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Så på min 21-årsdag höll jag min 
första julotta, ung och nervös 
och inför en helt fullsatt kyrka! 

Som väl var  gick det bra och jag vå-
gade fortsätta att pröva kallelsen att 
bli präst, och det har jag inte ångrat. 
Sedan dess har jag firat, såväl Jesu 
födelsedag, som min egen, med julotta 
eller julnattsmässa och jag ser nu fram 
emot ännu en jul. Jag sätter också snart 
fram min julkrubba som jag köpte i det 
heliga landet, just för att påminna mig 
om julen och dess budskap.

Egentligen vet vi inte riktigt vad just 
ordet jul betyder, på engelska heter 
det Christmas, Kristusmässa. På tyska 
Weihnacht, den heliga natten, på franska 
Noel, vilket betyder födelse.
 Vi får också 2020 år efter Jesu födelse-
dag,  fira detta fantastiska under, - att 
Gud blir människa och föds som ett 
litet barn, för att dela våra liv, förlåta, 
hela och upprätta oss, när vi kommer 
till honom!

 Vi får koppla upp oss till Guds nätverk 
och lyssna in budskapet från Betlehem 
och tillsammans med herdarna smyga 
oss in i stallet och lyssna in: En frälsare 

I advents- och jultid

har fötts åt er. Vi får upptäcka att det 
gäller både dig och mig. Att Gud letar 
sig fram till vårt mörker, vår ensamhet 
och vill fylla våra liv med mening och 
innehåll, av frid och ro.

 Ja, vi får lyssna in pulsslagen från 
Gud, där vi får ta emot Jesus själv i 
nattvardens bröd och vin; Kristi kropp 
FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR 
DIG utgjutet.

Julen är en Jesus-fest, så varmt välkom-
na till våra kyrkor denna advents- och 
juletid! Vi firar ju också i dessa coro-
natider och önskar varandra över vida 
världen en god jul och glad födelsefest:
God Jul - Merry Christmas - Fröhliche 
Weinachten - Milad majhid (arabiska) 
- Ido bricho (syrianska) - Chag Molad 
Sameach (hebreiska) ...

Nisse Juelsson, präst 
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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 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 Jasmine Arnesson 17 97 67 
Kyrkomusiker Margaretha 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 18 feb 2021. Manusstopp: 10 jan 2021. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden: Kristin Lidell/IKON 
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 25 december 1989 var 
en annorlunda juldag. Jag 
hade lovat att ta julottan i 
Timmerviks kyrka, som ligger 
vid Vänern i södra Dalsland. 
Den började redan kl 5 på 
morgonen och jag tänkte att 
”så många skulle väl ändå inte 
komma” ... 
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I advents- och jultid Mötesplatser

Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem kl 14-16 
15 dec, 26 jan, 23 feb

Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem  
kl 9.30-11.30. 3 dec, 21 jan, 4 feb, 18 feb

BaraVara-café Eldsberga förs. hem kl 14-16  
1 dec, 19 jan, 2 feb, 16 feb 
Anm. till ovanstående mötesplatser till diakon  
Anna Lindgren 035-17 97 64 
............................................................................................................
Kristen djupmeditation Snöstorps förs. gård kl 18 
Varannan onsdag, börjar den 27 jan.  
Följs av samtalsgrupp kl 18.45.  
Anm. till präst Jonas Kennerö 035-17 97 60

Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård kl 14-16 
25 jan, 22 feb 
Anm. till värdinna Anneli Moberg 035-17 97 29

............................................................................................................
Kvällslunk kl 17 ca 30 min.  
7 dec saml. Eldsberga kyrkogård. 
1 feb saml. Vallåskyrkan.  Avslutas med egen 
medhavd fika och aftonbön.  
Info: Per 035-406 76. Laila 035-22 12 92.

SNÖSTORP Varannan torsdag kl 11.30 Inledande lunchmusik i kyrkan, därefter mat i förs. gården.  
3 dec Jullunch. 21 jan, 4 febr, 18 febr. Anmälan 035-17 97 29/00

VALLÅSKYRKAN kl 11.45  
Månd 30 nov, onsd 9 dec Jullunch.  Vårterminen börjar 11 jan med sopplunch varje måndag  
Anmälan 035-17 97 35/31 

BREAREDS FÖRSAMLINGSHEM kl 11.45. Varje torsdag t o m 10/12 (julmat sista gången). 
Vårterminnen börjar den 21 januari.  Anmälan 035-17 97 54/31 

MARIAKYRKAN kl 11.45 (2021: följs av bibelstudium kl 12.45) 
Jullunch 2 dec. 20 jan, 3 feb, 17 feb Anmälan 035-17 97 46/41

ELDSBERGA FÖRSAMLINGSHEM kl 11.45  
Jullunch 10 dec. 14 jan, 11 febr, Anmälan 035-17 97 65/64

TRÖNNINGE FÖRSAMLINGSHEM kl 11.45  
26 nov, 28 jan, 25 febr. Anmälan 035-17 97 65/64

Luncher i gemenskap Luncher i gemenskap Välkomna till församlingens luncher med  
inledande andakt. Vi sitter glest och följer noga FHM rekommendationer.

Dessa datum är fastslagna, men då pandemin härjar, är själva programpunkterna 
på träffarna i skrivande stund ej helt klara. Vår hemsida uppdateras kontinuerligt.  

Andrum Breareds kyrka kl 19  
15 dec, 26 jan, 23 feb 
En stund med orgelmusik. Ej anmälan.

Torsdagsträffen kl 14-16, Breareds förs. hem 
3 dec, 21 jan, 4 feb, 18 feb 
Olika aktiviteter, promenader i bygden m m.

Vallåsträffen Vallåskyrkan kl 14-16.  
27 jan, 24 feb Anm till ovanstående mötesplatser till  
diakoniassistent Carina Fendell 035-17 97 31 
.....................................................................................................................

Mariaträffen Mariakyrkan kl 14-16 
9 dec, 10 feb

Sticka & Skicka Mariakyrkan kl 14-16 
7 dec, 25 jan, 8 feb, 22 feb 
Anm. till ovanstående mötesplatser till diakoniassistent  
Maria Andersson 035-17 97 41

.....................................................................................................................

Pilgrimsvandring kl 18, lugn takt, ca 1 tim.   
21 dec saml. Tönnersjö k:a. 18 jan saml. Ön.  
15 feb saml. Eldsberga k:a. Avslutas m andakt  
och egen medhavd fika. Samarr: Halmstads förs.

 

ANMÄL ER  
GÄRNA FÖR ATT 
SÄKERT FÅ PLATS.  
BEGRÄNSAT ANTAL  

I CORONATID.
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Konfirmander 2020

Sommarkonfirmander Snöstorp 
Präst Nils Gunnar Juelsson. Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto/väst

Sommarkonfirmander Snöstorp 
Präst Martin Bengtsson. Pedagog Maj-Inger Sunesson
Foto: Sportfoto/väst
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Trönninges konfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson. Pedagog Maj-Inger Sunesson
Foto: Sportfoto/väst

Snöstorps vinterkonfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson. Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto/väst
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18-25 årsgrupp
I höst startar vi en grupp för åldern 18-25 år, eftersom vi 
har flera ungdomar som dels går 3:an på gymnasiet och 
dels som antingen studerar på högskolan eller arbetar. Vi 
kommer att samlas varannan onsdag i Snöstorps präst-
gård, då vi pratar om kommande söndags texter. Ung-
domarna kommer även hjälpa till på gudstjänster som 
gudstjänstvärdar. I skrivande stund träffas vi online p g a 
pandemin, men kommer att träffas på riktigt, så snart det 
går. Vill du veta mer, vara med eller känner någon som 
vill vara med, hör gärna av dig!  
Nisse Juelsson 035-17 97 51
nils.juelsson@svenskakyrkan.se

Du är inte ensam  
Vi går igenom detta tillsammans.
Kanske behöver du någon att prata med? 
Eller få hjälp med inköp av livsmedel och 
mediciner. Tveka inte att höra av dig.  
Ring 035-17 97 00, så slussar vi vidare
till rätt person. 

Korsordet i sommarnumret 2020
Rätt lösning: Som en äng med liljor.  
Vinnare: Elsie Ringström, Leif Johansson, Lovisa Salomonsson. 
Rätt lösning, barnkorsordet: Sommar. Grattis till Lovisa, Liam och Julia! 
Vinnarna har kontaktats via post. Tack för alla svar vi fått!

Fyllingekonfirmander
Präst Allan Svensson. Pedagog Jan Grundström
Foto: Thomas Korosec

Vi är även 2021 samarbetspartners 
till musiktävlingen för personer med 
intellektuell funktionsvariation. I vintras 
fick vi möjligheten att möta publiken 
på plats i Arenahallen, men denna gång 
kan man se deltävlingen live på  
Youtube den 12 februari 2021. 
Läs mer på www.halmstad.se/funkis-
festivalen

Albin Hillert /IKON

Konfirmander
Att konfirmera sig i Snöstorps församling är populärt!
I år valde över 60% av ungdomarna i församlingen att 
konfirmera sig och lika många nya konfirmander har också 
börjat nu i höst! Trots corona så har vi ändå lyckats genom-
föra samtliga konfirmationer på ett bra sätt! Flera ungdomar 
har dessutom valt att fortsätta som faddrar och är med i 
ungdomsgruppen, vilket är roligt!
Eftersom det var väldigt många som ville konfirmeras under 
sommaren, blev det två sommarkonfirmandgrupper istället 
för en. Stort tack till ungdomar, föräldrar m fl för tålamod 
och förståelse för alla förändringar och anpassningar som 
blivit p g a pandemin. 

/Nisse Juelsson
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Och det fungerar, som tur är för 
det mesta! Vi lär oss mer och 
mer om den tekniken, som spa-

rar både tid och energi. Senast möttes vi 
till digitalt kyrkofullmäktige. Kyrko-
fullmäktige är församlingens högsta 
beslutande organ. Det innebär att ”de 
tar beslut i principiella ärenden och i 
ärenden som på annat sätt är av större 
vikt, t.ex. budget, kyrkoavgift och andra 
viktiga ekonomiska frågor” (KO 3 kap 
1-2 § *). Varje höst samlas kyrkofullmäk-
tige för att fastställa budget som arbetats 
fram av kyrkorådet bl.a utifrån perso-
nalens äskanden. Personalkostnaden 
är den som dominerar, här finns också 
medel avsatta till fastighetsförvaltning 
och verksamhetspengar. För den som 
är intresserad av att läsa budgeten finns 
den i kyrkofullmäktiges protokoll, häm-
tas på församlingsexpeditionen.  

Händer i församlingen

Foto: Hanna Attåsen Praktiskt så förbereds för advent och jul 
nu i våra kyrkor och församlingshem. 
I fönster hängs stjärnor och sätts upp 
ljusstakar. Församlingsvärdinnor bakar 
och lagar mat till olika samlingar. Vakt-
mästare gör fint utomhus och inomhus. 
Vi befinner oss i en traditionsfylld tid. 
Igenkännandet är viktigt. Vilken ljus-
stake hade jag nu i detta fönster? Viktigt 
att det blir som det brukar. De flesta 
av oss tycker om att mysa inomhus vid 
tända ljus, en kopp kaffe och en nybakad 
lussekatt.  Adventstid är kyrkorna 
välbesökta, gudstjänster och konserter 
är mycket uppskattade. Tyvärr så blir 
det ju inte så i år. Hålla ut, hålla avstånd 
och tvätta händerna, ett mantra som vi 
sent kommer glömma, vissa dagar känns 
det tungt och ensamt. Det är viktigt 
att vi inte fastnar i detta. Vi måste se 
framåt. Den just antagna budgeten ger 
oss anledning att planera för 2021, nu är 

det upp till mig att tillsammans med 
personalen driva den verksamhet som 
blir möjlig under de förutsättningar 
som kyrkofullmäktige gett oss.

Vi ber med KG Hammars ord:
”Gud, vi tackar dig för att du förenat 
dig med mänskligheten och ständigt 
är närvarande i din skapelse. Tack för 
julens under där du möter i det djupast 
mänskliga och i det värnlöst utsatta. Låt 
oss med herdarna få höra den himmelska 
lovsången och med dem bli delaktiga i det 
fridens och fredens rike som utgår från 
krubban i Betlehems stall. Hjälp oss som 
fått gåvan att se dig i Jesus Kristus, att 
också i hans efterföljd se dig i alla män-
niskor vi möter” 

Med önskan om en välsignad jul 
/kyrkoherde Anna-Maria Carlwe

Digitala möten har vi fått lära oss använda. Vi har varit på kurs, lyssnat på 
föredrag, vi har haft sammanträden digitalt; på kontoret eller där hemma ...

Kyrkogård och fastighet
Renovering av golvet i Tönnersjö kyrka
Arbetet med att återställa det ursprungliga tegel- 
golvet i kyrksalen startade v 42 och beräknas pågå  
ca ett halvår. För den nyfikne planerar vi att lägga upp bilder 
på vår hemsida kontinuerligt, så att allmänheten kan följa 
arbetet. 

Datum: 29 oktober 2020

Mer info: Anna Kylmä, fastighetssamordnare  
Tel: 035-17 97 04  
E-post: anna.kylma@svenskakyrkan.se 

Kommande eventuell halkbekäpmning
En kyligare årstid är på ingång. Även om vi nu för tiden inte 
är så vana vid snö som ligger kvar några längre stunder, vill 
vi ändå berätta hur vi tänker om det kommer snö eller blir 
halt. I första hand tar vi hand om området runt kyrkan och 
samtliga parkeringar. Vi röjer snö om det behövs men vi har 
alltid flis på gångarna, det blir strävt så man minskar risken 
med att halka. Tanken är att man ska kunna gå i ett par fin-
skor upp till kyrkan. Vi strör salt på gångarna främst då det 
är begravningar eller andra förrättningar.
Mer info: Anki Tenggren, arbetsledande vaktmästare 
Tel: 035-17 97 19 E-post: anki.tenggren@svenskakyrkan.se

Foto: Anna-Lena Bengtsson Foto: Anna Kylmä och Magnus Olausson Kronholm

Datum: 5 november 2020

*Kyrkoordning för Svenska kyrkan



8

Ett barn är fött 
Halmen i stallet, figurerna som omsorgsfullt placeras ut. Kanske en liten lampa som  
skänker varmt ljus. Herdarna med sina lamm som vördnadsfullt tittar på det lilla barnet i 
krubban tillsammans med de tillresta vise männen ...

Franciskus av Assisi skapade den 
första kända julkrubban år 1223, 
och seden sågs fram till början 

av 1900-talet främst som en romersk-
katolsk tradition. I Bryssel, på Grand 
Place, arrangeras en julkrubba i 
naturlig storlek varje år och den lockar 
många besökare.

Seden att arrangera en julkrubba är 
ganska ny i Sverige historiskt sett, men 
under 1970-talet hade den etablerats 
i många svenska hem och kyrkor. I 
den klassiska julkrubban står den lilla 
krubban med Jesusbarnet i mitten. 
Den var djurens matskål som fick tjäna 
som vagga. Den står i ett litet hus som 
ska påminna om stallet där han föddes. 
Maria och Josef placeras nära krub-
ban och en åsna och en oxe brukar få 
representera djurriket tillsammans 
med några får och lamm och herdar 
som passar dem. 

Med i arrangemanget finns även de 
vise männen. Men i många hem ställer 
man fram dem först på Trettondedag 
jul, den dag de kom fram för att hylla 
Jesus. En ängel hängs ofta över huset 
för att symbolisera ängelns sång för 
herdarna när de fick veta att Jesus var 
född. 

I julkrubban kan man tolka in mycket 
symbolik; Josef och Maria som den 
traditionella bilden för hem och för-
äldraskap. Maria även för lydnad mot 
Gud och för självständighet. Josef kan 
stå för trohet och generositet också 
i ett sammanhang han inte förstod. 
Herdarna påminner oss om hårt arbete 
och fattigdom, de vise männen om ri-
kedom och makt. Att Jesus vilar på tor-
kat gräs kan ses som en symbol för allt 
det som växer på jorden och änglarna 
ses som världens osynliga budbärare. 

I Snöstorps församlings alla kyrkor 
sätts julkrubborna upp under advents-
tid, oftast av vaktmästarna. Här får du 
veta lite mer om dem (ja, julkrubborna 
alltså).

VET DU MER OM 
JULKRUBBORNA? 

VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV 
DIG TILL REDAKTIONEN!

Julkrubban i Mariakyrkan är gjord av Eva Spångberg som var en ofta  
anlitad utsmyckare av monumentalarbeten i kyrkor och som konstruktör av 
julkrubbor. Man kan se hennes olika verk i cirka 500 kyrkor.  
Krubban sätts upp tillsammans med barnen på julafon vid gudstjänsten 
”Samling vid krubban”.
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Trönninge, Eldsberga och Tönnersjö

I Trönninge kyrka brukar julkrubban 
placeras till höger, vid det lilla altaret och 
dopfunten. Den är skänkt av byggmäs-
tare Justus Carlsson och hans fru Rut,  
Trönninge, och kommer från samma 
plats som de två snidade altarkrucifixen, 
inköpta 1962 och 1968 från Oberam-
mergau, där de snidats av Hans Hinzeller. 

I Tönnersjö kyrka och Eldsberga kyrka  
arrangeras julkrubberna i fönstren. Dessa 
är av samma slag som den i Trönninge. 

I Breareds kyrka är julkrubbans figurer gjorda av keramikern 
Göran Olsson. Bordet är tillverkat av T Åkesson och plåt-
insatsen av Hanssönerna på Mekaniska verkstaden.  
Allt skänktes till kyrkan 1981.

Den aktuella julkrubban i Snöstorps kyrka skänktes av f d kyrkvärd 
Erik Andersson omkring 2015. Den arrangeras i den stora kyrk-
kistan som placeras i blickfånget när man kommit in genom  
vapenhuset. 

Vallåskyrkan (två 
bilder). Här placeras 
krubban till vänster 
inne i kyrksalen och 
byggs upp av diakoni-
assistent Carina. Kyrkan 
stod klar 1975 och vi tror att 
julkrubban är samtida med kyrkan. Bordet är gjort 
av Sune Gudmundsson. Kanske vet du mer?

Källa: Församlingsbor, böckerna Tradition och liv av Martin Modéus, Breareds kyrka av Bror Jansson, Trönninge kyrka av C M Andersson samt Wikipedia.
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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 16.00, 17.30 och 19.00 
Ungdomsgudstjänst

Tisdag 1 december 
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 2 december
Vallåskyrkan 16.30 Vardagsgudstjänst 

Torsdag 3 december
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 6 december 2 sö i advent
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Mariakyrkan 17.00 Högmässa 
Trönninge kyrka 18.00 Enkel mässa

Tisdag 8 december
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa  
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 10 december
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 13 december 3 sö i advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst

Tisdag 15 december
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 17 december
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 20 december 4 sö i advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 15.00 Familjegudstj.  
Samling vid krubban.
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst

Torsdag 24 december
Mariakyrkan 10.00 Samling vid krubban 
Eldsberga kyrka 10.00 Julbön
Snöstorps kyrka 17.00 Julbön 
Vallåskyrkan 13.30 Julbön
Esmareds kapell 16.30 Julbön
Trönninge kyrka 23.00 Julnattsmässa

Fredag 25 december Juldagen
Snöstorps kyrka 7.00 Julotta
Breareds kyrka 7.00 Julotta
Eldsberga kyrka 7.00 Julotta
Mariakyrkan 17.00 Mässa 

Lördag 26 december Annandag jul 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 

Söndag 27 december Söndag e jul
Vallåskyrkan 11.00 Gudstjänst 

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

Fredag 1 januari Nyårsdagen
Mariakyrkan 14.00 Högmässa

Söndag 3 januari Sönd e nyår
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Onsdag 6 januari Trettondedag jul
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Gudstjänst

Söndag 10 januari 1 e. trett. d.
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Julens psalmer

Tisdag 12 januari  
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 14 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst

Söndag 17 januari 2 e trett. d.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudsjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 14.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst

Tisdag 19 januari  
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa

Torsdag 21 januari
18.30 Veckomässa Eldsberga kyrka 

Söndag 24 januari  3 e. trett. d
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa

Tisdag 26 januari  
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 28 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst

Söndag 31 januari Septuagesima
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Tisdag 2 februari 
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 4 februari
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Gudstjänster i kyrkorna 
Vi har under året fått lära oss att förändringar kan komma med kort varsel och vi har tvingats till  
olika begränsningar, även när det gäller kyrkobesök. T ex fick vi, precis i tid för pressläggning för  
detta församlingsblad, ersätta mässorna med gudstjänster utan nattvard t o m 24/11. Det kanske 
kommer att fortsätta ett tag till, men är i skrivande stund oklart. Vi väljer i detta nummer att inte 
presentera solister och körer, men hoppas och tror att vi kan ha sådan medverkan så fort som möjligt. 
Ta del av färsk information på vår hemsida, våra anslagstavlor och predikoturerna i Hallandsposten. 
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Söndag 7 februari Kyndelsmässodagen
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa

Tisdag 9 februari  
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 14 februari Fastlagssöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst. Kyrklunch  
och föreläsning.  

Tisdag 16 februari 
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 18 februari
18.30 Veckomässa Eldsberga kyrka

Söndag 21 februari 1 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Mässa
Mariakyrkan 14.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa

Tisdag 23 februari 
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 28 februari  2 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

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

INFO

Foto: Marcus Ibanez/IKON

Bibelstudier i Eldsberga/Trönninge följande onsdagar kl. 18.00 -20.00
 
Eldsberga församlingshem 27 jan, 24 feb och 24 mars
Trönninge församlingshem 10 feb och 10 mars

 



Martin! Vad är på gång?Martin! Vad är på gång?
Men Herrens nåd tar inte slut, hans barm-
härtighet upphör aldrig. Varje morgon är  
den ny – stor är din trofasthet.  
Klagovisorna 3:22-23
Om allt varit som vi önskat så hade vi haft 
åtminstone två träffar i församlingen kring 
ideellt engagemang under våren. Nu kom det 
en pandemi som omöjliggjorde det. 
Pandemin till trots har jag och diakoni-
assistenten i Mariakyrkan Maria Andersson 
påbörjat en kurs som sträcker sig över två 
terminer. Kursen går ut på att ge oss kunskap 
kring arbete med ideella i församlingen. 
Kunskapen skall sedan ligga till grund för en 
utvecklingsplan som skall antas av kyrkorådet som ett styrdokument för 
det ideella arbetet i församlingen.
Varför är det då viktigt med en utvecklingsplan?
• För att skapa ett arbetsredskap för arbetet med församlingens ideella 

medarbetare så att det finns en samsyn.
• För att ge möjlighet till information, förankring och inblick i arbetet för 

kollegor, förtroendevalda och ideella.
• För att den kan fungera som ett underlag för beslutsprocesser i försam-

lingen, t.ex. i budgetprocessen.
• För att det ur dokumentet blir möjligt att hämta information till en  

enklare och mer lättillgänglig policy för arbetet med ideella medarbetare.

Vi behöver varandra, inte minst har tiden vi lever i just nu visat på det. Vår 
gemensamma styrka är våra olikheter som, om vi är samordnade, utgör en 
stor resurs.  Under våren kommer vi strukturera upp det ideella arbetet 
och tydliggöra vilka möjligheter det finns att göra en värdefull insats i 
församlingens arbete. Vår målsättning är att det skall finnas något som 
kan passa just dig!

Du är viktig! I årets första nummer skrev vi om kommande 
informationsträffar för alla som vill hjälpa till ideellt. Under rådande 
omständigheter kan vi inte inbjuda till dessa. När samhällsläget 
medger det så kommer inbjudan på nytt! 

Martin Bengtsson, 035-17 97 62, martin.bengtsson@svenskakyrkan.se

Foto: Mikael NilssonMer info:  
svenskakyrkan.se/ 
kyrkoval/stall-upp
eller 035-179706

Sticka eller virka hemma i höst och vinter. I 
dessa tider är det många som är mycket hemma. 
Här kommer ett förslag på en rogivande och 
meningsfull syssla. Tillsammans skapar vi baby-
filtar av stickade och virkade rutor som vi skickar 
vidare till barn som behöver dem.

Så här går det till:
- Sticka eller virka.
- Gör rutor som är 20x20 cm, i vilka färger, 
mönster och garner du vill.  
Om du vill kan du göra en färdig filt, sy/virka 
ihop 4x4 rutor.
- Lämna in eller skicka dina rutor till  
Mariakyrkan, Fyllinge (ring först vid besök).

Skickar gör du till: 
Snöstorps församling
Prästvägen 74, 302 63 Halmstad
Märk paketet med  
”Babyfilten, Mariakyrkan”

Projektet avslutas sista februari 2021. I mars 
hoppas vi att ni som vill, kan komma och till-
sammans börja montera ihop babyfiltarna. 

För löpande information, mejla till oss!
Kontakt: Maria Andersson: 035-17 97 41
maria.andersson@svenskakyrkan.se

”PROJEKT 
     BABYFILT!”
STICKA OCH VIRKA RUTOR

BRYT EN 
TRADITION

Foto: D
eborah Rossouw

 / Ikon 

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

Foto: Deborah Rossouw
 / Ikon BRYT EN 

TRADITION

svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och  andra  övergrepp. 

INFO


