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Inledande information om Snöstorps församling
Snöstorps församling i Halmstads kommun ingår i Göteborgs stift och Halmstads Laholms
kontrakt. Ett antal mindre församlingar har succesivt slagits samman för att år 2013 bilda
Snöstorps församling.
I Snöstorps församling finns sju kyrkor och ett kapell. Tre av kyrkorna är belägna i Halmstads tätort, övriga i mindre samhällen. I anslutning till sex av kyrkorna finns församlingshem, varav två i samma byggnad som kyrkan. Det finns fem kyrkogårdar.
Församlingen är stor till ytan och sträcker sig från kusten upp till gränsen mot Hylte kommun. Den består till stor del av landsbygd men även av småorter och ren stadsbebyggelse
med både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Av de nästan 20 000 invånarna är 66 % medlemmar i Svenska kyrkan. De flesta bor i tätorten, men andelen medlemmar är procentuellt
högst på landsbygden.
Regler som domkapitlet beslutar om
Minsta antal huvudgudstjänster med nattvard ska enligt domkapitlets regler vara tolv per år.
Huvudgudstjänst med nattvard firas minst en gång i veckan i Snöstorps församling.
Minst en kyrkomusiker ska vara organist. Snöstorps församling har en organist.
Församlingen följer Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.
Omvärldsbeskrivning
I Snöstorps församling sker inflyttning, dels genom nybyggnation, dels genom generationsväxling främst i villaområdena. Nybyggnation planeras i alla delar av församlingen. Inlandet
lockar med vacker natur och humana huspriser och centrum inom rimligt avstånd. Samma
sak gäller den havsnära bebyggelsen i församlingens södra delar. Antalet äldre ökar, dels
genom att vi lever längre, dels genom att Halmstad är en attraktiv inflyttningskommun för
äldre personer. Det finns tre äldreboenden och ytterligare ett är under planering.
Av de sex grundskolorna har tre högstadium. En del elever fortsätter i högstadiet utanför
församlingsgränsen och därför sker samarbete med andra församlingar kring konfirmandarbetet. Förskolorna är över 20 till antalet. Det finns även ett antal gruppbostäder. Många
människor är mycket ensamma och i stort behov av besök och aktiviteter.
I församlingen finns ett stort asylboende. Med olika etnisk och social bakgrund får man en
uppdelning som är både ekonomisk och social. För invandrare utan svenska språket skapas
en klyfta mot samhället. EU-migranter lever vid sidan av samhällets skyddsnät.
Inom församlingen finns en EFS-kyrka, Gullbranna frikyrkoförsamling och en kursgård
i Svenska Alliansmissionens regi. Här finns möjligheter till samarbete kring till exempel
personal och fortbildning. En moské och en ortodox kyrka planeras inom församlingen och
kontakt kommer att skapas för samverkan i olika former. Ortodoxa kristna deltar nu i våra
gudstjänster och vi arbetar aktivt med asylsökande, som främst tillhör islam.
Det finns ett par större tillverkningsindustrier, flera småentreprenörer och ett stort antal affärer av varierande storlek. Flertalet invånare arbetar utanför församlingen. Tillverkningsindustrin minskar och serviceyrkena ökar – främst inom affärssektorn. Ett stort köpcentrum,
Eurostop, ligger i församlingen och det byggs nu ut till dubbla storleken. Alldeles intill Snöstorps kyrka ska ett vandrarhem öppnas. Föreningslivet är aktivt – främst bland den äldre
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delen av befolkningen, men här som på andra ställen är det svårt att rekrytera yngre
och medelålders. Oliks idrottsföreningar finns också representerade, bland annat inom
fotboll, hästsport och bordtennis.
Ny kommunikationsteknik ger nya sociala mönster där man umgås på ett annat sätt och
skaffar sig ny kunskap och information genom sociala medier. Upplevelser blir allt viktigare i människors liv. Tillgång till bad och sol eller platser där man kan dansa, umgås
eller se film eller se sport uppskattas av allt fler. Kulturupplevelser av olika slag; teater,
sång, musik och konst ser allt fler som viktiga inslag i det vardagliga livet.
Slutsatser och analys
Vi bör i högre utsträckning anpassa våra verksamheter både vad gäller tidpunkter och
innehåll, så att fler hittar vägen till kyrkan. Människor har olika dygnsrytm och olika
behov beroende på vilket skede av livet de befinner sig i. För att främja de sociala
kontakterna ska vi satsa på verksamheter där människor möts för social samvaro och då
även möter människor från andra grupper och sammanhang. Diakonernas arbete med
samtalsgrupper, utflykter, caféträffar och födelsedagsfester skapar ökad social samvaro
inom församlingen.
Församlingen har ansvar för att möta alla som vistas där. Vi kommer i än större utsträckning att rikta oss mot skolor, förskolor och asylboenden samt utöka vår verksamhet
kring platser, där mycket människor samlas som köpcentra. Församlingens pedagoger
ska öka samarbetet med skolorna. Den verksamhet som bedrivs på Eurostop kan utvidgas och göras mer mångfacetterad. Församlingen har påbörjat ett flyktingarbete. Här
finns en stor uppgift och en diakon arbetar bland annat med dessa grupper.
Insatser från frivilliga blir allt viktigare och vi måste på alla sätt stötta dem och deras
verksamhet. Det kan gälla besöksgrupper, där behoven ökar, när ensamheten och andelen äldre i samhället blir större. Kyrkvärdarna gör en stor insats i våra kyrkor. Ungdomsledarnas engagemang är värdefullt. Kyrkliga arbetsföreningar samlar in stora summor,
som skänks både inom och utom församlingen.
Vår stora prioritering är konfirmander och ungdomar. Vi erbjuder olika former av konfirmandundervisning och vi arbetar för att behålla ungdomarna efter konfirmationen. Vi
vill ge barn och ungdomar positiva upplevelser under deras tid i kyrkan och därför är
läger och utflykter viktiga inslag i verksamheten. För att ge ungdomarna ökat inflytande
har kyrkorådet inrättat ett ungdomsråd, som bland annat medverkat till att ta fram denna
församlingsinstruktion. Barnverksamheten i alla åldrar är också mycket omfattande och
den vill vi slå vakt om.
Vi har som mål att göra en plan för lärande och undervisning för barn och unga i åldern
0 till 18 år, där det även ska ingå en handlingsplan för konfirmandarbetet. Vi anser det
viktigt att i all vår verksamhet ta hänsyn till barnperspektivet. Barn som är engagerade
i församlingen och barn som kyrkan möter i olika sammanhang ska känna att de blir
lyssnade på och att de som beslutar om mål, inriktning och innehåll tar ett reellt ansvar
för att barnens åsikter, synpunkter och behov vägs in i alla beslut.
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Efterfrågan på upplevelser och kultur stämmer väl in i många av kyrkans olika verksamheter. Satsningen på körsång för både unga och gamla tror vi svarar mot ett viktigt
behov hos våra medlemmar. Våra konserter och musikgudstjänster är bra tillfällen att
både ge musikaliska upplevelser och sprida det kristna budskapet. Genom att arrangera
pilgrimsvandringar och meditationer breddar vi vår verksamhet och når även nya grupper som söker gemenskap och nya upplevelser i ett kristet sammanhang.
Vi kommer att behöva öka våra kunskaper och våra personella insatser ytterligare när
det gäller de sociala medierna. Det handlar om att sprida information om vår egen verksamhet men också att ha en kontinuerlig kontakt och kommunikation med våra medlemmar och övriga som är intresserade av församlingens arbete. De sociala medierna
kan också användas aktivt för grupper när det gäller att lyssna och föra en dialog kring
aktuella frågor, förmedla kunskap och föra ut det kristna budskapet.
När det gäller våra diakonala behov kan vi konstatera att i församlingen finns många
äldre som har behov av mötesplatser. Det finns ensamma människor i alla åldrar som
behöver kontakt i form av samtal, besök eller att få vara med i en verksamhet. Den
själsliga nöden gör att det finns ett behov av enskild själavård. Människor i socialt
utsatta lägen behöver stödsamtal och vägledning. Församlingsbor på äldreboenden och
institutioner behöver besök och möjlighet till andaktsstunder. De som bor på flyktingförläggningar och andra personer som kommit nyligen till Sverige behöver mötas av värme
och medmänsklighet. Invandrargrupper behöver stöd för att integreras i det svenska
samhället. Unga barnfamiljer har behov av stöd och hjälp av social, själslig eller ekonomisk art. Människor i behov av försörjningsstöd och personer med missbruksproblem
behöver ibland akut hjälp med mat för dagen. Legala och illegala flyktingar och EUmigranter behöver stödinsatser och hjälp med kontakter i samhället. Vi ser en ökning av
dessa behov.
Jourverksamheten, som den tar sig uttryck i sjukhuskyrkans verksamhet, vill vi värna
samt vara en självklar del av. Andra gemensamma ansvarsområden och perspektiv inom
stift och kontrakt, där vi kan vara en resurs, ska efter förutsättningarna också bejakas.
Här kan särskilt nämnas jourhavande präst.
Det pastorala programmet
Det övergripande målet för Snöstorps församling är att utifrån missionsbefallningen i
Matteus kapitel 28 förverkliga uppdraget att vara kyrka för de som bor, vistas eller är
verksamma i församlingen. Det vill vi göra genom att förmedla det kristna evangeliet,
att se och bekräfta varje människas unika värde och kallelse och att förena människor
genom att skapa mötesplatser och olika gemenskapsformer. Eftersom vi har medlemmar
och besökare med arabiska som modersmål, så läses texter och böner även på arabiska
vid vissa gudstjänster.
Förmedla
Budskapet om Jesus Kristus ska föras ut så att Kristus och hans gärning blir känd. Genom studiecirklar med bibelundervisning, föredrag i församlingshemmen och andakter
vid samlingar av olika slag finns rika möjligheter att förmedla det kristna kärleksbudskapet. Gudstjänsterna, särskilt söndagens huvudgudstjänst, ska innehålla moment av
undervisning och tillfälle till fördjupning i den kristna tankevärlden.
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Församlingen har ett särskilt ansvar för att undervisa och fostra barn och unga så att de
lär känna trons värld och blir förtrogna med kyrkans budskap och traditioner. Barnverksamheten och familjearbetet är en viktig del av församlingens dopuppföljning och konfirmandverksamheten ska präglas av öppenhet, engagemang och en strävan att integrera
de unga i kyrkans gudstjänstliv. Konfirmandverksamhet leds av kyrkoherden och i varje
område finns ett eller flera arbetslag. Vi satsar på en utökad lägerverksamhet med fyra
till tio lägerdygn per grupp beroende på inriktning. Unga konfirmandledare ska rekryteras och särskild utbildning ordnas för konfirmandfaddrar. Kyrkans ungdomsverksamhet
följer upp konfirmandarbetet genom samlingar, gudstjänster och lägerverksamhet för
unga i konfirmandålder och de närmaste åren efter konfirmationen. Deltagare i Kyrkans
unga rekryteras till uppdrag som unga konfirmandledare. Samarbete med föreningar och
skolor sker när det finns förutsättningar för det.
Vår pedagogiska grundsyn är att i all vår undervisning utgå från en kristen evangelisk
människosyn. Vi är skapade för att leva i kärlek och harmoni med Gud, naturen och
andra människor. Vi vill förmedla det kristna budskapet i en miljö präglad av värme
och gemenskap där ord som medmänsklighet, likaberättigande och empati är centrala
begrepp. Vi vill lyfta fram människans inneboende möjligheter att ta till sig nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Vi vill bekräfta, stödja och vägleda människor i trons
värld och skapa mötesplatser och rum där unga och gamla kan växa som människor och
kristna. I undervisningen ska man möta budskapet att Du är älskad, sedd och förlåten!
Bekräfta
Varje människa har ett unikt värde. Det är vår uppgift som kyrka att se våra medmänniskor och kunna möta dem där de befinner sig och att i både ord och handling kunna
visa på Guds kärlek. Församlingens diakonala verksamhet har som sitt främsta syfte
att människor ska bli sedda och bekräftade. Det kristna kärleksbudskapet ska förverkligas i både ord och handling. Ensamheten är stor i vårt samhälle. Därför behövs kyrkans diakoni som ett redskap för att bryta isolering och utanförskap. Den inflyttning av
flyktingar och invandrare som finns i församlingen ställer församlingen inför allt större
utmaningar i framtiden. Kyrkan har ett särskilt ansvar att motverka främlingsfientlighet,
rasism och andra former av diskriminering.
Vi vill bygga nätverk med övriga aktörer i samhället och uppmuntra ideella insatser. I
vår församling vill vi se och bekräfta varje kristen kallelse att vara Guds medarbetare i
världen. I församlingen ska det finnas utrymme för olika uppgifter och uppdrag. Både
unga och gamla ska uppmuntras att ta ansvar och gå in i olika uppgifter i kyrkan. Församlingen har också en uppgift att stödja dem som vill pröva sin kallelse att gå in i en
särskild uppgift i kyrkan som vigd präst eller diakon eller annars som anställd kyrkoarbetare i andra uppgifter. Vi ska värna och uppmuntra de som är engagerade och trivs i
sin kyrka och de ska få känna stolthet över dess verksamhet. Gamla och nya deltagare i
körer, studiegrupper och arbetskretsar ska få handledning och stöd för att kunna bevara
en god och kvalitativ verksamhet.
Behovet av fördjupning kan mötas på olika sätt. Församlingen ska sträva mot att möta
människor där de befinner sig. Vi ska kunna erbjuda pilgrimsvandringar, både långa och
korta, meditationer, bibelstudier, retreat och samtalscirklar. I olika former ska vi kunna
stödja ett växande i tron på ett sätt som upplevs både lockande och meningsfullt.
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Förena
När församlingen firar gudstjänst gestaltar man uppdraget att vara kyrka i världen. Vi
vill att söndagens huvudgudstjänst ska vara ett viktigt centrum kring vilket församlingens övriga liv och verksamhet kretsar. Veckans alla gudstjänster ska präglas av
gemenskap, glädje och högtid. Formerna kan variera men centrum ska ligga i att gudstjänsterna ska ge uttryck för lovsång och tillbedjan. Förkunnelsen i form av predikan,
betraktelse eller andra uttrycksformer ska vara djupt förankrad i bibelordet och ha som
främsta syfte att ge tröst och vägledning för åhörarna.
Sång och musik skapar gemenskap. Församlingens körverksamhet har till syfte att både
samla körsångare till regelbunden sång och få körmedverkan i församlingens gudstjänstliv. Vi strävar efter att ge alla möjligheten till egna sång- och musikupplevelser. Genom
regelbundna samlingar av olika slag såsom församlingsträffar, öppen förskola, soppluncher och caféverksamhet skapar församlingen mötesplatser där människor kan samtala
och byta erfarenheter.
Församlingen har ett uppdrag att förena människor och överbrygga murar av olika slag
mellan generationer och mellan olika grupper i samhället. I kyrkan ska alla kunna mötas
och där ska finnas plats för alla som vill få en stunds gemenskap. Våra verksamheter
i både kyrkor och församlingshem ska sträva efter att ge utrymme för mötet mellan
människor. Därför bör verksamheten utformas så att man alltid kan ha med moment av
möten mellan människor till exempel i form av kyrkkaffe efter gudstjänsten.
Gudstjänsterna i församlingen ska vara en angelägenhet för många och genom att fånga
upp den moderna människans frågor och behov ska de bli platser där människor kan
växa i samspel med andra.
Vårt gudstjänstliv i Snöstorps församling ska präglas av närhet, engagemang och
mångfald. Varje veckas firas i regel gudstjänst i alla de fem distrikten. De flesta gudstjänster firas på söndagar, oftast enligt ordningen för huvudgudstjänst, men vi har även
gudstjänster av olika slag under veckans övriga dagar och då i regel som veckomässa,
veckobön eller familjegudstjänst. Vi har ett rikt sång- och musikliv, som är av stort värde för gudstjänstlivet. Vi vill att sången och musiken ska vara tilltalande och kvalitativ
och tillföra ytterligare dimension i gudsmötet. Gudstjänsterna planeras och genomförs i
ett nära samarbete mellan präster, kyrkomusiker, kyrkvärdar och andra medarbetare. Vi
värnar om de kyrkliga traditionerna, särskilt kring de stora helgdagarna, samtidigt som
vi vill uppmuntra till gudstjänstförnyelse och gudstjänstutveckling.
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