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Betraktelse Längtan och förväntan

 
Kontaktlista Kontaktlista Snöstorps församlingSnöstorps församling

 Följ oss i sociala medier!
Redaktion: Anna-Maria Carlwe 17 97 02, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19, Margareta Rajgård 17 97 67,  
Ann Möllerström kantorann@telia.com, Bodil Andersson 406 76, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06
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Snöstorp 
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02 
Präst Jonas Kennerö  17 97 60 
Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler  17 97 26 
Kyrkomusiker Göran Persson  17 97 28 
Kyrkomusiker Stefan Wikrén 070-412 00 37 
Förs. värdinna Anneli Moberg  17 97 29

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

Breared 
Präst Martin Bengtsson  17 97 62 
Diakoniassistent Carina Fendell  17 97 31 
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@svenskakyrkan.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 15 feb. Manusstopp: 11 jan 2023. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. 

Omslagbild: Breareds kyrka, julen 2021 taget av Charlotte Nilsson.  
Grafisk form Anna-Lena Bengtsson. Tryck: Printografen AB i Halmstad, Svanen- 
licensierat sedan 1999.

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

Vi går snart in i jultiden – för många barn innebär det en tid av längtan och 
förväntan, vad kommer jag att få av allt det jag önskar mig i julklapp? 

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

Släktforskningsärenden hänvisas  Släktforskningsärenden hänvisas  
till Landsarkivet i Lund  till Landsarkivet i Lund  
010-476 82 00010-476 82 00

Även om vi som är lite äldre kanske inte har samma 
väntan eller förväntan som ett barn så finns det nog 
hos oss alla. Ett framtidshopp – en förväntan på att 

framtiden skall bli ljus och god.

I oroliga tider blir det ändå tydligare – vi hoppas på att det 
skall bli bättre. Under pandemin så längtade vi och väntade 
på att smittspridningen skulle avstanna så vi kunde träffas 
igen. Nu längtar, väntar och hoppas vi att det krig som 
rasar i Europa skall få ett slut.

Mitt i allt detta så finns hoppet. För oss kristna så finns 
hoppet i Jesus Kristus, Gud som kommer till jorden för att 
visa oss vägen till det eviga livet. Kristus som blir ljuset i 
mörkret och vill försoning. 
I Matteusevangeliet 5:16 står det; ”På samma sätt skall ert 
ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och 
prisar er fader i himlen.”

Vi har också ett ansvar som människor skapade till Guds 
avbild att föra ljuset vidare ut i världen. Vi får göra det 
genom våra kärleksfulla handlingar och genom våra ord, i 
gemenskap med varandra och med Guds hjälp. 
Vi ser det nu och vi såg det när pandemin var som värst, 
hur det goda i oss kommer fram. Att vi hjälps åt för att 

minska lidandet, att vi hjälps åt för att minska isoleringen. 
Världen som vi lever i och av, den är vårt ansvar att förvalta 
– så är det också med våra medmänniskor. 

Förväntan och längtan – det är vårt att förvalta och göra 
något gott av, med våra unika gåvor och färdigheter som är 
nedlagda i oss av vår Fader och skapare. 
Så låt jultiden få vara en tid där du förmedlar ljuset till 
människor runt omkring dig, det är det bästa sättet att 
förmedla evangeliets budskap!  

/Martin Bengtsson, präst

Foto: Mikael Nilsson

Robert Kneschke /Mostphotos/Ikon
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Kyrkogård, fastigheter

Markarbeten kommer att pågå vid askgravlunden i Snöstorp. 
Vägen ska breddas och bli belyst och en stödmur kommer 
att byggas. Asfalteringen sker under 2023.
En lekplats är under uppbyggnad vid Trönninge församlings-
hem. Färdigställs nu under hösten. 

Händer i församlingen
Hösten har omfamnat oss med dess höga luft och mörka kvällar.  
Adventstiden kommer snart med ljus och förväntan. 

Vi närmar oss en tid när många söker sig till våra kyr-
kor.  Allhelgona har precis passerat, vi har kunnat fira 
minnesgudstjänster på samma sätt som tidigare vilket 

uppskattas. Allhelgonahelgen är viktig, att få se tillbaka och 
minnas och hylla de som gått före oss. Ljusen på gravar och i 
minneslunder skänker hopp. Ljuset lyser i mörkret. 

Snart är det advent och jul, också de viktiga hållpunkter för 
många då traditioner återupptas eller förändras. Också här 
lyser ljuset i mörkret och gemenskapen är central. Vi möts 
till gudstjänster i våra kyrkor, kyrkor som fylls av bibelord, 
musik och sång.

Mötesplatser är viktiga. Många sitter ensamma och vi når inte 
alltid ut till dem. Känner du någon som behöver gemenskap? 
Tipsa oss eller ta med någon till våra verksamheter. I år blir 
det möjligt att fira julafton i gemenskap i Vallåskyrkan, info 
om detta på sid 9.

Tid och engagemang ägnas också åt våra byggnader. Det 
som syns mest utåt är den stora renove-
ringen av tak och tureller på Snöstorps 
kyrka och den löper på. De små tornen 
var i mycket dåligt skick och i stort 
behov av renovering (se bild). Tack 
för förståelsen att det är stökigt och 
rörigt runt kyrkan.  Vi ser fram emot 
tidig sommar när det förväntas bli 
klart. 

Hösten präglas också av budgetarbete, kyrkorådet sätter upp 
de ekonomiska ramarna tillsammans med mig och kam-
rer. Övrig personal äskar, så jobbar vi med att få ihop allt. 

Kyrkofullmäktige antar sedan budge-
ten, och då blir den officiell. Den allra 
största delen av budgeten, mellan 60 
och 65 procent består av personalkost-
nader. Personalen är viktigast -  lägger 
tid och engagemang på verksamhet och 
uppskattade mötesplatser. Eventuella 
kostnader för dessa verksamheter och 
fastigheter inryms också i budget.

Likt övriga samhället behöver vi spara 
energi, bidra till att den totala energian-
vändningen minskar. Vi ser över våra ru-
tiner, mycket görs utan att det syns utåt. 
Men det kommer också att märkas utåt.  
Belysningen på kyrkogårdarna släcks t ex 
mellan 23 och 06. Vi kommer att sänka 
temperaturen rejält i två av våra kyrkor, 
och flytta gudstjänster till församlings-
hem. Detta gäller Eldsberga och Breared, 
de kyrkorna drar mycket energi samt att här finns lättill-
gängliga församlingshem att vara i. Första advent och julens 
gudstjänster kommer att firas i kyrkorna, även i Eldsberga och 
Breared. Dop som är inbokade och begravningar kommer att 
hållas som vanligt. I dagsläget gäller detta till 31 mars. 

Avslutningsvis vill jag önska alla läsare välkomna till våra 
olika gudstjänster och mötesplatser! 
/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
 

Bergvärme installeras i Breareds kyrka och en kyrkstig vid Breareds kyrkogård 
Under sommaren 
påbörjades arbetet 
med att installera 
bergvärme i Breareds 
kyrka. Borrhålen är 
klara men i skri-
vande stund inväntas 
leveransen av den nya 
värmepumpen innan 
installationen kan 

fortsätta. Även elslingorna under kyrkbänkarna ska ersättas 
med vattenslingor. Det är med tanke på klimat och ekonomi 
som installationen görs. 

Välkommen till 
Kyrkstigen i 
Simlångsdalen! 
Utmed stigens ca 
700 m finner du 
olika platser där 
du har möjlighet 
att träna på sin-
nesnärvaro, vilket 
är det nuvarande 

temat. Ambitionen är att ändra tema då och då. Kom 
gärna med förslag. 

Foto: Magnus Olausson Kronholm/Anna-Lena Bengtsson

Foto: Charlotte Nilsson
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Alla känner vi till hur det är att längta efter något. Gammal som ung, oavsett vilka vi 
är, känns den där känslan igen – längtan. Vi har valt att fråga några församlingsbor 
och barn i verksamheterna vad de längtar efter.

Med Kristus i kyrkan till tjänst.

7 år gammal, som den minior jag var, stod jag där 
i min gröna båtmössa i kyrkan med högra armen 
vinklad till en Ansgarshälsning om att tjäna Herren.

Jag förstod inte riktigt vad det betydde då, det jag sa, men lärde 
mig snabbt att rabbla de där orden, de sitter där lika klockrent 
än idag med skillnad om att idag förstår jag hälsningen.

Längtan... jag minns det så väl, vi små tittade mot de äldre 
barnen som hade gröna skjortor medan vi små bar en sjal med 
en tvinnad läderring runt snibbarna. Man längtade efter att bli 
äldre. Få bära skjorta som de äldre barnen gjorde.

Med Kristus i kyrkan till tjänst. Längtan att göra skillnad. Nå-
gonting som tacksamt har funnits med mig genom mitt yrkesliv 
och genomsyrat många beslut i mitt liv. Att vara en hjälpande 
och stöttande hand för andra.

Längtan är något vi alla har gemensamt och bär inom oss och kan te 
sig på olika sätt och i olika skepnader, i smärta och sorg, i glädje och i 
ovisshet. / Carina Fendell, 60 år Tofta.

Längtan ...

” Jag längtar efter gemenskapen med er i kyrkan, människor 
som hälsar och samtalar med en. Jag vill så gärna men ska 
orka och hoppas att få behålla hälsan. ”  
/Kitty Enered, 89 år Eldsberga.

andra röster med längtan. Jag längtar efter:
... att vi blir vänner i familjen igen.
... att inte behöva skämmas för att alltid gå till skolan i samma kläder.
... en god natts sömn.
... att kunna lita på någon igen.
... att få en kram av någon.
... att mitt barn slutar vara hemmasittare.
... att få egen bostad.
... att kunna gå tillbaka till jobbet.
... att barnen får lugn efter skilsmässan.
... att inte vara mobbad.
... att få skratta hjärtligt.
... att min dotter blir frisk.
... att kriget slutar.
... att jag orkar med makens demens utan att tappa tålamodet.
... att jag hinner träffa mitt första barnbarn innan det är för sent.
... att ha pengar kvar i slutet av månaden.
... att mamma och pappa kan bli vänner.
... att min förlossningsdepression botas.

... att bli fri från missbruket.

... att mina barn ska höra av sig.

... att mardrömmarna slutar.

... att jag slipper mina tvångstankar.

... att duga åt någon.

... att kunna tro.

... att få livslusten tillbaka.

Foto: Stellan Bengtsson
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Jag längtar till/efter ...
” ... att vi ska åka till Leos lekland med Diamanterna”
”... min mamma och pappa”
” ... att jag ska få en dator i julklapp”
”... att jag ska få en sminkdocka och ett leksakstrollspö i 
julklapp”
”... ett speciellt Pokemon-kort med massa poäng”
” Jag längtar efter att bli en jättebra fotbollsmålvakt”

Diamanterna år F- år 1, Vallåskyrkans barnverksamhet

JAG LÄNGTAR EFTER ...
 ... ATT VINNA EN FOTBOLLSMATCH
... ATT SKOLAN SKA SLUTA
... ATT FÅ SOMMARLOV
... SKIDRESAN
/UNGDOMAR/KONFIRMANDER I SNÖSTORP

Jag längtar efter att slippa tänka 
på pengar, att få pengarna att 
räcka, att klara sig själv. Längtar 
även efter familjelivet som det 
såg ut förr, innan förändringar.  

/Glenn Henner, Vallås 

... att bli fri från missbruket.

... att mina barn ska höra av sig.

... att mardrömmarna slutar.

... att jag slipper mina tvångstankar.

... att duga åt någon.

... att kunna tro.

... att få livslusten tillbaka.

Foto: Carina Fendell

Foto: IKON

Foto: Johannes Frandsen/ IKON
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Tillbakablickar
Konserter i Snöstorps kyrka
Bratislavas gosskör 16/10 och Mozarts Requiem 23/10

Mysig gemenskap med sång och ballong
I oktober var det Barnvagnskonsert i Snöstorps kyrka med tema 
bondgården. Tillsammans med pedagogerna Ulrika och Caroline från 
Kyrkans öppna förskola (Snöstorp)  och musikern Stefan Wikrén sjöng 
vi allt från Imse vimse spindel till Änglahund. 
Det var många sångsugna barn och föräldrar som kom och var med och 
sjöng.

Barnvagnskonsert i Snöstorps kyrka

Prisbelönt gosskör från Slovakien
Kören VIVA inledde konserten med några sånger för att 
hälsa Bratislavas gosskör välkomna! Det är tredje gången 
kören gästar oss här i Snöstorp och i och med att VIVA re-
ser till Bratislava i maj nästa år blir det lika många gånger 
som Snöstorp gästat dem. Verkligen ett kul utbyte, nästan 
som en körvänort! 
Körens turné genomförs med stöd av Slovak arts council 
och vistelsen i Halmstad sponsras av Snöstorps församling 
och Strandgården i Vilshärad. 

Mozarts Requiem
Fullsatt kyrka. Kör, orkester och solister i skönt samspel. 
Stående ovationer och inropningar!  
Medverkande: Cappella Snöstorp och Halmstads Vokal-
ensemble, musiker från Halland, Göteborg och Skåne. 
Solister: Ann-Margreth Nyberg, Karin Andersson, Staffan 
Lindberg och Andreas Landin. Dirigent Göran Persson.

Foto: Anna-Lena Bengtsson

Foto: Anna-Lena BengtssonFoto: Hans Svensson och Göran Persson
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Fyllingedagen 10/9

Familjedag i Breared 17/9

Härlig dag tillsammans
Skolans föräldraförening i Fyllinge arrangerar denna dag som 
förenar lokalsamhället. De var många som kom denna dag och 
de möttes av bl a räddningstjänst som visade sin utrustning, för-
eningar som bjöd in till sina aktiviteter m fl. Även Mariakyrkan 
deltog förstås denna dag och man kunde träffa ett får, en clown, 
ett lejon och en panda som rörde sig ute bland folket. De som 
ville kunde gå ett spår med olika stationer som förklarade lite 
om kyrkans olika attribut, samtidigt som man letade bokstäver 
till en bokstavsjakt.  Hela 95 personer lämnade in svar! Lösenor-
det i tävlingen blev TILLSAMMANS.

Inne i kyrkan fanns en liten utställning med alster från 
Sticka & Skicka samt dopklänningar som församlingen lånar 
ut vid dop. Barn som ville kunde få en ansiktsmålning. Det 
blev en väldigt lyckad dag!
 

En fin sensommardag med massa skoj 
Dagen inleddes med en andakt i kyrkan och prästen Stellan 
hade en rolig tävling, där barnen bl a fick gissa vilket föremål 
i kyrkan som är äldst. Sen var det grillning och lekar och hade 
man tur kunde man få något riktigt trevligt i fiskedammen. En 
tipspromenad fanns också arrangerad på den nya kyrkstigen 
som är anlagd vid kyrkogården. En härlig dag i sensommartid. 

Foto: Bodil Andersson och Bertil Nilsson

Foto: Ida Landin
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Mötesplatser/konserter m mMötesplatser/konserter m m  
november
On 16 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem 
  Fika i gemenskap
On 16 17.30 Kristen meditation  Snöstorps förs. gård 
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
To 17 18.00 Brearedsträffen Breareds förs.hem 
  Väv-sticka-sy i gemenskap med andra - för andra 
  Material finns, men du kan även ta med eget.  
  Kontakt Karin Svedenman 0735 403 574

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 fika.   
  Samtal, andakt. Info Bertil Nilsson 035-10 29 39.
Ti 22  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Radio-nostalgi”. Välkända sånger med Maria Elisson   
  samt ett enkelt quiz. Kaffe och radiokaka.
To 24 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Ti 29 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  OA Larsson kommer med sin gitarr att framföra ett   
  julprogram, så här i vintertid. Stämningen börjar 
  infinna sig när kylan biter i kinderna och och vi slipper   
  ifrån frost och mörker! Kom och lyssna, njut och fika 
  tillsammans bland tända ljus och i gott sällskap!
Ti 29  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 30 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem
On 30  10-16 Julstuga  Mariakyrkan 
  Pyssel,  fika m m. Drop in. 

On 30  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Julmusik med Josefin & Göran.  
  Josefin Persson Björklund, sång. Göran Persson, piano.
On 30 17.30 Kristen meditation  Snöstorps förs. gård 
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.

december
To 1 10-16 Julstuga Eldsberga förs. hem
To 1 18-21 Brearedsträffen  Breareds förs. hem 
  Väv-sticka-sy i gemenskap med varandra, för andra. 
Lö 3 10-14 Möt oss på Hallarna!  Hallarna köpcentrum 
  Julinsamling till Act Svenska kyrkan. Se annons sid 9 
Må 5  14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 6  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 8 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Ti 13 14-15 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
Ti 13  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Julstök i kök och julminnen med Anna Lindgren
Ti 13  18 & 20  Luciakonsert  Snöstorps kyrka 
  Körerna VIVA och Cappella Snöstorp. 
  Jenny Lagerström, flöjt. Per Jarring, orgel. Entré 50 kr. 
  Ej förköp. Konsert 45 min. Görans sista luciakonsert   
  efter 36 år!
On 14 17.30 Kristen meditation  Snöstorps förs. gård 
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
Må 19 18.00  Pilgrimsvandring Fr Tönnersjä kyrka 
  Vandring i lugn takt ca en timme. Medtag egen fika.   
  Samtal, andakt. Info Bertil Nilsson 035-10 29 39.
Ti 20  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga församlingshem 
  Julmusik med Eldsberga musik och sånggrupp
Lö 24 10.30  Jul i gemenskap Vallåskyrkan 
  Se annons nästa sida.

januari 
Sö 6 18.00 Julkonsert med kyrkokören Breareds kyrka
On 11 17.30 Kristen meditation  Snöstorps förs. gård 
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
Må 16  14.00  Sticka & Skicka  Mariakyrkan
Ti 17  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 19 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs hem
Ti 24 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 24  14-15 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 25 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem
On 25  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Musikprogram med Blommiga Grabbarna; 
  Johan Sunesson och Andreas Lundgren
Må 30  14.00  Sticka & Skicka  Mariakyrkan

Välkomna till Julstuga för 
alla åldrar! 

Vi umgås, fikar, äter och pysslar (om man vill.) 
Öppet hus mellan kl 10-16

Onsdag 30 november Mariakyrkan 
Torsdag 1 december Eldsberga församlingshem

10.00 fika, 12.00 lunch, 14.00 fika.

Lunch 40 kr
i övrigt  

kostnadsfritt

 Julkort

 Julgranskulor

Juldekorationer
 Julkrans m m 
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Ti 31 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Program och kaffeservering

februari
To 2 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs hem
Ti 7 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Program och kaffeservering
Ti 7 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs.gård 
  Program och kaffeservering. 
On 8 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem
On 8 17.30 Kristen meditation  Snöstorps förs. gård 
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
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
To 16 18.30 På spåret! Breareds förs hem 
  Musikresor & frågesport. Breareds kyrkokör står för   
  musiken. Fika serveras.
Ti 21 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 21  14-15 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 22 9.30 ”Onsdagsfikat” Breareds förs. hem
On 22 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Program och kaffeservering. 
On 22 17.30 Kristen meditation  Snöstorps förs. gård 
  30 min. 18.15 Samtalsgrupp. Leds av Jonas Kennerö.
Må 27  14.00  Sticka & Skicka  Mariakyrkan
Ti 28  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Program och kaffeservering. 

I samarbete med studieförbundet  

SNÖSTORP KL 11.30 Inledande 
lunchmusik i kyrkan. Därefter lunch i 
förs. gården. 
24 nov. (Jullunch tis 6 dec fullbokad.)  
19 jan, 2 feb, 16 feb

VALLÅSKYRKAN KL 11.45  
Varje helgfri måndag t o m 5 dec. Jullunch ons 
14 dec. Anmälan denna gång till 035-17 97 35 
senast 9/12. VT börjar 9 jan. 

BREAREDS FÖRS. HEM KL 11.45 Varje 
helgfri torsdag. Jullunch med julmusik 15 dec.
Anmälan denna gång till 035-17 97 34 senast 
9/12. VT börjar 12 jan. 

MARIAKYRKAN KL 11.45 
23 nov, Jullunch 7 dec. Anm denna gång till 035-
17 97 35 senast 9/12). 18 jan, 1 feb, 15 febr

ELDSBERGA FÖRS. HEM KL 11.45 
7 dec. Jullunch 14 dec. Eldsberga kyrkokör 
sjunger julsånger. Anm denna gång till 035-
179765 senast 9/12. 8 feb

TRÖNNINGE FÖRS. HEM KL 11.45 
16 nov. 25 jan, 22 febr

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

Luncher i gemenskap!Luncher i gemenskap!

Socken-/distriktsrådSocken-/distriktsråd
Vid de olika råden tas beslut på när nästa 
ska äga rum. Se hemsidan. Klart datum är: 
Snöstorps kyrka efter gtj den 11 december

Vi vet att många känner sig ensamma över julen och  
därför erbjuder Snöstorps församling ett alternativt  
julfirande på julafton i Vallåskyrkan.
Vi börjar med en andakt kl 10.30 med Stellan Bengtsson, 
präst och sång och musik av Cecilia Sandgren, musiker.
Enkelt julbord mellan kl 11.30-13.00 
Avslutar med julbön kl 13.30. 
Stellan Bengtsson, präst. Daniel Lantz, sång. Charlotte 
Polson, saxofon. Lena Nielsen, musiker.
OBS: Anmälan sista dagen den 12 december kl 12.00 till    
Carina Fendell, 035-17 97 31

i gemenskap
Julafton
24/12Jul

Möt oss på Hallarna! Möt oss på Hallarna! 
Lördag 3 dec kl 10-14 (På torget, innanför 
gula entrén).  
Barnkörerna DoReMi, Delight och 
Corallerna sjunger julsånger kl 10.30, 
Maria kyrkokör kl 11.30. Insamling till Act 
Svenska kyrkan. Vi bjuder på kaffe/saft och 
pepparkaka.  
Ansiktsmålning.
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Gudstjänster i kyrkorna 

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

Söndag 20 november Domsöndagen
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga församlingshem 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.  
Breareds kyrkokör. Första-adventskaffe i för-
samlingshemmet 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 m  
ljuständning 

Torsdag 1 december
Snöstorps kyrka 17.15 En kväll i adventstid

Söndag 4 december 2 sö i advent
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 6 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 7 december  
Snöstorps kyrka 17.30 Luciagudstjänst m 
barnkörerna. Traditionellt och stämningsfullt 
luciafirande med barnkörerna DoReMi och 
Delight. Körledare Jessica Agbrant.  
Venla Hinnemo, piano.

Torsdag 8 december  
Mariakyrkan 17.30 Luciagudstjänst  
Traditionellt och stämningsfullt luciafirande med 
barnkören Corallerna, körledare Jessica Agbrant. 
Kvällsmat efteråt, anmälan 035-17 97 43

Söndag 11 december 3 sö i advent
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst, sockenråd
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst.  
Luciatåg och julspel av barnkör och 
barnverksamhet.
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst

Lördag 17 december
Mariakyrkan Kl 16.00 och kl 18.00 Julkonsert, 
Maria Kyrkokör och barnkören Corallerna. Körle-
dare Jessica Agbrant. Venla Hinnemo, piano.

Söndag 18 december 4 sö i advent
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Snöstorp 15.00 Familjegudstjänst/julfest i för-
samlingsgården
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst

Lördag 24 december Julafton
Mariakyrkan 10.00 Samling vid krubban 
Solister Julia och Clara Nylander. 
Eldsberga kyrka 10.00 Julbön
Vallåskyrkan 13.30 Julbön. Daniel Lantz, sång, 
Charlotte Polson, saxofon. Lena Nielsen, musiker.
Esmareds kapell 16.30 Julbön
Snöstorps kyrka 17.00 Julbön. Julaftonskören 
med solister. Roger Carlson, trumpet. 
Trönninge kyrka 23.00 Midnattmässa

Söndag 25 december Juldagen
Snöstorps kyrka 7.00 Julotta. Julottesångarna. 
Solist Johanna Persson Holmberg
Breareds kyrka 7.00 Julotta. Breareds kyrkokör
Tönnersjö kyrka 7.00 Julotta 
Mariakyrkan 14.00 Högmässa

Måndag 26 december Annandag jul
Snöstorps kyrka 17.00 Musikgudstjänst

Lördag 31 december Nyårsafton
Snöstorps kyrka 16.00 Nyårsbön
Breareds kyrka 16.00 Nyårsbön
Trönninge kyrka 16.00 Nyårsbön

Söndag 1 januari Sö e nyår
Mariakyrkan 14.00 Högmässa

Fredag 6 januari Trettondedag jul
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 16.00 Musikgudstjänst  
Julsånger med 4 x Persson. 
Breareds kyrka 18.00 Musikgtj/Julkonsert,  
Breareds kyrkokör

Söndag 8 januari 1 e trett. d
Vallåskyrkan 16.00 Julens psalmer
Eldsberga församlingshem 11.00 Mässa

Söndag 15 januari 2 e trett. d
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga församlingshem 11.00 Gudstjänst

Tisdag 17 januari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 22 januari 3 e trett. d
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Söndag 29 januari 4 e trett.d 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa. Lotta Hildesjö 
Andersson hälsas välkommen som pastorsadjunkt. 
Breareds församlingshem 11.00 Mässa
Mariakyrkan 17.00 Maria Puls.  
Musikmässa där Maria kyrkokör tolkar olika pop-
artister. Denna gång Py Bäckman.
Välkommen att fira mässa på ett annorlunda sätt, 
vem du än är. Körledare Jessica Agbrant

Tisdag 31 januari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 5 februari Kyndelsmässodagen
Eldsberga församlingshem 11.00 Mässa
Vallåskyrkan 11.00  Familjegudstjänst, dopfest  
och bibelutdelning.
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst  
med dopfest och bibelutdelning. Barnkören medv.
Mariakyrkan 14.00 Familjegudstjänst och dopfest. 
Barnkören Corallerna medverkar. Anmälan till fikat 
035-17 97 43
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstjänst.  
Barnkörerna DoReMi-kören och Delight medverkar

Tisdag 7 februari 
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa med 
ljuständning. 

Söndag 12 februari Sexagesima
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga församlingshem 11.00 Gudstjänst

Tisdag 14 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
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Andakter på äldreboende sker regelbundet:
Vallås äldreboende. 
Jämna veckor tisdagar kl 14.30. 

Norlandia, Fyllinge. 
Jämna veckor måndagar kl 14.15.  
T o m v 50. Vårterminen  börjar v 4

Inspelade andakter 
Under pandemin påbörjade vi att göra förinspelade andakter för att de som inte ville/kunde komma till kyrkan ändå 
kunde få ta del av textläsning, bön och vacker musik. Nu planeras detta återupptas och läggas ut cirka en gång i månaden 
i våra olika kanaler. Håll utkik på hemsidan samt i våra sociala medier. 

Ljudupptagningar
Förr spelades ofta gudstjänster in på kassettband som möjliggjorde att de som inte kunde komma till kyrkan, ändå kunde 
få del av söndagens gudstjänst i efterhand. Då vi fått önskemål om att återuppta detta har vi gjort tre ljudupptagningar i 
Mariakyrkan under våren och lagt på hemsidan. 
Det har visat sig att det inte är lika enkelt att göra inspelningar trots dagens teknik. Finns behov kommer vi att jobba 
vidare med detta, ev i annan form. Vad tycker du?  
Mejla dina tankar i ärendet till: anna-lena.bengtsson@svenskakyrkan.se  Tack på förhand!

Söndag 19 februari Fastlagssöndagen
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria kyrkokör 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Gudstjänst. Eldsberga kyrkokör. 
Kyrklunch, anmälan till maten 035-17 97 65 
Breareds församlingshem 16.00 Gudstjänst

Tisdag 21 februari 
Snöstorps kyrka 17.30 Veckomässa med 
ljuständning. 

Söndag 26 februari 1 fastan
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 11.00 Mässa
Esmareds kapell 16.00 Mässa

Tisdag 28 februari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Återbruk
En ceremoniplats är byggd 
på Eldsberga kyrkogård, där 
bl a friluftsgudstjänster och 
förrättningar kan äga rum 
utomhus. Både grinden och 
fönstret kommer från äldre 
inredning i Eldsberga kyrka 
och har nu återanvänts för  
att skapa detta ”kyrkorum” 
utomhus. 

Idé och utformning av  
kyrkans vaktmästare.

Foto: Anki Tenggren

”Maria Puls” i Mariakyrkan Fyllinge
Musikmässa där Maria kyrkokör tolkar olika 
popartister. Körledare Jessica Agbrant samt 
musiker.
29/1 kl 17.00 Py Bäckman 
19/3 kl 17.00  Mikael Wiehe
7/5 kl 17.00 Laleh
Välkommen att fira mässa på ett annorlunda 
sätt, vem du än är. 



Lasse, vad är på gång? 
Att spara energi är det vi alla talar om! 

 Idag är vi tacksamma att vi påbörjade resan mot 
energibesparande åtgärder redan 2017. Vi började 
med en energikartläggning och styrsystem stod 
som åtgärd nummer 1. Nu är det klart och vi styr 
de flesta lokaler från ett bokningssystem som vär-
mer och/eller ventilerar det som behövs, i tjugotvå 
byggnader. Solceller kommer på fler tak, belysning 
blir LED och parkeringsbelysning lyser upp när 
det kommer någon. Egentligen är det konstigt att 
vi så lätt slösar med energi. En droppande kran 
syns direkt att det är vatten som helt i onödan rinner ut. Slöseriet med el är inte 
lika tydligt. Det rum som inte används behöver varken värme, belysning eller 
ventilation. Ändå är det just våra vanor som gör att inte lampan släcks när vi 
inte är där. Här gäller det att istället tänka solidariskt. 

Jag har jobbat med IT och teknik i hela mitt liv. Jag har haft stor nytta av min 
tekniska bakgrund på denna energiresa. Det är en stor utmaning att göra ett 
tekniksprång i våra gamla byggnader och försöka få med sig helheten när man 
gör om och byter styrsystem i huset. Tex kan larmet få styra att ”nu finns det 
ingen i huset, stäng av allt som går”. Den instruktionen är enkel vid en nypro-
duktion, men nu? Vi kommer en bit helt enkelt och får med oss lite grann varje 
gång vi gör förändringar i huset. Mycket av den styrande tekniken är bytt, nu 
är det mer fokus på att få alla med sig, se slöseri och samordna. Och byta till 
rätt produkt när det behöver bytas. I församlingen har vi nu ett energisparpa-
ket för några månader framåt, där vi hjälps åt. Det kan du läsa mer om på vår 
hemsida: svenskakyrkan.se/snostorp

Förutom  Energisparpaketet kommer du även kunna läsa mer utförligt om:
Miljö och energipolicy
Laddstolpar och solceller.
Direktverkande el, åtgärd i Breareds kyrka

/Lasse Lagerqvist, fastighets- och underhållsplanerare 
lasse.lagerqvist@svenskakyrkan.se

Foto: Alex Giacomini/IKON

Ge hjälp - få hjälp! 
Har du någon torrvara att skänka till 
behövande så har vi förberett lådor i våra 
kyrkor där du kan lägga ditt bidrag när du 
besöker oss. Vi inom diakonin kommer att 
ombesörja att varan delas ut. 
Här kan du lämna Vallåskyrkan: de flesta 
vardagar 9-14, övriga tider se verksamhet.
Breareds församlinghem: torsdagar 9-14.
Snöstorps församlingsgård: kontorstid 
Eldsbergabygden: vardagar i förs. hemmen. 
I alla kyrkor vid gudstjänst.

Under ojämna fredagar mellan kl. 9:30-
11:30 kommer diakoniteamet befinna sig i 
Vallåskyrkan för samtal m.m. Kom gärna på 
besök.

BABY-paket och doptossor!
Vi fortsätter att skicka babypaket ut i 
världen via Human Bridge. Välkommen 
till Sticka & Skicka. 
Vi samlar även in dopsockor som ges 
vidare till barnen som döps i kyrkorna.
Tack till alla som gör detta möjligt! 

BRYT EN TRADITION

SWISHA DIN
GÅVA TILL

900 1223
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Vi lever alla under samma
himmel och tillsammans
kan vi göra skillnad.

Fler än 30 000 flickor
gifts bort varje dag

Varför är det en åsna med på framsidan? 

Bilden på framsidan är tagen i Breareds kyrka.  
Jesus som rider in i Jerusalem på en åsna gjordes av 
Karl-Anders Andersson i Fröböke. Det var 
under tiden som Jörgen Franzén var 
komminster i Breareds dåvarande för-
samling. Olika byar fick till uppgift 
att utforma söndagens gudstjänst 
och man träffades och bestämde 
psalmer, ämnen som skulle tas 
upp i kyrkobönen m m. När träf-
fen var i Fröböke kvarn erbjöd 
Karl-Anders sig att göra något 
till Palmsöndagen. Den 9/4 1995 
invigdes åsnan och efter guds-
tjänsten red Jörgen på en levande 
åsna till församlingshemmet. Så nu 
sätts åsnan upp vid första advent och 
palmsöndagen varje år. 

Vinnare i korsordstävlingen i sommarnumret: Rune Johansson, Simlångsdalen.  
Anita Johansson, Fyllinge. Pia Streijffert Lindborg, Lund. Vinnarna har kontaktats via post.  
Även i barnkorsordet har vinnare dragits. Grattis!
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