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Tillitens evangelium tillhör kyrkans 
gemenskap. Här i kyrkan är vi bara helt 
vanliga församlingsbor, människor av 
samma halt och betydelse som vilken 
annan medmänniska som helst. Bara en 
sak särskiljer den bedjande människan 
och det är tilliten till relationen vi har 
i gemenskapen runt Kristus: ”Gud blev 
människa för att förena sig med dig för 
att du ska återupptäcka dig själv som 
älskad”. Detta försanthållande skapar 
den tillit som gör att vi vågar mötas.

Kristen tro handlar om en kärlek som 
vill vara större och mer inkluderande 
än den allmänna världens begräns-
ningar. Detta är ett högt ställt mål, men 
viktigt därför att alla vill bli sedda, hör-
da och behövda. Just nu satsar vi på att 
bjuda in fler frivilliga i våra verksam-
heter. Idealitet handlar ofta om att man 
först har fått frågan: ”Vill du vara med?” 
Känn tillit till att just Du är välkommen 
att vara med i vår gemenskap. 

Vår bästa tid är nu -så länge vi har varandra har vi allt!

Nu i sommar bjuder vi just Dig till 
våra öppna sommarrum. Ta någon 
med dig, eller kom till oss för att möta 
en ny vän. ”Vår bästa tid är nu!”

 Välkommen!
/ prästen Jonas Kennerö

 
Kontaktlista Kontaktlista Snöstorps församlingSnöstorps församling

 Följ oss i sociala medier!
Redaktion: Anna-Maria Carlwe 17 97 02, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19, Margareta Rajgård 179767,  
Ann Möllerström kantorann@telia.com, Bodil Andersson 406 76, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06
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Snöstorp 
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02 
Präst Jonas Kennerö  17 97 60 
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

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 
Förs. värdinna Hayat Alkass 17 97 54

Fyllinge 
Diakon Anna Lindgren 17 97 64 
Kyrkomusiker Jessica Agbrant  17 97 42 
Förs. värdinna Ban Shamun  17 97 46

Eldsbergabygden 
Diakon Anna Lindgren 17 97 64  
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65 
Kyrkomusiker Margaretha Lööf 073-906 59 41

Ekonom Pernilla Friberg  17 97 07

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

Kyrkorådets ordförande Håkan Björklund 
E-post: hakan.bjorklund@halmstad.se. Tel 070-273 87 83

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år  
och distribueras till alla hushåll i församlingen. Nästa blad beräknas utkomma kring 
den 7 sept 2022. Manusstopp: 1 aug. Redaktionen förbehåller sig rätten att redi-
gera inlämnat material. 

Omslagbilden är tagen i Snöstorps prästgård vid sommarcafé 2021 av Hanna Attåsen.  
Grafisk form Anna-Lena Bengtsson. Tryck: Printografen AB i Halmstad, Svanen- 
licensierat sedan 1999.

E-post snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida svenskakyrkan.se/
snostorp Facebook, Youtube Snöstorps församling BG 783-7529 
Instagram snostorpsforsamling Swishnummer 123 690 03 02

Hon hade under en resa till Stock-
holm sprungit ihop med Jan 
Malmsjö under vistelsen. Där 

i stenstaden fann sig vår häpna Snö-
storpsbo sig plötsligt stå öga mot öga 
med självaste herr Malmsjö. Hon hälsade 
snabbt och artigt med ett ”Hej Jan”, han 
svarade: ”Känner vi varandra?” och hon 
fann sig i stunden med svaret: ”Snart gör 
vi det.” 

Ett sånt möte har både den sorts öp-
penhet, humor, och nyfikenhet till den 
andre, som i stunden öppnar dörren 
till det större rummet i tillvaron som vi 
benämner Evangeliet. Det glada budska-
pet om att Gud blivit människa för att vi 
ska lära känna honom och återfinna oss 
själva som älskade. I den stund man kän-
ner glädje eller kärlek så finns inte längre 
någon rädsla. 

Sådana möten stavas tillit. Ordet tillit är 
ett palindrom som går att läsa både fram- 
och baklänges med samma betydelse. 

”Vår bästa tid är nu” - så sjöng en gång Jan Malmsjö, och om honom  
blev jag påmind när en kär församlingsbo berättade om ett möte.

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

Kyrkogård och fastigheter
Bevattning på kyrkogårdarna. 
Systemen är automatiserade och sätts igång kväll, 
natt eller tidig morgon under sommarhalvåret. Vid 
ev felsökning startas den manuellt dagtid. 

Under året kommer kyrkan och församlingsgården i 
Snöstorp att renoveras. Detta kommer att pågå under  
ca elva månader. 
Parkeringen vid askgravlunden i Snöstorp kommer att 
asfalteras. 

Ord på vägen En tankestig är uppsatt i Trönninge.

Den som varit på kyrkogården i Trönninge nyligen kanske 
har uppmärksammat att det finns några skyltar nerstuckna i 
marken. På skyltarna finns för närvarande några kloka citat 
från kända och okända 
personer. Såsom ”Bekym-
mer är den ränta vi tar ut i 
förskott på ett kapital vi inte 
har”.
Tanken med citaten är 
att få något att hänga upp 
tankarna på när man går. 
Man kan knyta orden till 
det som är aktuellt i sitt 
eget liv just där och då och 
låta tankarna vaggas till ro 
när man går. Är man till-
sammans med någon kan 
man ha orden med sig och 
tänka högt kring dem. Det 
går att byta ut budskapen 
i skyltarna och barn- och 
ungdomsgrupper kommer 
att använda detta i sin 
verksamhet. 
Det planeras även en ”Sinnenas stig” i Breared. 

Händer i församlingen
Nu gläds vi åt sol och sommartid och allt som det innebär för oss.  
I Snöstorps församling bjuder vi in till sommarcaféer runtom.

Fikagemenskapen är viktig, att få dela livet, tala om 
glädje och oro, med både bekanta och obekanta.
Under sju veckor i sommar välkomnar vi Lotta Hil-

desjö Andersson till oss. Lotta utbildar sig till präst och 
kommer bl.a hålla i gudstjänster och finnas med vid caféer 
och andakter. 

Efter sommaren startar ett stort arbete på Snöstorps 
kyrka. Vi ska byta ut taket. Väder och vind går hårt åt 
plåten. Under ca elva månader kommer arbetet med att 
byta ut takplåten att pågå. Ställningar kommer byg-
gas, material och förvaringsutrymmen för redskap och 
verktyg kommer placeras i närheten av kyrkan. Arbetet 
påverkar inte kyrkan invändigt så gudstjänster, dop, 
vigslar, begravningar och konserter äger rum som 

vanligt under hösten. I början på nästa år är det 
tänkt att vi ska bygga en ny nödutgång i Snö-
storps kyrka, då blir det sannolikt så att kyrkan 
kommer stängas invändigt. Det återkommer vi 
med när alla beslut och tillstånd är klara.

Trevlig sommar! 
/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde

Gud måste älska vanliga  
människor eftersom han gjort 
så många. /Abraham Lincoln 

Foto: Thomas Samuelsson
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Eldsberga kyrka kl 14.00-16.00 
Sommarcafé och öppen kyrka.  
Tisdagar 14 juni, 28 juni, 12 juli, 26 juli

Trönninge kyrka kl 14.00-16.00 
Sommarcafé och öppen kyrka. Tisdagar 7 juni, 
21 juni, 5 juli, 19 juli, 2 augusti.

Vallåskyrkan kl 10.30-11.30 
Varje onsdag 15 juni - 10 augusti 

Mariakyrkan kl 14.00-16.00  
Onsdagar 1 juni - 3 augusti

Breareds församlingshem 
Tisdag 21 juni kl 14.00-16.00 
Afternoon tea med musik  
med Maria Elisson.

CAFÉER
Sommar-Sommar-

Välkommen till våra olika sommarcaféer. Vi dukar utomhus om vädret  
tillåter och njuter av kaffe, saft och goda kakor!RIKTNING 

ELLER GÖR

BRÄNNA

SLÖSATS

REVA OCH 
SMÄRTA

FLACKA LUKTA

FÅGLAR           
& ÖRTER

FLYGER 
OMKRING

GASBOLAG 
ELLER SLÅ

FRAMFÖRA

SÅFRAMT 
OCH FÖRBI

KOMMA PÅ

REST

DE HÄR
NÄSTE EL-
LER MAN

HUGG EL-
LER BÖNAT

I TVÅ 
DELAR

SVAR
SMÄRTA & 
SKYNDA

SKÄRET ARGON

SLAPP SÄNKA

RUSADE 
IVÄG

KVÄVE

NATUR-
LIGTVIS

AFFÄRER OCH SÅNGER 
FÖR SOLORÖSTER

GRUPP 
SOM 

SKIPAR 
RÄTTVISA

KUNG SOM 
KALLADES 

GUDS 
GISSEL

MYCKET 
KRAFT-
FULLT

ÄR DÖTT 
ELLER 
KNÖL

VOKALER

JUDISK 
NATIO-

NALIST PÅ 
JESU TID

MAKALÖS
SUGER 
BLOD

BROTT INTERN
FLYTANDE 
MEDICIN

FÖRE-
STÄLL-
NING

BÖRJA 
VARA

SÄMRE EL-
LER MER 
SNÅRIG

LÄROAN-
STALT MED 
HELINACK-

KORREKT

BESEGRA
AVKÖNA 

TUPP

SKIVA

LAND-
TUNGA EL-
LER FÖR-
SÄKRAN

JÄMRA             
SIG

KAN INTE 
FÖRSTA 
GRUN-

DERNA ÄN

SMITTSAM 
VIRUS-

SJUKDOM

100 KVAD-
RATMETER

KOMMUN I 
UPPLAND
LIGGER 

VID KISTA

SVOR-
DOMAR

PALLA

DEL AV 
BIBELN

PÅSTOD

DEL AV BU-
TIK & USLA

PÅ JA-
PANSK BIL

SKÄRA KUBER                  
ELLER SJÖFÅGEL

VASST 
FÖREMÅL 

ELLER 
LEDS AV 
BISKOP GÅTT SMYGVÄGAR

"Så er sådd i rättfärdighet, skörda 
efter kärlekens lag, .... .. .. ....                        
Det är dags att vända sig till Herren, 
för att han skall komma och låta 
rättfärdighet regna över er."                        
(från profeten Hoseas bok)

LgS
Korsords-

konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

MALT

FATTA

BRÄCK-
LIGT 

FÖREMÅL

INTE 
FÄSTA                  

SIG VID

ASAGUD 
SOM GETT 
NAMN ÅT 
TISDAG

FIRAS                         
2 MARS

FÖRSMÅ
TUNNA 
ELLER 
KVAL

HELINACK-
ORDERING

Snöstorps prästgård 
Midsommarfest för alla åldrar 22 juni kl 15.00-17.00 
Våffelcafé varje torsdag 7 juli - 11 aug kl 14.00-16.00 

Snöstorps hembygdsgård  
Onsdagen 17 augusti kl 14.00-16.00 
Kort inledande andakt av Stellan Bengtsson, därefter 
samkväm till hembakade kakor och musik- 
underhållning av Johan Sunesson och Andreas  
Lundgren som spelar kända sommarlåtar.

Esmaredsveckan 17-24 juli 
Våffelservering varje dag v. 29 kl 13.00-16.00 
Vi dukar både ute och inne. Gluten- och laktosfritt 
erbjuds. Fram till kvällens program (se sid 8) är kapellet
öppet med kaffeservering och kakor och personal på  
plats som kan visa kapellet.  

När du löst något av korsorden, skicka in det som står i de tonade rutorna tillsammans med ditt namn och adress till: 
Snöstorps församling, Prästvägen 74, 302 63 Halmstad Det går även bra att mejla svaret till  
anna-lena.bengtsson@svenskakyrkan.se. Vi vill ha ditt svar senast den 31 aug 2022. Bland de inkomna rätta svaren 
dras 1:a-3:e pris på vart och ett av korsorden. Vinsterna består av presentkort som kan användas på något av våra 
bokbord. Vinnarna kontaktas via post. Lycka till! 

STORT 
RUM

EJ

REPA-
RERAR
SAM-
HÄLLE

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

KAN MED 
ÅROR

SJUNGA 
UTAN 

RIKTIGA 
ORD

KOMPIS SOM                   
MAN SPELAR 

TILLSAMMANS MED

LÖVTRÄD

TID UTAN 
LEKTIONER 

MITT PÅ 
DAGEN

INTE 
UPPÅT

RÄCKER 
FRAM TILL

KÄKADE

INTE 
STORA

PRO-
MENERA

Bygg ihop ett ord av bokstäverna i de  
tonade rutorna. 
Ledtråd: Sommarbär

Sommarkorsord

Barnkorsord
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Stipendier utdelade

Anna-Stina och Hilding Anderssons minnesfond bildades 2014 med 
syfte att uppmuntra musikaliskt engagerade i Snöstorps kyrka. Under 
pandemin har vi inte kunnat samlas för att dela ut stipendiet, men i 
mars uppmärksammades alla stipendiater som fått utmärkelsen under 
2020, 2021 och 2022. 
Organist och körledare Göran Persson förevigade detta tillfälle. 

2020 Håkan, Ulrika och Gustav

2021 Josefin och Anna 

2022 Cappella Snöstorp

Tillbakablickar

Stöd till de krigsdrabbade  
När kriget bröt ut i Ukraina gick tankarna till civilbefolkningen som 
drabbas hårt vid krig. Då det redan finns ett väl fungerande samarbete 
mellan Snöstorps församling och välgörenhetsorgansiationen Human 
Bridge, ringde diakon Anna Lindgren upp Gunnar Lindblom (depåchef 
från Human Bridge) för att höra om det skulle skickas någon lastbil med 
förnödenheter till de krigsdrabbade. Redan tre dagar senare skulle det gå 
en leverans med medicinsk utrustning, (donerade av Hallands sjukhus, 
Halmstad) fick hon veta, och församlingen drog genast igång en insamling 
via sociala medier. Gensvaret var över all förväntan! Ca femtio personer 
kom under de få dagarna som insamlingen pågick. Barn räckte över sina 
gosedjur, några hade knutit fast budskapet ”With love from Sweden” på 
sina paket. Andersbergs vårdcentral donerade bland annat skyddsutrust-
ning såsom visir, plåster, skydd till sängar, engångsförkläden m m och 
ett flertal personer kom med hygienpaket; genomskinliga påsar med 
handduk, fast tvål, tandborste och tandkräm.

Ideella krafter och anställda arbetade sida vid sida från tidig morgon 
till sena kvällen i Mariakyrkans ungdomsrum som för några dagar 
fick tjänstgöra som sorteringsanläggning för alla tröjor, vinterjackor,  
hygienartiklar, vinteroveraller, yllestrumpor, filtar m m som skänkts. 

Kyrkrally 2022
Den 24 april anordnades en familjedag med massa roliga aktiviteter. 
Ponnyridning i Breared, utmana en präst i löpning, femkamp, göra 
en  familjetavla i Mariayrkan, för att nämna några. 
Det blev en härlig och välbesökt dag! Ca 130 personer deltog och 
många av dem åkte runt och fick stämplar i sitt startkort och deltog 
därmed i en utlottning. Tack till alla som på ena eller andra sättet 
gjorde dagen till det den blev. 

Ja! Det blev ett vävgäng 
i Breared!
I förra numret av Mellan himmel 
och jord efterfrågades om någon var 
intresserad av att väva. Glädjande är 
att fyra vävstolar nu är igång för väskor, löpare och mattor. 
Varje torsdag innan sopplunchen kommer ett gäng och väver, 
går upp och äter lunch för att sen fortsätta ett par timmar in på 
eftermiddagen. 

Det är väldigt roligt säger diakoniarbetare Carina Fendell. Vill 
du veta mer eller vara med? Ring Carina 035-17 97 31 eller 
Karin Svedenman 073 540 35 74

TACK!
 TILL ALLA SOM PÅ OLIKA  

SÄTT HJÄLPER TILL!

Foto: Lina Johansson

Foto: Lina Johansson Foto: Lina JohanssonFoto: Linda Svensson

Foton:A-L Bengtsson

Foto: Jessica Karlsson
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Mötesplatser/konserter m mMötesplatser/konserter m m  
juni
On 1 9.30  Onsdagsfika Breareds förs. hem 
  Gemenskap för alla.
On 1 11.45 Vårlunch ev fullbokat. Ring 035-179731 Vallåskyrkan
To 2 11.45  Vårbuffé -”-  Ring 035-179765 Eldsberga förs. hem
To 2 11.45  Vårlunch -”- Ring 035-179754 Breareds förs. hem
Lö 18 18.00 Sommarmusik  Breareds kyrka 
  Kyrkokören. Stefan Wikrén, piano.  
  Jenny Lagerström, flöjt.
Må 20 18.00  Pilgrimsvandring Samling Skummeslövsbadet 
  Vi vandrar i lugn takt i ca en timme. Medtag egen   
  kvällsfika, sittunderlag och om du har, Lilla   
  Pilgrimsboken. Efter fikat samtalar vi och avslutar   
  med enkel andakt. Vandringarna arrangeras av   
  Halmstads Pilgrimsråd i samarbete med Halmstad,   
  Snöstorp och Söndrum- Vapnö församlingar, samt   
  Laholms pastorat. Info: Bertil Nilsson, 035-10 29 39
Ti 21 14.00 Afternoon Tea med musikinslag Breareds förs.hem 
  Kantor Maria Elisson sjunger och spelar.

 Ti 21 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Körkonsert. Cappella Snöstorp.  Ledare Göran Persson
On 22  15-17 Midsommarfest för alla åldrar! Snöstorps prästgård 
  Ta med familjen och dansa runt midsommarstången.   
  Femkamp, musikunderhållning och hembakat. 
Ti 28 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Sakral Jazz. Per Thornberg, tenorsaxofon. Magnus   
  Hjorth, piano.  Max Thornberg, kontrabas.

juli
Ti 5 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  I denna ljuva sommartid 
  Sophie Måård, mezzosopran. Jan Hydbring, piano.
Ti 12 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Bach i Sommarkvällen – 6. Stefan Wikrén, orgel
Må 18  18.00 Pilgrimsvandring fr Esmareds kapell 
  Vi går  på vägar i Esmared, Roshult ... leds av Ann  
  Möllerström. Avslutas med egen medhavd fika och   
  mässa i kapellet. Se  även 20 juni.  
  Info: Bertil Nilsson, 035-10 29 39

Ti 19 18.00 Föreläsning under Esmaredsveckan Esmareds kapell 
  ”Mordet på statsminister Olof Palme.” Jonatan   
  Bengtsson berättar om utredningen runt mordet på   
  Olof Palme. Han berättar hur det gick till, om   
  polisutredningen, olika teorier om vad som talar för   
  och emot utredningen. 

Ti 16 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 16 19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  Oldtimers-det lilla storbandet! 
On 17 14-16 Öppen kyrka Mariakyrkan
To 18 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge  förs. hem 
  Vi umgås, fikar och pratar. Ibland litet program.
Lö 20  19.30  ”Bluegrass med Blue Grace” Breareds kyrka 
  Torbjörn Andersson, banjo. Stefan Westerberg, gitarr.   
  Stefan Wikrén, piano och digital bas.  
  Thomas Pettersson, fiol.   
Ti 23 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
on 24  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Mötesplats med kaffeservering. Program ej fastställt.
Sö 28 17.30 Musik och vernissage Vallåskyrkan 
  Livsgnista! Konst och musik i sommarkvällen!  
  Charlotte Polson, altsaxofon och sång. Lena Nielsen,   
  piano. Maggie Welinder, naturfoto.  
  Modesty Sofronenkoff,  skulptur och foto.  
  Vernissage kl 17.30. Musik kl 18.00.
Må 29 11.45 Andakt och sopplunch Vallåskyrkan
Må 29 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan 
Ti 30 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Mötesplats med kaffeservering. Program ej fastställt.
On 31 11.45 Andakt, sopplunch  Mariakyrkan

september
To 1 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 1  11.30 Lunchmusik  Snöstorps kyrka 
  Därefter lunchbuffé i församlingsgården
To 1 11.45 Andakt, sopplunch Breareds förs. hem
Ti 6 14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Mötesplats med kaffeservering. Program ej fastställt.
On 7 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Mona Andréasson och Carina Fendell summerar  
  sommaren som gick. Resmål, vackra blommor m m.
On 7 17.30  Kristen djupmeditation Snöstorps prästgård 
  18.00 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.  
  Obs! Ny starttid och lokal. Jämna veckor under ht.
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Foto: Amanda Angelöw

Foto: Privat

MER MUSIK OCH GUDSTJÄNSTER ... 
SE ÄVEN NÄSTA UPPSLAG!

Foto: Linnea Holmer

Foto: Mats Bäcker

Foto: Cyril AllègreFoto: Jonatan Bengtsson

Foto: Bjarne H.A. Petersen

Blue Grace 
Illustration: Julia Westerberg
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Foto: Karin Linde

Foto: Fredrik Boberg

23/7

Foto: Sten Lundgren

I samarbete med studieförbundet  

Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

12/7

Foto: Jonas Björkman

Foto: Privat

Ti 19 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  The Spirit Of New Orleans från Danmark.  
  Traditionell jazz, gospel och spirituals med djupa rötter  
  i New Orleans. Entré 100 kr. Ej förköp. Kassan öppen   
  från kl 18.00.
To 21 19.00 Musik i Esmaredsveckan Esmareds kapell 
  Fam Westerberg i Dalens prästgård spelar och sjunger.
Fr 22 18.00  Andrum i Esmaredsveckan Esmareds kapell 
  Stillsam musik i julikvällen. Ann Möllerström.
Lö 23 19.00 Esmaredsveckan Esmareds kapell 
  ”Musik i sommarkvällen” Per Thornberg-tenorsaxofon   
  Stefan Wikrén -orgel, piano, sång
Ti 26 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Konsert med 4 x Persson- nu ännu fler.

augusti
Ti 2 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Minna Weurlander – Accordion
On 3 19.00  Sommarmusik Mariakyrkan 
  ”Till havs och till skogs -Sånger om sjömän, kullor och   
  mycket mer” Vokalgruppen Aura från Gemla i   
  djupaste Småland består av de fyra medlemmarna  
  Monika Bivall, Anneli Sundin, Anna Söfringsgård och   
  Anna Boberg.  Med endast rösten bjuder vi på visor och  
  hymner. Det mesta i nordisk folkviseton men med 
   inslag av modernare och även engelska visor.
Lö 6 19.30 Musik i sommarkväll Breareds kyrka 
  ”Djupt i hjärtat” Anette Wallin trio. 
  Harald Svensson, piano. Pers Nils Toft, klarinett och   
  durspel. Anette Wallin, sång, fiol och blockflöjt.  
  Egna kompositioner blandas med låtar och visor från   
  den gamla halländska folk och vistraditionen.  
  Folklåtar, visor och sånger färgas av nordiskt lyriska   
  klanger och virvlande improvisationer. Ett spännande   
  möte mellan tre mycket eminenta musiker! 
Ti 9 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
  En mötesplats för alla. Enkel fika och ibland med ett   
  litet program. 
Ti 9 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Trinning – Folkmusikgrupp 
  Åsa Björkman, Anna Dahlgren och Karin Sjöberg
On 10 14-16 Öppen kyrka Mariakyrkan  
  Mötesplats för alla åldrar, Välkommen in, umgås och   
  fika. Möjlighet till samtal och bön.
To 11 11.45 Andakt, sopplunch  Eldsberga förs. hem 
  Sopplunch i gemenskap - värmande för både kropp   
  och själ.
Må 15 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan 
  En öppen mötesplats där stickorna går varma.  
  Vi skapar filtar, babykoftor, sockor m m för att skicka  
  vidare via välgörenhetsorganisationen Human Bridge.
Må 15 18.00  Pilgrimsvandring  Samling Möllegårds naturreservat  
  Vi vandrar från ”Riccardos glass” i lugn takt i ca en   
  timme. Medtag egen kvällsfika och sittunderlag.  
  Se även 20 juni. Info: Bertil Nilsson, 035-10 29 39  
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Onsdag 1 juni 
Snöstorps kyrka 17.15 After Work-gudstjänst 
Terminsavslutning för barngrupperna.

Lördag 4 juni
Snöstorps kyrka Konfirmation

Söndag 5 juni Pingstdagen
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 10.00 Konfirmation
Eldsberga kyrka 11.00 Musikgudstjänst 
”Hör mig” musik i sommartid. Ack & Ve: Elin Andersson, Tora 
Hyllstam, Amanda Frisk, Gabriella Josefsson och Sara Aldén.
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Halmstad Manskör. Leds av Birgit Nilsson Huss. 

Söndag 12 juni  Hel. Tref d. 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 16.00 Musikgudstjänst med sommarfest. 
Maria kyrkokör, barnkörerna Corallerna och Blessing, Stefan 
Wikrén och Jessica Agbrant. Sommarbuffé och tipspromenad, 
anmälan till Jan Grundström tel 035-17 97 43 senast 3 juni.

Söndag 19 juni  1 e tref
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan  9.30 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Onsdag 22 juni 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Lördag 25 juni Midsommardagen
Eldsberga kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst
Snöstorps prästgård 14.00 Friluftsgudstjänst 
Vid regn hålls gtj i kyrkan

Söndag 26 juni Johannes Döpares dag
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Musikalisk hyllning till sommaren och livet.  
”Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första 
dagen” Charlotte Polson och Lena Nielsen bjuder på sina 
musikaliska tankar och tolkningar av söndagens Psaltarpsalm. 
Kvällen bjuder på både specialskriven och välkänd musik från 
olika genrer som på olika sätt vävs in i Skapelseberättelsen.

Söndag 3 juli 3 sönd i tref
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa

Onsdag 6 juli
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 10 juli 4 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst 
Stefan Wikrén spelar och sjunger

Söndag 17 juli Apostladagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 18.00 Musikgudstjänst  
Sommarmusik/sånger med Margaretha och Martin

Onsdag 20 juli 
Esmareds kapell 18.30 Veckomässa

Söndag 24 juli 6 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30  Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Esmareds kapell 17.00 Avslutnings-
gudstjänst efter Esmaredsveckan. 
Barbro Persson, sång och dragspel, 
utomhus om möjligt.

Gudstjänster i kyrkorna Andakter på äldreboende sker regelbundet:
Vallås äldreboende. Jämna veckor tisdagar kl 14.30. 
Norlandia, Fyllinge. Sommaruppehåll. Startar v 36  
jämna veckor  måndagar kl 14.00.

Halmstad Manskör Foto: Sven Palmqvist

Söndag 28 augusti 11 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Infoträff om idealitet i 
prästgården efter gtj.
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Livsgnista! Vernissage kl 17.30. Läs mer på  
föregående uppslag. 

Tisdag 30 augusti
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Foto: Anna-Lena Bengtsson   

Söndag 31 juli Kristi förklarings dag
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst

Onsdag 3 augusti
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 7 augusti 8 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Lurehus Breared 17.00 Friluftsgudstjänst
Lurehus ligger ca 12 km fr Simlångsdalen. Kör mot Mahult  
och sväng vänster mor Ryaberg. Därefter höger mot  
Torup, ca 4 km.
Tönnersjö kyrka 18.00 Musikgudstjänst/ 
orgelkonsert med Stefan Wikrén.  
”Bach, Beatles och Boléro.

Söndag 14 augusti 9 sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Mässa

Onsdag 17 augusti
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 21 augusti 10 sönd e tref
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst



 

Carina, vad är på gång? 
Denna vår och sommar ser vi diakoniarbetare 
fram emot att kunna samlas igen för mötet, samta-
let och gemenskapen. Det fysiska mötet som vi har 
väntat på. 
Diakoni är inget, den blir till i mötet mellan människor  
och har alltid ett syfte- att frigöra livskraft. 
(står i biskopsbrevet om diakoni).
I pandemitiden har vi lärt oss att träffas på annat 
vis, vi har varit ute mer än vi brukat vara tidi-
gare. De flesta möten har varit med varma filtar 
lindade runt oss, gärna i naturen med en kaffe-
korg, tillsammans med släktingar och vänner men 
tyvärr har allt för många varit ensamma i sina hem. Nu får vi hoppas och tro 
att väntan är över.
I sommar kan vi besöka våra kyrkor för olika former av gudstjänster och även 
njuta av fina konserter - både det viktiga ordet och den njutbara musiken, både 
i kyrkorummen eller utomhus.
Sommaren förknippar många med musik och vi får lov att gräva ur vår stora 
skattkista av fina sommarpsalmer. När vi hör vissa psalmer så förnimmer vi 
människor olika saker men även samma saker ibland. Vi har olika relationer 
med psalmer och sånger/ i glädje o i sorg, som i övriga livet. Under de flesta 
samlingar vi nu har framöver med unga och seniorer sjunger vi den välkända 
psalmen ”Den blomstertid nu kommer.” En psalm som vi starkt förknippar 
med sommarlov, ledighet, bad och sol.
Det gläder oss att nu i sommar kommer vi erbjuda gemenskap i form av våra 
sommarcaféer i våra kyrkträdgårdar, eller inomhus vid regn. Vid vissa tillfällen 
kommer vi ha program, som t. e. x vid våra midsommarfiranden i församlingen. 
Vi har sett att mötet med människor är det vi har saknat mest, det kan vi läsa 
om i alla undersökningar. Vi är beredda att träffas vi igen för samtalet, i allvar 
och i glädje och kanske avsluta med en god fika. Vi finns här, tveka inte att höra 
av dig, telefonnummer finns här i församlingsbladet till oss.
Nytt för i år blir att vi kommer att ha en Esmaredsvecka i Esmareds kapell, 
nämligen vecka 29, från måndag-söndag med olika arrangemang, se vårt 
program på sid 8-9. Från pilgrimsvandring, veckomässa, Andrum till föredrag 
och musik. Boka gärna in i din almanacka redan nu. Våffelservering kommer vi 
återigen ha från kl 13:00-16:00, varje dag under denna vecka.
Hoppas vi ses i vår och sommar/Carina Fendell, diakoniarbetare i församlingen
/Glädje växer oftast där man planterar det/

Carina Fendell Tel: 035-179731. E-post: carina.fendell@svenskakyrkan.se
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Ideell i Snöstorps församling
Träffen med Carina Frykman och Ylva Bodell från 
stiftet är nu genomförd med ett tillfredställande 
mottagande hos såväl anställda som ideella medar-
betare. Det som händer nu är att vi initialt planerar 
för en uppföljande träff till hösten, datum ej klart.  
Är du intresserad av att arbeta ideellt i  
Snöstorps församling? Välkommen till ett öppet 
informationsmöte i Snöstorps prästgård  
28 augusti kl 12.30 efter gudstjänsten i kyrkan.

Konfa - ett minne för livet! 
Kan jag alltid vara mig själv? Vem är 
jag och vem vill jag vara? Vad ska jag 
bli i framtiden?

Du är inte ensam om att fundera över livet. 
Du som är född 2008 inbjuds till konfirma-
tionsläsning! Kom och ta reda på vad kristen tro 
handlar om och vad den betyder just för dig. 
Församlingen erbjuder ungdomar som är på väg 
in i vuxenlivet möten med både jämnåriga och 
vuxna där man får fundera och tänka högt om 
livets alla utmaningar! Läs mer på hemsidan! 

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Vävstugans loppis 
Du vet väl om att det finns en loppis i 
Snöstorps prästgårdsträdgård? Jojjomen, 
den har funnits där sedan 2013 med syftet 
att göra världen lite bättre. 

Det kanske låter pretantiöst men de som arbetar i väv-
stugan är en grupp frivilliga inom Svenska kyrkan som 
arbetar helt ideellt och varenda krona som kommer in 
går till välgörenhet. Kristina Göransson var initiativ-
tagare och numer håller hon i det övergripande, medan 
ca 20 personer arbetar i lag för att genomföra allt det 
praktiska, ställa i ordning  och ta emot kunder. 
Genom att skänka och köpa från loppisar spar man på 
miljön samtidigt som fullt funktionella kläder och sa-
ker få nya ägare. Under 2021 skänktes 45 000 kr till 
bl a Act Svenska kyrkan som fördelar medlen vidare 
ut i de mest behövande i världen, Snöstorps diakonala 
verksamhet och till Barncancerfonden. Därutöver 
skänks en del av allt direkt både till behövande i Snö-
storps församling och till Halmstads nattcafé. Tänk att 
ditt inköp här i förlängningen bidrar till att ge  
människor en ny chans! 
Öppet lördagar 10-14. Prästvägen 75, Snöstorp


