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betyder mer än aldrig så många finger-
avtryck. Avtryck som inte går att bevisa 
eller söka efter, men som ändå är så 
mycket starkare.
Jag tänker på hjärtavtryck. När jag kän-
ner någon annans hjärta, det behöver 
inte vara något märkvärdigt; du såg 
mig, du talade till mig, du kom ihåg mitt 
namn, eller jag kände hur du brydde 
dig om mig, jag kände dina hjärtav-
tryck. Ibland avtryck utan ord och utan 
handling men du var jämte mig och jag 
kände allt.

Vi möter ibland människor som är jät-
teduktiga på sitt jobb, de talar väl och 
gör allt rätt, perfekt, men det finns 
ingen värme i det, inget hjärtavtryck. 
Så annorlunda det är om någon gör 
något från hjärtat och jag känner att det 
är äkta. Det är avtryck som aldrig går 
att torka av, utan finns kvar i mig för 
alltid. Vi har firat Alla Hjärtans dag och 
vi närmar oss påsken, kyrkans kärleks-
högtid.

Betraktelse Hjärtavtryck

O Gud, sätt dina avtryck i mig och 
låt mitt hjärta göra avtryck, avtryck 
av dig. Påsken handlar om det största 
hjärtavtryck som någonsin har gjorts. 
Om hur Gud visar sin kärlek till sin 
värld, om Guds son som delar allt 
mänskligt lidande, som vandrar mot 
Jerusalem och Golgata. Han gör det 
inte för sin egen skull utan för att ta på 
sig all mänsklig skuld. När vi vandrar 
tyngda vill han att du skall se hur han 
går nära dig och han säger: ”lägg din 
skuld på mig, lägg allt ditt svåra på 
mig, så vandrar jag vidare med det till 
Golgata”.  Där sträcks hans armar ut 
på kors, sträcks ut till en famn som 
omfamnar oss alla, till det största av 
alla hjärtavtryck.

”Möt mig nu som den jag är, håll mitt 
hjärta nära dig, gör mig till den jag ska 
bli och lev i mig” sv.ps 767

/Stellan Bengtsson, präst
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Men i själva vardagen, många 
platser jag är på och överallt 
där jag är, är också mina hän-

der. Där mina händer har varit där finns 
mina fingertryck, mina unika fingerav-
tryck, man kan med säkerhet säga att jag 
har varit där. Det är också så med min 
mobiltelefon, den sänder ut signaler och 
säger var jag är någonstans och det går 
att följa mig. Mina fingeravtryck kan jag 
torka av och gps-signalen i mobilen kan 
jag stänga av. Jag kan göra mig osynlig 
och dölja mig.  
Men det händer att jag har varit på plat-
ser bland andra människor, men ingen 
kommer ihåg mig. Mina fingeravtryck 
finns kvar där. Jag var där, men jag 
gjorde inget djupare avtryck. Ingen kom 
ihåg, ingen kände att jag var där. Det kan 
ha varit mitt eget fel eller de andras fel, 
de såg mig inte, ville inte se mig, jag be-
tydde inget för dem. 

Det finns ett annat avtryck än finger-
avtrycken, osynliga avtryck som ändå 

Så många platser vi har varit på, många fler än vi tänker på. Först  
tänker vi på resor som vi gjort och på platser som betytt mycket för oss ...

Snöstorps församling Snöstorps församling 
Prästvägen 74, 302 63 HalmstadPrästvägen 74, 302 63 Halmstad
Församlingsexpedition, Församlingsexpedition, 
bokningar  17 97 00bokningar  17 97 00
Kyrkogårdsexpeditionen  17 97 81 Kyrkogårdsexpeditionen  17 97 81 

Släktforskningsärenden hänvisas  Släktforskningsärenden hänvisas  
till Landsarkivet i Lund  till Landsarkivet i Lund  
010-476 82 00010-476 82 00
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Vem är kyrkorådets nya ordförande?
Ny mandatperiod, nytt kyrkoråd och ny ordförande! Redaktionen bad honom 
skriva några rader om sig själv ...

J ag heter Håkan Björklund och är ny ordförande för 
kyrkorådet i Snöstorps församling. Jag är nygammal i 
rådet eftersom jag suttit med som ersättare den senas-

te mandatperioden och lärt mig en del om hur vår försam-
ling fungerar, men inser samtidigt att jag i sammanhanget 
är ganska ny och har mycket kvar att lära. Detta skall bli 
intressant och något jag ser mycket fram emot, och till-
sammans med vår personal skall vi i kyrkorådet arbeta för 
”en öppen kyrka som växer i tiden”. 

Min första kontakt med församlingens verksamheter var 
när jag var fyra år och gick i det som kallas kyrkans barn-
timmar. På bilden ser ni oss sitta i trappan på baksidan av 
församlingsgården i Snöstorp. 

Mina hjärtefrågor för kyrkan avspeglas i citatet ovan där 
jag känner att i en allt hårdare värld kyrkan fyller en 
viktig funktion för människors trygghet och välmående. 
Vi måste möta folk i deras svårigheter och erbjuda den 
hjälp vi kan i form av samtal, värme och kärlek både lokalt 
och globalt. Vi skall också arbeta förebyggande genom 
att fortsätta vår fina barn-, och ungdomsverksamhet som 
visar föredöme och ger en inkörsport till kyrkan, som jag 
ser är viktig hela livet genom exempelvis dop, konfirma-
tion, bröllop, begravningar och inte minst diakonin som 
möter människor i vardagen. För min egen del så har 
kyrkomusiken betytt extra mycket där jag genom åren 
fått vara med om många underbara stunder av gemenskap 
vid både övningar, konserter och resor. Vår kyrka följer 
med sin tid, men glömmer inte sitt arv, en kyrka dit du 
kan komma och få vara en del av ett sammanhang, känna 
trygghet och kunna växa i din tro, en kyrka som alltid 
välkomnar dig oavsett vem du är, en kyrka som möter 
dig med respekt och medmänsklighet, en kyrka som inte 
dömer utan förlåter. 

På följande uppslag kan du läsa mer om kyrkorådet!

Jag har hunnit bli 52 år och är uppväxt i Skedala där mina 
föräldrar Birgit (Bibbi) och Lars-Erik Björklund köpte en 
tomt 1971, där de byggde hus, och i november 2021 firade 
huset 50 år - tänk vad tiden går. Det var en idyllisk upp-
växt i Skedala som jag minns den, nära till naturen, många 
kompisar i samma ålder och lantbruk i närheten. Jag var 
väldigt intresserad av just lantbruk och möjligen kom lant-
bruksintresset av att mina morföräldrar, Fritz och Lillie 
Gustavsson, hade lantbruk och ägde större delen av det 
som är Brogård, där min syster Lena med familj idag bor i 
det gamla boningshuset. Trots det tidiga intresset blev det 
dock inte lantbruket jag valde som yrkesbana, utan utbild-
ning och jag arbetar fortfarande som lärare, men på deltid 
eftersom jag de senaste mandatperioderna haft förmånen 
att inneha förtroendeuppdrag inom kommunen, först som 
ordförande för utbildning-, och arbetsmarknadsnämnden 
och nu senast som ordförande för teknik-, och fritids-
nämnden samt som ledamot i kommunfullmäktige.

Idag bor jag i ett hus på Vallås, neråt travet till, med min 
fru Josefin och tre barn, Sara 8 år, Tilda 6 år och Alva 2 
år. På fritiden sjunger jag i Snöstorps kyrkokör, Cappella 
Snöstorp, där jag också träffade Josefin, tycker mycket 
om att spela golf (men hinner inte), dömer volleyboll på 
elitnivå, och är en matlagande tidsoptimist som älskar att 
vara med familjen alla lediga stunder.

Jag ser fram emot att ses i våra verksamheter framöver.
/Håkan Björklund
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Ny mandatperiod- nytt kyrkoråd 
Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar 
för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

De som arbetar med diakoni har som 
främsta uppgift att stödja människor 
som hamnat i livskris. Det kan vara 
skönt att veta att man aldrig står ensam 
om man mister en nära anhörig eller 
drabbas av bekymmer på något sätt. 
Diakoniarbetarna ordnar även sopp-
luncher, leva-vidaregrupper och andra 
mötesplatser.

mission. Här verkar de internationella 
grupperna och olika syföreningar. 
Pengar samlas in till behövande i andra 
delar av världen. Men allt arbete i kyr-
kan är mission. 

Undervisning. Barn och ungdoms-
verksamheten har grupper för alla 

Kyrkorådet leder och samordnar för-
samlingens förvaltning. Det har omsorg 
om församlingslivet och verkar för dess 
utveckling. De grundläggande uppgif-
terna är gudstjänst, diakoni, mission 
och undervisning. Kyrkorådet är också 
församlingens styrelse och arbetsgivar-
organ. Rådet ansvarar för begravnings-
verksamhet och fastighetsförvaltning. 

Gudstjänstlivet ska präglas av 
mångfald. Olika typer av gudstjänster är 
viktiga för att alla ska ha möjlighet och 
intresse av att komma till kyrkan. Musi-
ken är en stor och viktig del av guds-
tjänsterna. Sommarmusik, konserter 
och olika körer är verksamheter som är 
mycket värdefulla för en församling. 

åldrar, konfirmandundervisning och 
ungdomscafé. Kyrkans Unga (KU), 
engagerar ungdomar efter konfirmand-
tiden. De får bra värderingar med sig 
ut i livet. 

Kyrkofullmäktige 
är samfällighetens högsta beslutande 
organ och består av 25 ledamöter. Sam-
manträdena är offentliga. I arbetsupp-
gifterna ingår bl a att lägga fram budget, 
utse revisorer, fastställa årsredovisning-
en och att utse kyrkoråd och valnämnd. 

På sidan här jämte följer en presenta-
tion av ledamöterna i kyrkorådet. De 
har fått svara på hjärtefrågan: ”Detta är 
för mig en viktig fråga i kyrkorådet.” 
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Gruppbild i pandemitid. Vi har lärt oss att mötas digitalt även i kyrkorådet! Just denna bild är dock ett fotomontage.  
Från vänster: Håkan Björklund, Ann Möllerström, Per Andersson, Kaj Karlsson, Göran Göransson, Eva-Lena Jakobsson, 
Fredrik Andersson, Maj-Inger Sunesson, Anna-Greta Bengtsson, Gunnel Bertilsson, Birgit Svensson
Annika Svensson, Leif Sternheden, Linda Wennerholm, Tommy Gustafsson. Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe
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Håkan Björklund, ordförande. Vallås
Telefonnummer: 070-273 87 83
E-post: hakan.bjorklund@halmstad.se
Hjärtefråga ”En öppen kyrka som växer i 
tiden”. I en hårdare värld fyller kyrkan en 
viktig funktion för människors trygghet 
och välmående. Läs mer på sidan 3. 

Ann Möllerström, Håralt
Tel: 0703-08 65 75 
E-post: kantorann@telia.com 
Hjärtefråga En, till ytan, stor församling 
med stora skillnader i livsmiljöer där alla 
ska känna sig välkomna och sedda, var de 
än befinner sig. De olika gudstjänsterna är 
församlingens hjärta där vi möts i glädje 
och sorg. 
Jag har så klart en speciell kärlek till musi-
ken. Någon har sagt att ”en levande kyrka 
är en sjungande kyrka”; konserter, körer, 
babyrytmik … Diakonins roll i ett allt 
hårdare samhälle är viktig.  

Per Andersson, Fyllinge
Tel: 035-40676
E-post: per46.andersson@gmail.com
Hjärtefråga TILLSAMMANS. 
Jag vill arbeta för att kyrkan ska vara en 
mötesplats, både söndagar och vardagar, 
med olika former där alla blir sedda och 
accepterade och där vi tillsammans får 
återhämtning och ny kraft att gå ut i dagens 
stressade samhälle. Gamla och unga, vana 
och ovana, anställda, ideella och förtro-
endevalda, alla är unika, alla har samma 
värde, alla har något att bidra med. Detta 
vill jag att vi tar vara på i vår församling.

Kaj Karlsson, Esmared 
Tel: 070-296 53 72 
Hjärtefråga Den diakonala verksamheten 
ligger mig varmt om hjärtat.  Jag vill värna 
om gamla och sjuka och se till att alla kan 
vara en del av kyrkans gemenskap.

Göran Göransson, 1:a vice ordf. Snöstorp 
Tel: 070-171 96 90
E-post: gk.goransson@gmail.com
Hjärtefråga Jag vill ha en levande kyrka 
som balanserar tradition och förnyelse.
Barn och ungdomsfrågorna är väsentliga 
för kyrkans framtid. Det är viktigt 
att konfirmander och faddrar kan slussas in 
i kyrkans övriga verksamhet.
Det är även en framtidsfråga att engagera 
och stimulera ideella medarbetare.
Kyrkans gemenskap är viktig att ta till vara 
för att måna om våra medlemmar.

Eva-Lena Jakobsson, Snöstorp
Tel: 0706-656 231
E-post: wera46@hotmail.com
Hjärtefråga Alla människors lika värde. 
Vi inom S anser att vår folkkyrka skall 
ledas och utvecklas utifrån medlemmarnas 
behov och önskemål. Diakonin omfat-
tar alla åldrar där barnverksamheten är 
oerhört viktig liksom andra åldersgrupper 
där gemenskapen bygger broar mellan alla 
berörda.

Fredrik Andersson, 2:a vice ordf. Esmared 
Tel: 070-242 06 58 
E-post: fredrik.l.andersson@live.se
Hjärtefråga Vill att kyrkan ska fortsätta 
med varierat program för att passa alla 
åldersgrupper, önskar ett mer intensivt  
arbete mot åldersgruppen 15-35 år. Vi 
måste fortsatt arbeta med att få fler fri- 
villiga att deltaga i kyrkans aktiviteter.

Maj-Inger Sunesson, Vallås
Tel: 0735-397618 E-post:  
maj-inger.sunesson@svenskakyrkan.se
Kyrkan bör vara en mötesplats för alla 
åldrar, inte minst för unga vuxna. Det 
diakonala arbetet med unga och familjer 
utvecklas. Kyrkan skall vara en förebild när 
det gäller miljötänkande och arbetsmiljö.
Tillsammans ska anställda och frivilliga 
skapa en kyrka för framtiden. 

Anna-Greta Bengtsson, Snöstorp (Brogård)
Tel: 0706-392 479
anna-greta.bengtsson@halmstad.se
Hjärtefråga Kyrkan har en viktig roll när 
det gäller att bryta ensamhet och tristess, 
där är diakonin värdefull. Jämställdhet och 
solidaritet, både här och utanför landets 
gränser, är viktiga. Körer och alla levande 
musikinslag i kyrkan skänker besökaren 
en högre upplevelse. Kyrkan förvaltar både 
byggnader, kulturgravar och föremål som 
är beroende av att skötas och bevaras på 
bästa sätt för framtiden. 

Gunnel Bertilsson, Snöstorp  
Tel: 0705-811 444 
E-post: bege.bertilsson@hotmail.com
Hjärtefråga Att kyrkorna i Snöstorps 
församling skall vara välkomnande och 
öppna för alla. Barn- ungdomsarbetet är 
viktigt. Musik och körverksamheten likaså. 
Diakonin: Att vi tar hand om de gamla och 
utsatta i församlingen. Att kyrkorådet  
fattar beslut som blir det bästa för  
Snöstorps församling. 

Birgit Svensson, Eldsberga  
Tel: 070-894 23 70  
E-post: birgit.e.svensson@telia.com
Hjärtefråga Viktigt att vi har en menings-
full verksamhet för alla åldrar! I såväl 
glädje som sorg ska kyrkan vara en trygg 
mötesplats.  Besluten i kyrkorådet ska fat-
tas för församlingsbornas bästa samtidigt 
som ekonomiska resurser disponeras på ett 
försvarbart sätt!

Annika Svensson, Eldsberga
E-post: annika@eldsberga.se
Hjärtefråga Kyrkans barn- och ungdoms-
verksamhet ligger mig extra varmt om 
hjärtat. Jag vill att barnen får en möjlighet 
att få en naturlig och avslappnad rela-
tion till församlingen, kyrkorummet och 
förståelse för de kulturella traditioner som 
religionen gett upphov till.

Leif Sternheden, Snöstorp
Tel: 073-049 0768
Hjärtefråga För närvarande är musiken en 
av de viktigaste aktiviteter som sker inom 
kyrkan, det gäller barnkörer, vuxenkörer, 
konserter och psalmsång i gudstjänsterna. 
Detta är något vi måste vara rädda om och 
även utveckla och förnya. 
Allra mest brinner jag dock för ungdomar 
efter konfirmationsläsningen. Vi behöver 
skapa forum där dessa ungdomar känner 
sig hemma, välkomna och behövda.

Linda Wennerholm, Snöstorp
Tel: 0707-520 731  
E-post: linda.wennerholm69@gmail.com
Hjärtefråga Jag vill ha en kyrka i tiden. En 
kyrka som är till för ALLA och som har 
kärleksbudskapet i grunden. En kyrka som 
ger kraft, ro, glädje, livsgnista och tröst. 
Som använder kyrkans lokaler väl och 
samtidigt går ut och möter människor på 
nya sätt. Kyrkan ska vara lyhörd och öp-
pen- en kyrka i tiden.

Tommy Gustafsson, Eldsberga  
(Gullbranna)
Tel: 0735-03 48 42
E-post: tomgu49@gmail.com
Hjärtefråga Jag anser och arbetar för att 
vår församling helgar mångfalden före en-
falden. Det innebär att alla är välkomna då 
inga hinder finns som stoppar vår gemen-
skap. Tillsammans utgör vi garanten för ett 
tryggare och öppnare klimat. 
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För många handlar meditation om en väg till självkänne-
dom. Att stanna upp och lära sig reflektera i tystnad inåt 
innebär inte bara ett avstående av ord och tal. Medita-

tion –ger oss till en början ett sätt att öppna sig för sig själv, 
sina djupaste tankar och drömmar, rädslor och förhoppning-
ar. Bortom oss själva och vår begränsade verklighet öppnar 
sig också nya dimensioner som vi ofta stänger ute genom att 
ständigt leva på ytan och inte ta tiden tillsammans med bara 
oss själva och Gud.  

Under våren bjuder vi in alla intresserade församlingsbor 
till stilla stunder i Snöstorps församlingsgård. Meditations-
ledare är huvudsakligen prästen Jonas Kennerö. Anled-
ningen till att han vid 20 års ålder började meditera var att 
han behövde en tid och en plats till stillhet, bön och hjälp 
att inte fastna i sina vanliga tankar. Kristen djupmeditation 
erbjöd en teknik som hjälpte honom att komma till ro. 
Jonas förklarar att det viktigaste är själva utövandet, inte 
intellektualiserandet av det. Det är tystnaden, stillheten som 
gör att vi intuitivt kan förstå våra egna tankar, känslor och 
reaktioner. Vad vi tycker om och inte – utan att bli fångar i 
alla dessa tankar och känslor. Det handlar om att stämma sitt 
eget instrument för att må bättre. 
Kunskapen är välbeprövad och 
har färdats via jesuitmunkarna 
från Japan till Europa, och 
kunskapen har funnits i vår 
kultur, men vi förlorade den 
när Gustav Vasa reformerade 
Sverige och stängde alla kloster.

Hur går det till?
När vi träffas för att meditera börjar vi alltid med en stående 
eller sittande avslappning för att känna in kroppen, hur den 
känns, om det finns spänningar eller om det gör ont någon-
stans. För den som är ny ges alltid en introduktion där varje 
deltagare får börja med att välja om hon vill sitta på en stol 
med sittkil eller på en meditationspall som är särskilt framta-
gen för en sittriktig ställning. Meditationsledaren, ger några 
tankar på vägen och sedan ringer vi tre gånger i en klocka och 
går in i tystnaden. Den varar under tjugo minuter och kan 
kännas lång för den som inte är van. För den som är van kan 
tiden uppfattas som kort. 

Metoden är alltså väl beprövad och det 
finns mycket forskning som tydligt visar att 
pannlobsaktiviteten ökar under meditation. 
Speciellt i vänstra hjärnans pannlob som 
är centrum för lugn, fokus och harmoni. 

Metoden vi använder ”att sitta sig till stillhet”  är en avslapp-
ningsmetod som hjälper oss att bryta igenom vårt pansar. Det 
handlar om både vilan och riktningen. Vilan är ingen passivi-
tet. Vilan har en riktning som hör ihop med vad du är skapad 
till, Guds avbild, du som människa är skapad till harmoni och 
glädje. Du kan under meditationen bearbeta dina personliga 
frågor utifrån din egen tillit. 
Vår förhoppning är att alla deltagare finner ro och harmoni.  
Varmt välkomna både nybörjare och vana!

                                                       

 

 

 

 
 

 

Foton: M
agnus Aronsson/IKON

KRISTEN DJUPMEDITATION  
Snöstorps församlingsgård 
Jämna onsdagar kl 18.00 t o m 4 maj.

SAMTALSGRUPP  
Stanna gärna kvar efteråt och delta i samtalsgruppen 
om Frälsarkransen. Där leder varje pärla till ett samtal 
om livets stora frågor. 

Samtalsgruppen börjar kl 18.45 och 
leds av Jonas Kennerö. 

Kristen djupmeditation och efterföljande samtalsgrupp 

NÄRVARO. Ett beprövat förhållningssätt till livet 
som går snabbt att förstå och som ger dig frid och 
bättre hälsa. Det låter väl toppen? Det är vad medi-
tation går ut på. Men hur lätt är det egentligen att 
komma hem i sin egen kropp – och stanna där? 

Det handlar om 
att stämma sitt 
eget instrument 

för att må bättre.
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Händer i församlingen

Under våren startar ett stort grävarbete på Snöstorps kyrkogård, det 
kommer upp skisser över kyrkogårdarna så att det ska bli lättare att hitta 
och Mariakyrkans kök ska renoveras. Detta är lite av det som händer i 
Snöstorps församling. 

Dagarna blir längre och ljuset återvänder nu när vi 
går våren till mötes. Naturen gör en nystart. Det gör 
även vår områdeschef och präst Claes Vetterlein i 

södra området. Han har blivit erbjuden och tackat ja till en 
prästtjänst i Ängelholm, där han också bor. Han kommer 
avtackas 13/3 i Eldsberga kyrka. Vi tackar Claes för dessa år 
och önskar lycka till med kommande uppdrag. 

Under våren kommer ett större markarbete ske på Snöstorps 
kyrkogård och det kommer därför tidvis att vara begrän-
sad framkomlighet. Lyktstolpar ska bytas och kablarna i 
jorden ska dras om. Nere vid askgravlunden kommer den 
nya parkeringen att asfalteras och vi ser fram emot att få det 
riktigt fint framöver när det är klart. 

Mariakyrkans kök är gammalt och slitet och behöver ett lyft.  
Renoveringen kommer att pågå under några veckor och den 
som besöker sopplunchen den 30 mars kommer att få soppa 
som är tillagad i ett nyrenoverat kök.

Känner du till Tore Sjöbloms fond som instiftades i samband 
med att han fyllde 100 år? Den är fortfarande aktiv och en 
del har valt att uppmuntra släkt och vänner att skänka peng-
ar dit istället för att önska sig något på sin födelsedag. Andra 
har valt att sätta in pengar där istället för att ge en blomma 
vid begravning. Pengarna i fonden går till tillfälligt stöd till 
församlingsbor som av någon anledning hamnat i ekono-
misk knipa. Det går att swisha eller överföra via bankgiro, 
märk betalningen Tore Sjöblom. Swish- och bg-nummer 
framgår på sid 2. 

Tönnersjö kyrkogård blev först ut för att få en så kallad orien-
teringsskylt. Detta för att besökaren lättare ska hitta till rätt 
gravkvarter, vattenpost, toalett m m.  
Snöstorps kyrkogård är näst på tur och därefter de övriga tre 
kyrkogårdarna i församlingen. 

Foton: Charlotte Nilsson

... för alla åldrar! Ponnyridning i Breared, pyssel eller allsång i Mariakyrkan, femkamp i 
Snöstorps prästgård, utmana präst och pedagog i Vallås! Hamburgare till självkostnads-
pris finns i Breared och Fyllinge. Familjegudstjänst i Snöstorps kyrka kl 10, barnkörerna 
medverkar. Aktivteterna pågår mellan 10.30 och 14. Pris till de som besöker minst två 
platser. Välkommen!

     ”Kyrkrally” den 24 april ... 

Under våren kommer ett större markarbete ske på 
Snöstorps kyrkogård, det kommer därför tidvis att vara 
begränsad framkomlighet. Arbetet kommer att ske i  
etapper. Under året kommer även kyrkan och församlings-
gården i Snöstorp att renoveras.
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Mötesplatser/konserter m mMötesplatser/konserter m m  
februari
To 17 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Må 21 18.00 Pilgrimsvandring  fr Kärlekens kyrka 
  Vandring i lugn takt i ca en timme. Medtag egen kvälls- 
  fika, sittunderlag och om du har, Lilla Pilgrimsboken.   
  Vandringarna arrangeras av Halmstads Pilgrimsråd i
  samarbete med Halmstad, Snöstorp och Söndrum-   
  Vapnö församlingar, samt Laholms pastorat. 
  Kontakt/ info: Bertil Nilsson, tel 10 29 39
Ti 22 14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  ”Hur går det tant Agda?” Ingela Olofsson om  
  balansövningar, fallolyckor och hjälpmedel. 
Ti  22 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård 
  En mötesplats för både män och kvinnor.  
  Kaffeservering med hembakat och goda samtal.  
On 23 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 23 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  ”Palmemordet” Jonatan Bengtsson
On 23 14-16 Öppen kyrka  Mariakyrkan 
  Mötesplats för alla åldrar. Välkommen in - umgås och    
  fika. Möjlighet till samtal och bön. 
On 23 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 28 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 28  14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  ”Klingande klenoder - radionostalgi”. 
  Radioprofilerna Marika Rennerfelt och Pelle Hörmander  
  med minnen och myter ur radioarkivet.  
  Oa Larsson med musiken därtill.

mars
Ti 1 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
  Kaffe med hembakat och ibland ett litet program.

To 3 9.30  Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Sö 6 15.00  Konsert  Snöstorps kyrka 
          & 17.00 Cherubinis Requiem med Cappella Snöstorp,  
  Halmstads Vokalensemble och Camerata Nordica m. fl.  
  Dirigent Göran Persson. Två konserter.
Må 7 18.00 Kvällslunken Fr Vallåskyrkan 
  Kort promenad med ett ord på vägen. Ta med egen fika 
  Samåkning/info Per 035-406 76.Laila 035-22 12 92
Ti 8 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti  8 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 9 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 9 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Smått och gott”. Musikprogram med Ann Möllerström
On 9 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 14 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 15 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 17 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Lö 19 19.00 Församlingsafton ”Män i skor” Breareds förs. hem 
  Trerätters och musik! Se annons sista sidan. 
Må 21 18.00 Pilgrimsvandring Samling:  Mariakyrkan 
  Se mer info under den 21 feb. 

Ti 22 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Vårsånger med Jessica Agbrant
Ti  22 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård 
On 23 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 23  14.00  Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Afternoon Tea med spännande boktips av Mona  
  Andréasson. 
On 23 14-16 Öppen kyrka  Mariakyrkan 
  Mötesplats för alla åldrar. Välkommen in - umgås och    
  fika. Möjlighet till samtal och bön. 
On 23 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen 
To 24 19.00 Musikcafé  Snöstorps förs. gård 
  Stipendieutdelning.
Må 28  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  ”Mitt liv som lärare”  Favorit i repris, denna gången på   
  film. Här berättar Inga Klang om sin bana som   
  småskollärarinna under förra seklets glansdagar.  
  Vi får dessutom  sjunga lite och röra på oss! 
Må 28  14.00  Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 29 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 31 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem

april
Må 4 18.00 Kvällslunken Fr Snöstorps förs. gård 
  Kort promenad med ett ord på vägen. Mer info se 7/3.
Ti 5 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti  5 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 6 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 6 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Högt och lågt” med Carina och Anna
On 6 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 11  14.00  Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 12 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 14  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Må 18  Emmausvandring på Annandag påsk 
  Två vandringar erbjuds: En utgår från S:t Nikolai kyrka 
  kl 10.00 och en utgår från Möllegård kl 13.30.  
  Avslutning med soppa och mässa kl 15.30  i S:t Olofs   
  kapell. Kontakt/ info: Bertil Nilsson, tel 10 29 39
Ti 19  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Visor från den gamla sångskatten.” Allan Svensson. 
Ti  19 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård 
On 20 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 20  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Musikquiz med Stefan Wikrén och Carina Fendell,   
  kluriga frågor om våra seniorer inom svenska musiker  
  och skådespeleri. 
On 20 14-16 Öppen kyrka  Mariakyrkan 
  Mötesplats för alla åldrar. Välkommen in - umgås och    
  fika. Möjlighet till samtal och bön. 
On 20 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen 
Må 25  14.00  Sticka & Skicka Mariakyrkan 
Må 25  14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  ”Vårblom och vårsång!” Kristina Rasmusson från   
  Blomstergaraget i Trönninge  tipsar och inspirerar oss   
  om vad vi kan plantera på trappen, balkongen eller på   
  köksbordet när våren är här. Detta varvar vi med   
  vårsånger tillsammans med vår kantor Lena Nielsen!

Foto: Johannes Frandsen IKON
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Ti 26 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 28 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem

maj
Må 2 18.00 Kvällslunken Fr Mariakyrkan 
  Kort promenad med ett ord på vägen. Mer info se 7/3.
Ti 3 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti  3 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 4 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 4  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Musikunderhållning med Happes Orkester.
On 4 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen 
Må 9  14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 10 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 12 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Må 16 18.00 Pilgrimsvandring Samling vid Sperlingsholms kyrka  
  Se mer info under den 21 feb. 
Ti 17 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sommarsånger med Eldsberga musik- och sånggrupp
On 18 9.30 Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla. Enkel fika 20 kr. 
On 18  14.00  Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  ”Från operasångerska till Diakon” Christina Dongas fr   
  Halmstad. Hon bytte arbetet som operasångerska på   
  scener i London, Köpenhamn m fl  till kyrkan.
On 18 14-16 Öppen kyrka  Mariakyrkan 
  Mötesplats för alla åldrar. Välkommen in - umgås och    
  fika. Möjlighet till samtal och bön. 
On 23  14.00  Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 24  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 31 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 Inledande lunchmusik i 
kyrkan. Torsdagar: 17 feb, 3 mars, 17 mars,  
31 mars och 28 april. Vårlunch 12 maj (anmälan 
senast 10/5 till värdinna 035-17 97 29)

Vallåskyrkan kl 11.45  
Varje helgfri måndag t o m 23 maj. Vårlunch 
onsdagen 1 juni (anmälan senast 30/5 till  
diakoniarbetare 035-17 97 31)

Breareds församlingshem kl 11.45  
Varje torsdag t o m 19 maj (undantag skär- 
torsdagen 14/4). Vårlunch 2 juni (anmälan senast 
30/5 till värdinna 035-17 97 54)

Mariakyrkan kl 11.45 
Onsdagar: 30 mars, 13 april, 27 april och 11 maj. 
25 maj Vårlunch Anmälan till värdinna 035-17 97 46 
senast 23/5. (Köket byggs om, därav inget tidigare)

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
10 mars (även sockenråd), 7 april, 5 maj.  
Vårbuffé 2 juni (anmälan senast 30/5 till värdinna 
035-17 97 65)

Trönninge församlingshem kl 11.45 
24 feb, 24 mars, 21 april, 19 maj

Välkommen till luncher i gemenskap! Innan 
lunchen avnjuts hålls en kortare andakt. 

Luncher i gemenskap!Luncher i gemenskap!
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Vi lever forfarande i en pandemi och Snöstorps 
församling följer myndigheternas restriktioner.   
Vi ber om överseende att de olika mötesplatserna 
kan komma att ändras nära inpå. 

Socken-/distriktsråd Socken-/distriktsråd Vid dessa Vid dessa 
samlingar kan du som församlingsbo lämna samlingar kan du som församlingsbo lämna 
synpunkter och få information om det som synpunkter och få information om det som 
händer i din kyrka och i din församling. Alla är händer i din kyrka och i din församling. Alla är 
varmt välkomna! Vid mötet bestäms när nästa varmt välkomna! Vid mötet bestäms när nästa 
sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer sockenråd ska vara. Håll utkik i predikoturer 
och på hemsida. och på hemsida.  

Eldsberga församlingshem: 10 mars 2022 i samband Eldsberga församlingshem: 10 mars 2022 i samband 
med sopplunchen.med sopplunchen.

Öppen kyrka i Vallåskyrkan
Varje helgfri fredag mellan kl 10 och 14.  
Möjlighet till enskild bön och ljuständning.
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Söndag 20 februari Sexagesima
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Torsdag 24 februari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 27 februari Fastlagssöndag
Vallåskyrkan 9.30 Mässa 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Temagudstjänst 
Kyrklunch. 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Tisdag 1 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Observera nya gudstjänsttider sönd. 
i södra området från 1 mars.

Söndag 6 mars 1 i fastan
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa

Onsdag 9 mars
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna DoReMi-kören och Delight

Torsdag 10 mars
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 13 mars 2 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst 
Avtackning av Claes Vetterlein. Kyrklunch.

Tisdag 15 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 20 mars 3 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Torsdag 24 mars
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 26 mars
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst.  
Breareds sångkör m fl medverkar.  Ann Möller-
ström tackar för sina år i församlingen.

Söndag 27 mars J Marie beb
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Kören VIVA
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst 
Lovsångsteam
Vallåskyrkan 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria Kyrkokör
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 29 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 3 april 5 i fastan
Snöstorps kyrkan 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa

Måndag 4 april
Snöstorps kyrka 17.00 After Work-gudstjänst 
Barngrupper medverkar 

Torsdag 7 april 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 10 april Palmsöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 12 april 
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt

Skärtorsdag 14 april
Snöstorps kyrka 18.00 Mässa
Vallåskyrkan 17.00 Mässa
Breareds kyrka 19.00 Mässa
Mariakyrkan 19.30 Mässa. Maria Kyrkokör
Eldsberga kyrka 18.00 Mässa

Långfredagen 15 april 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst.  
Vokalkvartett
Breareds kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Påskdagen 17 april 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst  
Cappella Snöstorp. Trumpet
Breareds kyrka 11.00 Mässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria Kyrkokör
Trönninge kyrka 11.00 Mässa

Annandag påsk 18 april
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Söndag 24 april 2 i påsk
Snöstorps kyrka 10.00 Familjegudstjänst som 
inleder familjedag. Mer info se sid 10
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst 
Fantastiska kören från Södermöre pastorat, Kalmar. 
Körledare Minu Bergman

Tisdag 26 april 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 1 maj 3 i påsk
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Brerareds kyrka 16.00 Mässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa

Torsdag 5 maj 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 8 maj 4 i påsk
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 10 maj 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Lördag 14 maj
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Söndag 15 maj 
Snöstorps kyrka 11.00 Marie Fredriksson-mässa  
Maria kyrkokör och musiker framför Marie  
Fredrikssons oförglömliga musik. 
Lyckebo, Breared 10.00 Gudstjänst  
Sopplunch i församlingshemmet 11.30-13.00
Trönninge kyrka 11.00 Mässa

Onsdag 18 maj
Snöstorps kyrka 17.30 After Work-gudstjänst
Barnkörerna DoReMi-kören och Delight

Torsdag 19 maj 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Gudstjänster i kyrkorna 

Ta del av färsk information på vår hemsida, våra anslagstavlor och i predikoturerna i Hallands-
posten. Vi följer myndigheternas satta regler om max antal personer. Konserter utan andakt, 
hittar du på föregående uppslag. 
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Lördag 21 maj 
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Söndag 22 maj Bönsöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 24 maj 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 

Torsdag 26 maj Kristi himmelf dag
Snöstorps kyrka 10.00 Friluftsgudstjänst på kyrkogården  
vid lekplatsen.
Breared 8.00 Gökotta på Klockarängen. Medtag fikakorg.
Tönnersjö 8.00 Gökotta Långeby, vid dammarna. Medtag fikakorg.

Söndag 29 maj Sönd f pingst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa

Måndag 30 maj 
Breareds kyrka 17.30 Vardagsgudstjänst

Tisdag 31 maj
Vallåskyrkan 17.00 Vardagsgudstjänst

Onsdag 1 juni 
Snöstorps kyrka 17.15 After Work-gudstjänst 
Terminsavslutning för barngrupperna.

Lördag 4 juni
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Söndag 5 juni Pingstdagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka Konfirmation
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Musikgudstjänst
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         åsken i korthet 

Fastan
Jesus vandrade i öknen i fyrtio dagar och där-
för varar fastan lika länge. Innan fastan inleds på 
askonsdagen äter vi gärna en semla eller två. En 
karneval är festival som äger rum före påskfastan. 
En av de mer kända är karnevalen i Rio. 

Stilla veckan/passionsveckan är veckan innan 
påsk och innefattar dymmelonsdagen, skärtors-
dagen och långfredagen. 

Skärtorsdagen firas för att minnas att Jesus 
instiftade nattvarden. Temat för skärtorsdagen är 
det nya förbundet. 

Långfredagen
Denna dag kortsfästes Jesus på Golgata. Temat 
för dagen är korset. På långfredagens gudstjänster 
ringer man inte i klockorna och altaret i kyrkan 
är avklätt eller svart. Endast fem röda rosor står 
på altaret och dessa symboliserar Jesus fem sår. 
Ibland finns även en törnekrona på altaret. 

Påsknatten. Nu går vi från mörker till ljus. Temat 
är genom död till liv.

Påskdagen är glädjens stora dag. kristus är upp-
stånden och har besegrat döden.

Annandag påsk
Temat för annandag påsk är mötet med den upp-
ståndne. Texterna som läses i kyrkan berättar om 
hur den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna.

Bilderna är tagna i Vallåskyrkan

P

Andakter på äldreboende sker regelbundet:
Vallås äldreboende, jämna tisdagar. 
Norlandia, Fyllinge, jämna måndagar.
Ljungblomman, Simlångsdalen, udda  
tisdagar. Tider annonseras på  
respektive boende.
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SWISHA TILL

900 1223

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, uppmärksammar 
vi den orättvisa fördelningen av makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut hungersnöd.* 
Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något 
du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)

Hallå! 
Vill du prova att väva eller har vävt förut? Är 
du tonåring, mitt i livet eller äldre? Män som 
kvinnor -det finns flera tomma vävstolar som 
väntar på att användas i Breareds församlings-
hem. Handledare är Karin Svedenman. Förslag 
på vävdag är torsdag – tider återkommer vi till 
– välkommen med din intresseanmälan till
Karin Svedenman tel 073 540 35 74 eller till 
Carina Fendell tel 035-17 97 31.
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Martin, vad är på gång? 
Under våren hoppas vi kunna genomföra en 
församlingsafton i Breared. Då kommer live-
bandet Män i Skor att musicera under tiden vi 
avnjuter en trerätters middag. 

Arbetet med det ideella arbetet fortsätter. 
Vad innebär det att vara kyrka, eller en försam-
ling? Det är en fråga som en kan fundera kring. 
Inom den frikyrkliga kristenheten bärs stora delar 
av församlingens verksamhet av ideella krafter. 
Ofta är det en anställd pastor och kanske någon 
mer, men i övrigt så ställer församlingsmedlem-
marna upp med sina förmågor och tjänster, helt på 
frivillig och oavlönad basis.
I Svenska kyrkan ser det ofta annorlunda ut, vi har ofta mycket olika verksam-
heter där majoriteten av de som leder och planerar verksamheterna är an-
ställda. Vi har ofta också en stor administrativ organisation som förvaltar och 
stödjer organisationen som helhet.

Medarbetarskap på biblisk grund tar sin utgångspunkt i Paulus ord nedteck-
nade i romarbrevet. Vi är alla skapade med olika förmågor, eller gåvor om du 
hellre vill. När vi tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål, med alla våra 
samlade gåvor då kan vi uträtta underverk. Kristi kyrka består av människor 
som vill tjäna Gud och sina medmänniskor. Utifrån det tankesättet behövs DU!
Vi behöver bli fler frivilliga medarbetare som vill tjäna tillsammans med oss 
andra, församlingen är stor och alla människor behövs, för om många gör lite 
kan mycket bli uträttat!

Givet pandemiläget kommer vi under våren bjuda in till allmänna träffar där 
du kan komma och träffa några som redan är ideella i församlingen samt några 
anställda. Vi kommer då att presentera oss och en del av de områden som man 
kan engagera sig inom. Bland annat behöver vi fler kyrkvärdar, det är ett spän-
nande förtroendeuppdrag! Men viktigast av allt, vi vill lyssna på dig, vad du 
brinner för och du får berätta vilka gåvor du har!

Martin Bengtsson Tel: 035-179762. E-post: martin.bengtsson@svenskakyrkan.se

kl 19.00-22.00
Breareds förs. hem 

Entré: 150 kr 
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Fasteaktionen 2022 inleds på Fastlagssöndagen, 27 februari 
och pågår fram till Palmsöndagen den 10 april. 
Skänkta medel till julkanmpanjen sammanställs i skrivande stund.

Välkommen till en församlingsafton med god 
mat och livebandet MÄN I SKOR!  
En resa genom den kristna populärmusiken från 
70-talet till 2020-talet. Till musiken avnjuter vi 
en trerätters middag! Biljetter 150 kr säljs  
t o m 7/3, ring 035-17 97 00. Begränsat antal 
platser (säljs färre än 50 bilj ställs eventet in). 
Mer info: Martin Bengtsson 035-17 97 62 


