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Inledning

Den kyrkliga församlingsverksamheten
Diakoniverksamheten

Svenska kyrkan har en indelning i församlingar som är territoriell. Det är ett uttryck för
en biblisk skapelsetanke att allt som finns i världen har en relation till Gud. Det är också
uttryck för en missionstanke. Jesus har gett kyrkan i uppdrag att sprida evangeliet till alla
människor. Varje församling består också av människor. Vi talar om medlemmar eller
tillhöriga. De är alla de som genom eget eller föräldrarnas beslut ingår i den kristna församlingens gemenskap på en särskild ort eller inom ett visst område. Det som förenar alla
medlemmar är att man söker sig till samma kyrka eller samma kyrkor. Kyrkobyggnaden är
inte bara en samlingslokal för gudstjänst utan också en viktig symbol för den kristna församlingen som en gemenskap. Kyrkan blir ett konkret tecken på den tro, de grundläggande
värderingar och de traditioner som förenar och skapar gemenskap ”från släkte till släkte”.
Kring de äldre kyrkorna har vi också kyrkogården där vi kan hedra minnet av de som en
gång var med att bygga upp det vi idag har glädje av.
Kyrkobyggnader, församlingshem och ekonomibyggnader ska vårdas och skötas. Elräkningar ska betalas och gräsmattor ska klippas. Församlingen är därför också en ekonomisk
enhet som har till uppgift att bevara det man fått från tidigare generationer och utveckla
verksamheten så att vi når de människor som kyrkan är till för.
Här i denna verksamhetsberättelse vill vi nu redogöra för något av allt det vi fick vara en
del av under det år som har gått. Med kommentarer, fakta, statistik och siffror får vi ge Dig
som läsare en aning om alla de aktiviteter som varit, och alla de möten och erfarenheter
unga som gamla fått i vår församling.
Här redogör vi för den kyrkliga församlingsverksamheten så som den framträder i de fem
olika distrikten. Vi får också en redogörelse för den administrativa verksamheten samt vad
som har hänt när det gäller området fastighetsförvaltning och kyrkogårdsverksamhet.
Vi tackar Gud för det år som gått och ber om välsignelse och glädje åt alla som finns med i
vår verksamhet och alla de som här mera tillfälligt möter kyrkan.
Snöstorp den 24 april 2015
Lars Arvidsson, kyrkoherde
Enskilda verksamhetsberättelser, bilagor:
Kyrkomusik i Snöstorp, Göran Persson
Kyrkomusik i Brered, Ann Möllerström
Kyrkomusik i Fyllinge (barnkör i Snöstorp), Jessica Nylander
Kyrkomusik i Eldsbergabygden, Minu Bergman
Barn- och familjeverksamhet, Rose-Marie Kuchler
Snöstorps distrikt, Jonas Kennerö

Personal
Jan Svedenfors
Ingrid Johansson
Anna Lindgren

Församlingens diakonala verksamhet leds av de
tre diakonerna Jan Svedenfors, Ingrid Johansson
och Anna Lindgren. Diakonerna planerar och genomför mötesplatser i alla distrikt. Församlingen
bjuder in till födelsedagsfest för de som under året
fyllt 80 och 85 år. Vi har uppvaktat med besök och
blomma till de som fyllt 90 år, 95 år, 100 år och
därutöver. Inom Snöstorps ”gamla” församling
har detta skett i samarbete med Lions.

Själavårdssamtal och stödsamtal

Dessa möten har varit av olika slag. Dels de personer som kommit akut och krävt en omedelbar insats, dels de som vill ha en samtalspartner ett antal
gånger för att komma vidare i livet och dels de vi
besöker för att upprätta livskvalité. Dessa samtal
har skett dels i hemmen och dels på våra expeditioner. I samband med en del av dessa möten har matkassar utdelats. Inför julen fick ett antal personer
också ekonomiskt stöd. Här vill vi särskilt tacka
Vävstugan för deras ekonomiska bidrag.

Pilgrimsvandringar

I samarbete med Söndrums församling och S:t
Nikolai församling arrangerade vi en Emmausvandring, annandag påsk mellan S:t Nikoali och
S:t Olofs kapell, där vi avslutade med en Emmausmässa. Vi hade en 3-dagars pilgrimsvandring den
27-29 juni. Vi gick från Kärlekens kyrka till Kvibille kyrka, andra dagen till Steninge kyrka och
sista dagen till S:t Olofs kapell i Tylösand.
Under hela året har vi genomfört kvällsvandringar,
1 gång i månaden.

Internationella gruppen/flyktingarbete

I församlingen finns ett antal internationella ombud. I södra området finns ombud kopplade till
varje kyrka. Diakonen är samordnare. Under året

har vi varit på Eurostop och representerat vår kyrka
i samband med faste- och julinsamling. Vi ordnade
också en inspirationsdag i höstas då stiftets internationella representanter kom ner. Under vårterminen
arrangades internationellt café i Snöstorps församlingsgård de flesta måndagseftermiddagarna.

Utfärder

Under sommaren har två församlingsutfärder arrangerats. Bl a en till Sösdala Missionsförening och
Hovdala slott. Vidare har en del kortare utfärder,
med församlingens minibuss, genomförts.

Kontakt med samhället / personligt stöd

Att synas ute i samhället, som kyrkans representant
och diakon är viktigt. Många spontana kontakter
har på så sätt etablerats. Kontakter finns med kommunen inom socialtjänsten, skolan, polisen, hemtjänsten, sjukvården, Lions och trygghetsgrupper.
”Man behöver vara frisk och stark för att kunna
vara sjuk och svag.” Ja, så är det ibland då vi kommer i kontakt med samhällets trygghetssystem.
Under året har vi stöttat människor i kontakterna
med socialen, sjukvården, hemtjänsten och andra
välfärdsaktörer.

Statistik, diakoniverksamheten:

Vallåsträffen, café med program en gång per månad, Mariaträffen, café med program en gång per månad.
Eldsbergaträffen, café med program en gång per månad. Brearedsträffen, café med program några ggr per termin.
BaraVara café, Mariakyrkan två gånger/månad, Eldsberga två gånger/månad.
Soppa/andakt i Vallåskyrkan en gång/vecka. Mariakyrkan en gång/månad.
Breared två gånger/månad. Trönninge och Eldsberga en gång/månad.
Lunchbuffé/andakt/musik i Snöstorp två gånger i månaden.

Snöstorps församling. Telefon: 035-179700 (vxl). E-post: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se. Web: www.svenskakyrkan.se/snostorp
Grafisk form: A-L Bengtsson. Bilder: A-L Bengtsson och Thomas Johansson, VinnaltFoto, KyrkCD.
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Sommarcafé, Vallås en gång/ vecka under sommaren fram till mitten av augusti med en avslutning
på Hembygdsgården. Sommarcafé, prästgården Snöstorp sex gånger på sommaren.
Afternoon tea i Snöstorp, en gång /termin.
Under sommaren har två församlingsutfärder arrangerats. Vidare har en del kortare utfärder med församlingens
minibuss genomförts. Under året har diakonerna deltagit i kontraktets diakonsamlingar.
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Snöstorps område

Områdeschef: Lars Arvidsson
Jonas Kennerö, komminister
Ingrid Johansson, diakon
Göran Persson, organist
Rose-Marie Kuchler, församlingspedagog
Ida Landin, barnskötare
Caroline Bengtsson, förskollärare
Anneli Moberg, församlingsvärdinna
Andreas Johnsson, kyrkvaktmästare

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Stommen i gudstjänstfirandet är söndagens huvudgudstjänst kl 11.00 som firas som högmässa, gudstjänst eller familjegudstjänst. Ofta deltar någon
av församlingens körer, särskilt på de stora helgdagarna samt på vissa familjegudstjänster. När församlingens organist Göran Persson tjänstgör har
det varit någon form av extra musikalisk medverkan i gudstjänsten. Några gånger per år firas huvudgudstjänsten som en friluftsgudstjänst. Under
vardagarna firas med viss regelbundenhet olika typer av gudstjänster såsom veckomässa, gudstjänst
med lovsång, andakt med middagsmusik och en
vardagsgudstjänst för barn och familj s.k. After
Work-gudstjänst.
Snöstorps kyrka är en populär dop- och vigselkyrka. Dopet kan firas integrerat i en huvudgudstjänst
eller, vilket är vanligast, som särskilda dopgudstjänster på lördagar och söndagar. Det är i regel
våra egna präster som förrättar dopen i kyrkan.
Kyrkans används för begravningar efter församlingsbor men en rätt stor andel av våra begravningar gäller församlingsbor från andra församlingar. I de senare fallen brukar officianten komma
från den aktuella församlingen.

Undervisning
Barnverksamhet 0-12 år

Prästgården i Snöstorps är fylld av en livlig barnverksamhet under veckans dagar. Det är förskolegrupper, olika klubbar för barn i skolåldern
och öppen förskola. Ledare har varit Ida landin,
Caroline Bengtsson, Rose-Marie Kuchler och
Margareta Rajgård.

Ungdomar från 13 år

En tjejgrupp för ungdomar från åk 6 har samlats
varje torsdag med ledarna Caroline Bengtsson och
Ida Landin. Tisdagens ungdomsgrupp ökade stadigt under året och har samlats regelbundet varje
vecka till aktiviteter där det ingår fritidsaktiviteter,
andakter och bibelstudier. Ledarna har även genomfört utflykter. Ledare har varit Ola Marmvik
tillsammans med Matilda Sandberg under våren
och med Nisse Juelsson under hösten.

Församlingsövergripande
skolbarn

verksamhet

för

En arbetsgrupp bestående av Rose-Marie Kuchler,
Lena Nielsen och Jan Grundström inbjuder till
verksamhet i våra kyrkor och församlingshem i
samband med de stora kyrkliga helgdagarna. De
har bildat en dramagrupp som framträder med
olika spel genom vilka de undervisar och skapar
kontakt med barn och lärare. I samband med
skolavslutningar före jullov och sommarlov upplåter vi våra församlingskyrkor till de olika grundskolorna i vår församling och vår pedagogiska
personal medverkar då på olika sätt i programmen
för att skapa en högtidlig och fin upplevelse för
skoleleverna.
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Konfirmandverksamhet

På vårterminen hade vi en tisdagsgrupp med Lars Arvidsson och Rose-Marie Kuchler och en grupp med
fotbollskonfirmander med Lars Arvidsson och Jan
Grundström. Under höstterminen startade vi upp en
lördagsgrupp med Nisse Juelsson och Ola Marmvik
som ledare. Konfirmandtiden ska ge en grundläggande kunskap i kristen tro samt skapa en kristen
gemenskap. Församlingens särskilda satsning på
många lägerdygn hjälper konfirmanden att finna sin
identitet och blir en plats där man både kan trivas
och vara en växtplats med Jesus i centrum, som på
sikt leder in i kyrkans gudstjänstliv. Konfirmandtiden
ska vara inbjudande och skapa förutsättningar för
såväl gemenskap som fördjupning.

Barn- och ungdomskörer

Jessica Nylander har haft tre körer som övat i Snöstorp;
DoReMi-kören åk 1-2, Delight åk 3-5 och Confetti
åk 5-8. Körerna har medverkat i olika musikgudtjänster, konserter och familjegudtjänster i församlingens kyrkor. Barnkörena har fått åka på körläger
i Gullbrannagården och några varit på en kördag i
Falkenberg. Kören VIVA har övat varje vecka i församlingsgården och haft ett antal omtyckta uppsjungningar i kyrkan.

Musik

Cappella Snöstorp har haft 7 uppsjungningar i Snöstorps kyrka vid söndagsgudstjänster och har haft 5
körkonserter.
VIVA, Snöstorps Ungdomskör, har medverkat på en
musikgudstjänst, deltagit i en dubblerad jul- och Luciakonsert tillsammans med Cappella Snöstorp samt
medverkat i ytterligare tre konserter varav en var i
Immanuelkyrkan.
Församlingens organist Göran Persson har arrangerat åtta sommarmusikkvällar. Samtliga genomfördes
i Snöstorps kyrka.

Mission

Vuxenverksamhet

Med uppehåll för sommaren har det varannan vecka
varit lunch i församlingsgården. Före lunchen genomförs alltid en andakt med middagsmusik. I distriktet finns en kyrklig arbetskrets som samlas varannan vecka och den är bl a engagerad i Vävstugans
loppisverksamhet och med att ordna program för
sommarkyrkan i Snöstorps kyrka. På sommaren
ordnades sommarcafé i prästgården och på hösten
genomfördes Afternoon-tea i samband med Må-bradagarna i Snöstorp. På fredagarna användes prästgårdens lokaler till mindre samtalsgrupper och till
samlingar med meditation.
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Församlingens diakoner stödjer arbetet i församlingen internationella grupp som arbetar med information och insamlingar som gäller Svenska kyrkans
internationella arbete. När det gäller den utåtriktade
verksamheten till unga familjer i distriktet så har vi
öppen förskola för familjer med nyfödda och småbarn en gång i veckan.

Norra området
Vallås distrikt
Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Statistik Snöstorps distrikt
Aktivitet
Högmässa
Gudstjänst
Söndagsgudstjänst
Söndagsmässa
Familjegudstjänst
Veckomässa/Ljusgudstj.
Musik och andakt
Dopgudstjänster
Konfirmationsgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgudstjänster
Sommarmusik

Antal
13 (17)
35 (35)
- (3)
- (1)
8 (9)
14 (19)
17 (18)
57 (56)
4 (2)
21 (21)
88 (88)
8 (7)

deltagare
1018 (1046)
1835 (1791)
- (143)
- (155)
1078 (1011)
110
509 (644)
2861 (3048)
1395 (427)
1267 (1145)
4177 (3868)
776 (892 )

genomsnitt
78 (62)
52 (51)
- (48)
- (155)
135 (112)
8 (13)
30 (36)
50 (54)
349 (214)
60 (55)
47 (33)
97 (127)
(inom parantes visar siffror från 2013)

Gudstjänstbesöken i Vallåskyrkan ligger på en
konstant nivå och har inte nämntvärt förändrats
på de senaste tolv åren. Jämfört med fjolåret så
är det musikgudstjänsterna som har samlat något
färre deltagare.
Vi har tre typer av gudstjänster; söndagens gudstjänst som mer och mer går mot en enklare form
av gudstjänst, söndagsgudstjänst/mässa eller enklare gudstjänst med musikinslag. Den andra typen
av gudstjänst vi har är på måndagen innan sopplunchen, en gudstjänst med predikan och psalm,
som antingen diakon eller präst håller som blir mer
och mer ett komplement till söndagens gudstjänst.
Den tredje gudstjänsten vi har är veckomässan som
vi har varannan vecka där konfirmanderna deltar
varje gång, denna gudstjänst är helt beroende på
hur många konfirmander vi har då övriga församlingsbor inte deltar på denna gudstjänst i någon
större utsträckning.
Ett par gånger om året har vi särskilda gudstjänster med tema eller musikslag och någon gång med
efterföljande lunch.
Söndagens vanliga gudstjänst samlar en trogen
skara på ca 15 deltagare. I Vallåskyrkan har vi valt
att inte lägga in särskilda gudstjänster på högtidsdagar då detta förekommer i Snöstorps kyrka som
ligger nära oss, istället sammanlyser vi ofta då och
gör något särskilt andra söndagar.
Knappt en tredjedel av gudstjänstbesöken sker på
sopplunchandakten.
Familjegudstjänsterna ligger högt med ett genomsnitt på 70. Detta trots att vi inte har några barnkörer, men där barn- och ungdomspersonal har
fått barnen i grupperna att komma till familjegudstjänsterna, då barnen i verksamheter för delta med
sång och drama.
Vallåskyrkan är ingen utpräglad förrättningskyrka.
Under 2014 ägde en begravning och fyra dopgudstjänster rum. I distriktet finns en aktiv syförening
och en kyrkvärdgrupp som tar stort ansvar för
gudstjänstverksamheten.
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Områdeschef: Stellan Bengtsson
Personal: Nils Julesson, komminister
Anna Lindgren, diakon
Ann Möllerström, kantor
Lena Nielsen, kantor
Lena Andersson, förskollärare
Åsa Wanfors, barnskötare
Ola Marmvik, församlingspedagog
Elin Skörde, församlingspedagog
Hayat Alkass, församlingsvärdinna
Mona Andréason, församlingsvärdinna

Undervisning barn 0-12 år

I Vallåskyrkan har vi 60 barn i våra olika grupper.
Fyra eftermiddagsgrupper på måndagar, tisdagar,
onsdagar och torsdagar. Flest barn har vi i åldersgruppen 6-7 år, där vi har två grupper med femton
i varje. Många barn har vi också i åldern 8-10 år.
Grupperna har arbetat med tema med inriktning
på familjegudstjänsten. Temat under 2014 har varit
Franciskus. Barnen har varit med och skapat bildspel
och lärt sig om Franciskus. Vi gjorde även en utfärd
utifrån temat. Det andra temat vi arbetat med var
Frälsarkransen som också har fått prägla samlingar
och gudstjänster.
Öppet kyrkis har vi två gånger i veckan på måndagar och fredagar. Särskilt välbesökt har det varit på
fredagarna.
Vi försöker skapa ett bra kyrkligt program för barn i
olika åldrar, försöker göra åldersfördelningen i grupperna beroende på vilka barn vi.
Vi ser ingen nedgång i barnverksamheten.

Undervisning 13-25 år

En ungdomsgrupp som också är en faddergrupp
bestående av f d konfirmander träffas varje vecka.
I verksamheten ingår både att delta i delar av konfirmandverksamheten och att åka på läger. Det har
fungerat bra att låta gruppen vara både ungdomsgrupp och faddergrupp. I Vallåskyrkan finns ett
öppet café för ungdomar på onsdagskvällar mellan
19.00 och 22.00. Antalet deltagare på caféet har

minskat kraftigt beroende på att konfirmandgruppen har minskat och inga nya konfirmander hittar
till caféet.

Konfirmandverksamhet

2014 konfirmerade vi 8 ungdomar. Som ledare
upplevde vi att vi fick fin kontakt med gruppen. En
del av dem som inte vill åka på längre läger söker
sig till vår grupp på Vallås. Det låga antalet beror
på att vi numera har flera olika konfirmandgrupper i församlingen som också samlar ungdomar
från Vallås.
Statistik för Vallås distrikt
Aktivitet
Högmässa
Gudstjänst
Söndagsmässa
Söndagsgudstjänster
Familjemässa
Familjegudstjänst
Temamässa/gudstjänst
Veckomässa
Vecko- och söndagsbön
Musik och andakt
Musikgudstjänster
Dopgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst
Vallås Äldreboende

Diakoni

I Vallås har det varit ca åtta Vallåsträffar med bland
annat musikunderhållning och bildvisning. Anna
Lindgren har tillsammans med Mona Andrasson
regelbundna träffar varannan torsdag morgon under terminerna. Denna ”Morgonstund” innehåller
både frukost och bibelord. Utöver dessa mötesplatser har traditionellt diakonalt arbete bedrivits.

Antal
Deltagare
5 (7)
218 (191)
14 (14)
205 (210)
2 (3)
29 (37)
4 (3)
86 (75)
1 (2)
35 (105)
7 (6)
589 (490)
3 (3)
94 (125)
17 (15)
274 (262)
1 (-)
53
36 (34)
826 (924)
6 (7)
408 (468)
5 (7)
184 (254)
1 (1)
142 (297)
0 (1)		
1 (1)
30
26
1516

Genomsnitt
44 (27)
15 (15)
15 (38)
22 (21)
35 (52)
84 (82)
31 (42)
16 (17)
53
23 (27)
68 (67)
37 (36)
142 (297)
30
58
(inom parantes visar siffror från 2013)

Breareds distrikt

I Simlångsdalen bor ca 700 personer och övriga i distriktet bor på landsbygden, vilket innebär att de flesta är vana att köra sina barn eller sig själva till olika
verksamheter. Församlingen är till ytan vidsträckt. Vi
har en bra vardagsverksamhet, där vi når såväl barn
och deras föräldrar samt unga och gamla. Vi arbetar
aktivt med gudstjänstförnyelse och att alla som kommer i kontakt med oss i kyrka och församlingshem
ska ha en god och positiv upplevelse och känna sig
som hemma! Utvecklingsmöjligheterna för Breared
är goda.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Gudstjänst firas två söndagar i månaden i Breareds
kyrka och en gång i månaden i Esmareds kapell.
Kyrkliga handlingar utförs oftast i Breareds kyrka
men några gånger i kapellet.
Veckomässa firas under terminerna, varannan vecka
och har samlat mellan 15-17 personer, flest ungdomar, per tillfälle. Ansvariga för veckomässorna är ansvarig präst tillsammans med gudstjänstvärdar och
lovsångsteamet. Betoningen ligger på bön, förbön
samt lovsång.

Musikverksamhet

Ledare för musikverksamheten har varit Ann Möllerström. Distriktets körer och solister har medverkat vid i gudstjänster och konserter vid 27 tillfällen
Dessutom har kyrkokören sjungit vid kulturhistoriska föreningens julagille, samt Valborgsmässoafton på Ljungblomman och Korumpan. Barnkörerna har sjungit vid After Work samt vid diakonicafé på Ljungblomman. De har också varit med vid
fasteinsamlingen på Eurostop samt vid den sedvanliga lusserundan i ”församlingen”. Under sommaren
genomfördes flera musikgudstjänster. Körverksamheten är i stort sett densamma. Kyrkokören har under året haft många framträdanden i olika sammanhang. Det är viktigt att inte bara finnas i kyrkan i en
sådan liten bygd som Simlångsdalen.

Barnverksamhet -12år

Under hösten 2014 har vi ändrat barnverksamheten
i Breared. Tidigare kunde ett och samma barn gå tre
veckodagar på mellanstadiegruppen Himlaväsen,
men vissa barn gick två dagar i veckan och en del
bara en gång, det gjorde att vi hade veckoprogram/
tema som barnet gjorde något av de här tre tillfällena. I och med höstens verksamhetsår gjorde vi en
uppdelning så att barnen i årkurs 6 fick en egen
grupp, mycket beroende på att vi tappade barnen när
de kom upp i årkurs 6. I denna grupp har vi försökt
åka iväg på olika aktiviteter samt gjort kyrkobesök,
haft meditation och lagat nyttiga mellanmål. Den
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gamla gruppen Himlaväsen har träffats två gånger
i veckan och har varit för årkurs 4 och 5. Tema som
har genomsyrat programmet har varit skapelsen och
olika naturprojekt. Övernattningar har skett. Verksamheten har gått från mer fri verksamhet till planerad verksamhet. Behov av en barngrupp för lågstadiet finns. Därtill har vi haft samlingar för föräldrar
och haft lärarkontakt. Våra båda grupper har tillsammans bestått av ca trettio barn.
Öppet kyrkis, öppen verksamhet för föräldrar och
barn, ägde rum två gånger i veckan. Musiker har varit med på Öppet kyrkis samt haft babyrytmik.

Kyrkans Ungdom

Kyrkans Ungdom har haft ett generationsskifte, där
nya yngre tonåringar hittat fram. Gruppen bestod av
åtta stycken från Breared. Tidigare när äldre ungdomar från Breared var med, kom till flera från Snöstorps KU också upp till Breared.
Målet för KU är att uppmuntra och fördjupa ungdomarnas intresse och engagemang i kyrkan. KU ska
ge en fördjupning i kristen tro och skapa en kristen
gemenskap. KU ska vara en plats där man både kan
trivas och vara en växtplats med Jesus i centrum, som
på sikt leder in i kyrkans gudstjänstliv. KU ska vara
inbjudande och skapa förutsättningar för gemenskap
samt skapa intresse för kyrkan som leder till nyrekrytering från årets konfirmander. Ku:arna erbjuds ett
variationsrikt program som alltid avslutas eller inleds
med aftonbön. Att arbeta med ungdomarna här är en
stor förmån och ett stort ansvar. Ansvarig ledare har
varit Nisse Juelsson och Margareta Rajgård.

Konfirmandverksamhet

Läsåret 2013-2014 var det en egen grupp konfirmander i Breared med Nisse Juelsson som konfirmandpräst och Ola Marmvik som församlingspedagog.
Inför läsåret 2014-2015 var de för få i åldersgruppen
för att bilda en egen grupp och de som anmälde sig
blev erbjudna att vara med i församlingens lördagsgrupp med läsning i Snöstorp.

Södra området

Övrig verksamhet

Samtalsgruppen med tio deltagare samlas varannan vecka. Sommarkyrkan i
Esmareds kapell bedrivs också på frivillig basis.
Hembesök har gjorts i samband med uppvaktningar, sjukdom, kriser och i sorgehus. Under året
har vi på Ljungblomman haft andakter samt samlingar med olika tema. I församlingshemmet finns
också en kyrklig arbetskrets. I både Vallåsområdet
och Brearedsområdet har vi under året haft leva
vidare grupper, med mycket gott resultat. I Breared
var det första gången vi ordnade en sådan grupp,
vilken samlade flera och kändes angelägen. I Breared började prästerna att dela ut en julblomma till
sorgehusen, som en uppföljning av kontakt efter
begravning.

Det södra området av Snöstorps församling består
av gamla Eldsbergabygdens församling och Fyllinge
med Mariakyrkan. Området har gemensam ekonomi, administration samt kyrkogårds- och fastighetsförvaltning och ett gemensamt kansli i Snöstorps församlingsgård. I församlingshemmet i Trönninge finns
lokaler för barn och ungdomsverksamhet, uthyrning
till mindre sällskap i samband med dop, konfirmation och minnestunder. I huset finns även arbetsplats
för musiker, barn- och ungdomsledare och komminister/områdeschef.

Diakoni

Öppna mötesplatser
Platser där människor blir sedda och respekterade,
är viktiga inslag i vår diakonala verksamhet och
under året har diakonen ansvarat för bl a följande;
Brearedsträffar, samtalsgrupper och soppluncher.

Statistik för Breareds distrikt
Aktivitet
Högmässa
Gudstjänst
Familjegudstjänst
Söndagsmässa
Temamässa
Veckomässa
Temagudstjänst
Musik och andakt
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänster
Dopgudstjänster
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
10 (14)
29 (25)
6 (7)
1 (0)
1 (2)
13 (14)
2 (3)
(11)
4 (10)
7 (3)
14 (15)
1 (1)
6 (1)
18 (17)

Deltagare
290 (370)
823 (559)
403 (597)
10 (-)
39 (101)
154 (226)
45 (209)
(123)
634 (685)
259 (186)
523 (481)
220 (218)
374 (81)
1048 (981)

Genomsnitt
29 (26)
28 (22)
67 (85)
10 (0)
39 (51)
12 (16)
23 (70)
(11)
159 (69)
37 (62)
37 (32)
220 (218)
62 (81)
58 (58)

Ljungblomman
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Eldsbergabygden
Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Vi har under året firat många olika slags gudstjänster i våra kyrkor, ute i det fria och på Hemgårdens
ålderdomshem. Varje sön- och helgdag har det firats
minst en gudstjänst i någon av våra kyrkor: Tönnersjö kyrka, Trönninge kyrka och Eldsberga kyrka.
Veckomässa har firats varannan tisdag i Eldsberga.
Varannan söndagskväll har det varit Enkel gudstjänst i Trönninge kyrka, oftast med nattvard.
Regelbundna gudstjänster på söndagar – oftast
högmässor – har hållits. Normalt varannan söndag
10.00 i Trönninge och varannan söndag i Eldsberga.
Varannan söndag kl 14.00 i Tönnersjö.
En gång per år har vi bibelutdelning till 3- och
6-åringar. Några gånger har vi firat After Work gudstjänster med efterföljande matservering under vardagkvällar. Populära gudstjänster som samlar människor som normalt inte kommer i våra gudstjänster.
Vi har även firat olika musikgudstjänster och värt att

(inom parantes visar siffror från 2013)
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Områdeschef: Claes Vetterlein
Personal: Reine Jansson, vik. komminister t.o.m. juli,
konfirmandpräst fr om m aug.
Jörgen Franzen vik. komminister fr.o.m. september
Jan Svedenfors, diakon
Minu Bergman, kantor
Jessica Nylander, körledare
Jan Grundström, församlingsassistent
Maj-Inger Sunesson, församlingsassistent
Linda Svensson, barnskötare (tjänstledig del av året)
Margareta Rajgård, vik. barnskötare
Ban Shamun, församlingsvärdinna
Nada Ishak, församlingsvärdinna
Jeanette Andersson, kyrkvaktmästare
Michaela Sjöholm, vik barrnskötare

nämna är vid allhelgona helgen en gudstjänst vi kal�lat ”Musik till tröst”.
Under HT har det hållits 7 bibelstudier (ca 10 deltagare/gång) och under VT en Alphakurs med ett tiotal
deltagare.
Präst och kyrkvärdar har regelbundet träffats. Dels
präst och kyrkvärdar från Tönnersjö, Trönninge och
Eldsberga tillsammans och dels präst med enskilda
träffar med kyrkvärdar från varje enskild kyrka. Vi
har haft sockenråd en gång per termin.

Undervisning

Barnverksamheten bedrevs både i Eldsberga och i
Trönninge. Under våren så samlades barn i 7-årsåldern måndagar i gruppen Robin Hood i Eldsberga
mellan 14.00–16.30. Eftermiddagsaktivitet med
mycket uteaktiviteter enligt scoutmetodiken, med
kniven och elden som tema. Självklart så var det
mellanmål, lek, sång och bibelsamling med andakt.

Gruppen storlek var 12-16 st.
Ledare: Johan Sunesson, Matilda Sandberg (vt),
Michaela Sjöholm (ht) och Maj-Inger Sunesson.
I Trönninge var det två olika barngrupper som samlades. På tisdageftermiddagar träffades Riddarklubben mellan 14.00-16.30. Gruppen vände sig
till barn från 6 år och uppåt. Aktivitet med fika,
lek och tema-aktiviteter. En stor del av verksamheten var utomhus, vid vår grillplats Träsket. Vi
arbetade enligt traditionell scoutmetodik.
Ledare våren: Johan Sunesson, Matilda Sandberg
och Maj-Inger Sunesson. Ledare hösten: Johan
Sunesson, Michaela Sjöholm och Maj-Inger
Sunesson.
På onsdag eftermiddag mellan 14.00–16.30 samlades barn 6-11 år i gruppen STEPS. Det var pyssel, sång, dans, film och drama, lekar, fika och
bibelsamling med andakt. STEPS har medverkat
vid gudstjänster, Afterworkgudstjänster, Bibelutdelning, Luciaspel och Åsneexpress under året.
Gruppen har under 2014 haft ett 20 tal barn inskrivna. Onsdagsgruppen har varit indelad i en
yngre, STEPS och en äldre grupp, Showbiz.
Ledare: Matilda Sandberg (vt), Michaela Sjöholm
(ht) och Maj-Inger Sunesson.
Lokalerna i Eldsberga är bra, likaså utemiljön med
en härlig trädgård runt församlingshemmet och
närheten till en liten skog. Önskvärt hade varit en
ny möblering i både soffrum och fikarum.
Riddarklubben i Trönninge var gärna nere i ”Träsket” där en grillplats iordninggjorts. Steps var i
barnlokalerna, men även ute då verksamheten och
vädret tilllät detta.

pyssel, bakning, bowling och tankar kring livet.
Varje samling avslutades med andakt. Var annan
vecka så startade UG med ”Enkel gudstjänst med
mässa och lovsång”.
Ungdomarnas ålder var mellan 15- 23 år och 1520 ungdomar samlades på söndagskvällen. Flera
av ungdomarna är aktiva som konfafaddrar och
hjälpledare, vilket är mycket positivt.
För tjejgruppen Salt har Anki Tenggren och MajInger ansvarat.
För ungdomsgruppen har Michaela Sjöholm,
Reine Jansson och Maj-Inger Sunesson varit engagerade.

Konfirmationsverksamhet

Konfirmanderna 2013-2014 skrevs in i två grupper; konfirmandgrupp Nikodemus och konfirmandgrupp Sackaios.
Grupperna samlades varannan söndag för undervisning enligt schema. Ett höstläger med två övernattningar på Sörgården utanför Eket gjordes tillsammans för de båda grupperna. På lägret deltog
konfakompisar och faddrar.
Det blev traditionsenligt vårläger på Elida med
segling till Marstrand för Nikodemusgruppen
och med segling till Hönö för Sackaiosgruppen.
Konfirmation i maj med sång, dans och drama
för att gestalta evangeliet. Nikodemus konfirmationsgudstjänst var i Trönninge och Sackaios i
Snöstorps kyrka. Antal konfirmander vid start var

18 i Nikodemus och alla var kvar under hela konfirmationstiden. Antal konfirmander vid start Sackaiosgruppen var 26, och efter ett tag in i läsningen så
lämnade 5 st då det inte fungerade med deras idrottsutövning. Att konfirmera sig är fortfarande populärt
ute i Eldsbergabygden.
Fadderverksamheten är ett sätt att nå konfirmanderna på ett naturligt sätt, och vi har under året haft
glädje av att ha många aktiva faddrar, både på lektioner och i lägerverksamheten.
Ansvariga präster för konfirmandundervisningen var
Reine Jansson (Sackaiosgruppen) och Claes Vetterlein (Nikodemusgruppen). I konfirmationsverksamheten så har Matilda Sandberg, Michaela Sjöholm
och Maj-Inger Sunesson deltagit.

Musik

Barnkören Sångfåglarna på Eldsbergsskolans fritids
fungerar bra och de medverkade ett par gånger i
gudstjänsterna. Sångfåglarna är ett stabilt och glatt
gäng. Lovsångskören Logos gjorde bl a ett samarbete
med kören Viva Voce från stan, då vi hade Luciagudstjänsten tillsammans i Trönninge. Det var mycket uppskattat, både från sångarna och de som var där
och lyssnade, så vi kommer fortsätta att samarbeta.
Sommarmusiken var uppskattad och man fick ett
kvitto på hur viktigt det är med våra rena musikstunder där folk får komma och njuta av musik i olika
stilar. Kyrkokören deltog flitigt under året i våra olika gudstjänster. Vi gjorde bl a ett samarrangemang
med Maria kyrkokör då vi hade en musikgudstjänst i
Trönninge kyrka på Tacksägelsedagen och ett samarbete med Breareds kyrkokör på Pingstdagen. Det är

Ungdomsverksamhet i södra distriktet: två ungdomsgrupper, Salt och UG.
Tjejgruppen Salt samlades på torsdagarna mellan
kl 15.00-17.00 i Trönninge församlingshem. Aktiviteter kring tron, samhälle, pyssel och att vara
den man är, har varvats.
Lägerverksamheten har för Salt varit bl a en resa
till London i juni 2014, som gjordes för insamlade
medel.
Salt har deltagit i loppmarknader, vår och höst,
vårförsäljning, Luciagudstjänst samt varit o lussat
för olika intresseföreningar.
Antal deltagande tjejer i gruppen uppgick till ca 20
st. varav ca 15 var närvarnade varje vecka.
Ungdomsgruppen, UG, samlades varje söndag kl
19.00–21.30. Programinnehållet varierade, bl a

12

13

en värdefull tillgång och rikedom med våra körer där
de genom musiken förmedlar budskapet, evangeliet.
Musikverksamheten i Eldsbergabygden leds av Minu
Bergman.

Diakoni

Öppna mötesplatser.
Platser där människor blir sedda och respekterade, är
viktiga inslag i vår diakonala verksamhet och under
året har diakonen ansvarat för följande;
Eldsbergaträffen, café med program en gång per månad. Sommarcafé Eldsberga vid två tillfällen.
Gudstjänster / Andakter
Inom gudstjänstverksamheten i våra kyrkor och på
Hemgårdens äldreboende har diakon medverkat regelbundet.
Kontakt med samhället / personligt stöd
Att synas ute i samhället, som kyrkans representant
och diakon är viktigt. Många spontana kontakter har
på så sätt etablerats. Kontakter finns med kommunen inom socialtjänsten, skolan, polisen, hemtjänsten, sjukvården, Lions och med trygghetsgrupper.
”Man behöver vara frisk och stark för att kunna vara
sjuk och svag.” Ja, så är det ibland då vi kommer i
kontakt med samhällets trygghetssystem. Under året
har vi stöttat människor i kontakterna med socialen,
sjukvården, hemtjänsten och andra välfärdsaktörer.

Statistik för Eldbergabygdens distrikt
Eldsberga kyrka
Högmässa
Gudstjänst
Veckomässa
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänster
Dopgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgudstjänster
Hemgården

Antal
11 (11)
12 (21)
15 (16)
3 ( 5)
5 (3)
15 (14)
3 (5)
7 (13)
24

Deltagare
331 (385)
341 (487)
165 (165)
207 (202)
192 (148)
726 (622)
169 (362)
235 (909)
264

Genomsnitt
30 (35)
28 (23)
11 (10)
69 (40)
38 (49)
48 (44)
56 (72)
34 (70)
11

Tönnersjö
Högmässa
Gudstjänst
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänst
Dopgudstjänster
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
10 (7)
22 (23)
- (3)
2 (2)
5 (5)
- (1)
- (3)
4 (4)

Deltagare
102 (97)
359 (417)
- (57)
67 (43)
173 (166)
- (180)
- (183)
124 (329)

Genomsnitt
10 (24)
16 (18)
- (19)
34 (22)
35 (33)
- (180)
- (61)
31 (82)

Trönninge
Högmässa
Gudstjänst
Veckomässa
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänst
Dopgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
11 (9)
14 (16)
10 (16)
6 (5)
5 (4)
10 (18)
1 (2)
6 (3)
10 (12)

Deltagare
468 (291)
528 (581)
340 (585)
262 (409)
232 (158)
399 (841)
220 (393)
493 (219)
632 (812)

Genomsnitt
43 (32)
38 (36)
34 (37)
44 (82)
46 (40)
40 (47)
220 (197)
82 (73)
63 (68)

Mariakyrkan i Fyllinge
Gudstjänst och kyrkliga handlingar

Basen är gudstjänster varje söndag med mässa.
Veckomässa firas i regel varje tisdag kl 19:00.
Bibelstudiegruppen fortsätter att träffas på tisdagar
20.45-21.15. Gruppen består av 10 regelbundna besökare. Under våren var det 8 tillfällen. Temat för
våren var om Den Helige Ande. Även under hösten
samlades man regelbundet varannan vecka för bibelsamtal.
Reine Jansson och Jörgen Franzén har vikarierat som
präster under året.
Mariakyrkan har få kyrkliga handlingar. Distriktets
präster har därför tjänstgjort regelbundet med dop,
vigslar och begravningar i församlingens övriga kyrkor.

Barnverksamhet i Mariakyrkan

Öppet kyrkis pågår under två timmar varje torsdag
och samlar föräldrar och barn mellan 0-5 år men
även äldre syskon är välkomna. Kyrkans fritids är
för de som går i förskoleklass, i ettan och i tvåan.
De samlas varje onsdag och jobbar med olika teman,
pysslar, sjunger, bakar, åker på utflykter m.m. Det ingår också mellanmål eftersom barnen kommer direkt
från skolan till kyrkan.
Körfritids är en verksamhet som vänder sig till barnen i åk 1 till 3 och de samlas en gång i veckan. Barnen varvar pyssel och fritidsaktiviteter med körsång
som leds av kyrkans körledare Jessica Nylander.

(inom parantes visar siffror från 2013)
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Mirakelklubben vänder sig till de som gå i klass tre
och uppåt. Samling måndagar och tisdagar. Förutom
fritidsaktivteter, mellanmål och andakter ingår också
lägerverksamhet för den här gruppen. Barnverksamheten i Mariakyrkan har haft Jan Grundström och
Margareta Rajgård som ledare för verksamheten.

Musik

Musiken är en viktig del i Mariakyrkan! Jessica
Nylander övar varje vecka med tre körer och dessa
medverkar vid såväl söndagens högmässor som familjegudstjänster/AfterWork-gudstjänster och musikgudstjänster. Ca 70 personer deltar i körverksamheten i Mariakyrkan.
Maria kyrkokör har medverkat vid 14 tillfällen och
genomfört en kördag. Körerna Corallerna, för barn
i åk 1-2, samt Blessing, åk 3-5 har medverkat vid 11
tillfällen. Vi har under året haft 5 musikgudstjänster
och körerna har deltagit vid samtliga. En av dem var
förlagd till Trönninge kyrka och en till Karlslunds
café. Vid Internationella gruppens julinsamling medverkade alla tre körerna med julmusik på Eurostop.
Kyrkokören har rest till Dublin och bl a givit en konsert i Christ church cathedral.
Barnkörerna har rest på var sitt körläger på Gullbrannagården, där de medverkade i konsert med
Hallands kyrkosångsförbund, tillsammans med 120
barn.
Vi musicerar gärna tillsammans i arbetslaget vid soppor och andakter.
Rytmikgudstjänsterna har fallit väl ut med många
barnfamiljer som återkommer till vår kyrka.

Diakoni

Öppna mötesplatser
Platser där människor blir sedda och respekterade,
är viktiga inslag i vår diakonala verksamhet och
under året har diakonen ansvarat för följande;
Mariaträffen, café med program en gång per
månad. BaraVara-café, Mariakyrkan 2 gånger/
månad, Eldsberga 2 gånger/månad. Soppa/andakt
Mariakyrkan 1 gång/månad, Trönninge och Eldsberga 1 gång/månad.

I samarbete med Söndrums församling arrangerade vi en Emmausvandring, annandag påsk mellan
S:t Nikoali och S:t Olofs kapell, där vi avslutade
med en Emmausmässa. Under hela året har vi genomfört kvällsvandringar, 1 gång i månaden.
I församlingen finns ett antal internationella ombud. I södra området finns ombud kopplade till
varje kyrka. Diakonen är samordnare. Under året
har vi varit på Eurostop och representerat vår kyrka i samband med faste- och julinsamling.

Kontakt med samhället/personligt stöd
Att synas ute i samhället, som kyrkans representant och diakon är viktigt. Många spontana kontakter har på så sätt etablerats. Kontakter finns
med kommunen inom socialtjänsten, skolan, polisen, hemtjänsten, sjukvården, Lions, Trygghetsgrupper.

Statistik, Fyllinge
Mariakyrkan

Högmässa
Gudstjänst
Familjemässa
Familjegudstjänst
Temagudstjänst
Veckomässa
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänst
Dopgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
46 (48)
2 (3)
1 (-)
4 (5)
- (2)
42 (37)
20 (14)
3 (4)
5 (7)
1 (1)
- (1)
2 (1)

Administrationen

Deltagare
1505 (1814)
32 (81)
47 (-)
214 (375)
- (213)
434 (458)
496 (480)
442 (540)
170 (205)
133 (173)
- (65)
95 (19)

Församlingsexpeditionen har sina lokaler i Snöstorps
församlingsgård och är en stödjande verksamhet för
hela församlingen. Här finns pastorsexpeditionen
som har som huvuduppgift att boka alla förrättningar
i våra sju kyrkor. Från församlingsexpeditionen sköts
budget- och bokslutsarbete och betalning av fakturor liksom utskick av fakturor. Kontanthantering är
fortfarande betydande, vilket är bekymmersamt, eftersom det blir allt svårare att bli av med kontanterna
hos bankerna. Ett antal anställda har betalkort för
att minska kontanthanteringen. Fakturahanteringen
går numera snabbt och lätt på elektronisk väg. Expeditionen svarar också för personaladministrationen
genom att medverka vid rekryteringar, löneförhandlingar och rehabutredningar betala ut löner, administrera friskvård, fortbildning, trivselåtgärder etc. Informatören arbetar med församlingsblad, hemsida,
Facebook, personalinformation etc. Vidare produceras annonser och affischer. IT, telefoni och kopiering
ska fungera i hela församlingen och sköts av vår ITansvarige. Arbetsmiljöfrågor och krisplaner hanteras
också via expeditionen liksom stöd till kyrkoråd och
kyrkofullmäktige alltifrån beredning till expediering
av ärenden.

Genomsnitt
33 (38)
16 (27)
47 (-)
54 (75)
- (107)
10 (12)
25 (34)
147 (135)
34 (29)
133 (173)
-(65)
48 (19)

Nedan följer några områden som bevakas via expeditionen:
Kostnaderna för kyrkskjutsar sköt först i höjden men
har nu stabiliserats sedan vi bara erbjuder skjuts till
församlingsmedlemmar. Drygt halva anslaget på 20
tkr har förbrukats.
Kyrkofullmäktige har precis förbrukat sitt anslag på
15 tkr. I kyrkorådets anslag ingår arvoden, fortbildning, litteratur, gåvor, trivselåtgärder och oförutsedda
händelser och av anslaget på 500 tkr gick 469 tkr åt.
(inom parantes visar siffror från 2013)
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Revisionen har kostat mer än beräknat. Den har dels
tittat på hur sammanslagningen till en församling
gått till, dels har den utvärderat kontanthanteringen.
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Personal: Marianne Svalander, kyrkokamrer
Eva Johansson Nilsson, kyrkoskrivare
Ingela N Eriksson, ekonom
Magnus Ahlström, personal-och ekonomiassistent
Christina Nilsson, assistent
Marielle Pierre, assistent
Lasse Lagerqvist, it-ansvarig
Anna-Lena Bengtsson, informatör
Ingrid Johansson, gravadministration

Både timkostnaden och kostnaden för enskilda utredningar har blivit dyrare.
Alla livsmedelskostnader bokförs numera på församlingsvärdinnorna som sammanlagt har disponerat
440 tkr och förbrukat 441 tkr och samtidigt haft intäkter på 234 tkr. Även när man tittar på varje församlingsvärdinnas enskilda budget, så stämmer budget och förbrukning väldigt bra.
Församlingsexpeditionen har under stor del av året
varit utan ekonom. Vår tidigare ekonom arbetade
bara någon dag i veckan under våren och slutade sedan helt. Arbetet har klarats av men avkall har fått
göras på servicen till de anställda.
Under hösten har diskussioner förts om hur lokalerna på expeditionen bäst kan disponeras, dels så att
alla får plats, dels så att vi kan ta emot besökande på
ett bra sätt.
Mycket tid har ägnats åt rekrytering av nya innehavare till vakanta tjänster med intervjuer och referenstagning.
En ny kyrkogårdsorganisation har tagits fram av
kyrkoherden och därefter antagits av kyrkorådet
efter MBL-förhandling.
All personal över 50 år samt nyanställd personal har
erbjudits en hälsoundersökning på Tudorkliniken.
HLR- och brandutbildning har påbörjats för all personal.
Utbildning har erbjudits personalen i stor omfattning,

både internt och externt. Vi har numera en egen
datasal och tillhandahåller fortlöpande IT-undervisning – särskilt när nya program introduceras. I
övrigt har vi haft fortbildning för hela kontraktet i
protokollsskrivning. Vi har haft utbildning i Nyttiga mellanmål och vid storsamlingarna utbildning
i samband med studieresan till Rom.
I september åkte personalen på en studieresa till
Rom, mer än 75 % valde att följa med, övriga var
kvar och arbetade. Två arbetsdagar togs i anspråk
(under 2013 ställdes studieresan in) och detta gjorde att finansieringen gick ihop. Resan blev mycket
uppskattad.
Informationen har
utvecklats. Församlingen finns numera
på Facebook och ett
seminarium kring
Facebook
anordnades för hela kontraktet. Vi förflyttar
oss mer och mer åt
det digitala hållet vad gäller annonsering framför
allt när det gäller telefonkataloger. Som leverantör
av församlingsbladen anlitas numera posten. Det
är något dyrare men i gengäld får alla hushåll församlingsbladet, vilket inte var fallet tidigare. Personal som arbetar i barn- och ungdomsverksamhet
har fått rejäla kläder för utomhusbruk med församlingens logga på.
Mycket tid har lagts på att utreda var vi ska lokalisera våra servrar. Offerter har tagits in och vi har
haft täta kontakter med stiftet för att sätta oss in
i vad Gemensam IT-plattform (GIP) innebär. Efter långvarig utvärdering bestämde vi oss för att
sätta våra nya servrar hos LJ-system i Lund för att
supportas av Exakt IT. Eftersom vi i allt högre ut-

sträckning använder oss av I-pads och smarta telefoner, var vi angelägna om en lösning som stödjer dessa system. I nuläget kan stiftet inte erbjuda
detta och vi fann även deras GIP alltför dyr. Nu
utvärdering får ske efter två år.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Fler och fler vill ha smarta telefoner och/eller Ipads i stället för laptops. Vi har försökt hålla en
policy, där smarta telefoner tilldelas efter behov,
men utvecklingen går inte att stoppa och smarta
telefoner gör att e-post och intranät bevakas på ett
helt annat sätt än med laptops. En smart telefon är
dyrare i inköp och surftid måste köpas till – samtidigt sparar vi arbetstid och får uppdaterade medarbetare. Med nuvarande telefonavtal ringer alla
gratis med mobiltelefon.
Kopiatorerna är samtidigt nätverksskrivare. Vi
går succesivt över till en ny leverantör, som kan
erbjuda begagnade exemplar som vi leasar till en
betydligt lägre kostnad än tidigare. På sikt hoppas
vi få ner kostnaderna på detta sätt. Samtidigt kopieras det inte lika mycket längre utan vi skickar
mycket digitalt. Detta framgår av minskande portokostnader.

Kyrkogårds- och fastighetschef:
Nils Krüger (pension 1/10)
Jan Agbrant (fr o m 1/10)
Personal:
Verksamheten bedrivs i hela församlingen. Organisatoriskt är man uppdelad i fyra
Anki Tenggren
arbetslag lokaliserade till Snöstorp, Breared, Trönninge och Eldsberga. Tönnersjö
Martin Jönsson
kyrka och Esmareds kapell har ingen fast bemanning, utan bemannas periodiskt av
Charlotte Nilsson
personalen ifrån Breared. Fastighetsförvaltningen av Vallåskyrkan och MariakyrMikael Josefsson
Diana Nilsson
kan utförs av personalen som utgår från Snöstorps arbetslag.
Monica Björnsson
Hans Svensson
Församlingens kyrkogårds- och fastighetschef Nils Krüger har på grund av pensioUlf Svensson
nering lämnat sin tjänst under hösten. Jan Agbrant började den 1 oktober.
Holger Andersson

Genomförda projekt

Vår vackra prästgård i Snöstorp har fått ett nytt tak. I Snöstorps kyrka har en ny
uppdaterad ljudanläggning installerats. Nytt mixerbord, nya högtalare och ett antal
nya mikrofoner för olika ändamål. Snöstorps församlingsgård har nu en ny brandlarmscentral.
Köket i Eldsberga församlingshem har renoverats. Samlingslokalen har fått ny
belysning.
Lindar har planterats utmed kyrkogårdsmuren på Breareds kyrkogård. Barnverksamheten i församlingshemmet i Breared har inhägnats med ett staket.
I Trönninge kyrka har installerats en ny bergvärmepump.
I kyrkorummet i Vallåskyrkan har man uppdaterat belysningen med ny LEDteknik.
Utöver dessa projekt har vi bedrivit ett traditionellt förvaltningsarbete med kyrkogårdar, fastigheter och begravningsverksamhet.
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