
1

SAMHÄLLSINFORMATION - UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

Nr 3 * 2021

1 sept-30 nov
Årgång 10

 

– en hälsning från Snöstorps församling
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gar inte ta risken att förvalta det vi fått 
ansvar för. Precis som idrottsmännen 
lägger ner många timmar på träning för 
att förvalta sin talang, behöver vi också 
träna på och underhålla vår talang.

En fungerande gemenskap bygger på att 
alla drar sitt strå till stacken. Där kärlek, 
omtanke, respekt och generositet är 
ledord. Vi behöver också fundera på hur 
vi ser på ägande. Vem har rätt till jorden 
som vi lever på? Klimatförändringarna 
påverkar oss. Människan � ck uppdraget 
att förvalta skapelsen. Hur det gått med 
det förvaltarskapet ser vi följderna av 
nu. Kanske är det dags att tolka skapel-
seberättelsen på nytt. Guds uppmaning: 
Var fruktsamma och föröka er, uppfyll 
jorden och lägg den under er. Har tol-
kats som att vi ska ska� a många barn 
och göra vad vi vill med jorden, den 
tolkningen får åtminstone jag svårt att 
stå för nu. Hur undviker vi överbefolk-
ning och utrotande av resurser? Vi be-
höver träna upp vår förmåga att tänka 
nytt, och undersöka naturens lagar på 
nytt. 

Betraktelse Din talang behövs

Gud kallar varje människa utan un-
dantag till liv och frihet. In i en till-
litsfull vänskap som förenar oss med 
varandra och hela skapelsen. Att svara 
an på en sådan kallelse är att bejaka de 
gåvor Gud har gett oss. Det är att öva 
sig i ett gott förvaltarskap.

Martin Luther lär ha sagt att allt som 
vi äger som vi inte använder för att 
tjäna vår nästa är stöld. Vi har fått allt 
från Gud, men vi har fått det för att vi 
ska använda det till att tjäna andra. Att 
hålla det man har och kan göra för sig 
själv är då att stjäla från Gud. När vi 
tänker ”Nej, jag kan inte, jag vågar inte, 
det går aldrig”  så kanske vi berövar 
människor runtomkring oss något 
viktigt?

De talanger, gåvor och möjligheter vi 
fått behövs inte för att jag ska skryta 
med dem utan för att andra behöver få 
del av dem.
/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
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Kontaktlista Snöstorps församling

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

Följ oss i sociala medier!
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Snöstorp
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02
Präst Jonas Kennerö  17 97 60
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 Lina Wijk Furali  17 97 52
Förs. värdinna Hayat Alkass 17 97 54

Fyllinge
Präst Allan Svensson  17 97 40
Diakon Anna Lindgren 17 97 64
Kyrkomusiker Jessica Agbrant  17 97 42
Förs. värdinna Ban Shamun  17 97 46

Eldsbergabygden
Präst Claes Vetterlein  17 97 66
Präst Allan Svensson  17 97 40
Diakon Anna Lindgren 17 97 64 
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65
Kyrkomusiker Lina Wijk Furali  17 97 52 
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 Göran Göransson  070-171 96 90
E-post: goran.goransson@svenskakyrkan.se

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år 
och distribueras till alla hushåll i församlingen. Nästa blad beräknas utkomma kring 
den 17 nov 2021. Manusstopp: 11 okt 2021. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafi sk form: Anna-Lena Bengtsson

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

Den ena snabbare, starkare eller 
smidigare än den andra bero-
ende på vilken idrott som utövas. 

Det är ytterst få förunnat att få tävla på 
den nivån. 

Men talang är inte bara att bli duktig i en 
idrott. Alla bär vi på någon talang. Vilken 
har du? Vad är du bra på? Vår blygsam-
het och kanske jantelagen, gör att vi ofta 
har svårt att prata om det. Jag tycker nog 
ändå att det är viktigt hur vi förvaltar det 
vi får med oss. 

Jesus berättar en liknelse där tre tjänare 
får i uppdrag att förvalta olika summor. 
En får 5 talenter, en får 2 talenter och 
den siste får en talent. De första två 
lyckas fördubbla sitt innehav, medan den 
siste gräver ner sin för att han är rädd att 
förlora det han fått. Jesus hyllar de första 
två men blir arg på den siste för att han 
slarvat med det som anförtrotts honom.

Många är överdrivet försiktiga och 
rädda för att misslyckas. Detta gör att vi 
i stället för att misslyckas avstår.  Vi vå-

Vilken talang har du? Vad använder du den till? De Olympiska 
Spelen pågår för fullt när detta skrivs och imponerande idrotts-
prestationer ställs mot varandra. 

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
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Tre snabba!

Lina Wijk Furali
Kantor

Hur vill du beskriva dig själv? 
Glad och positiv som lever för 
musiken och min familj! Återvänder 
till Halland efter några år i Skåne.

Vad vill du bidra med i din roll?
Hoppas kunna bidra med det 
musikaliska känslouttrycket i livets 
olika skeden och i gudstjänstlivet.

Vad ser du mest fram emot?
Det ska bli spännande att få bli en del av ett nytt arbetslag och se 
vad vi kan åstadkomma tillsammans!

Margareta Rajgård
Pedagog

Hur vill du beskriva dig själv? 
Jag är glad och utåtriktad och jag 
gillar att få mina promenader i 
naturen. 

Vad vill du bidra med i din roll?
Hoppas att jag kan tillföra värme och 
glädje till arbetslaget och till alla jag kommer att trä� a på. 
Jag hoppas kunna bidra till att församlingsborna, oavsett ålder, 
ska känna sig sedda och välkomna i verksamheterna. 

Vad ser du mest fram emot?
Jag ser fram emot att få trä� a alla ”nygamla” kollegor, men 
förstås även alla församlingsbor!

Här är ett par nya ansikten i församlingen. Eller ja, kanske känns ett ansikte igen?! Margareta 
Rajgård har arbetat med barn och ungdomar tidigare här i Snöstorps församling och återvänder 
tillbaka hit efter några år i Laholm. Hon kommer att tjänstgöra främst i Eldsbergabygden. Lina 
Wijk Furali är kantor och kommer att synas (och höras) främst i Eldsbergabygdens kyrkor men 
även i Breared. Här har de fått svara på tre snabba frågor.

48 år vid tangenterna
Exakt på dagen, den 1 augusti, spelade Ann Möllerström 
på en friluftsgudstjänst vid Lurehus, 48 år efter sin första 
tjänstgöringsdag i Breareds församling. Då var befattningen 
”orgelspelare” men med åren har hon blivit ”kantorAnn”. 
Ann har under åren både bott och arbetat i Simlångsdalen, 
att hon är ett välkänt ansikte för de allra � esta är inte så 
konstigt. Men nu går alltså Ann i pension efter lång och 
trogen tjänst. 
En offi ciell avtackning beräknas bli lördagen den 23 oktober 
i Breareds kyrka kl 17.00.

Bilden togs vid Lurehus då Paola Torbjörnsson och Ann Möllerström stod 
för musiken. En andakt hölls av kyrkoherde Anna-Maria Carlwe.

Foto: Torbjörn Levin

KLIMATRÄTTVISA NU! 
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Vi lever alla under samma himmel och på samma jord.

Skriv under namninsamlingen på 
svenskakyrkan.se/act/act4climate

KLIMATKAMPANJ 2021
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Kyrkogården som arbetsplats
Kyrkogården är en plats som ska ge lugn och ro i själen. 
Många besökare kommer för att titta till sina anhörigas 
gravar och kanske samtala lite i tanken och få en egen 
stund med den som gått bort.

De som arbetar på kyrkogårdarna gör allt för att det ska se så fi nt 
och prydligt ut som möjligt. Gräs klipps, träd och buskar beskärs, 
löv räfsas, sprinklersystem underhålls och mycket mycket mer. 
Till och med ska fi skar matas i Snöstorps askgravlund. 
På denna sidan har vi samlat lite bilder från en vanlig dag på för-
samlingens fem kyrkogårdar.
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Bibliotek i Mariakyrkan

Vi har iordningställt ett bibliotek i Mariakyrkan. Tanken är att alla böcker som � nns där 
ska ha en kristen anknytning. De � esta böckerna är nyinköpta men det � nns även en del 
äldre. Böckerna är indelade i kategorier för att det ska vara lättare att hitta och informa-
tion om hur du lånar � nns tydligt uppsatt på plats. 

Kom gärna och låna en bok eller � era! På hemsidan � nns en lista på böckerna som � nns 
nu. Utöver dessa kommer det � nnas � er i biblioteket då vi får in � er titlar kontinuerligt. 
Lånetiden är fyra veckor.

Välkommen in!

Sugen på att läsa något? Kanske en livsberättelse om någon som fått 
sitt liv förvandlat eller kanske något om kristen tro? Vi vill att biblio-
teket i Mariakyrkan ska vara en tillgång för hela församlingen.

MÖRKBLÅ – KRISTEN TRO & VETENSKAP, 
KYRKA & FÖRSAMLING, KYRKOHISTORIA

GRÖN – ANDAKT & BÖN, BIBEL, 
BIBELLITTERATUR

LJUSBLÅ – OMSORG & SJÄLAVÅRD, 
SORG

RÖD – TRO & VÄGLEDNING

GUL – BIOGRAFIER & LIVSBERÄTTELSER

VIT – KRISTNA ROMANER

Gravrättsinnehavare sökes 
Är du på kyrkogården och ser en grön skylt som denna 
betyder det att det saknas gravrättsinnehavare. Om du vet 
vem som är släkting eller närstående till den gravsatta är vi 
tacksamma om du hör av dig till oss. 

En eller � era personer kan vara gravrättsinnehavare. När en 
gravrättsinnehavare avlider ska en ny gravrättsinnehavare 
utses. Dödsboet efter den avlidne har en skyldighet att inom 
sex månader från dödsfallet anmäla en ny gravrättsinnehavare 

till huvudmannen. Gravrätten får utövas endast av den som är 
antecknad i gravboken som innehavare av gravrätten.

Att vara gravrättsinnehavare innebär bl. a att man  
• får bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen.
• får bestämma gravplatsens utsmyckning.
• ska hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick.

Kontakt/info: 035-17 97 81

Gravskötsel
En gravplats kräver tillsyn och omvårdnad. För den som inte 
har möjlighet att själv sköta graven erbjuder sig försam-
lingen att mot en kostnad utföra skötseln.

Det � nns två alternativ av skötselavtal: grundskötsel och sköt-
sel med plantering. I grundskötsel ingår tvätt av sten årligen, 
granris och att gravplatsen hålls i vårdat skick.
I skötsel med plantering ingår att gravplatsen hålls i vårdat 
och värdigt skick. Gravstenen tvättas årligen. Plantering sker 
av påsklilja, vår- och sommarblommor och ljung. I slutet 
av skötselsäsongen som sträcker sig från mitten av mars till 
Allhelgona, täcks graven med gransris och en vinterdekoration 
placeras ut.

Kontakt/info: 035-17 97 19
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”Ty liksom vi har en enda kropp
men många lemmar,

alla med olika uppgifter,
så utgör vi, fast många,
en enda kropp i Kristus,

men var för sig är vi lemmar
som är till för varandra.

Vi har olika gåvor
allt efter den nåd vi har fått.”

Rom 12:4-6

Vi behöver dig för att vårt pussel ska gå ihop. 
I bibeltexter ges bilden av att vi människor är 
olika kroppsdelar i den kropp som är kyrkan. Vi 
är inte kompletta utan varandra och alla har en 
viktig uppgift att fylla.

GUDSTJÄNSTVÄRD

RESURS I BARN-
VERKSAMHET

VAKTMÄSTAR-
RESURS

SOPP-/CAFÉVÄRD

BESÖKSGRUPP

PROMENADKOMPIS

KONFIRMAND ...

... MEDHJÄLPARE

... KOMPIS

... FADDER

?VAD VILL DU BIDRA MED?

Du behövs!

ideell medarbetare!
VÄLKOMMEN SOM

Kyrkan fi nns överallt. Vi möts i samhället, vid gudstjänster, 
vid kyrkvandringar, vid soppluncher och i många andra 
situationer.

Kom och bidra med dina gåvor och berika församlingen 
och det viktiga arbetet i att möta människor.

Foto: Pixabay
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KONTAKT:
Martin Bengtsson, präst och samordnare för ideella medarbetare 
Tel: 035-17 97 67
E-post: martin.bengtsson@svenskakyrkan.se

Ideell medarbetare

Uppgifterna vi gör är olika stora, olika svåra, olika lätta, men lika 
viktiga! Vi söker engagemang utifrån dina egna föruättningar. 
Tillsammans gestaltar vi Kristi kyrka i Snöstorps församling. 
Om många gör lite – blir  mycket gjort!
Kontakta oss, så får du veta mer! 

Hämta gärna en folder som fi nns i kyrkor och 
församlingshem. Informationen fi nns även på 
hemsidan. 
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Blev dopet inte av när det var tänkt?  Många har väntat då det inte gått att samla familj och 
vänner under senaste året och nu kanske dopklänningen inte passar. Kanske blev det aldrig av 
när ditt barn var bebis eller så väntar du på den dagen som ska passa allas tider och dagen som 
aldrig kommer … 

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Drop-in-dop

Kanske vill du att ditt barn ska vara döpt men inte har möj-
lighet att ordna med ett stort kalas? Eller är det så att du själv 
som vuxen vill bli döpt? Det är inte försent! Välkomna på 
drop-in-dop i Snöstorps kyrka den 18 september mellan 
kl 11.00-14.00. Vi ordnar präst, lokal, musik och till och med 
datum. Allt är kostnadsfritt. Vi bjuder givetvis på tårta. 

Så här går det till:
1. Gå till församlingsexpeditionen i Snöstorp (församlings-
gården) och anmäl dig. Om den som ska döpas är under  
18 år behöver vårdnadshavare uppge barnets personnummer 
och ta med undertecknat samtycke från vårdnadshavare som 
inte är med vid dopet. Samtliga vårdnadshavare måste 
samtycka till dop.

2. Under tiden ni väntar på er tur får ni välja bibelord, 
psalmer och musikstycke från en lista. Vill ni låna dopklän-
ning väljer ni det här. Det �nns inga krav på dopklänning 
eller dopdräkt, utan det går lika bra att bli döpt i vanliga 
kläder. 

3. Innan det är er tur får ni bekanta er med doppräst och 
musiker för ett kortare samtal om dopet och era önskemål 
för dopet.

4. Sedan är det dags för den stora stunden - dopet.

5. Efteråt bjuder vi alla på tårta i Prästgården (det stora 
gula huset mitt emot församlingsgården).

Faddrar
Den som döps kan, om man vill, ha en eller �era faddrar. 
Den som ska vara fadder måste vara döpt i ett kristet sam-
fund. Faddrarna kommer att skrivas in kyrkobokföringen. 

Släkt och vänner är välkomna utifrån gällande restriktioner. 
Har ni några frågor kontakta Hanna på församlingsexpedi-
tionen tel. 035-17 97 01

18/9
kl 11-14
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RÖSTA I DIN VALLOKAL 
PÅ VALDAGEN

På valdagen 19 september röstar du i din 
vallokal. På röstkortet, som du får hem i 
brevlådan några veckor före valet, står det 
vilken som är din vallokal. Viktigt: Du kan 
bara rösta i den vallokal som du tillhör.

FÖRTIDSRÖSTA

Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. 
Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med 
valdagen den 19 september. Alla röster som läggs i förtidsröstningslokaler 
kallas för förtidsröster, även om röstningen sker på valdagen. Du måste ha 
med dig ditt röstkort och kunna bevisa att du är du. Röstkortet används för 
att skicka din röst till din vallokal, där den räknas.

BREVRÖSTA

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på 
valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, 
kan du brevrösta. Det gäller också för dig som 
vistas utomlands. Du behöver vara folkbok-
förd i en församling i Sverige för att kunna 
delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med 
att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

BUDRÖSTA

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett 
särskilt, igenklistrat kuvert (ytterkuvert för brev- och budröst (K4) 
antingen på valdagen i din vallokal, eller som förtidsröstning i den för-
samling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september, 
om du själv inte har möjlighet att ta dig till vallokalen. Budet behöver 
ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat 
att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två 
vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. 
Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

FYRA SÄTT ATT RÖSTA I KYRKOVALET

4.

1. 2.

3.

Du som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år kan rösta i kyrkovalet. Här får du information om valet och dess kandidater. 

VAD VILL DU ATT SVENSKA KYRKAN 
SKA GÖRA?

SAMHÄLLSINFORMATION

Foto: Pernilla Friberg

Nu är det kyrkoval! 
Häromdagen kom denna valbroschyr hem till dig i brevlådan! 
I den kan du läsa om kyrkovalet, varför det är viktigt att rösta och 
vad valet handlar om. Även här i ”Mellan himmel och jord” vill vi 
presentera kortfattad valinformation och presentera de nomine-
ringsgrupper som ställer upp lokalt i Snöstorps församling (val till 
kyrkofullmäktige). 

Öppet för förtidsröstning:
SNÖSTORPS FÖRSAMLINGSGÅRD Prästvägen 74
Mån-lör  6-18/9 klockan 10-12. Ons 8/9 + tors 16/9  även klockan 17-20

HALLARNA Stenalyckan
Tors 16/9 klockan 16-20.  Lör 18/9 klockan 12-15

OBS!
Förtidsröstning 
är öppen för alla 

tillhöriga, oberoende 
av folkbokförings-

adress.

NÄR KAN 
JAG RÖSTA?

Valet äger rum söndagen 
den 19 september. Du kan 

förtidsrösta från och med 
den 6 september.

RÖSTKORT
Alla som har rösträtt får ett röstkort som skickas ut till folkbokföringsadressen. 
Du bör ha fått ditt röstkort senast den 1 september 2021. Har du tappat bort det 
kan du själv beställa ett nytt på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller vända 
dig till oss för att få ett nytt utskrivet. 

VAD RÖSTAR JAG PÅ?
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och kandidater 
i tre val:
Val till kyrkofullmäktige - använder vita valsedlar
Val till stiftsfullmäktige - använder rosa valsedlar 
Val till kyrkomötet - använder gula valsedlar
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NOMINERINGSGRUPPER SOM KANDIDERAR TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

1 Håkan Björklund, Vallås
2 Per Andersson, Fyllinge
3 Kaj Karlsson, Esmared
4 Gunnel Bertilsson, Snöstorp
5  Jonas Kennerö, Snöstorp
6  Erica Eriander, Vallås
7  Birgit Svensson, Eldsberga
8 Ann Möllerström, Håralt
9 Göran Göransson, Snöstorp 
10  Sten Nilsson, Snöstorp
11  Annika Svensson, Eldsberga
12  Hans Svensson, Simlångsdalen
13 Leif Sternheden, Snöstorp 
14  Linda Wennerholm, Snöstorp
15  Raad Aziz Ishac, Fyllinge
16  Karin Svedenman, Simlångsdalen
17 Håkan Wallin, Snöstorp
18 Bengt Svensson, Skedala 
19  Maria Gudmundsson, Eldsberga
20 Holger Andersson, Simlångsdalen 
21 Maria Törnqvist, Snöstorp
22 Cathrine Sjölin, Snöstorp
23 Lena Barood, Fyllinge  
24 Lillemor Schöön Hervén, Simlångsdalen 
25 Inger Bengtsson, Vallås
26 Lena Laurell, Brogård
27 Annette Johansson, Laxvik
28 Charlotte Nilsson, Fröböke
29 Marianne Löfgren, Vallås
30 Malin Marklund W, Eldsberga
31 Bo Carlsson, Simlångsdalen
32 Barbro Andersson, Eldsberga
33 Anita Nimhed, Laxvik
34 Stig Göran Andersson, Tönnersjö 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Snöstorps församlings kyrkliga väl

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
kandiderar nr 8, 9 och 13 från listan ovan.

TILL KYRKOMÖTET
kandiderar nr 8 och 9 från listan ovan.

KONTAKTPERSON
Göran Göransson, 070-171 96 90
goran.goransson@svenskakyrkan.se

På bilden från vänster: Göran Göransson, Håkan Björklund, Gunnel Bertilsson, Jonas Kennerö, Kaj Karlsson, Per Andersson

Öppen och fördomsfri folkkyrka

Vår vision är – en levande, öppen, demokratisk och jämställd kyrka. 
Vi vill skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där mänskliga 
rättigheter värnas. Vi vill att alla ska känna ett stöd från kyrkan ge-
nom hela livet och få bekänna sin kristna tro. Alla som tillhör kyrkan 
har möjligheter och ska uppmuntras att påverka det arbete som 
förtroendevalda, ideella och anställda tillsammans svarar för.
Gudstjänsterna. Söndagens gudstjänst är en viktig plats där alla kan 
mötas och det är därför viktigt att den ständigt förnyas och utvecklas. 
I förnyelsen ingår att pröva nya gudstjänsttider och – former.
Barn och unga. Barn och ungas idéer ska få ta mer plats i församling-
ens verksamhet. Vi vill satsa på barns anslutning till kyrkan. Genom 
dopet och fortsatta satsningar fram till kon�rmationen. Vi vill även 
satsa på kon�rmanderna.  Vi vill också lyfta fram Svenska Kyrkans 
Unga och vill på olika sätt bjuda in våra ungdomar i beslutande organ.
Prioritera kyrkomusiken. För många som inte besöker kyrkan utgör 
kyrkans musikverksamhet en väsentlig kontaktyta. Vi tror att kyr-
komusiken är en betydelsefull väg in till kyrkans övriga verksamhet. 
Körernas medverkan har stor betydelse för kyrkans verksamhet. Vi 
tror på att ett varierat musikutbud i kyrkan är viktigt för att nå olika 
kyrkomedlemmar.
Vår stora församling. Det är viktigt att vi på olika sätt stöttar och 
uppmuntrar lokala initiativ för att utveckla kyrkans verksamhet. Det 
är avgörande för vår framtid att vi lyckas engagera de lokala frivil-
ligarbetarna. Våra sockenråd/distriktsråd är viktiga kanaler för att 
tillvarata lokala synpunkter.
Förstärkt frivilligarbete. Frivilliga insatser är nödvändiga för att kyrkan 
ska behålla eller utveckla sin verksamhet. Resurser måste avsättas för 
utbildning och handledning för frivilligarbetare. Det är viktigt att det 
�nns förtroendevalda i olika åldrar och med olika bakgrund. Frivilliga 
arbetsinsatser måste uppmuntras på olika sätt.
Kyrkans sociala ansvar/diakoni. Kyrkan ska ta ett socialt ansvar genom 
att �nnas till för människor i svåra situationer. Vi tror att kyrkans 
gemenskap kan ha stor betydelse för många äldre som idag lever en-
samma. Vi tror också att många unga familjer behöver kyrkans stöd.
Kulturhistoriska arvet. Kyrkobyggnaderna är viktiga som bärare av vår 
kultur och tradition. Vi vill sträva efter att kyrkorna hålls öppna så 
mycket som möjligt.

Nomineringsgruppen ansvarar för allt innehåll på denna sida

Snöstorps församlings  

KYRKLIGA VÄL
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1 Eva-Lena Jakobsson, Snöstorp
2 Fredrik Andersson, Esmared
3 Anna-Greta Bengtsson, Brogård
4 Tommy Gustafsson, Gullbranna
5 Maj-Inger Sunesson, Snöstorp
6 Folke Alfredsson, Gullbranna
7 Ana-Valeria Mermege, Fyllinge
8 Pierre Ericsson, Fyllinge
9  Sirpa Kutti, Vallås
10 Philip Svensson, Brogård
11 Diana Larsson, Vallås

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Socialdemokraterna

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
kandiderar nr 1 från listan ovan.

TILL KYRKOMÖTET
-

KONTAKTPERSON
Tommy Gustafsson, 0735-03 48 42 
tomgu49@gmail.com 

På bilden från vänster: Anna-Greta Bengtsson, Eva-Lena Jakobsson, Tommy Gustafsson, Fredrik Andersson, Ana-Valeria Mermege,  
Folke Alfredsson, Maj-Inger Sunesson, Sirpa Kutti, Diana Larsson 

En socialdemokratisk folkkyrka för alla

När oron och otryggheten breder ut sig i vårt samhälle och sam-
hörighet liksom själavård efterfrågas utgör diakonin en mycket 
viktig del.

Samtalsstöd liksom uppsökande verksamhet är lika viktigt för 
såväl unga som för äldre. Diakonin bidrager till att dessa stödåt-
gärder �nns till för oss alla.
Vi vill att vår kyrka skall vara en folkkyrka och att det skall kän-
nas lika naturligt som självklart att trä�as för en stunds efter-
tanke och själavård.
Vår folkkyrka välkomnar alla människor i vår församling där 
varken kön, sexuell läggning eller religion spelar någon roll.

Pandemin har påverkat oss alla på många olika vis och ett tydligt 
exempel är hur den sociala ensamheten ökat dramatiskt och 
även framkallat psykisk ohälsa. Vi vill därför att vår folkkyrka 
skall vara en samlande kraft där vi tillsammans hjälper och 
stöttar varandra. Ensam är inte stark och här prövas solidari-
teten när du kan vara det stöd som  behövs i gemenskapen. En 
�kastund och ett lättsamt umgänge är ofta den bästa medicinen. 
Kom till våra gemensamma trä�ar där du möter en medmän-
niska för en stund till eftertanke.

Nomineringsgruppen ansvarar för allt innehåll på denna sida

NOMINERINGSGRUPPER SOM KANDIDERAR TILL KYRKOFULLMÄKTIGE

Fo
to

: A
nn

a-
Le

na
 B

en
gt

ss
on



11

1 Ulf Holmgren

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
Sverigedemokraterna

TILL STIFTSFULLMÄKTIGE
-

TILL KYRKOMÖTET
-

WEB
www.sd.se

FACEBOOK
facebook.com/sverigedemokraterna

KONTAKTPERSON
Ulf Holmgren, 072-3246886 
ulf.holmgren@sd.se

På bilden: Ulf Holmgren

Tro och tradition
Sverigedemokraterna betraktar Svenska kyrkans förvaltning 
och utveckling som en angelägenhet för alla svenskar. Troende 
såväl som icke troende. I århundraden har kyrkan i såväl glädje 
som sorg varit en omistlig del av det svenska folkets liv. 

Svenska kyrkan och kristendomen är oupplösligt samman�ätade 
med vårt lands kultur och historia. Genom den betydelse som 
Svenska kyrkan har haft i skapandet av vår svenska identitet  
och den betydelse som den fortfarande har för förvaltandet av 
vårt gemensamma kulturarv, som arbetsgivare och som  
social och ekonomisk kraft, kan och bör den inte jämställas med 
något annat religiöst samfund i vårt land. Dessa förhållanden är 
grundorsaken till Sverigedemokraternas kyrkopolitiska engage-
mang. Sverigedemokraterna är i grunden ett ickekonfessionellt 
parti och öppet för alla som delar partiets värderingar, oavsett 
religiöst åskådning. Inom ramen för kyrkopolitiken och Svenska 
kyrkans beslutande organ arbetar vi för att stärka kyrkan och 
kristendomens ställning i det svenska samhället. Vi vill inte se en 
kyrka som sviker sina traditioner och tonar ned sin kristna iden-
titet. Vi vill inte se en kyrka som bidrar till fortsatt upplösning 
av normer och traditionella gemenskaper. Vår version är i stället 
en bred och o�ensiv folkkyrka där den kristna identiteten är 
stark, där kärleken till det egna landet har en narturlig plats vid 
sidan av den allmänna människokärleken. En kyrka som bejakar 
sin roll som kulturbärare och förvaltare av ett svenskt, nordiskt 
och västerländskt kulturarv. En kyrka som utan att ge avkall på 
sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till 
samhället. Kort sagt: en kyrka i tiden, men inte av tiden.

Nomineringsgruppen ansvarar för allt innehåll på denna sida
NOMINERINGSGRUPPER SOM KANDIDERAR TILL KYRKOFULLMÄKTIGE
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Mötesplatser/konserter m m 

september
To 2 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
  Kaffe, hembakat och litet program
To 2  14.00 Torsdagsträffen Breareds förs. hem
Må 6 18.00 Kvällslunk Fr Trönninge strand 
  En kort promenad med ett ord på vägen, fika och   
  gemenskap. Egen fika, kläder efter väder. Denna gång   
  från Trönninge strand (nedfarten vid skolan).  
  För samåkning och info: Per 035-406 76 eller  
  Laila 035-22 12 92 
Ti 7 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
  Kaffe, hembakat och litet program
On 8 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Mona Andreasson och Carina Fendell berättar om sina   
  minnen från sommaren som gick.
Må 13 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  ”Mitt liv som lärare” Församlingsbon Inga Klang  
  berättar. Anmälan 035-17 97 29

Må 13 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 16 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Må 20  18.00 Pilgrimsvandring Fr Sjömanskyrkan 
  Vandring i lugn takt, ca en timme.  Medtag egen   
  kvällsfika, sittunderlag och om du har, Lilla Pilgrims- 
  boken. I samarr med Halmstads församling.   
  Info/kontakt: Elisabet Kling tel 035- 282 21 07 eller  
  Susanne Franzén 035-282 21 36
Ti 21 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
On 22 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  En eftermiddagsstund med Allan Svensson. 
Må 27 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 28  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem
  ”Hösttankar” med Anna och Monabritt.  

To 30 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 30  14.00 Torsdagsträffen Breareds förs. hem

oktober 
Må 4  19.00 MåBra-dag Snöstorps  förs. gård
  Tomas Sjödin talar utifrån sin senaste bok. ”Ljudet av   
  tystnad”. Om att bli vän med tystnaden och stillheten 
  och upptäcka att det inte är tyst i tystnaden, att den   
  är en värld av rikedom, mångfald och vägledning.  
  Anmälan/förköp, 80 kr. Tel: 035-17 97 03/17 97 00

Ti 5 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 6 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Stellan Bengtsson visar och berättar om skruden,
  bruket av de liturgiska kläderna.
Må 11 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Musikprogram och kaffeservering. Se hemsida och  
  predikoturer. 
Må 11 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 12 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 14 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Sö 17 15 & 17 Konsert Snöstorps kyrka 
  Oratoriekonsert. Luigi Cherubinis Requiem.  
  Medverkande: Cappella Snöstorp, Halmstads  
  Vokalensemble. Orkester Camerata Nordica.  
  Dirigent Göran Persson. Konsert 60 min.  
  Fri entré-kollekt

Må 18  18.00 Pilgrimsvandring Fr Vallåskyrkan 
  Vandring i lugn takt, ca en timme.  Medtag egen   
  kvällsfika, sittunderlag och om du har, Lilla Pilgrims- 
  boken. I samarr med Halmstads församling.   
  Info/kontakt: Elisabet Kling tel 035- 282 21 07 eller  
  Susanne Franzén 035-282 21 36
Ti 19 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 20  14.00 Mariaträffen  Mariakyrkan
  Tankar och ord med Rose-Marie Kuchler
On 20 18.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  ”Mer energi med ren mat”  Tiina Hälvä föresläser.  
  Anmälan/förköp, 80 kr. Tel: 035-17 97 03/17 97 00
Må 25  14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
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Då pandemin fortfarande pågår, ber vi om 
överseende om att de olika träffarna kan komma 
att bli fullsatta snabbt. Vi följer myndigheternas 
restriktioner om maxantal men tar även hänsyn 
till lokalens storlek och utformning. 
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Ti 26  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem
  Musik med Johan Sunesson och Andreas Lundgren
To 28 9.30  Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 28 14.00 Torsdagsträffen  Breareds förs. hem

november 
Må 1 18.00 Kvällslunk Eldsberga kyrkogård 
  En kort promenad med ett ord på vägen, fika och   
  gemenskap. Egen fika, kläder efter väder. Denna gång   
  går vi Frälsarkransleden på Eldsberga kyrkogård. 
  För samåkning och info: Per 035-406 76 eller  
  Laila 035-22 12 92
Ti 2 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 3 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan
  Program och kaffeservering. Se hemsida och  
  predikoturer. 
Må 8 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård
  Musikprogram och kaffeservering. Se hemsida och  
  predikoturer. 
Må 8 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 9 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 11 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Må 15  18.00 Pilgrimsvandring Fr Sagoängen, Galgberget 
  Vandring i lugn takt, ca en timme.  Medtag egen   
  kvällsfika, sittunderlag och om du har, Lilla Pilgrims- 
  boken. I samarr med Halmstads församling.   
  Info/kontakt: Elisabet Kling tel 035- 282 21 07 eller  
  Susanne Franzén 035-282 21 36

Ti 16 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 17 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan
  ”Vi kurar höst.” Anna Lindgren.
Lö 20 14.00 Julauktion  Vallåskyrkan 
  Andakt, lotteri och auktion  med behållning till ACT. 
  Cecilia Sandgren spelar och sjunger.  
  Arr. Vallås Kyrkliga Syförening
Må 22 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti  23  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Lina Sandell” Claes Vetterlein berättar.  
Ti 23  17.00  Husförhör  Breareds förs. hem 
  Tema: Doptraditioner. Stellan Bengtsson. 
To 25 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 25 14.00 Torsdagsträffen Breareds förs. hem
Ti 30 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 Inledande lunchmusik i 
kyrkan.   
2 sep, 16 sep, 30 sep, 14 okt, 28 okt,  
11 nov, 25 nov. (Anmälan 035-17 97 29)

Vallåskyrkan kl 11.45  
Varje helgfri måndag 

Breareds församlingshem kl 11.45  
Varje helgfri torsdag fr o m 2/9 (ej 7/10,  
då det är lunchbuffé på söndagen 10/10 efter gtj,  
se sid 14)

Mariakyrkan kl 11.45 (12.45 bibelstudium) 
1 sep, 15 sep, 29 sep, 13 okt, 27 okt,  
10 nov, 24 nov

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
23 sep, 21 okt, 18 nov

Trönninge församlingshem kl 11.45 
9 sep, 7 okt, 4 nov

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

Luncher i gemenskap!
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80 och 85 årskalas! 
De som fyller 80 och 85 år kommer att 
få en personlig inbjudan till ett kaffekalas 
med musikunderhållning. 
I år har vi satt två datum och man får 
anmäla sig tilll antingen torsdagen  
21 oktober eller torsdagen 18 november.  
Mer info i inbjudan som kommer i mitten av 
september.
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Söndag 5 september 14 sö e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst,  
konfirmandinskrivning
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst,  
konfirmandinskrivning

Tisdag 7 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 

Söndag 12 september 15 sö e tref
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka  11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 14 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 19 september 16 sö e tref 
tag med röstkort/id och delta i  
kyrkovalet 2021! 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Mariakyrkan 10.00 Gudstjänst 
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst, 
konfirmandinskrivning Sommarkonf.
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst,  
konfirmandinskrivning

Tisdag 21 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 26 september 17 sö e tref
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 17.00 Marie Fredriksson- 
mässa. Maria kyrkokör, Jessica Agbrant och 
Stefan Wikrén. 

Tisdag 28 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa  

Torsdag 30 september
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 3 oktober Helige Mikaels dag
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 5 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 10 oktober Tacksägelsedagen
Eldsberga kyrka 10.00 Ekumenisk gudstjänst 
tillsammans med Gullbranna Frikyrkoförsamling.
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst 
Därefter höstlunch i tacksägelsetid, förs. hemmet. 
Anmälan senast 6 okt till Hayat 035-179754
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst 
Försäljning av grönsaker och frukter efter musik-
gudstjänsten. Lotterier av Vallås Kyrkliga Syfören-
ing med behållning till ACT. Kaffe/te och smörgås.

Tisdag 12 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 14 oktober
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 17 oktober 20 sö e tref
Snöstorps kyrka Konsert, se sid 12
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa

Tisdag 19 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 21 oktober
Snöstorps kyrka 18.30 Ljusgudstjänst/lovsång

Lördag 23 oktober
Breareds kyrka 17.00 Musikgudstjänst 
Kantor Ann Möllerström avtackas. 

Söndag 24 oktober 21 sö e tref
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Mariakyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 26 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 27 oktober
Vallåskyrkan 16.30 Vardagsgudstjänst
Mariakyrkan 17.00 After Work-gudstjänst

Torsdag 28 oktober
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 31 oktober 22 sö e tref 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Musik till tröst

Tisdag 2 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Lördag 6 november
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Eldsberga kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Mariakyrkan 18.00 Taizémässa

Söndag 7 november  Sö e alla helgons d 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka Minnesgudstjänster med musik 
under eftermiddagen. Mer info längre fram
Trönninge kyrka 16.00 Musik till tröst
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 9 november
Breareds förs.hem  16.30 Vardagsgudstjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 11 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 14 november Sö f Domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst  
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Tisdag 16 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 18 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Gudstjänster i kyrkorna 

Ta del av färsk information på vår hemsida, våra anslagstavlor och i predikoturerna i Hallands-
posten. Vi följer myndigheternas satta regler om max antal personer.  
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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 är nu igång igen. Annonseras på resp äldreboende.
.............................................................................................................................
Tjänstgörande präst Vänligen se hemsidan, kyrkappen ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer
.............................................................................................................................
Swishnummer 123 690 03 02 Ange vad insättningen avser i meddelanderaden

INFO

Foto: Marcus Ibanez/IKON

Vi kommer att fortsätta spela in gudstjänster, ca en gång i månaden.  
Du hittar dem på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/snostorp/digitala-kyrkan, eller Facebooksidan samt 
på vår YouTubekanal (sök på Snöstorps församling). 

DIGITALA KYRKAN

Söndag 21 november Domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 23 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 24 november
Vallåskyrkan 16.30 Vardagsgudstjänst

Torsdag 25 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 28 november 1advent
Breareds kyrka 10.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Avtackning av präst Allan Svensson.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
18.00 Ungdomsgudstjänst
Trönninge kyrka 14.00 Mässa

Tisdag 30 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Fredagen 5 november

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

  Allhelgonahelgen

Lördag 6 nov och söndag 7 nov 
se gudstjänstschemat

Med anledning av pandemin ser  
ordningen vid minnesgudstjänsterna 
i de olika kyrkorna lite olika ut. Mer 
information längre fram.

Foto: Marcus Ibanez/IKON



Göran, vad är på gång?

En stor händelse de närmaste veckorna är 
kyrkovalet. Vill du vara med och påverka hur 
församlingen, stiftet och kyrkomötet styrs ska 
du rösta. Svenska kyrkan är demokratiskt upp-
byggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar 
du vad kyrkan ska göra.

Vem får rösta?
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och 
som senast på valdagen fyller 16 år får rösta i 
kyrkovalet. Du måste också vara kyrkobokförd i 
en församling i Sverige. 

När och hur röstar jag? 
På valdagen 19 sep 2021 röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort. Du kan 
också förtidsrösta från den 6 september bl a på församlingens expedition. Infor-
mation om detta � nns på sidan 8. Du ska alltid ha med dig legitimation när du 
röstar och om du förtidsröstar måste du ha med röstkortet. Ditt röstkort ska du 
ha fått i brevlådan senast 1 september.  När du röstar gör du det normalt med en 
valsedel från en viss nomineringsgrupp. Du kan då också personrösta genom att 
kryssa för högst tre namn på valsedeln. Genom att personrösta kan du påverka i 
vilken turordning personerna väljs in.

I dagarna har du från församlingen fått en informationsbroschyr om kyrkovalet. 
Även i den � nns information om nomineringsgruppernas handlingsprogram och 
deras kandidater på valsedlarna samt mer information om kyrkovalet och varför 
det är så viktigt att rösta. Läs igenom informationen innan du går och röstar. 

Valsedlarna hittar du där du röstar eller hos respektive nomineringsgrupp.

Göran Göransson
Ordförande i valnämnden
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HÖSTTERMIN 2021
PÅ VÅR HEMSIDA STÅR NÄR ALLA 
GRUPPER/KÖRER STARTAR!

5
kyrkogårdar

7+1

anställda
50

11661
medlemmar

I Snöstorps församling fi nns sju kyrkor; Breareds 
kyrka, Eldsberga kyrka, Mariakyrkan, Snöstorps 
kyrka, Trönninge kyrka, Tönnersjö kyrka och  
Vallåskyrkan. Här fi nns även ett kapell som ligger i 
Esmared. 

SNÖSTORPS FÖRSAMLING I SIFFROR
2020 var ett märkligt år. Här kommer ett 
urval av Snöstorps församlings siffror 
hämtade från ett mer normalt 2019.

247 barn, ungdomar och vuxna sjöng i 
församlingens 13 körer, det hölls 114
dopgudstjänster och 5564 personer 
besökte våra olika mötesplatser. Till 
gudstjänster och förättningar kom 
33 385 personer. 

Skänk din perenn!
Hösten är på intåg och trädgårdshandskarna 
kommer snart på. Ni som har blommande 
perenner i trädgården kanske snart kommer 
att dela plantorna. Att dela perenner är ett 
praktiskt och billigt sätt att skaffa fl er plantor 
och många växter mår bra och föryngras 
genom delning. 
Får du växter över kan du skänka dem till 
någon av församlingens kyrkogårdar, där de 
kan planteras och leva vidare. Kontakta i så 
fall Anki Tenggren 035-17 97 19 
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