 
barn och vuxna, rack och bollar finns att låna. I stora 
idrottshallen vid Österledsskolan.

18-19.30 Språkcafé i Björnstorpskyrkan.

Tisdagar: 9-11.30 

Öppen förskola med 
ledare som pratar 
svenska, arabiska och 
persiska. 

18-19.30 Fika och 
samtal om hälsa, 
kulturskillnader med 
mera. Även dans och 
avslappningsövningar 
hinns med. 
I september är vi ute 
och promenerar och 
plockar skräp tillsammans, samling kl 18 vid ICA i  
Oskarström.

Fredagar 18-20 Kvinnogrupp med svenskundervisning, 
samtal och fika.

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

Val till församlingsrådet
I höst kan du föreslå namn till församlingsrådet i din 
hemförsamling. 
Församlingsråden är församlingsbornas egna forum för 
stöd och utveckling till de verksamheter som Svenska 
kyrkan bedriver där just du bor. I vårt pastorat har vi fyra 
församlingsråd. Dessa väljs av kyrkofullmäktige vartannat 
år. Under oktober månad har du möjlighet att föreslå vilka 
personer du tycker borde finnas med som stöd för kyrkans 
verksamhet där du bor.

Det är kyrkofullmäktiges valberedning som ansvarar för 
att ta fram förslag på namn. En mycket viktig del i detta 
arbete är att du, som församlingsbo, lämnar in förslag 
på namn till valberedningen. Namn på personer som du 
tycker kan vara till gagn för kyrkans verksamhet i ditt 
närområde. 

Ordförande i valberedningen är Anders Östergren. Du kan 
maila dina förslag till honom på: 
anders.ostergren@regionhalland.se. Skriv namnet på och 
telefonnummer till den person du föreslår samt vilken 
församling det gäller.

Under oktober månad kommer det även finnas andra möj- 
ligheter att lämna förslag på namn i olika sammanhang, 
såsom vid gudstjänster och församlingsträffar.

Mer information om höstens möjligheter att föreslå namn 
kommer inom kort även finnas på pastoratets hemsida 
samt på anslagstavlor i våra församlingshem.

Varmt välkomna med era förslag till församlingsråden!

Anders Östergren
Kyrkofullmäktiges Valberedning

Personalnytt

Marie-Louise 
Paulsson, 
församlingsvärd i 
Oskarström.

Gunvor Bergstrand, 
förvaltningsassistent 
i pastoratet.

Personal som slutat: Vi önskar lycka till och 
säger tack till Mikael Isaksson, Veronica Gunn-
arsson, Yvonne Andersson, Elin Nordin Persson 
och Kicki Rönn.

INFORMATION

OM KLÄDINSAMLING I ENSLÖV 
Ingen klädinsamling i Enslövs församlingshem denna höst. 
Vi hänvisar istället till andra organisationers insamlingar.



Närvaro   Öppenhet   Hopp
GETINGE-OSKARSTRÖMS
PASTORAT
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Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

Vi har samma rättigheter

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL

                  I                     I    

DAM- OCH HERR-
MODEVISNING
Tisdagen 15 oktober kl 19.00 
i Getinge församlingshem.
Pris 150 kr, förtäring ingår.
Kläder från Klädhörnan och 
Olles dotter, Hyltebruk.
Anmälan till Irene Karlsson 
035-54479, 0720-677869 eller 
Ingrid Karlsson 035-54546, 
073-3549901.
Först till kvarn, begränsat 
antal platser
Arr: Act Internationella grup-
pen, Getinge-Rävinge församling.

80-ÅRSMIDDAG
Lördagen 12 oktober bjuder församlingsrådet i  
Getinge-Rävinge församling alla medlemmar, som är 80 år 
och äldre, välkomna till en fin middag i församlings- 
hemmet. Personlig inbjudan med mer information kommer 
i brevlådan.

VI SYNS PÅ JULMARKNADEN!
Har du sett stjärnan? Håll utkik efter Svenska kyrkan 
på julmarknaden i Getinge lör 30/11 och ta del av julens 
glada budskap!

ÄLDREBOENDE
Begonian i Getinge 
Andakt tisdagar kl. 14.30: 3/9, 1/10, 5/11, 3/12.  
Kaffeservering 20:-

Mossen i Oskarström 
Gudstjänster i fritidslokalen torsdagar kl. 14.00: 5/9, 3/10, 
7/11, 28/11. Kaffeservering 20:-

Oskarströms äldreboende 
Andakt i matsalen varje onsdag kl. 14.00: 4/9, 11/9, 18/9, 
25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 
27/11, 4/12.

Åleds Servicecentrum 
Andakt torsdagar kl. 15.00: 12/9, 26/9, 10/10, 24/10, 7/11, 
21/11, 5/12.

Söndagscafé, Åleds Servicecentrum välkommen kl. 
14.30 för en pratstund och en kopp kaffe:  
22/9 Kerstin Roepstorff berättar om sin moster Kai Gull-
mar, kompositör, sångerska och skådespelerska.  
20/10 Kommunen ansvarar för programpunkten.

MÖTESPLATSER / AKTIVITETER

Foto Ray Piedra/Pexels


