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Jag städar på mitt kontor inför 
att jag ska ha semester. Gräver 
mig ner i högarna, sorterar in i 

pärmar, slänger det som inte är aktuellt 
längre. Rensandet och funderandet 
gör något med mig. Jag tror att en 
liten storstädning gör gott. Inte bara 
på kontoret. Om det är något många 
är bra på så är det att samla på hög. 
Det kan vara bra att ha… Och visst 
är det så. Framtiden ska planeras och 
stakas ut. Men vi har mycket mer än 
vi behöver. Vilket också bekräftas av 
de som, när vi rensat hemma, tar emot 
kläder, möbler m m för second hand-
försäljning.

Jesus säger i Matteusevangliet 6:31-
34 Gör er därför inga bekymmer, 
fråga inte, Vad skall vi äta? Vad skall 
vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt 
sådant jagar hedningarna efter. Men 

Betraktelsen -Städa städa -

Städa, städa varje fredag och så varje jul, det tycker jag är kul …..  
sjunger Pippi Långstrump. Bamses farmor städar en gång om året oavsett 
om det behövs eller inte ....

er himmelske fader vet att ni behöver 
allt detta. Sök först hans rike och 
hans rättfärdighet, så skall ni få allt 
det andra också. Gör er därför inga 
bekymmer för morgondagen. 

Vardagsstressen tar så lätt överhand. 
Vi behöver ta Jesu ord på allvar och 
öva oss i att lyssna efter det viktiga. 
Alla är vi unika, och det som är 
viktigt för mig, kanske inte är det för 
dig. När jag städar hinner jag tänka 
efter, hinner landa i mitt viktiga. 
Mitt viktiga handlar om vikten av 
återhämtning. Regelbundet behöver 
vi ladda batterierna. Våra kyrkor är 
sådana tankställen. En tom kyrka 
eller en kyrka som fylls av musik och 
sång bär oss framåt, leder oss i bön. 
Gudstjänstens bön om förlåtelse gör 
det också möjligt för oss att städa i vårt 
inre. När/om livet inte blev som vi 

tänkte oss. När målen ställdes för högt 
och det blev mycket att ta hand om. 
Eller bara för att vi är människor. Gud 
lyssnar, Gud tar emot och Gud förlåter. 

Bön: Gud vi tackar dig för gemenskapen 
på livets väg, för tankar och erfarenheter 
som utbyts, för stilla leenden och 
klingande skratt, för måltidsgemenskap 
och för bönens samvaro. Tack för din 
närvaro i varje skimrande ögonblick. 
AMEN

/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
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Kontaktlista Kontaktlista Snöstorps församlingSnöstorps församling
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

 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
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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 Nylander  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 Margareta 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 nov 2020. Manusstopp: 11 okt 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen av Maj-Inger Sunesson i barnverksamheten våren 2020 
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
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Höstens verksamheter Barn och ungdom

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
Välkomna föräldrar, mor/farföräldrar 
och barn! Vi leker, fikar, pysslar och 
har en sångstund.
Eldsberga församlingshem, måndagar 
med tema kring rörelse, skapande och 
sångglädje kl 9.30-11.30. 
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 9.30-11.30. 
Ledare: Anna Lindgren

ROBIN HOODKLUBBEN
För dig som går i F-klass och uppåt.
Detta är en grupp där vi bl a leker, 
pysslar, bakar, grillar, sjunger och  
åker på läger.  
Eldsberga församlingshem, måndagar 
kl 14.00-16.30. Vi hämtar på  
Eldsbergaskolans fritids.
Ledare: Maj-Inger Sunesson  

RIDDARKLUBBEN
För dig som går i F-klass och uppåt 
och som gillar att göra saker med 
händerna och vara i naturen. T ex laga 
mat över öppen eld, surra, snickra, 
göra en fackla m m.   
Trönninge församlingshem.  
Tisdagar kl 13.15-16.30. Vi hämtar 
på Trönningeskolans fritids.  
Ledare: Maj-Inger Sunesson 

STEPS
För dig som går i F-klass och uppåt.
Här får du pyssla, spela teater och 
spexa, sjunga och dansa.  
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 13.15-16.30.
Vi hämtar på Trönningeskolans fritids.
Ledare: Maj-Inger Sunesson 

SALT
För elever i årskurs 5 och uppåt. 
Detta är en grupp för dig som är tjej 
och vill träffa nya och gamla kom-
pisar, snacka och göra roliga saker 
tillsammans. Ibland åker vi på läger. 
Trönninge församlingshem, 
torsdagar kl 14.30-16.30
Ledare: Maj-Inger Sunesson och  
Anna Lindgren

UNGDOMSGRUPP, UG
Från åk 9 och uppåt.
Hit kan man komma med sina frågor 
och sina tvivel, sitt skratt och mycket 
mer. Vi fikar, sjunger, åker på läger, 
skrattar, ber, diskuterar, leker ...
Trönninge församlingshem, söndagar  
kl 18.00 till ca 20.30 
Ledare: Maj-Inger Sunesson  

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA 
Öppen verksamhet för förskolebarn 
tillsammans med föräldrar eller far-, 
morföräldrar. Även äldre syskon är 
välkomna!  
Måndagar mellan kl 14.00-16.00 
Torsdagar mellan kl 9.30-11.30.
Ingen föranmälan krävs, kom som du 
är med Ditt/Dina barn! Vi sjunger, 
leker och pysslar. Kostnad 20 kr för 
vuxen, gratis för barn. Jessica  
Nylander har småbarnsrytmik med  
oss 2 ggr/månad.
Ledare: Jan Grundström, Mia Kriz 

MIRAKELKLUBBEN 
För dig som går i trean och uppåt.
Tisdagar kl 14.00-16.30 i Maria- 
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på läger m m. 
Ledare: Jan Grundström, Mia Kriz

KYRKANS FRITIDS
För dig som går i förskoleklass, ettan 
eller tvåan.
Onsdagar kl 13.00-16.00 i Maria-
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på utflykter m m. 
Ledare: Jan Grundström, Mia Kriz

KÖR-FRITIDS (START 3/9)
För dig som går i årskurs 1-2 och 
sjunger i kören i Mariakyrkan. 
Torsdagar kl 13.00-16.15, (kör kl 
14.30-15.15).  
Vi pysslar, leker m m. 
Ledare: Jan Grundström , Mia Kriz

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA 
Öppen verksamhet för barn 0-5 år med 
föräldrar. Även äldre syskon är välkomna! 
Vi leker, fikar, sjunger och umgås. 
Måndagar och onsdagar kl 9.30-11.30 
Ledare: Ida Landin och Hayat Alkass

ÄNGLARNA  
För barn i årskurs 2. Vi hämtar och lämnar 
barnen på skolan. Pyssel, teman och 
utflykter.  
Måndagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin och Hayat Alkass. 

STJÄRNKLUBBEN 
Årskurs F-1. Här leker vi mycket utomhus, 
pysslar och har ett fast tema varje termin 
och åker/går på en del utflykter.  
Tisdagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin och Hayat Alkass 

HIMLAVÄSEN 
För elever i årskurs 3-4. Här får du pyssla, 
sjunga, fika och umgås.  
Onsdagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin och Hayat Alkass

BABYRYTMIK 
Torsdagar kl 9.15-11.30 
Ledare: Ida Landin och Ann Möllerström

UNGDOMSVÄSEN  
För barn i åk 5-6 
Torsdagar 14:10-16:10 
Ledare: Ida Landin och Hayat Alkass

KYRKANS UNGDOM  
För ungdomar från åk 8 och uppåt. 
Onsdagar kl 18.30-21.00 
Ev annan plats.  
Ledare: Martin Bengtsson och Ida Landin

Vi följer FHMs rekommendationer för barn och ungdomar.  
Höstterminen startar v. 35. 

Fotnot: En terminsavgift om 200 kr uttages i skolbarnsverksamheterna. Går man vid två tillfällen blir det 400 kr osv. Mellanmål ingår vid varje tillfälle. 
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Höstens verksamheter Barn och ungdom

KLUBBARNA
Vi arbetar med olika utmaningar, pysslar, 
sjunger och åker på läger. Varje träff 
avslutas med bön och andakt. Läger och 
disco en gång per år.  
Ledare: Linda Svensson, Lena Andersson 
TISDAGSKLUBBEN F-åk 3 
tisdagar kl 14.00-16.30  
(Ledare hämtar barnen vid cykelstället 
på Vallåsskolan kl 13.45)
ONSDAGSKLUBBEN  åk F-3 
onsdagar kl 14.00-16.30  
(Ledare hämtar barnen vid cykelstället 
på Vallåsskolan kl 13.45)
TORSDAGSKLUBBEN från åk 4  
torsdagar kl 14.00-16.30

UNGDOMSGRUPPEN UG fr åk 6
Vi träffas onsdagar 17.00-19.00 i 
barnlokalerna. Kvällsfika, pyssel, andakt 
blandat med massa snack och skratt. 
Läger anordnas en gång per år. 
Ledare: Linda Svensson, Lena Andersson

MAMMAGRUPPEN
För dig som tycker om att pyssla, prata 
med andra vuxna och fika. Vi träffas två 
gånger i månaden onsdagar kl 17.30 
-20.30 i kyrkans konfirmandsal på 
markplan. Varje träff avslutas med en 
kort andakt i kyrkan. Kontakta Ida om 
du vill vara med. Datumen bestämmer vi 
tillsammans. 
Ledare: Ida Landin 17 97 53

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
För barn 0-5 år med föräldrar. Även 
äldre syskon är välkomna! 
Fredagar kl 9.30-11.30.
Gemensam frukost, fri lek och pyssel. 
Kostnad 20 kr för vuxen (barn gratis). 
Ledare: Linda Svensson

KYRKIS
För barn i åldrarna 3-6 år
Måndagar och torsdagar kl 8.30-11.00. 
Vi har en tydlig kristen profil och 
arbetar temainriktat. Vi sjunger, har 
skapande aktiviteter och mycket ute-
vistelse. Varje gång har vi fruktstund. 
Verksamheten är gratis. 
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

KYRKANS UNGDOM
För ungdomar från åk 8 och uppåt.
Tisdagar kl 19.00-21.30
Ledare: Ola Marmvik och  
Fernanda Nilsson
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Caroline Bengtsson 035-17 97 27 
caroline.bengtsson@svenskakyrkan.se

Jessica Karlsson 17 97 27 
jessica.a.karlsson@svenskakyrkan.se

Hayat Alkass 035-17 97 54 
hayat.alkass@svenskakyrkan.se

Ida Landin 17 97 54 
ida.landin@svenskakyrkan.se 

Martin Bengtsson 17 97 62 
martin.bengtsson@svenskakyrkan.se

Jan Grundström 17 97 43  
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se

Maria Kriz 17 97 44 
maria.kriz@svenskakyrkan.se

Lena Andersson 17 97 34 
lena.ka.andersson@svenskakyrkan.se

Linda Svensson 17 97 34 
linda.m.svensson@svenskakyrkan.se

Maj-Inger Sunesson 17 97 63 
maj-inger.sunesson@svenskakyrkan.se

Nils Gunnar Juelsson 17 97 51  
nils.juelsson@svenskakyrkan.se

Ola Marmvik 17 97 33 
ola.marmvik@svenskakyrkan.se

Kontakter i barn- och  
ungdomsverksamheten 

Foto: Alex Giacomini/IKON

RIDDARKLUBBEN 
För barn i åk 2-3 
Onsdagar och torsdagar kl 14.00-
16.30. 
I Riddarklubben kämpar man om  
medaljer; klokhet, styrka, kärlek, prick-
säkerhet, godhet och mod. När man har 
mottagit dessa sex medaljer kommer 
man att bli dubbad till Riddare/Lady.
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

AGENTERNA
För barn i åk F - 1
Måndag kl 13.30- 15.30
Tisdag kl 13.30-15.30
Vi hämtar och lämnar på fritids.
Barnen får lösa olika uppdrag. 
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

KYRKANS ÖPPNA FÖRSKOLA
För barn i åldrarna 0-6 år med föräld-
rar. Även äldre syskon är välkomna! 
Vi träffas på onsdagar och fredagar 
mellan kl 9.00-11.00. Varje gång fikar 
vi tillsammans (20 kr/vuxen). 
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson 

P.G PrästgårdsGänget
För barn i åk 4 och 5.  
Måndagar kl 15.30 -17.30.
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson

TEENS 
Torsdagar kl 17.00-19.00.  
För åk 6-8. 
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson

Fo
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Höstens verksamheterHöstens verksamheter  Körer Körer 

Maria Kyrkokör  
Blandad kör. Övar torsdagar 19.00-
21.00.

Corallerna, årskurs 1-2 
Övar torsd 14.30-15.15. Start v 36

Blessing är för årskurs 3-5. 
Blessing övar torsd 15.30-16.15  
Start v 36

Kontakt: Jessica Nylander, 17 97 42 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

Mariakyrkan

Kyrkokören  
Övar torsdagar 19.30-21.30. 

Minikören  
Minikören är för dig som är 6-9 år och 
träffas i församlingshemmet. Vi hämtar 
och lämnar på fritids. Vi övar onsdagar kl 
12.45. Start v 36 

Himlakören är för dig som är 10 år och 
äldre. Vi träffas i församlingshemmet 
onsdagar kl 14.45. Start v 36 

Kontakt: Ann Möllerström, 17 97 52 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Breared Snöstorp
Ungdomskören Confetti, årskurs 6-9 
Övar tisd. kl 16.30-17.30 Start v 36

DoReMi-kören, årskurs 1-2 
Övar onsd. kl 14.30-15.15 Start v 36

Delight, årskurs 3-5  
Övar onsd. kl 15.30-16.15. Start v 36

Kontakt: Jessica Nylander, 17 97 42 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

VIVA Ladies 19-35 år 
Övar onsdagar kl 18.00-19.30

Cappella Snöstorp Blandad kör.  
Övar torsdagar kl 19.00-21.15

Kontakt: Göran Persson, 17 97 28 
goran.persson@svenskakyrkan.se 

Studie- och samtalsgrupperStudie- och samtalsgrupper

Studiegrupper i Eldsbergabygden kl 18.00
2 sept, Eldsberga förs. hem. 16 sept, Trönninge förs. hem. 
Tema: Kvinnor i bibeln (två första tillfällena) 
30 sept, Eldsberga förs hem. 14 okt, Trönninge förs hem.  
Tema: Meddelas i predikoturerna
Ledare Claes Vetterlein

Kristen djupmeditation kl 18.00 och samtalsgrupp, Snöstorps  
prästgård, kl 18.45 
Jämna onsdagar med start 16 september 
(Samtalsgrupp om Frälsarkransen, hålls efter meditationen) 
Ledare Jonas Kennerö

Bibelstudium Mariakyrkan kl 12.45 (11.45 Middagsbön 12.00 
Sopplunch) Nytt för höstterminen! Bibelstudierna hålls  
varannan onsdag efter soppluncherna med start onsdagen  
9 september. Ledare Allan Svensson

Samtalsgrupp Breareds församlingshem kl 10.00 
Varannan torsdag. Start meddelas i predikoturerna 
Vi talar om texter ur Tradition och liv, Träsnitt och 
tvärsnitt ur bibeln m fl. 
Ledare Carina Fendell

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  

Eldsbergabygden
Kyrkokören i Eldsberga
Vuxen
Övar torsdagar kl 19.00-20.45 
i Eldsberga församlingshem.

Sångfåglarna
Barnkör
Övar torsdagar kl 15.15-16.00 i 
Eldsbergaskolans musiksal. Info om 
uppstart, se hemsidan. 
Går du på fritids blir du hämtad  
och lämnad där.

Kontakt: Jasmine Arnesson, 17 97 67 
jasmine.arnesson@svenskakyrkan.se

Körstart för vuxenkörerna höstterminen 2020 kommer att skjutas fram p g a Corona.  
Vänligen se vår hemsida som uppdateras kontinuerligt. 

Foto: Johanens Frandsen/IKON
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Tak över huvudet, mat på bordet, en varm dusch och en säng att 
sova i. Det de flesta av oss tar för givet ...

UG+ gör skillnad på nattcaféet

Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem kl 14-16 
22 sept, 20 okt, 17 nov 

Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem  
kl 9.30-11.30 . 10 sept, 24 sept, 8 okt, 22 okt,  
5 nov, 19 nov

BaraVara-café Eldsberga förs. hem kl 14-16  
1 sept, 8 sept, 29 sept, 6 okt, 27 okt, 3 nov, 24 nov

Julstuga m pyssel 26 nov, Trönninge förs. hem
Anm. till ovanstående mötesplatser till diakon  
Anna Lindgren, 035-17 97 64

Andrum Breareds kyrka kl 19.00  
En stund med orgelmusik. 22 sept, 27 okt, 17 nov

MåBra-dagar Snöstorps församlingsgård 
3 okt kl 14.00, 7 okt kl 19.00, 12 okt kl 19.00  
Entré/endast förköp: 035-17 97 03/00

Snöstorpsträffen  
Snöstorps förs. gård kl 14-16 
28 sept, 26 okt, 23 nov  
Anm. till värdinna Anneli Moberg  
035-17 97 29

Vallåsträffen Vallåskyrkan kl 14-16.  
2 sept, 30 sept, 28 okt, 25 nov 

Vallås kyrkl syförenings Julaktion 21 nov kl 14.00  
Anm. till diakoniass. Carina Fendell 035-17 97 31 eller 
värdinna Mona Andréasson 035-17 97 35

Mariaträffen Mariakyrkan 14-16 
16 sept, 14 okt, 11 nov  
Anm. till diakoniass. Maria Andersson 035-17 97 41 
eller värdinna Ban Shamun 035-17 97 46

Sticka & Skicka Mariakyrkan kl 14-16.  
Varannan måndag med start 14 sept.  
Anm. till diakoniass. Maria Andersson 035-17 97 41

Det är en vanlig tisdag. Josefine 
kommer från universitetet i 
Lund, Erica kommer direkt 

från jobbet i köket, Michelle kommer 
cyklande från jobbet på förskolan, 
Mirna pausar i pluggandet, Marcus 
och Majsan är också där. Vi träffas kl 
19.00 utanför Nattcaféet för hemlösa, 
Söderlingsvägen 6 i Halmstad. Det är vi 
som är kvällens volontärer.

Vi delar upp oss på de olika stationerna. 
Två personer börjar förbereda kvällens 
måltid, det blir pasta med kycklingröra, 
två tar tvätten och byter sängkläder och 
två av oss tar hand om incheckning av 

gäster 
och 
gra-

tisaffären. När klockan närmar sig 
kvart i åtta samlas vi i personalrummet 
tillsammans med kvällens anställda 
personal. Vi ber för oss som är där, 
att de hemlösa ska få sova gott och att 
kvällen blir lugn.

Klockan 20 öppnas dörren för de 
hemlösa som stått utanför och köat för 
att få en sängplats. De kommer först till 
incheckningen där de lämnar in sina få 
ägodelar, skriver in sig, kanske tar en 
dusch och får rena underkläder, en ny 
tröja eller bara hela och rena strumpor 
från gratisaffären.
Sen går de vidare till köket där de blir 
serverade en varm måltid. Maten de 
äter skänks från butiker och restau-
ranger i stan. Denna kväll fick de även 
nybakta goda kakor som Erica och 

Michelle gjorde. Kvällen fortsätter, vi 
viker lakan, tar hand om 
disken och pratar med 
gästerna.

När vi pratar med de 
hemlösa märker vi snabbt 
att alla har olika bakgrun-
der och anledningar till 
varför de hamnat där de är 
idag. Någon hamnade fel 
redan som ung, en annan 

blev av med 
jobbet och 
kunde inte 
betala hyran längre. 
Vem som helst kan bli hemlös. Det kan 
vara din granne, en gammal lärare, nå-
gon du går förbi på Maxi när du handlar, 
eller till och med du själv.
Detta är en av anledningarna till varför 
vi spenderar vår lediga tid några gånger 
per termin på nattcaféet. ”Kyrkan” är 
inte bara en byggnad och det kan vi 
alla behöva bli påminda om ibland. Vi 
vill hjälpa andra så gott vi kan, en dag 
kanske vi behöver den hjälpen. ”Allt vad 
ni vill att människorna skall göra för er, det 
skall ni också göra för dem” Matt 7:12

UG+ är en grupp för unga vuxna. Grup-
pen kom till genom ett initiativ av Maj-
Inger Sunesson när de äldre ungdomar-
na tyckte att de var för gamla för den 
vanliga ungdomsgruppen. Tillsammans 
planerar vi vad vi vill göra då vi ses. Vi 
träffas så ofta vi kan, men ibland är det 
svårt att få tiden att räcka till eftersom 
vi jobbar olika tider. Men de gånger vi 
träffas är guld värda, vi får fördjupas i 
vår tro, prata ut och skratta så vi får ont 
i magen!

Text och bild av UG +

ANMÄL ER GÄRNA 
FÖR ATT SÄKERT FÅ 
PLATS. BEGRÄNSAT 

ANTAL I CORONATID.
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Vi kommer t ex att ta upp anmäl-
ningar inför vissa av våra var-
dagsverksamheter, gudstjänster 

är det fritt att komma till. Dock måste 
vi förhålla oss till de lagar och restrik-
tioner som finns. Vi tror att ni har för-
ståelse för och respekterar detta. Det 
innebär också att den verksamhet som 
marknadsförs här kanske inte blir av, 
eller på ett annat sätt än vi tänkte från 
början. Någon kanske undrar, varför 
trycka upp ett församlingsblad då?  
Vi vill ändå skicka ut en hälsning till 
er, våra församlingsbor, där vi talar om 
att ni är viktiga och att vi finns kvar, 
kontinuitet är viktigt. Varje söndag 
firar vi gudstjänst i våra kyrkor oavsett 
om vi är många eller få på plats, kyr-
kans klockor ringer till gudstjänst som 
de gjort i flera hundra år.

Under hösten och vintern samlar vi 
många till gudstjänster, jag tänker på 
minnesgudstjänsterna vid allhelgona 
tid, jag tänker på 1:a advent, lucia och 
julens alla gudstjänster och konserter. 
Som läget är idag, ser jag det som i 
princip omöjligt att fira advent och jul 
som vi är vana vid. Vi kommer ta en 
rejäl funderare kring hur vi kan göra 
det så bra som möjligt.  När det gäller 
allhelgonahelgens viktiga minnes-
gudstjänster kommer det sannolikt bli 
flera stycken. De som mist en anhörig 

Händer i församlingen

Foto: A-L Bengtssonunder året får som vanligt en personlig 
inbjudan, där all nödvändig och aktuell 
information finns. 

Det minskade besöksantalet i våra 
kyrkor, just nu, gör att kollekterna 
minskar. Många av de organisationer 
som vi stödjer med kollekter saknar 
nu en inkomst, som kan göra att det 
blir svårt att bedriva dess viktiga 
verksamhet. Jag vill här bara påminna 
om att inte glömma dem. Om du inte 
kan komma till kyrkan, går det alltid 
att swisha till kyrkans nummer och 
då skänka pengar till det aktuella kol-
lektändamålet. Du kan också skänka 
direkt till den organisation som just du 
värnar om. 

En annan möjlighet är att titta in på 
Vävstugans loppis, vid prästgården i 
Snöstorp. Det är öppet helgfria lörda-
gar kl 10-14. Alla intäkter från försälj-
ningen går till välgörande ändamål, 
arbetet görs helt ideellt.

Var uppmärksamma på våra informa-
tionskanaler. Predikoturer, hemsida 
och sociala medier. Där får ni tillgång 
till aktuell information, t ex var kol-
lekten ska gå.

Med önskan om en fin sensommar och 
höst. /Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe

Andakt                                Mariaträffen 
Sticka&SkickaBesökNÄRVARO Barn-
körAndrum Diakoni Babyrytmik Pil-
grimsvandring KONSERTER Mötesplatser 
Läger Julspel BibelstudiumEldsberga-
träffen ÖPPENHETSnöstorps- 
träffen Meditation och samtalsgrupper 
KyrkokörerLeva vidare-gruppHOPP Sopp-
lunch Själavård Stöd Påskspel Mötesplat-
ser Nattvard Vallåsträffen  

Andakt                                Mariaträffen 
Sticka&SkickaBesökNÄRVARO Barn-
körAndrum Diakoni Babyrytmik Pil-
grimsvandring KONSERTER Mötesplatser 
Läger Julspel BibelstudiumEldsberga-
träffen ÖPPENHETSnöstorps- 
träffen Meditation och samtalsgrupper 
KyrkokörerLeva vidare-gruppHOPP Sopp-
lunch Själavård Stöd Påskspel Mötesplat-
ser Nattvard Vallåsträffen  

Tänk så mycket vi inte vet om framtiden. Ändå måste vi planera för 
den. Just nu tänker vi oss att så smått starta upp verksamhet igen. 

Höstens pilgrimsvandringar  
arrangeras av Halmstads pil-
grimsråd i samarbete med  
Halmstads och Snöstorps för-
samlingar.

Vandring ca 1,5 timme. Därefter fika, 
samtal och andakt. Vi slutar ca 20.30. 
Medtag egen fika. 

Vi är ute hela tiden och samlas kl 18.00  
följande måndagar: 
21 sept Sjömanskyrkan 
19 okt Kärlekens kyrka 
16 nov Mariakyrkan, Fyllinge  
21 dec Tönnersjö kyrka

Kontakt/info, Halmstads församling: 
Elisabet Kling, diakon 035-282 21 07 
Susanne Franzén, diakon 035-282 21 36Foto: Johannes Frandsen/IKON



8

Mitt i denna mörka coronatid 
har vi fått hitta andra sätt att 
mötas. Det har tydligt märkts 

hur viktigt det är för människan med 
samvaro och närvaro. Kanske har 
Svenska kyrkans värdeord aldrig varit 
tydligare än nu: närvaro, öppenhet 
och hopp. Så viktigt det är för männ-
iskor att kunna dela skratt, upplevelser 
och sorg med andra. 

Istället för samtalsmottagning har de 
själavårdande samtalen förts på telefon 
eller vid promenader utomhus alter-
nativt på en bänk på kyrkogårar eller 
i parker. Äldreboenden har fått besök 
av körer vid några tillfällen trots att 
inte körövningar kunnat äga rum som 
vanligt. Körmedlemmar har i vissa fall 
övat i sina stämmor, eller fått sjunga på 
distans och ses i digitala rum. 

Diakon, diakoniassistenter och andra 
anställda har handlat mat och medi-
ciner åt församlingsbor som tillhör  
olika riskgrupper. Sommarcaféer har 
kunnat genomföras vid bra väder, då 
vi riktat om alla sådana stunder till att 
enbart hållas utomhus. 

Det har varit tipspromenader både 
i Trönninge och i Snöstorp. Ute vid 
cykelbanan i Snöstorp, har personal 
bjudit förbipasserande på både kaffe, 
kakor, isglass och små pratstunder.

Vi ställer om

Några gånger har det arrangerats 
frälsarkransvandringar på Snöstorps 
kyrkogård. Mindre pilgrimsvand-
ringar på olika platser i församlingen 
har arrangerats av ideella medarbetare. 
Ett uppskattat inslag i sommarens 
grönska!

Dop, vigslar, begravningar har 
genomförts, tillika gudstjänster och 
veckomässor, men med begränsningar 
med max antal besökare. Frilufts-
gudstjänsterna som har firats har varit 
väldigt uppskattade. Det har även getts 
möjlighet till digitala kortare andakter 
lokalt från våra kyrkor i församlingen. 
Dessa små filmer finns bl a på vår 
hemsida. 

Konfirmationerna har kunnat 
genomföras, fast i mindre grupper. 
Läger, draman/framförande fick dock 
planeras om för att ta hänsyn till ev 
smittorisk.

Församlingsvärdinnorna som inte har 
haft så många minnesstunder eller 
några soppluncher, har hjälpt till med 
vårplanteringar och andra sysslor på 
kyrkogårdarna, då de inte bakat kakor 
till alla sommarcaféerna förstås. 

Var rädda om varandra. Håll avstånd 
men var närvarande! Ring dina nära och 
kära ofta. Vi hittar andra sätt att mötas. 
Vi ställer inte in. Vi ställer om. 

Visst har vi fått ställa in en del under våren och  
sommaren, men framför allt har vi fått ställa om. 
Här är en liten tillbakablick från vårterminen. 

Stellan Bengtsson håller upp gardinsnöret så att det inte kommer med på filmen 
när Ann Möllerström spelar i Esmareds kapell. 
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Foto: Johannes Frandsen/Ikon
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Tisdag 1 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 3 september 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 6 september 13 sönd e tref
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Konserten Jesus Christ Superstar flyttas till  
28 mars 2021. Se sid 12
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 8 september 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 9 september
Trönninge förs. hem 17.00 Messy Church

Torsdag 10 september
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 12 september 
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Söndag 13 september 14 sönd e tref
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa

Tisdag 15 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 16 september
Mariakyrkan 17.30 AfterWork-gudstjänst 
Snöstorps förs. gård 17.00 Messy Church

Torsdag 17 september
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 20 september 15 sönd e tref
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 22 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 

Torsdag 24 september 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 26 september 
Trönninge kyrka konfirmationer

Söndag 27 september 16 sönd e tref
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst med  
organisationen Open Doors
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 29 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 

Torsdag 1 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 4 oktober Den helige Mikaels dag
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Gullbrannagården 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
med Gullbranna frikyrkoförsamling
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 6 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 7 oktober
Trönninge församlingshem 17.00 Messy Church 

Torsdag 8 oktober
Vallåskyrkan 18 Vardagsgudstjänst
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 11 oktober Tacksägelsedagen
Tönnersjö kyrka 10.00 Hembygdsgudstjänst 
Gudstjänst tillsammans med Eldsbergabygdens 
hembygdsförening
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 13 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 15 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 18 oktober 19 sönd e tref
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 20 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 21 oktober
Snöstorps kyrka AfterWork-gudstjänst 

Torsdag 22 oktober
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 25 oktober 19 sönd e tref 
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 27 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 29 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

*Lördag 31 oktober  Alla helgons dag
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka Minnesgudstjänst/er
Trönninge kyrka Minnesgudstjänst/er
Mariakyrkan 18.00 Taizémässa

*Söndag 1 november Sö e alla helgons d.
Snöstorps kyrka Minnesgudstjänst/er
Eldsberga kyrka 16.00 Musik till tröst
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 3 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 4 november 
Vallåskyrkan 16.30 Vardagsgudstjänst
Trönninge förs. hem 17.00 Messy Church 

Torsdag 5 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 8 november 22 sönd e tref
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Gemensam högmässa för det 
södra området
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 10 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 11 november
Breareds kyrka 17.30 Vardagsgudstjänst 
Mariakyrkan 17.30 AfterWork-gudstjänst

Gudstjänster i kyrkorna 
Att fira gudstjänst betyder mycket för många. Den senaste tiden har vi tvingats till begränsingar, 
även när det gäller kyrkobesök. Vi har fått lära oss att förändringar kan komma med kort varsel.  
Ta del av färsk information på vår hemsida, våra anslagstavlor och predikoturerna i Hallandsposten.
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Torsdag 12 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 15 november Sö f domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 16.00 Eventuellt konsert, beror på 
om Coronaläget förbättras.
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Tisdag 17 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 19 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 22 november Domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmared kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa

Tisdag 24 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 26 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 29 november 1 sö i advent
Breareds kyrka 10.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Fredagen 30 oktober 
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
31 oktober och 1 november 
Vid minnesgudstjänsterna i de olika 
kyrkorna är det ljuständning och 
namnuppläsning för de som avlidit 
sedan förra Allhelgona. 

*Se våra info-kanler då det kan bli 
förändringar med kort varsel. Ev blir 
det fler gtj för att möjliggöra större 
avstånd i kyrkan. Inbjudningar skickas 
till de anhöriga där aktuell tid framgår.

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

Detta är Messy Church: 
Inledande måltid. Därefter 
skapande aktivitet på dagens 
tema.  Avslutas med en andakt.

INFO

Foto: Marcus Ibanez/IKON



Söndagen den 19 september 2021 
är det val i Svenska kyrkan. Förra 
gången, 2017, ställde nästan 30 000 
personer upp som kandidater och  
23 000 valdes till minst ett uppdrag.
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska 
kyrkan är en demokratisk folkkyrka. 
Svenska kyrkan är beroende av männis-
kors 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 kyrko- 
valet 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! 

Här får du veta   
hur du gör för att 
ställa upp i kyrkovalet:  
svenskakyrkan.se/ 
kyrkoval/stall-upp
eller ring 035-17 97 06

Carina! Vad är på gång?Carina! Vad är på gång?

Snöstorp varannan torsdag kl 11.30  
Inledande lunchmusik i kyrkan. Start 10 sept. 
Anmälan 035-17 97 29/00

Vallåskyrkan kl 11.45  
Varje helgfri måndag med start 31 aug. Anmälan 035-17 97 35/31 

Breareds församlingshem kl 11.45  
Varje torsdag med start 3 sept. Anmälan 035-17 97 54/31 

Mariakyrkan kl 11.45 
Varannan onsdag med start 9 sept. Anmälan 035-17 97 46/41

Eldsberga församlingshem kl 11.45  
Torsdagar 17 sept, 15 okt, 12 nov. Anmälan 035-17 97 65/64

Trönninge församlingshem kl 11.45  
Torsdagar 3 sept, 1 okt, 29 okt, 26 nov. Anmälan 035-17 97 65/64

Välkomna till höstens luncher. Vi sitter glest och 
följer noga FHM rekommendationer. 

Luncher i gemenskapLuncher i gemenskap

Denna vår och sommar har vi inom diako-
nin fått mötas på andra sätt i kyrkan än vi är 
vana vid. Vi har fått tänka till hur vi kan vara 
tillsammans på ett säkert sätt. Vi kan nog hålla 
med om att vi inte kommer glömma denna 
tid. Den har påverkat och påverkar oss alla på 
olika vis och än är det inte över. 
 Vi har haft våra vardagliga möten, våra 
samtal utomhus, utanför kyrkan vid fint väder. 
Samtalen måste finnas där men på annat sätt. 
Inom kyrkan har vi alltid tid och rum för 
stillhet i avskildhet. Där är det ingen skillnad 
för tiden innan pandemin. Under våren och 
sommaren har vi haft kyrksalen öppen för 
ljuständning och bön.   
 I sommar har vi kunnat ha våra sommarcaféer som vi planerade, det är 
vi extra glada för. Vi ser ett stort behov att få gå hemifrån en stund och få 
träffa andra människor över en enkel fika. 

Med tillförsikt börjar vi nu planera för verksamheten i höst utifrån 
samhällets restriktioner och rekommendationer. Vi hoppas att vi kommer 
kunna få träffas under säkra former i kyrkan och även utanför i höst och 
vinter. Även här blir det annorlunda då vi inte kan fastställa våra program 
eftersom vi vet att förutsättningarna kan förändras snabbt.                                                                                        
Glöm inte att ni gärna får ringa oss inom diakonin, vi finns där för er.  
Vi samtalar om allt mellan himmel och jord.
...........................................................................................................................................  
Carina Fendell, tel: 035-17 97 31, e-post: carina.fendell@svenskakyrkan.se

 

 
JESUS CHRIST

KONSERTEN KONSERTEN FLYTTAS TILL FLYTTAS TILL 

28 MARS 2021 kl 15 & 18
28 MARS 2021 kl 15 & 18

Köpta biljetter gäller till detta nya datum och 
klockslag. Vill du i stället ha pengarna tillbaka, 
kom till Snöstorps församlingsgård (kontorstid). 
Endast kontant återbetalning.  

Du är viktig! Vi tror att du är speciell och att du har 
egenskaper som behövs i vår församling!  
I årets första nummer skrev vi om kommande informationsträffar för 
alla som vill hjälpa till ideellt. Men denna vår har ju varit annorlunda och 
nya datum planeras. Håll utkik i våra olika informationskanaler. 
INFO: Martin Bengtsson, 035-17 97 62, martin.bengtsson@svenskakyrkan.se

Foto: A-L Bengtsson

 


