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Årgång 10Årgång 10

Mellan himmel och jordMellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling– en hälsning från Snöstorps församling
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Precis som Harry till sist � ck en inbju-
dan till Hogwarts, så är dopet Guds in-
bjudan till gemenskap och när vi samlas 
till dop så är det ett tydligt sätt att svara 
på den inbjudan.

Ett vanligt missförstånd är att man får 
sitt namn i samband med dopet. Så är 
det inte, namn får alla, även de som inte 
döps. Däremot är namnet viktigt vid 
dopet. Det är därför föräld-
rarna får säga sitt barns namn 
(eller den döpte själv, om den 
personen är gammal nog att 
kunna prata), för att den som 
döps inte är anonym. Det är en 
unik individ som döps vid ett 
speci� kt tillfälle.
Ett annat missförstånd är att dopet är 
en isolerad händelse, något som berör 
bara en dag i livet. I själva verket berör 
dopet alla dagar i resten av livet, efter-
som den som döps innesluts i ett sam-
manhang, i kyrkans gemenskap. 
Varje människa behöver påminnas om 
vem hon djupast sett är, och bra sådana 
tillfällen är exempelvis öppen förskola, 
och alla andra barn- och ungdomsgrup-

Betraktelse Att upptäcka vem man är och vad man har

per som � nns här i Snöstorps försam-
ling och runt om i andra kyrkor. Och 
även för vuxna ges många tillfällen i 
form av gudstjänster, samtalsgrupper, 
luncher och trä� ar av olika slag.

Avslutningsvis kan jag berätta 
om en undersökning som 
gjordes i USA bland personer 
som äger en cabriolet, det vill 
säga en bil med ett tak som 
kan fällas ner. Det visade sig 
att omkring hälften av cabrio-

letägarna nästan aldrig åker nedcab-
bat! Vad synd och onödigt. Ungefär 
som att man är döpt, men missar att få 
upptäcka mer av allt spännande som 
livet med Gud kan innebära. 
 Så cabba ner och njut av Guds 
Andes vind som blåser i ditt liv! Det 
� nns gemenskaper i din församling 
där du har en plats, oavsett ålder.

/Andreas Sundelid, pastorsadjunkt 
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Kontaktlista Kontaktlista Snöstorps församlingSnöstorps församling

Följ oss i sociala medier!
Redaktion: Anna-Maria Carlwe 17 97 02, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19, 
Ann Möllerström 17 97 52, Bodil Andersson 406 76, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06

Följ oss i sociala medier!
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Snöstorp
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02
Präst Jonas Kennerö  17 97 60
Präst Nils Gunnar Juelsson  17 97 51 
Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler  17 97 26
Kyrkomusiker Göran Persson  17 97 28
Kyrkomusiker Stefan Wikrén 070-412 00 37
Förs. värdinna Anneli Moberg  17 97 29
Pastorsadjunkt Andreas Sundelid 17 97 45

Vallås
Präst Stellan Bengtsson  17 97 30
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31
Kyrkomusiker Lena Nielsen  17 97 32
Förs. värdinna Mona Andreasson 17 97 35

Breared
Präst Martin Bengtsson  17 97 62
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31
Kyrkomusiker Ann Möllerström  17 97 52
Förs. värdinna Hayat Alkass 17 97 54

Fyllinge
Präst Allan Svensson  17 97 40
Diakoniassistent Maria Andersson  17 97 41
Kyrkomusiker Jessica Agbrant  17 97 42
Förs. värdinna Ban Shamun  17 97 46

Eldsbergabygden
Präst Claes Vetterlein  17 97 66
Präst Allan Svensson  17 97 40
Diakon Anna Lindgren 17 97 64 
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65
Kyrkomusiker Jasmine Arnesson 17 97 67
Kyrkomusiker Margaretha Lööf,
margaretha.loof@svenskakyrkan.se

Ekonom Pernilla Friberg  17 97 07

Kyrkogårdsärenden Anki Tenggren  17 97 19 (säkrast må-fr, 10-12)

Kyrkorådets ordförande Göran Göransson  070-171 96 90
E-post: gk.goransson@spray.se

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år 
och distribueras till alla hushåll i församlingen. Nästa blad beräknas utkomma kring 
den 19 maj 2021. Manusstopp: 6 april 2021. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafi sk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen i Trönninge kyrka 2019 av Karin Wigroth. Tack för att vi låna 
bilden! Tryck: Printografen AB i Halmstad, Svanenlicensierat sedan 1999.

E-post snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida svenskakyrkan.se/
snostorp Facebook, Youtube Snöstorps församling
Instagram snostorpsforsamling Swishnummer 123 690 03 02

Jätten Hagrid är väldigt upprörd när 
han är hemma hos den då elvaårige 
Harry Potter, och inser att Harry 

inte vet att han är trollkarl. Eftersom 
hans föräldrar dog när han var liten, så 
växer han upp hos sin mammas släkting-
ar, den inte så trevliga familjen Dursley. 
De har undanhållit sanningen om hans 
ursprung, och slängt massor av inbjud-
ningar till Hogwarts, en internatskola för 
unga trollkarlar. Plötsligt öppnas en ny 
värld för Harry, både bakåt och framåt 
i tiden, när han får veta var han har sina 
rötter och i vilket sammanhang han hör 
hemma.

Det � nns en hel del som går runt och 
tror att de är helt ensamma i detta liv, 
att de inte tillhör någon, inte hör hemma 
någonstans. Det är som att likt Harry 
Potter inte få veta sin historia och förstå 
sitt sammanhang. Det � nns många sätt 
att förklara vad som händer när en män-
niska döps. Ett sätt är att man, likt Harry 
Potter, får reda på vem man är. Dopet 
berättar vem du är på djupet, vem du 
tillhör och att du är Guds älskade barn.

TemaDop

”Låt barnen komma till mig ...”

Många drömmar och förväntningar väcks till liv när man får barn. Men man kan också känna oro 
inför en oviss framtid. Ansvaret att vara förälder kan kännas stort och skrämmande. En ny liten 
människa med hela livet framför sig ska växa upp och formas i ens hem. Låt oss få berätta lite om 
dopets innebörd och värde. Om symboliken och om attributen som förekommer vid dopet.  

Men först och främst vill vi nämna den trygghet det ger att genom dopet få lämna sitt barn i Guds 
händer. Jesus sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte” (Markus 10:14).

Du vet alltså inte vad du är för nå’t?!

Så cabba ner
 och njut

Snöstorps församlingSnöstorps församling
Prästvägen 74, 302 63 HalmstadPrästvägen 74, 302 63 Halmstad
Församlingsexpedition,Församlingsexpedition,
bokningar  17 97 00bokningar  17 97 00
Kyrkogårdsexpeditionen  17 97 81Kyrkogårdsexpeditionen  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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Dopets symboler
Jesus som är Guds son kom som en 
människa till jorden och han sa: ”Jag 
är med er alla dagar”.  Han levde som 
en vanlig människa med mänskliga 
tankar och mänsklig smärta. Genom 
Jesus kommer Gud oss nära. Flera 
inslag i dopgudstjänsten kan hjälpa oss 
att bättre förstå innebörden av denna 
osynliga närvaro. 

Dopklänningen
Den långa dopklänningen visar att 
barnet inte bara ska växa fysiskt, utan 
också växa i sitt inre, i tron och kun-
skapen om Guds rike. Den vita färgen 
på dopklänningen står för glädje och  
renhet. I Snöstorps församling � nns 
möjlighet att låna dopklänning, bara 
säg till vid bokningen så att det � nns 
en ledig. 

Dopljuset står för ljus och värme. 
Det ska påminna oss 
om Jesus som är star-
kare än mörkret. Han 
vill leda oss på vägen 
genom livet, liksom ett 
ljus kan visa vägen i 
mörkret. Men det vill 
också uppmana den 
kristne att sprida ljus 
och värme till andra. 

Korstecken
Prästen gör ett korstecken över 
barnets panna, mun och hjärta. Dopet 
handlar om hela människan; tankar, 
ord och gärningar. Jesus Kristus kallar 
till att vara hans lärjunge med allt vad 
vi är och har. Han vill genomsyra oss 
och hela livet. Korstecknet är en gam-
mal kristen symbol för Treenigheten, 
alltså Gud som Fader, Son och Ande. 
Korstecknet är också en bild för det 
godas seger över det onda. Korset på-
minner oss om Jesu död men framför 
allt om uppståndelsen! Elton

Emil HugoAstrid
PhilipTheodorJohanna SallyLöfte för framtiden 

Den som är döpt har rätt att tro på sitt dop hela livet. Hur man än lyckas eller misslyckas i livet, består dopet. 
Ingen kan ta det ifrån någon. Det kan vara tryggt att ha det i åtanke. Det berättar Jesus om på alla sätt i sin 
undervising. Dopet är löftet om Guds öppna famn, där förlåtelsen alltid fi nns att få för dem som längtar och 
vänder sig tillbaka till Gud. Det löftet fi ck vi när Jesus dog på korset för vår skull. 

Dopvattnet
Vattnet för också tanken till renhet. 
”Dopets bad” talas det om i Bibeln. 
Under de nio månaderna i moderlivet 
ligger barnet omslutet av vatten. Och 
när det föds, föds det genom vatten. 
Genom dopets vatten blir vi Guds 
barn. 

Fadder och gudföräldrar
Om det är ett litet barn som döps, så 
förstår det naturligtvis inte meningen 
med dopet. Därför måste föräldrarna 
ta ansvar och tala om för barnet, varför 
det blivit döpt när det växer upp. 
Till sin hjälp kan föräldrarna utse en 
eller � era faddrar. Alla som är döpta 
får lov att vara fadder, det � nns inga 
andra regler. Personen ska vara döpt 
i Svenska kyrkan eller i någon annan 
kristen kyrka eller samfund. Faddrar-
nas huvudsakliga uppgift är alltså att 
ansvara för barnets kristna fostran och 
vara en trygg person i barnets uppväxt. 
Förr i tiden, i det gamla samhället, 
hade faddrarna ett socialt ansvar för 
barnet. Så är det inte längre, utan vid 
t ex  föräldrarnas bortgång regleras 
detta på annat sätt. 
Gudfar eller gudmor är den som bär 
fram barnet till dopet. Detta är ett 
engångsuppdrag, och kan alltså även 
vara faddrarnas uppgift.

Barnets namn
Prästen säger barnets namn högt vid 
dopet så att alla församlade hör det. 
Men det är inte vid dopet barnet får 
sitt namn, utan när föräldrarna be-
stämmer vad barnet ska heta. 
 Inom tre månader från födelsen 
ska barnets namn anmälas till lokala 
skattekontoret. De skickar uppgift om 
barnets personnummer till vårdnads-
havarna tillsammans med en blankett 
som ska fyllas i och skickas tillbaka. 
Det � nns möjlighet att i efterhand 
lägga till namn. Även då tar man 
kontakt med lokala skattekontoret. Vid 
dopet näms alla de namn föräldrarna 
har valt till sitt barn. Namnet är viktigt 
och står för vem man är och att man 
är unik. 

Om man vill vänta lite
Förr blev man automatiskt medlem i 
Svenska kyrkan när man föddes, om 
föräldrarna tillhörde den. Nu är det 
dopet som är vägen in i kyrkan. Efter 
dopet blir man tillhörig och vid en 
senare kon� rmation bekräftar barnet 
själv sitt medlemskap och sin tro. 
Vårdnadshavarna måste fatta ett beslut 
om barnets medlemskap. Vill man att 
barnet  ska tillhöra Svenska kyrkan 
sägs ja till församlingens inbjudan 
till dop.  Ibland vill man vänta med 
dopet till ett senare tillfälle. Då � nns 
möjligheten att tala om för prästen att 
man vill att barnet ska tillhöra kyrkan i 
väntan på dop. Församlingen kommer 
då att följa barnet och påminna om att 
möjligheten om dop står kvar. Frågan 
om dop brukar även väckas när kom-
pisarna får inbjudan till konfrmation.

 står för ljus och värme. 
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Dop och tro hör ihop
Jesus talar inte bara om att döpa, utan också 
om att lära och undervisa. Föräldrar, faddrar 
och församling ska hjälpas åt att visa barnet  på 
Guds rikes möjligheter. Att be aftonbön tillsam-
mans med barnet eller läsa ur Barnens bibel kan 
vara ett första steg på trons väg. 

Vad händer efter bokningen?
När dopet är bokat, blir föräldrarna uppringda 
av prästen för att boka in ett samtal om dopet. 
Då går man igenom hur dopet går till, psalmer, 
ev solister och andra önskemål. Tillsammans 
hjälps man åt att hitta alternativ och anpassa 
dopet så att det känns bra för alla. 

Dop i tider av corona
Du som planerar ett dop har säkert många frå-
gor med tanke på pandemin. Hör av dig till oss 
så hjälps vi åt att planera och anpassa dopguds-
tjänsten så att den kan ske på ett ansvarsfullt 
sätt. Vi anpassar efter rekommendationer och 
regler från Folkhälsomyndigheten och vi har 
blivit vana vid förändringar och att gränser  för 
hur många som får samlas kan ändras snabbt. 

Det är möjligt att genomföra dopet med bara 
prästen, barnet och föräldrarna närvarande. 
Eller bara prästen och personen som ska döpas, 
om det gäller unga eller vuxna. Du kan också 
välja att ha dopet någon annanstans än i kyr-
kan, till exempel utomhus eller hemma. 

Ta hjälp av tekniken! Om du ber någon av de när-
varande att � lma dopet, så kan ni direktsända via 
era sociala medier eller visa � lmen i efterhand.

Om du har planerat för en större fest efter dop-
gudstjänsten, så kan du överväga att hålla den 
längre fram, i stället för att ställa in den. 

Dopuppföljning
Året efter barnet är döpt blir familjen inbjuden av 
församlingen till dopkalas. Barnet får då en gåva, 
som ska påminna om dopet. Vi tycker det är viktigt 
att fortsätta hålla kontakten och ni kommer få 
inbjudningar av oss under åren till våra olika 
grupper samt till bibelutdelning där barnet får 
hämta sin allra första bibel. Såklart vill vi fort-
sätta hålla kontakten, även när barnet blir större 
och börjar skolan, med olika klubbar, körer och 
givetvis konfa. Dopstatistik 2019

Snöstorps församling

Antal döpta: 105 
Födda: 209
Andel döpta av födda:  
50,2%

Sverige

Antal döpta: 46 190 
Födda: 114 489 
Andel döpta av födda:  
40,3% 

Välkommen!
Kyrkans värld har 
mycket att erbjuda. 
Det fi nns Kyrkans 
öppna förskola som 
man kan gå på när bar-
nen är små. Under åren 
som följer fi nns många 
barngrupper och klub-
bar att välja på. Eller 
varför inte körsång?
De barn som är döpta 
eller antecknade i 
avvaktan på dop får in-
bjudningar till försam-
lingens olika grupper. 

Med jämna mellanrum 
fi ras familjegudstjänst 
i våra olika kyrkor. Där 
har barnen en central 
roll och gudstjänsten 
anpassas därefter. Ring 
gärna, eller besök vår 
hemsida för att få reda 
på mer. Vi hoppas att 
coronan ska släppa 
så att vi återigen kan 
träffas många 
tillsammans igen. 

RING OCH BOKA!
035-17 97 01

Tossor till dopbarnen i Breareds kyrka!
I Breareds kyrka får dopfamiljerna välja ett par stickade tossor/sockar till barnet. Initiativ-
tagare är församlingsbon Ewa Fors och så här får vi berättat för oss om hur idén kom till ...

Ewa Fors: ”Idén är inte min från början. Jag � ck se detta när mitt första barnbarn döptes i Ödeshög hösten 2018. Där 
hade kyrkans syförening stickat sockar i restgarner. Sockarna låg i en korg och skänktes till barn som döptes i Ödes-
högs församling. Jag tyckte det var en kul grej då, men tänkte inte mer på det.
Sedan nämnde jag det för Ann (mig) vid nåt tillfälle nåt år senare 
och hon nappade på det. Jag tog upp det med några av medlem-
marna i Handkraft och de nappade också.
Eftersom Handkraft inte har några trä� ar nu i pandemitider, så 
passar det bra att sitta hemma och sticka små sockar. Ibland visar 
vi upp våra alster på Handkrafts Facebooksida och har på så sätt 
ändå lite kontakt med varandra.
Alla använder olika mönster och olika garner och vi hoppas kunna 
fylla på efterhand. Vi hoppas att barnen som döps i Breareds kyrka 
vill ta emot vår lilla gåva.” 

Text och bild/Ann Möllerström

Du som känner att du gärna skulle vilja sticka eller 
virka sockor och tossor till dopbarnen till alla våra 
kyrkor i församlingen, tveka inte! 

Tanken är att vid barndopet, liksom i Breareds kyrka, bli 
erbjuden ett par tossor som är gjorda och skänkta av en 
församlingsbo. 

I pandemitiden som råder, kan det kännas bra att ha något 
för händerna. Församlingens olika grupper (bland dessa 
handarbetesgrupper) har inte kunnat trä� as på ett år och att 
sticka tossor kan kännas meningsfullt och � nt både för den 
som ger och den som får. 

Tanken är att tossorna läggs i korgar i kyrkorna och vid 
dopet blir föräldrarna erbjudna ett par till sitt barn.

Vill man enbart skänka till den kyrkan i församlingen som 
ligger närmast (och närmast hjärtat) så går det såklart bra. 
Man bestämmer själv. Bara märk upp när du lämnar in. Står 
det inte något så kan paret hamna i någon av våra sju kyrkor 
eller i Esmareds kapell. 
Lämna till närmsta församlingshem eller kyrka (eller till 
någon personal) så ombesörjer vi att de kommer rätt. 

Behöver du mönster till tossorna, eller saknar garn som 
blivit över sedan tidigare projekt, så kan det � nnas att hämta  
i Snöstorps församling då vi får in restgarner ibland. Har 
du restgarn som du inte behöver själv, lämna gärna in. 

Kontakta diakoniassistent Maria Andersson 
för mer information 035-17 97 41

Tossor till dopbarnen även i 
övriga kyrkor?
Detta är ju en väldigt bra idé! Så varför inte försöka engagera fl er i
resten av församlingen?! 

Tossor till dopbarnen även i 

högs församling. Jag tyckte det var en kul grej då, men tänkte inte mer på det.

Alla använder olika mönster och olika garner och vi hoppas kunna 
fylla på efterhand. Vi hoppas att barnen som döps i Breareds kyrka 

Text och bild/Ann Möllerström

blivit över sedan tidigare projekt, så kan det � nnas att hämta  
i Snöstorps församling då vi får in restgarner ibland. Har 
du restgarn som du inte behöver själv, lämna gärna in. 

Ett stort TACK till alla er som på olika sätt har bi-
dragit till att vi i november kunde skicka iväg 58 babypaket 
bestående av stickad/virkad kofta, � lt, mössa, sockor. I no-
vember kom Humanbridge med sin lastbil full med sjukhus-
sängar som de hämtat på sjukhuset. Vi � ck där skicka med 

58 babypaket som sedan skickas vidare till behövande barn 
ute i världen. Paketen är gjorda av Sticka & skickagruppen, 
Mötesplats Trönninge och ett antal � itiga som suttit hemma
och stickat/virkat och kommit och lämnat.
  /Maria Andersson, diakoniassistent

Foto: Magnus Aronssson/IKON
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Det putsas, städas och röjs just nu. 
Personal som normalt är upptagna 
med verksamhet passar på att 

storstäda, som många gjort i sina hem 
den här perioden. Andra håller kontak-
ten med församlingsbor via telefon eller 
utomhusmöten. Våra olika områden och 
distrikt planerar och anpassar till det som 
passar bäst just där.  Vi håller kyrkorna 
öppna någon dag i veckan samt på sönda-
garna. Annorlunda är det vanliga. Men vi 
� nns kvar här! Redo att starta igång när 
det blir tillåtet igen. Ring oss gärna om 
du vill ha en pratstund, eller om du vet 
någon som sitter ensam som behöver en 
pratstund. 

Maria Kriz har under många år arbetat i 
Mariakyrkan som barn- och ungdoms-
ledare. Nu har hon gått vidare till en 
annan tjänst. Vi tackar för allt arbete och 
önskar henne lycka till med sin nya tjänst.

Den 12 februari ägde Funkisfestivalen 
rum och även i år stod vi tillsammans 

Händer i församlingen

Foto: Hanna Attåsen 

med några övriga församlingar som 
stolta samarbetspartners. 

Vi � nns för varandra och vi hör ihop. 
Som kristna och som människor. Dopet 
ger en tydlig gemenskap med alla andra 
döpta både nu och historiskt. Vid varje 
dop läser vi trosbekännelsen, en sam-
manfattning av den kristna tron. Den 
arbetades fram för att läsas av de som 
skulle döpas. De första kristna var vuxna, 
deras egen bekännelse blev viktig. Tros-
bekännelsen har fortfarande sin givna 
plats i dopgudstjänsten. Vi läser ”Vi tro 
på Gud Fader allsmäktigt osv” tillsam-
mans. Det är kyrkans tro vi bekänner, åt 
det lilla barnet som ännu inte kan. Vid 
vuxendop läser dopkandidaten med. Som 
en kollektiv handling och en lojalitet till 
den kristna gemenskapen både här och 
nu och genom tid och rum. 
De första kristna döptes på påsknat-
ten eller påskdagen. Fastan blev deras 
förberedelsetid. Då undervisades de om 
vad kristen tro handlade om. Så kröntes 

detta med dopet under påsken. Påsken, 
den största kristna högtiden. Vi � rar och 
manifesterar Jesu död och uppståndelse. 
Livet som dör och uppstår igen. Det är 
� nt att få � ra påsk tillsammans! I skri-
vande stund vet vi inte på vilket sätt vi 
kan � ra påsk i våra kyrkor. Vi har blivit 
vana vid att reservera oss inför snabba 
förändringar, större avstånd, färre 
människor och ännu färre besökare. Nu 
ber och hoppas vi på att allt vänder så vi 
i stället kan få öppna upp igen. Från död 
till liv. Kristus är uppstånden, ja han är 
sannerligen uppstånden!
”Mycket större än vad ord kan rymma är 
den gåva du oss ger i dopet. Herre, låt vår 
tro bli fylld av glädje, Herre låt vår tro bli 
fylld av glädje”. SvPs 383:6

/kyrkoherde Anna-Maria Carlwe

Kyrkogård och fastighet

Tre snabba!

Andreas Sundelid
Pastorsadjunkt

Hur vill du beskriva dig själv? 
Ofta fascinerad och förundrad
 av livet, och ny� ken på andra 
människors tankar och erfaren-
heter. Min pappa brukade säga 
”detta liv, som är ett enda stort 
mysterium!” När jag var ung 
tyckte jag att han överdrev, men 
nu kan jag bara instämma.
Vad vill du bidra med i din roll?
Kanske att få någon mer att förundras, över det här livet och 
över Guds kärlek till oss var och en.
Vad ser du mest fram emot?
Att få upptäcka mer av det som Gud redan gör här i Halm-
stad, bland människor jag känner och bland människor som 
jag kommer att trä� a framöver.

Hanna Attåsen
Kyrkoskrivare

Hur vill du beskriva dig 
själv? Hm, klurigt. Men rent 
spontant vill jag gärna se mig 
själv som en glad och positiv 
person med en ny� kenhet 
av vad framtiden har att 
erbjuda.
Vad vill du bidra med i din 
roll? För mig handlar det 
snarare om att vara en del av ett större sammanhang och 
det kan handla om att kunna tillföra med något litet. Att 
kunna bidra med lite glädje är viktigt nog! 
Vad ser du mest fram emot?
Ofta får jag möta och prata med människor som be� nner 
sig i stora stunder i livet. Jag ser fram emot att fortsatt få 
vara en del i kontaktkedjan. 

Här är ett par nya ansikten i församlingen. Andreas är färdigutbildad präst i Svenska kyrkan 
och går nu sitt adjunktsår här i Snöstorps församling. Till hösten möter han nya äventyr i en 
annan församling. Hanna är tjejen som har hand om alla bokningar! Det är oftast till henne ni 
kommer när ni ringer för att boka dop och vigslar. Här har de fått svara på tre snabba frågor.

Askgravplatser
Under 2021 påbörjas arbetet med att anlägga en askgravlund 
på Eldsberga kyrkogård. Den kommer att vara belägen på 
norra sidan av kyrkogården. Kyrkvaktmästare Charlotte 
Nilsson (som även ritat askgravlundarna i Breared och 
Snöstorp) kommer att utforma askgravlunden.

I år kommer det även bli klart med askgravplatser på kyrko-
gårdarna i Eldsberga, Snöstorp, Tönnersjö och i Trönninge.
I rutan till höger kan du läsa mer om de olika begreppen. 

Mer info: Anki Tenggren, arbetsledande vaktmästare
Tel: 035-17 97 19 E-post: anki.tenggren@svenskakyrkan.se

Askgravlund 
Askgravlund är ett alternativ där gravsättningen av aska 
efter den avlidna sker inom ett gemensamt gravsättnings-
område. Mer likt en minneslund men av mindre anonym 
karaktär då de anhöriga tillåts vara med vid gravsättning. 
De gravsattas namn presenteras på gemensam plats.
Plats för gravsättning markeras ej. 
Kostnad för namnplakett tillkommer (f.n. 5000 kr). 

Askgravplats
Askgravplats kan beskrivas som ett slags mellanting mellan 
den traditionella gravplatsen och minneslunden. 
-Har kännedom om var den avlidne är gravsatt.
-Medverkar vid gravsättning.
-Namnplakett, och med möjlighet att gravsätta ytterligare 
en aska bredvid den tidigare.
Kostnad för namnplakett och skötsel tillkommer (ej fastställd). 

Både när det gäller askgravlund och askgravplats sitter 
namnplaketten uppe i 25 år, med möjlighet till förlängning.

Sudoku x 2
Församlingsbladet bjuder denna gång på lite hjärngympa. Här har vi ersatt siff ror med påsk-
symboler. Varje symbol ska fi nnas en gång i varje lodrät och vågrät rad, samt en gång i varje ruta. 
Facit publiceras på hemsidan. Lycka till!

Har du inte tillgång till dator, ring 035-17 97 06, så skickas lösningen hem. Gjorda av Maria Andersson

Minneslund
En minneslund är ett gemensamt område för gravsättning 
av askor. Detta är en helt anonym gravsättning och det 
fi nns ingen plats för namn på gravsatta.
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Torsdag 18 februari
Eldsberga kyrka 18.30-19.30 Öppen kyrka

Söndag 21 februari 1 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Livestreamad gudstj.
Vallåskyrkan 9.30 och 10.30 Andakter
Esmareds kapell 14.00 Andakt
Mariakyrkan 14.00 och 15.00  Andakter
Eldsberga kyrka  10.00 och 11.00  Andakter

Tisdag 23 februari 
Mariakyrkan 18.00-19.00 Öppen kyrka

Torsdag 25 februari 
Snöstorps kyrka 18.00-19.00 Öppen kyrka

Söndag 28 februari  2 i fastan
Snöstorps kyrka 10.00 och 11.00 Andakter
Vallåskyrkan 9.30 och 10.30 Andakter 
Mariakyrkan 10.00 Livestreamad gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 och 11.00  Andakter

Tisdag 2 mars 
Mariakyrkan 18.00-19.00 Öppen kyrka

Torsdag 4 mars
Eldsberga kyrka 18.30-19.30 Öppen kyrka

Söndag 7 mars 3 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Livestreamad gudstj.
Breareds kyrka 15.00 och 16.00 Andakter 
Mariakyrkan 10.00 och 11.00 Andakter
Trönninge kyrka 10.00 och 11.00  Andakter

Tisdag 9 mars
Mariakyrkan 18.00-19.00 Öppen kyrka

Torsdag 11 mars 
Snöstorps kyrka 18.00-19.00 Öppen kyrka

Söndag 14 mars Midfastosöndagen
Snöstorps kyrka 10.00 och 11.00 Andakter
Vallåskyrkan 15.00 och 16.00 Andakter 
Mariakyrkan 14.00 Livestreamad gudstjänst
Eldsberga kyrka 10.00 och 11.00  Andakter

Tisdag 16 mars
Mariakyrkan 18.00-19.00 Öppen kyrka

Torsdag 18 mars
Eldsberga kyrka 18.30-19.30 Öppen kyrka

Söndagen 21 mars Jungfru Marie beb. d
Snöstorps kyrka 10.00 och 11.00 Andakter
Breareds kyrka 15.00 och 16.00 Andakter 
Mariakyrkan 10.00 och 11.00 Andakter
Eldsberga kyrka 10.00  Livestreamad gudstjänst

Tisdag 23 mars
Mariakyrkan 18.00-19.00 Öppen kyrka

Torsdag 25 mars 
Snöstorps kyrka 18.00-19.00 Öppen kyrka

Söndagen 28 mars Palmsöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Livestreamad gudstj. 
Vallåskyrkan 14.00 och 15.00 Andakter 
Breareds kyrka 10.00 och 11.00 Andakter
Mariakyrkan 14.00 och 15.00 Andakter 
Trönninge kyrka 10.00 och 11.00  Andakter

Tisdag 30 mars
Mariakyrkan 18.00-19.00 Öppen kyrka

Skärtorsdag 1 april
Snöstorps kyrka 18.00 Mässa
Vallåskyrkan 17.00 Mässa
Breareds kyrka 19.00 Mässa 
Mariakyrkan 18.30 Mässa
Eldsberga kyrka 18.30 Mässa

Långfredag 2 april
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 10.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst

Påskdagen söndagen 4 april
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Mässa 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa

Annandag påsk måndagen 5 april 
Snöstorps kyrka 11.00 Familjemässa
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst 
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Tisdag 6 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 8 april
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 11 april  2 i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 14.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst

Tisdag 13 april
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 15 april
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 18 april 3 i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa

Tisdag 20 april 
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Breareds kyrka 17.30 Vardagsgudstjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 22 april
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 25 april 4 i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 11.00 Lovsångsmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Tisdag 27 april 
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 28 april 
Vallåskyrkan 16.30 Vardagsgudstjänst 

Torsdag 29 april
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 2 maj 5 i påstiden
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Kyrkans dag, kyrklunch

Tisdag 4 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Gudstjänster i kyrkorna 
Lördag 8 maj
Ev konfirmationer

Söndag 9 maj Bönsöndagen 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 14.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa

Tisdag 11 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 13 maj Kristi himmelfärdsdag
Snöstorp 10.00 Friluftsgudstjänst på kyrkogården
Breared 8.00 Gökotta på Klockarängen.  
Medtag fikakorg
Tönnersjö 8.00 Gökotta vid dammarna, Långeby.  
Medtag fikakorg

Söndag 16 maj Sö f Pingst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Lyckebo, Simlångsdalen 10.00 Friluftsgudstjänst 
vid Lyckebodagen.
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Musikgudstjänst

Tisdag 18 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 23 maj Pingstdagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa

Kyrktaxi till och från närmaste kyrka där gudstjänst firas, kan  beställas på telefon 21 80 00. Detta gäller 
församlingsmedlemmar som genom handikapp/ålder har svårt för att ta sig till kyrkan
............................................................................................................................. 
Gudstjänster/andakter på äldreboenden Vi avvaktar för närvarande med dessa gudstjänster
.............................................................................................................................
Tjänstgörande präst Vänligen se hemsidan, kyrkappen ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer
.............................................................................................................................
Swishnummer 123 690 03 02 Ange vad insättningen avser i meddelanderaden

Vi vet inte när vi kan komma igång med att fira gudstjänst på vanligt sätt igen. När samhället 
öppnar upp återgår vi till vanliga gudstjänster. Ta del av färsk information på vår hemsida, 
våra anslagstavlor och predikoturerna i Hallandsposten. Vi följer myndigheternas satta regler 
om max antal personer.  

INFO

Foto: Marcus Ibanez/IKON

Se livestreamade gudstjänster och förinspelade andakter i vår digitala kyrka! 
Du hittar dem på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/snostorp/digitala-kyrkan, eller Facebooksidan samt 
på vår YouTubekanal (sök på Snöstorps församling). På YouTube endast förinspelat. 

DIGITALA KYRKAN

SE ÄVEN

Öppet i våra kyrkor 
Vi har för avsikt att hålla öppet även på vardagar i några av kyrkorna. Se aktuella tider på vår hemsida  
och i predikoturerna.

  

Foto: Johannes Frandsen/IKON
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UNDER SAMMA
HIMMEL

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

Coronapandemin tvingar miljoner människor 
till ett liv i extrem fattigdom och hunger.

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

FASTEAKTIONEN 2021

Du är inte ensam 
Undrar du när verksamheter och grupper 
kommer igång? Eller när luncherna startar? 

Vi hoppas på att öppna upp våra grupper 
och verksamheter under våren, men vi har 
detta numret valt att inte gå ut med träffar, 
mötesplatser m m, om de inte kan bli av. Vi 
fi nns här för dig och dina frågor. Det är bara 
att ringa om du undrar något eller vill prata 
med någon. Kika även in på vår hemsida 
som uppdateras kontinuerligt. Vi fortsätter 
med inköp av livsmedel och mediciner till 
riskgrupper så länge behovet fi nns. 
Ring 035-17 97 00, så svarar vi på dina frågor 
eller slussar vidare till rätt person.

Köpta biljetter återbetalas kontant under kontorstid i 
Snöstorps församlingsgård. Info tel 035-17 97 28

Ställ upp 
i kyrkovalet”BABYFILTEN””BABYFILTEN”

SSTITICKA OCH VIRKA RUTOR CKA OCH VIRKA RUTOR 
HEMMA I VÅRHEMMA I VÅR

Sticka eller virka hemma i vår. I dessa tider är 
det många som är mycket hemma och då kan 
det vara skönt att göra något rogivande och 
meningsfullt. Så därför fortsätter vi detta 
projekt. Att tillsammans skapa babyfi ltar av 
stickade och virkade rutor som vi skickar vidare 
till barn som behöver dem.

Så här går det till:
- Sticka eller virka rutor som är 20x20 cm, i 
vilka färger, mönster och garner du vill.  
Om du vill kan du göra en färdig fi lt, sy/virka 
ihop 4x4 rutor.
- Lämna in eller skicka dina rutor till 
Mariakyrkan, Fyllinge (ring först vid besök).

Skickar gör du till: 
Snöstorps församling
Prästvägen 74, 302 63 Halmstad
Märk paketet med ”Babyfi lten, Mariakyrkan”

Projektet avslutas sista april 2021. I maj
hoppas vi att ni som vill, kan komma och till-
sammans börja montera ihop babyfi ltarna. 

Vid intresse, hör gärna av dig till:
Maria Andersson: 035-17 97 41
maria.andersson@svenskakyrkan.se

Projektet fortsätterProjektet fortsätter

Fasteaktionen 
pågår 

14 febr - 28 mars

Söndagen den 19 september är det val i Svenska kyrkan. 
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska yrkan är en demokratisk 
folkkyrka. Svenska kyrkan är beroende av människors engagemang 
och i kyrkovalet har du och andra en möjlighet att påverka.
DET HÄR KRÄVS FÖR ATT BLI KANDIDAT
Du som vill ställa upp som kandidat i kyrkovalet måste:
• tillhöra Svenska kyrkan.
• vara döpt i Svenska kyrkan eller annat kristet samfund, eller

tidigare ha varit förtroendevald i Svenska kyrkan.
• fylla 18 år senast på valdagen.
• vara kyrkobokförd i det område valet gäller (för kyrkomötet är du 

bara valbar i det stift där du är kyrkobokförd).
Vill du vara med och göra skillnad? Då kan 
uppdraget som förtroendevald i Svenska kyrkan 
vara något för dig! 

Albin Hillert /IKO
N

Mer info: svenskakyrkan.se/kyrkoval/stall-upp
eller 035-179706

JESUS CHRIST
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