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Innehåll bl a:

TEMA: Diakoni

Nya ansikten

”Varför ringer det i 
kyrkklockorna?”

Gudstjänster och 
mötesplatser i höst

Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling

Diakoni är ...
omsorgen mellan 

medmänniskan och 
skapelsen. 
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Betraktelse

Kontaktlista Snöstorps församling

Följ oss i sociala medier!
Redaktion: Anna-Maria Carlwe 17 97 02, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19, Margareta Rajgård 17 97 67, 
Ann Möllerström kantorann@telia.com, 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
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
Kyrkomusiker Maria Elisson 17 97 52
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
Kyrkomusiker Maria Elisson  17 97 52
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 16 nov 2022. Manusstopp: 9 okt. Redaktionen förbehåller sig rätten att redi-
gera inlämnat material. 

Omslagbild: kollage med bilder från IKON
Grafi sk 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

I detta nummer av Mellan himmel och jord har vi valt diakoni 
som tema. Men vad är då diakoni? 

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

Släktforskningsärenden hänvisas 
till Landsarkivet i Lund 
010-476 82 00

Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

Diakoni sker här mitt ibland oss och uttrycks genom 
kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet 
om skapelsen och kamp för rättvisa. 

Så älskade Gud världen ... Joh 3:16  Det börjar med att Gud 
älskar världen och oss. Vad gör vi 
med den kärleken? Kärleken som 
Gud ger till oss ovillkorligt, nåde-
fullt och i generösa mängder (pil 
uppifrån ner till oss) - kärleken som 
vi får ta emot, begrunda och växa i
(vilket är ritat som en pil i en båge).
En del av kärleken ger vi tillbaka i 
böner, samtal och i relationen med 
Gud (pilen nerifrån upp).
En del får vi behålla vilket ger oss styrka, hopp och mod 
(pilen i bågform). En del får vi dela med oss till andra i hand-
ling, ord och böner (pilen ut längs ned). 
 Kärlek liksom vatten kommer från himlen, vattnar törstig 
mark och ger liv till allt levande. En del går åter upp till 
himlen som lätta vattendroppar i ånga.
En del virvlar runt i källor, sjöar och vattenpölar.
En del - den största, rinner ner som evigt � ödande bäckar, 

åar och � oder ner till havet. Ett evigt och livsgivande krets-
lopp utan början och slut. För att vattnet ska hålla sig friskt 
måste det ständigt vara i rörelse- så är det också med kär-
leken -för att den ska var ärlig och sann måste den ständigt 
vara i rörelse.

Jesus får vara vår förebild i hur vi förvaltar och ger kärle-
ken vidare till våra medmänniskor. Några bibelställen jag 
tänker på är: Sackaios i trädet -Kvinnan vid brunnen, -Den 
barmhärtige samariern - Kasta första stenen. Dessa är bibel-
ställen* som lyfter fram diakonala handlingar och ger oss 
ledorden: SE, MÖTA, LYSSNA, HJÄLPA och STÅ UPP FÖR. 

Att tjäna nära hjärtat är ett sätt att göra diakoni. 
/Anna Lindgren, diakon

*Luk. 19: 1-10                  Joh. 4:1-42,         Luk. 10:25-37,         Joh. 8:1-11
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Maria Elisson, kantor
Breared/ Eldsberga/Trönninge

Hur vill du beskriva dig själv?
Sjungande, familje-älskande trädgårdsmänniska med 
många idéer jag gärna 
förverkligar.

Vad vill du bidra med i 
din roll?
Att vara med och skapa 
möten där gemenskapen 
och musiken glädjer 
människorna.

Vad ser du mest fram 
emot?
Att lära känna församlingsborna och arbetslaget. 

Gustav Ekström, 
fritidsledare Trönninge/Vallås

Hur vill du beskriva dig själv?
Svår fråga, men jag skulle beskriva mig 
som ny� ken och ganska skämtsam. 
Sen brinner jag för historia och Astrid 
Lindgrens fantastiska verk.

Vad vill du bidra med i din roll?
Jag hoppas på kunna bidra med nya 

perspektiv och fortsätta utveckla församling-
ens olika barn- och ungdomsgrupper. 

Vad ser du mest fram emot?
Jag ser mest fram emot att få möta alla barn och 
ungdomar som deltar i någon av församlingens 
grupper. Men det ska också bli skoj att möta 
övriga församlingsmedlemmar och förtroende-
valda.

Ulrika Larsson, barnskötare Snöstorp

Hur vill du beskriva dig själv?
Glad, positiv, strukturerad och ny� ken skulle 
jag nog vilja säga.

Vad vill du bidra med i 
din roll?
Sprida glädje och att väcka 
ny� kenhet hos barn och 
föräldrar.

Vad ser du mest fram 
emot?
Att få jobba med barn i 
olika åldrar och att få bidra 
med min långa erfarenhet 
inom Kyrkans förskola.

Anne-Lie Hoffert, förs. pedagog 
Eldsberga/Trönninge

Hur vill du beskriva 
dig själv?
Jag skulle nog beskriva 
mig som en person 
som är ny� ken, har 
nära till skratt och som 
tycker om att vara ute i 
naturen.

Vad vill du bidra med i 
din roll?
I rollen som pedagog 
hoppas jag kunna bidra 
med en undervisning 
som är meningsfull, lärorik och rolig samt att 
de barn, unga och vuxna som kommer till kyr-
kan ska känna sig välkomna och sedda.

Vad ser du mest fram emot?
Det jag ser mest fram emot är att få trä� a alla 
barn, ungdomar, vuxna i församlingen samt alla 
nya kollegor.

Tre snabba!
Här är några nya ansikten som ni kommer att möta i vår verksamhet! Ulrika, Anne-Lie och 
Gustav kommer att arbeta med barn och ungdomar. Maria är kantor och henne kommer ni 
att möta både i Breared och Eldsbergabygden. Här har de fått svara på tre snabba frågor!  
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Diakoni Vad är det? 

Diakonin riktar sig till alla som bor och vistas 
i församlingen. Det betyder att du också kan 
delta i vad vi gör även om du inte bor i här. 

Så som jag ser det finns en synlig del och en osynlig del. 
Det som syns är: 
Medverkan i gudstjänster, andakter, besök på äldreboenden, soppor, 
caféer, loppis, bibelstudier, utfärder, hembesök, sjukbesök, trä� ar med 
skapande, samtalscirklar, sorgegrupper, vi är på skolor och arbetsplatser.
Vi har, tack och lov en enormt god hjälp av församlingens ideella, som 
är en stor och viktig del i diakonin! Ni hjälper oss med allt ni har och är 
även vänliga ansikten och välkomnande röster för de som deltar. Stort 
och varmt tack till er alla! 
Här � nns också våra arbetskamrater i alla yrkeskategorier: Tack till er!

Så finns den osynliga delen, det ingen får veta:
När vi sitter hos någon som ska lämna jordelivet.
När vi lyssnar på någon som inte orkar längre.
När vi stöttar personer i deras sorg.
När vi är med och tar emot ett tråkigt besked.
När vi handlar till någon som inte har någon mat.
När vi lyssnar på eleven som blir mobbad men aldrig berättat.
När vi leker och ritar med barnen med funktionsvariationer som inte 
har några vänner.
När vi stöttar personer i administrativt och ekonomiskt kaos. 
När vi samtalar med familjer där kommunikationen har låst sig.
När vi tar emot par som är på väg ifrån varandra.
När vi kämpar med samhällets minsta; de utförsäkrade, utstötta, de 
ensammaste, de utnyttjade.   
Människor som blivit vräkta, har ett beroende och 
trasat sönder allt.

Vi får inte yppa något om dessa, för då bryter vi 
mot den tystnadsplikt/sekretess vi är ålagda att ar-
beta under. Vi känner tyvärr inte alla i vår försam-
ling. Men känner du någon som du vet behöver vår 
hjälp, hör av dig!

Det är speciellt att följa dessa personer en bit på 
vägen! Tacksamt ser vi hoppets ljus tändas i deras 
ögon. Det är det ljuset vi alla har i oss. Det ljus som 
kommer från källan.
Det är därför vi klarar vårt arbete. Det är inte vårt 
eget ljus, men vi ber för dem vi möter oavsett tro 
och vi bär vidare tacksamheten tillbaka till källan. 

Rose-Marie Kuchler, diakoniarbetare/ samtalsstöd.

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig när du vill prata med en präst eller en
diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi fi nns 
här för dig oavsett ålder och livssituation.

Andakt                                Mariaträffen 
Sticka&Skicka Besök NÄRVARO
Pilgrimsvandring Mötesplatser Samtal Elds-
bergaträffen ÖPPENHET Snö-
storpsträffen Diakoni Medmänniska
uppvaktning Leva vidare-gruppHOPP 
Sopplunch Själavård Stöd Mötesplatser 
              Nattvard Vallåsträffen
   Läka 

Andakt                                Andakt                                Andakt                                Andakt                                Mariaträffen Mariaträffen Mariaträffen Mariaträffen 
Sticka&Skicka Sticka&Skicka Sticka&Skicka Sticka&Skicka Besök Besök Besök Besök NÄRVARONÄRVARONÄRVARONÄRVARO
Pilgrimsvandring Pilgrimsvandring Pilgrimsvandring Pilgrimsvandring 

ÖPPENHET 
Pilgrimsvandring 

ÖPPENHET 
Pilgrimsvandring 

ÖPPENHET 
Pilgrimsvandring Pilgrimsvandring Pilgrimsvandring 

ÖPPENHET 
Pilgrimsvandring MötesplatserMötesplatserMötesplatserMötesplatser Samtal Mötesplatser Samtal 

ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET 
MötesplatserMötesplatserMötesplatser

ÖPPENHET 
Mötesplatser Samtal  Samtal  Samtal  Samtal 

Eldsbergaträffen bergaträffen Eldsbergaträffen bergaträffen ÖPPENHET Eldsbergaträffen ÖPPENHET 
Diakoni 

Eldsbergaträffen 
Diakoni 

ÖPPENHET ÖPPENHET ÖPPENHET ÖPPENHET Snö-ÖPPENHET Snö-ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET ÖPPENHET ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET 
MötesplatserMötesplatserMötesplatser

ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET 
Mötesplatser

ÖPPENHET 
MötesplatserMötesplatserMötesplatser

ÖPPENHET 
Mötesplatser

Snö-
storpsträffen storpsträffen storpsträffen storpsträffen Diakoni Diakoni Diakoni Diakoni MedmänniskaMedmänniskaMedmänniskaMedmänniska
uppvaktning uppvaktning uppvaktning uppvaktning Leva vidare-gruppLeva vidare-gruppLeva vidare-gruppLeva vidare-gruppHOPP HOPP HOPP HOPP 
Sopplunch Sopplunch Sopplunch Sopplunch SjälavårdSjälavårdSjälavårdSjälavård Stöd Stöd Stöd Stöd Mötesplatser Mötesplatser Mötesplatser Mötesplatser 
              NattvardNattvardNattvardNattvard VallåsträffenVallåsträffenVallåsträffenVallåsträffen
   Läka  Läka  Läka  Läka 

Diakoni är kyrkans omsorg om med-
människan och skapelsen. Ibland kallas 
det kyrkans sociala arbete.

Diakoni är ...
alla möten vid 
minnesstunder

Diakoni är ...
Leva vidare-grupper för 
att dela sorg med andra i 

liknande situationer.
Diakoni är ...

det själavårdande sam-
talet med en diakon eller 

diakoniassistent

 Om du bor i: Eldsberga / Fyllinge / Trönninge / Tönnersjö
 Anna Lindgren Diakon. Telefon: 035-17 97 64 E-post: anna.m.lindgren@svenskakyrkan.se

 Snöstorp
 Rose-Marie Kuchler Diakoniassistent. Telefon 035-17 97 26 E-post: rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se

 Vallås / Breared
 Carina Fendell Diakoniassistent. Telefon 035- 17 97 31 E-post: carina.fendell@svenskakyrkan.se
   

                     

                   
   
       

September är 
diakonins månad! 

Temat för åren 
2022 och 2023 är 

Livsmod.
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Kyrkogård och fastigheter
Askgravplatser
Bilden här visar en ny askgravplats på Snöstorps kyrko-
gård. En del av församlingens återlämnade gravar kommer 
att göras om till askgravplatser. Det som skiljer mellan 
askgravlund och askgravplats är att man har möjlighet att 
reservera en plats i askgravplatsen jämte en anhörig om 
man önskar. Liksom askgravlunden kommer namn och 
årtal upp på en plakett på ett monument. 

Byggställningar på Snöstorps kyrka. 
Taket på kyrkan ska bytas. Arbetet beräknas pågå under 
minst tio månader. 

Händer i församlingen

Som vi tidigare berättat har vi ett stort men viktigt 
arbete med Snöstorps kyrkas tak framför oss. När du 
har detta blad i handen har det troligtvis börjat byggas 

ställningar runt kyrkan. Vi ska byta tak och renovera de små 
tornen, kyrkan får ett mer ursprungligt utseende. Väder och 
vind har gjort sitt. Arbetet kommer ta minst tio månader och 
göras etappvis. Det ska bli spännande att följa det duktiga 
hantverkare kommer utföra. Invändigt påverkas kyrkan inte, 
gudstjänster, dop, vigslar och begravningar kommer kunna 
äga rum som vanligt. Även delar av parkeringen 
vid verkstadsbyggnaden kommer att användas 
vid renoveringen. 

Vi har tidigare annonserat att parkeringen vid 
askgravlunden ska asfalteras under året, tyvärr 
måste vi � ytta det till nästa år. Ökade kostna-
der för tjänster och material gör att det inte 
ryms i den budget vi planerade för mer än ett 
år sedan.

Lördagen 13 augusti ägde Halmstad Pride rum i Norre Katts 
park. Kyrkorna i Halmstad medverkade tillsammans, bl a 
med att erbjuda Drop In-vigslar samt att vi gick i Pridepara-
den tillsammans.

Nu är höstterminen här och förutom gudstjänster erbjuder 
församlingen ett rikligt utbud av olika mötesplatser som du 
hälsas välkommen till!  

Avslutningsvis vill jag här få tacka två engagerade 
medarbetare som båda gått i pension. Kan-
tor Ann Möllerström som sedan 1973 arbe-
tat här i församlingen. Hon gick i pension 
september 2021 och hade sin avskedskon-
sert i mars i år, men har spelat på både guds-
tjänster och förättningar under hela 2022. 
Maj-Inger Sunesson började i dåvarande 
Eldsbergas församling 2006 och har arbetat 
med barn, kon� rmander och ungdomar. 
Med önskan om en � n höst/
Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde

Askgravplats på Snöstorps kyrkogård

Biologisk mångfald
Ibland upplevs det som 
att inte gräset klipps eller 
trimmas. I vissa fall har vi 
avsiktligt valt att lämna en 
del ställen med hänsyn till 
den biologiska mångfalden. 
Olika blommande växter får 
stå kvar för att gynna vilda 
humlor och bin och den 
viktiga pollineringen. 

En del växter mår inte bra 
av att skäras av när de blom-
mat över utan bör vissna ner 
och plockas bort först efter 
vintern. Skulle man skära av 
t ex ett prydnadsgräs är det 
stor risk att vatten tränger 
ner och växten ruttnar. 

Vilda växter vid kyrkomuren i Breared. 

Diakoni är ...
de spontana samtalen på 
kyrkogården. ”Tack för 

att du lyssnade 
en stund”

Byggställningar kring Snöstorps kyrka, asfaltering som skjuts på 
framtiden och höstterminen är igång ...

Foto: Charlotte Nilsson

äga rum som vanligt. Även delar av parkeringen 
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Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
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Vilken vecka, så nöjda med vad vi har genomfört till-
sammans med våra frivilliga krafter! 
Vattnet hann att bli godkänt i tid och vaktmästare 
Holger hade planterat fi nt i rabatterna runt kapellet, 
smakfullt med begonior och lavendel, till glädje både 
för oss och fjärilarna. Vi ställde i ordning det fi na köket 
och gjorde det redo för våffelbak. Våra frivilliga Karin 
och Ola Svedenman smyckade ett rum i kapellet och 
fram växte en intressant utställning i ”Vävda ting då 
och nu” som visades hela veckan. Vi hade fått låna fi na 
alster från våra församlingsbor. Kapellet stod nu klart 
för olika aktiviteter för en veckas tid.

Vi hade ingen aning om vad som väntade oss denna vecka. 
Vi hade hört från olika håll i samhället att folk var återigen 
sugna att trä� as och hitta på saker.

Det gick över förväntan! Denna vecka tog vi emot 500 
personer, vå� elstuga på 
dagarna mellan 
kl 13.00-16.00, för att 
sedan avsluta med olika 
evenemang på kvällarna. 
Församlingsvärdinnan 
Hayat bakade ca 600 
vå§  or!

Vi har inte suttit en-
samma någon gång under dessa timmar då vi 

befunnit oss i kapellet. Detta har varit församlingens vecka 
då besökarna var representerade från hela församlingen. 
Viktigt att nämna är att ingen har obemärkt gått förbi 
oss utan samtal har skett med kyrkans personal och våra 
frivilliga. Många besökte kapellet för första gången. Vi var 
förvånade att så många kom utan kostsam annonsering, 
information fanns på församlingens hemsida, i foldrar samt 
spridning i digitala kanaler via vår informatör, Anna-Lena. 

Ett par tillbakablickar

All behållning från servering och lotteri har gått till Natt-
caféet i Halmstad och Kvinnojouren Victoria, de får dela 
på 10 026 kr. BRIS � ck kollekten efter våra evenemang, 
nämligen 1 827kr. Sammanlagt 11 853 kr, tack till alla som 
bidragit, dessa pengar gör skillnad för någon.

Prästen Stellan hämtade församlingsbor med vår minibuss, 
vissa var med oss hela dagen medan andra hämtades inför 
kvällsevenemangen. Stellan körde � itigt, det blev mycket 
uppskattat att få åka med från Halmstad eller från Simlångs-
dalen.

Själv � ck jag, diakoniarbetare Carina, låna en granntomt 
där jag kunde sätta upp min tältvagn då jag hade för avsikt 
att bo i Esmared under hela veckan, mest för att slippa 
köra 25:an men även kunna vara en tillgång i kapellet om 
någon ville titta in. Vi lärde känna många denna vecka 
samt � ck en god, värdefull kontakt med grannarna.

Vi hade ett varierat program, något för alla, det var bara att 
välja. Efter pilgrimsvandringen frågade en deltagare om 
hon � ck sätta upp sitt tält bakom kapellet. Det gick alldeles 
utmärkt det, eftersom jag också bodde där. Hon satte upp 
tältet sedan satt vi och samtalade fram till kl. 22.00 på 
kvällen. Då blev knotten för vassa för oss och det var dags 

att gå och lägga sig.

Varmaste dagen spelade våra frivilliga krocket, 
det var härligt och rogivande att vara åskådare. 
Vi kunde umgås på olika sätt, gemenskapen är 
viktig och att alla åldrar kan mötas.

Det gick över förväntan! Denna vecka tog vi emot 500 

att gå och lägga sig.

Varmaste dagen spelade våra frivilliga krocket, 
det var härligt och rogivande att vara åskådare. 
Vi kunde umgås på olika sätt, gemenskapen är 
viktig och att alla åldrar kan mötas.

Esmaredsveckan 2022
”I denna ljuva blomstertid” ps 200
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I maj hölls en modevisning med kläder från Vävstugans 
loppisverksamhet! Den välbesökta tillställningen 
inbringade 14 420 kr, pengar som oavkortat går till 
välgörande ändamål. 

Konferencier Margaretha Persson presenterade de tjusiga 
modellerna och kläderna. Alla medverkande och publik bidrog 
till den härliga stämningen! Mannekängerna � ck verkligen 
ligga i med alla klädbyten och ”bakom kulisserna” var allt 
förberett in i minsta deltalj. Musikunderhållningen stod Jessica 
och Jan Agbrant för. 

Tack till alla som skänkt och köpt och till alla ideella medar-
betare som driver loppisen och gör detta möjligt! Vävstugans 
loppis ligger på Prästvägen 75 i Snöstorp och är öppen varje 
helgfri lördag kl 10.00 -14.00. Välkommen!

Foto: Stellan Bengtsson

När jag satte samman programmet var min tanke att 
använda lokala musiker, stillhet och något spännande 
föredrag. Så här i efterhand blev det en bra balans i pro-
grammen blandat med kvällsmässor i ljudet av råmande 
kossor i hagen intill.

Ett program som vi hade var Andrum –bara få vara och 
lyssna till väl valda musikstycken. Vi vände stolarna mot 
de vackra spröjsade fönsterna och kunde följa musiker 
Ann när hon spelade, men även bara njuta av utsikten 
från kapellet när kossorna gick på bete i lugn och ro, helt 
ovetande om att vi satt och studerade dem. Lite kuriosa: 
efteråt intervjuade Kathinka Lindhe och Roland André-
asson, från radioprogrammet Radiokakan, Ann om alla 
hennes år som musiker i Breared. Detta kommer sändas 
via Radio Halmstad, 88,6 mhz framöver.

Boende från Vallås Äldreboende kom och gästade oss 
en dag, det var riktigt roligt att de kom. Stellan, han � ck 
kämpa en stund med handikappsrampen så rullstolarna 
kunde få komma in i kapellet och damerna � ck avnjuta 
goda vå§  or och sjunga en psalm med Ann.

Som sagt, vi kan berätta massa, Vi är nöjda, glada, posi-
tiva och liiiiiite trötta men vad gör det när det blir så här 
bra  – vila kan vi göra sen. 

Avslutar med Heliga Birgittas ord: Herre visa mig din 
väg och gör mig villig att vandra den. Tack till ALLA som 
gjorde veckan möjlig!

 // Carina Fendell, diakoniarbetare

Vävstugans modevisning!
Skänkta kläder blir till glädje för andra

Tjusiga modeller visade upp kläder som 
skänkts till Vävstugans loppis! Det blev 
verkligen en uppskattad majkväll!

Foto: Glenn Henner, Carina Fendell och Anna-Lena Bengtsson

Diakoni är ...
att samtala över en kopp 

ka� e och mötet i 
Vävstugans loppis.
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Mötesplatser/konserter m m
september
On 7 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem
  Fika i gemenskap. 
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 förs. gård
  Obs! Ny starttid.  Meditation 30 min. 18.15 Samtals-  
  grupp. Leds av Jonas Kennerö. 
Lö 10 10-13 Medverkan vid Fyllingedagen Fyllinge torg
Må 12 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
  En öppen mötesplats där stickorna går varma. 
  Vi skapar filtar, babykoftor, sockor m m för att skicka
  vidare till fattiga länder via välgörenhetsorganisationen 
  Human Bridge.
Ti 13 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
  Fika i gemenskap. 
To 15 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
  Enkel fika i gemenskap
Lö 17 10-13 Familjedag Breareds förs. hem
  Inledande andakt i kyrkan kl 10. 00
  Tipspromenad, grillning och fiskedamm. 

Må 19 18.00 Pilgrimsvandring Fr Gullbrannagården
  Vandring i lugn takt ca en timme. Medtag egen   
  kvällsfika och sittunderlag. Avslutas med enkel andakt. 
  Vi brukar vara färdiga kl 20.30. Arrangeras av 
  Halmstads Pilgrimsråd i samarbete med Halmstad,   
  Snöstorp, Söndrum-Vapnö församlingar samt Laholms 
  pastorat. Kontakt/info: Bertil Nilsson 035-10 29 39
Ti 20 14.00 Mariaträffen Obs, nu på tisdagar Mariakyrkan
  ”Den gamla sångskatten”. Sånger i duett framförs av   
  Stefan Wikrén och Allan Svensson.
Ti 20 14-15 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
  En mötesplats för både män och kvinnor. 
  Kaffeservering med hembakat och goda samtal.  
On 21 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem
Må 26 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 27 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem
  Hälsoprogam ”Motionsgymnastik då och nu” 
  Birgitta Artursson
To 29 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
  Enkel fika i gemenskap

oktober
Ti 4 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård
  Programpunkt och kaffeservering.
Ti 4 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 5 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem 
On 5 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan
  Hälsoprogram med Birgitta Artursson
On 5 17.30 Kristen djupmeditation Snöstorps förs. gård
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.

Må 10 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 10 19.00 MåBra-dag Snöstorps församlingsgård
  ”Leonardsson x 3 Öar - Äventyr - Humor” 
  Bildvisning med Patrik Leonardsson. Ett bejublat fram-
  förande som ni inte får missa. Vi börjar i den Halländska 
  övärlden och fortsätter ut i världen när Hembygds-
  fotografen blev äventyrsfotograf och avslutar med   
  Humor + naturfotografi = sant. Entré 60 kr
Ti  11 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 13 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Sö 16 16.00 Konsert Snöstorps kyrka
  Konsert med Bratislavas Gosskör. Se även sista sidan.  
Må 17 18.00 Pilgrimsvandring Fr Vallåskyrkan
  Vandring i lugn takt ca en timme. Medtag egen fika   
  och sittunderlag. Avslutas med enkel andakt. 
  Se även info den 19 sept.
Ti 18 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan
  ”Håll dig på mattan, tant Agda!” Ingela Olofsson. 
Ti 18 14-15 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 19 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem 
On 19 17.30 Kristen djupmeditation Snöstorps förs. gård
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
Sö 23 16.00 Konsert MOZARTS REQUIEM. Snöstorps kyrka
  Cappella Snöstorp, Halmstads Vokalensemble, solister   
  och orkester. Dirigent Göran Persson. Konsert 60 min. 
  Entré 100 kr. Förköp: nortic.se eller i Snöstorps 
  församlingsgård, tel 035-17 97 28.

Må 24 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 24 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård
  ”Pojken med Davidsstjärnan - en överlevare berättar”.   
  Michael Ben-Menachem delar med sig av sina   
  upplevelser under andra världskriget. Entré 60 kr
Ti 25 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem
  Pop och visor med Happes Orkester.
To 27 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem

november
Ti 1 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård
  Programpunkt och kaffeservering
Ti 1 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 2 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem 
On 2 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan
  Stellan Bengtsson berättar om Mose.
On 2 17.30 Kristen djupmeditation Snöstorps förs. gård
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
Må 7 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 8 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem

Foto: Johannes Frandsen/IKON
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25/10

To 10 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Ti 15 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan
  Programpunkt och kaffeservering
Ti 15 14-15 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
Ti 15 18.00  Husförhör Breareds förs. hem
  ”Ester, fl ickan som blev drottning.”
On 16 9.30 ”Onsdagsfi kat” Breareds förs. hem
On 16 17.30 Kristen djupmeditation  Snöstorps förs. gård
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
Lö 19 14.00  Julauktion Vallåskyrkan 
  Vallåskyrkans kyrkliga syförenings årliga julauktion. Vi
  börjar i kyrksalen med besök av kören CAT under 
  ledning av Christina Angsvik. Därefter julauktion med   
  försäljning av lotter, hembakat m m, behållningen går   
  till ACT:s julkampanj.

Må 21 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 21 18.00  Pilgrimsvandring Fr Sjömanskyrkan
  Vandring i lugn takt ca en timme. Medtag egen fi ka   
  och sittunderlag. Avslutas med enkel andakt. 
  Se även info 19 sept på detta uppslag.
Ti 22  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem
  Programpunkt och kaffeservering
To 24 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Ti 29 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård
  Programpunkt och kaffeservering
Ti 29  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 30 9.30 ”Onsdagsfi kat” Breareds förs. hem
On 30  10-16 Julstuga Mariakyrkan
  Pyssel,  fi ka m m. Drop in. 
On 30  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan
  Julmusik med Josefi n & Göran. 
  Josefi n Persson Björklund, sång. Göran Persson, piano.

I samarbete med studieförbundet  

SNÖSTORP KL 11.30 Inledande 
lunchmusik i kyrkan. Därefter lunch i 
förs. gården.
15 sept, 29 sept, 13 okt, 27 okt, 
10 nov, 24 nov (Jullunch tis 6/12)

VALLÅSKYRKAN KL 11.45
Varje helgfri måndag (Jullunch ons 14/12)

BREAREDS FÖRS. HEM KL 11.45 Varje 
helgfri torsdag,  (ej 6/10, då det är höstbuffé på 
söndagen 9/10 efter gtj, se sid 10).
Obs. Den 27/10 är sopplunchen i Esmareds 
kapell, minibuss körs fr Simlångsdalen, boka 
plats: 035-17 97 31 eller 17 97 30.
(Jullunch 15/12)

MARIAKYRKAN KL 11.45
14 sept, 28 sept, 12 okt, 26 okt, 9 nov, 
23 nov (Jullunch 7/12)

ELDSBERGA FÖRS. HEM KL 11.45
Obs! Nu på onsdagar: 7 sept, 5 okt, 2 nov
(Jullunch 14/12)

TRÖNNINGE FÖRS. HEM KL 11.45
Obs! Nu på onsdagar: 21 sept, 19 okt, 16 nov

Välkommen till luncher i gemen-
skap! Innan lunchen avnjuts hålls 
en kortare andakt. 

Luncher i gemenskap!

Diakoni är ...
gemenskapen och 

samtalen vid alla olika 
mötesplatser och 

luncher.

Diakoni är ...
att dela både tystnad 

och samtal vid 
pilgrimsvandringar

Socken-/distriktsråd
Breareds förs. hem 15/9 efter sopplunchen
Vallåskyrkan 19/9 i samband m sopplunchen

Kom och väv!Breareds förs. hem 
Onsdagar kl 9.30-11.30  7/9-30/11. Vid 
intresse, ring Carina Fendell 035-17 97 31
eller Karin Svedenman 073-540 35 74

10/10

24/10

Foto: Patrik Leonardsson

Foto: Anna-Lena Bengtsson

Anci Bjärnhag Gustafson

Diakoni är ...
besök på sjukhus och 

äldreboenden.
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Gudstjänster i kyrkorna 

Torsdag 8 september
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 11 september 13 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria kyrkokör
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 13 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 14 september 
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst
Barnkören Corallerna. Efter gudstjänsten 
serveras spagetti och köttfärssås, 10 kr/ pers. 
Anmälan till Jan G 035-179743

Söndag 18 september 14 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Vallåskyrkan 11.00 Musikgudstjänst
Kören Salt under ledning av körledare 
Ruth Larsson. Kyrklunch 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Torsdag 22 september
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 25 september 15 sönd e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Tisdag 27 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 28 september
Snöstorps kyrka 17.30 After Work-gudstjänst
Barngrupper och barnkörerna DoReMi och 
Delight

Söndag 2 oktober Den helige Mikaels d.
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Tisdag 4 oktober
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa

Torsdag 6 oktober
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria kyrkokör
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Gudstjänst
Därefter höstlunch i tacksägelsetid, förs. hemmet. 
Anm senast 5 okt till Hayat 035-179754
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Cecilia Sandgren och solist Gunilla Wahrenberg
medverkar. Försäljning av grönsaker och frukter 
efter gtj. Lotterier av Vallås Kyrkliga Syförening 
med behållning till ACT. Kaffe/te och smörgås.

Tisdag 11 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 16 oktober 18 e sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Barnkörerna DoReMi och Delight
Breareds kyrka 11. 00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa
Mariakyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Barnkören Corallerna
Snöstorps kyrka 16.00 Konsert, se mer sid 8

Tisdag 18 oktober
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa

Torsdag 20 oktober
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 23 oktober 19 sö e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 16.00 Konsert 
MOZARTS REQUIEM. Se mer info sid 8

Måndag 24 oktober FN-dagen
Vallåskyrkan 18.30 Musikgudstjänst
Halmstad manskör och Underhållningsorkestern.
Körledare Birigt Nilsson Huss. Musiken/sångerna 
kommer att handla om fred och frihet.

Tisdag 25 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 26 oktober
Vallåskyrkan 17.00 Vardagsgudstjänst

Söndag 30 oktober 20sö e tref
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Mässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst

Tisdag 1 november
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa

Torsdag 3 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 5 november Alla helgons dag
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst
VIVA medverkar. 
Breareds kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Trönninge kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Mariakyrkan 18.00 Musikgudstjänst ”Trösterikt”
Maria kyrkokör. Körledare Jessica Agbrant

Söndag 6 november Sö e a helgons dag
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 14 och 16 Minnesgudstjänster 
Josefin Persson Björklund, sång. Marie Sättermon, 
violin. 
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 8 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 9 november
Breareds kyrka 17.00 Familjegudstjänst

Söndag 13 november Sö f Domsönd.
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Mässa

Tisdag 15 november
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa

Onsdag 16 november
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst
Barnkören Corallerna medverkar med sång. 
Efter gudstjänsten serveras spagetti och köttfärssås, 
10 kr/ pers. Anmälan till 035-17 97 43

Torsdag 17 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 20 november Domsöndagen
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Tisdag 22 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 27 november 1 sö i advent
Mariakyrkan 9.30 Högmässa Maria kyrkokör.
Breareds kyrka 10.00 Gudstjänst
Första adventskaffe i församlingshemmet efter gtj. 
Arr av Centerföreningen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Cappella Snöstorp, brassensemble
Eldsberga kyrka 11.00 Mässa
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 29 november
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa
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Andakter på äldreboende sker 
regelbundet:
Vallås äldreboende. Jämna 
veckor tisdagar kl 14.30. 
Norlandia, Fyllinge. Jämna 
veckor måndagar kl 14.00.

Foto: Anna-Lena Bengtsson   

Fredagen 4 november
Kyrkorna är öppna för samtal och en 
värmande kopp kaffe.
Eldsberga kyrka kl 13.00 - 18.00
Trönninge kyrka kl 13.00 - 18.00
Tönnersjö kyrka kl 13.00 - 17.00
Snöstorps kyrka kl 11.00 - 17.00
Breareds kyrka kl 10.00 - 17.00

  Allhelgonahelgen

5 och 6 november
Vid minnesgudstjänsterna i de olika 
kyrkorna är det ljuständning och 
namnuppläsning för de som avlidit 
sedan förra Allhelgona. 

Se sid 10 för aktuella platser och tider. 

Foto: Marcus Ibanez/IKON

Diakoni är ...
att stanna upp och

 lyssna när en gudstjänst-
besökare vill prata

Vilken relation vi har till klockarnas 
ringningar beror nog på. Många 
tycker om det, ringningen skänker 

en trygghet, något bestående i en värld där 
saker och ting blivit föränderligt. Andra 
störs av det. 

Ringningen i kyrkklockorna är från början 
en sed för att ge invånarna i församlingen 
information om att nu är det gudstjänst, eller 
att någon i församlingen avlidit. Klockorna 
har också använts vid fara som vid brand 
eller andra kriser för att uppmärksamma 
befolkningen på det som hänt, och att infor-
mation �nns att få i kyrkan. Idag har en del 
av dessa funktioner ersatts med ett så kallat 
VMA, viktigt meddelande till allmänheten 
som går ut via radio eller med att ”Hesa 
Fredrik” ljuder för att påkalla uppmärksam-
het eller en nyhets�ash i telefonen.  

Men vi ringer fortfarande innan och i 
samband med gudstjänster. Där �nns tra-
ditionen att ringa första gången en timme 
innan, och andra ringningen en halvtimme 
innan. Ett sätt att, i en tid när väldigt få hade 
egna klockor, påminna församlingen om att 
gudstjänst var på gång. Vi ringer också när 
en församlingsbo har avlidit, sk själaringning.  
En själaringning är som ett meddelande till 
församlingsborna att någon i församlingen 
avlidit. Den sker som regel närmaste vardag. 
De anhöriga får vara med i kyrkan vid själa-

ringningen och låta det få bli en värdefull del i sorgeprocessen. Kyrkorum-
met blir lite mindre främmande inför begravningen, du får tillfälle att 
tända ljus i ljusbäraren och kanske trä�a kyrkvaktmästaren en första gång. 

Klockans klang manar oss till bön och gemenskap. I Snöstorp ringer vi 
kl 8 på morgonen, den sk grötringningen. Den ringde för att tala om för de 
som arbetade ute på fälten att nu är det dags att bege sig hem till gården för 
att äta frukost. I Breareds kyrka ringer klockorna vid solnedgången, den 
sk solringningen. En �n tradition som markerar slutet på dagens arbete 
och att det efter ringningen råder vila och återhämtning. Likaså är det med 
Helgmålsringningen kl 18 på lördagskvällar. 
  /Anna-Maria Carlwe

Varför ringer det i klockorna?
En uppskattad och omdiskuterad företeelse är våra kyrkklockors ringningar. 
Varför gör de på detta viset? Varför ringer de hela tiden? 
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En av två kyrkklockor i 
Eldsberga kyrka



Jessica, vad är på gång?

Nu är det september och all barnverksamhet star-
tar igång igen efter sommaren. Det är många barn 
som söker sig till våra olika grupper i  Snöstorps 
församling, vilket vi pedagoger tycker är väldigt 
kul! 

Det � nns grupper för de � esta åldrar. Det börjar 
redan för de minsta på Kyrkans öppna förskola 
tillsammans med vårdnadshavare och/eller mor-
farföräldrar. Sen kan barnet fortsätta i de olika 
grupperna, utifrån vilken ålder det är i, ända upp 
till kon� rmationsgrupper och ungdomsgrupper.

Kyrkans öppna förskola är en mötesplats för dig som är t ex föräldraledig el-
ler passar dina barnbarn.  Här kan ni ”droppa in” som ni är, trä� a andra och 
kanske göra nya bekantskaper, ta en � ka samtidigt som barnen erbjuds lek och 
stimulans. Att trä� as och prata med andra i samma situation, och även trä� a 
oss pedagoger, tror jag, ibland kan kännas skönt. Jag tror också att kyrkans 
öppna förskola har en viktig roll när man går hemma med sina små barn. Att få 
känslan av att andra också känner, tänker och upplever det jag gör nu samt att 
t ex få lite ”peppande ord på vägen.” En liten pratstund med en pedagog i köket 
kan göra mycket. Och det är viktigt att vi tar en stund till dessa möten! 

Även när vi möter stressade, trötta föräldrar som hämtar sina barn efter våra 
grupptillfällen, är det viktigt att kanske se just den föräldern lite extra och ge 
ett leende, ett uppmuntrande ord eller en klapp på axeln. 

Också i mötet vi har med barnen i grupperna gäller det 
att vara engagerad och lyhörd. Vi trä� ar många barn 
som idag känner sig oroliga och stressade över skola, 
kompisar m m. Här har vi pedagoger ett stort ansvar att 
se varje barn och även här ta en stund till att lyssna om 
något barn vill prata. Alla dessa möten är viktiga och 
kanske avgörande för just det barnet eller den föräldern 
just den dagen!

All barnverksamhet hittar du på vår hemsida! 

Jessica Karlsson Tel: 035-17 97 34. E-post: jessica.a.karlsson@svenskakyrkan.se
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Församlingsbor som fyller 80 eller 85 år 
under 2022 har fått en inbjudan till en 
födelsedagsfest i Snöstorps försam-
lingsgård den 20 okt. Har du inte fått 
någon inbjudan? Hör av dig till oss! 

HÖSTTERMIN 2022
PÅ VÅR HEMSIDA HITTAR DU ALL VERKSAMHET!

Grattis! 
Födelsedag   

Grattis! 
Du som fyller 80 eller 85 år under 2022, inbjuds till en födelsedagsfest i Snöstorps församlingsgård.Torsdag 20 okt kl 14.00 - 16.00Vi bjuder på ka� ekalas med kakor, tårta och musikunder-hållning! Du får gärna ta med dig maka/make eller någon annan närstående. Välkommen!

Ringer du in din anmälan träffas vi säkrast under dessa tider: 26/9 - 14/10, mån, tis kl 10-11. Ons kl 13- 14. Anna Lindgren 035-17 97 64 / anna.m.lindgren@svenskakyrkan.seCarina Fendell 035-17 97 31 /carina.fendell@svenskakyrkan.seRose-Marie Kuchler 035-17 97 26 / rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se
Medarrangör: LIONS Club i Simlångsdalen

Anmälan
 senast den 

14/10
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Diakoni är ...
uppvaktning i samband 
med vissa födelsedagar 

Värdfamiljer sökes!
I samband med att Bratislavas Gosskör 
besöker Snöstorp söker vi värdfamiljer 
till pojkarna i kören. Du/Ni tar hand 
om två pojkar i två nätter från lördag 
kväll den 15/10 till måndag morgon 
den 17/10 med kvällsmat på lördagen, 
frukost på söndagen och frukost på 
måndagen. Om tiden är knapp på mån-
dagsmorgonen kan pojkarna lämnas på 
församlingsgården för frukost där.
Meddela ditt intresse på telefon 
035-17 97 28 eller skicka mail till 
goran.persson@svenskakyrkan.se

Appen Kyrkguiden hjälper dig 
hitta till Sveriges kyrkor. I kalendern 
fi nns aktuella gudstjänster, konserter 
och andra evenemang. Appen är gratis 
och fi nns för både iPhone och Android.

Foto: Alex Giacomini/IKON
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Foto: Johannes Frandsen/IKON

Diakoni är ...
samtalet vid mattan där 
barnen leker, eller vid 

bänken i köket.




