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SAMHÄLLSINFORMATION - UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL
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17 nov- febr 202217 nov- febr 2022
Årgång 10Årgång 10

Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling

Innehåll bl a: 
Askgravlunden i Eldsberga klar
Julgranens symboler
Om den gyllene regeln 
Mötesplatser och gudstjänster

Tönnersjö kyrka är fantastiskt vacker!
Kom och se! Du kan läsa mer om golvrenoveringen 2021 
på församlingens hemsida.
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För vem skall det då bli advent, i hela sin 
fullhet och rikedom? En allvarlig fråga. 
Någon kanske har hängt upp nya gardi-
ner och tagit fram de elektriska ljussta-
karna. Någon har städat hela huset och 
bakat goda lussekatter. Någon har köpt 
nya fina kläder i varma färger. För vem 
skall det bli advent? 
Ja, en sak som är säker är, Advent är 
till för alla. Advent är ämnat för alla. 
Advent vill möta din och min djupaste 
längtan om frid, ro, stillhet, harmoni, 
framtidstro, hopp och mening. Någon 
har sagt: ”Kristus är en pärla, som sökes 
med största framgång, i stilla vatten”, och 
detta är mångas erfarenhet.
Han som en gång skall komma, för att 
återställa vår vacklande jord, planeten 
Tellus, som just nu i varje sekund, våndas 
och svettas under pandemi och klimat-
förändringar, han söker din och min 
vänskap. 
Advent med sina härliga ljusa psalmer, 
med sina tända ljus och sitt glada bud-
skap, kommer till oss mitt i livets strid. 
Psalm 109 har texten ”Det susar genom 
livets strid, en fläkt av himmelrikets frid” 

Betraktelse Advent

Det som är säkert är, att varje människa 
har sin strid. Du har din strid, och jag 
har min. Det är inte alltid enkelt att 
vara människa. Men lyssna …  
bli stilla ... ”Det susar genom livets strid”
Någon kommer! Någon är på väg! Nå-
gon är just nu på väg till dig. Det finns 
någon som aldrig glömmer att du finns! 
Advent som betyder ankomst, berättar 
för oss, att vi får sätta vår tro, vårt hopp 
och vår förtröstan till Honom, som inte 
har lämnat historien åt sitt eget öde. 
Bibeln berättar att en dag, skall varje 
öga se honom.   
När ängeln Gabriel besökte Maria i 
staden Nasaret så löd hans budskap:
”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd 
hos Gud. Du skall bli havande och föda 
en son, och du skall ge honom namnet 
Jesus”.

Med önskan om en god och hoppfull  
Advent!

/Allan Svensson, präst
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Kontaktlista Kontaktlista Snöstorps församlingSnöstorps församling

 Följ oss i sociala medier!
Redaktion: Anna-Maria Carlwe 17 97 02, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19,  
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 
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 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 16 feb 2022. Manusstopp: 10 jan 2022. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen i Tönnersjö kyrka av 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

Det är också överraskande goda 
nyheter om det som Gud gör i vår 
värld just nu! Som exempel: Med-

an vi sitter här, befrias pojkar och flickor 
världen över från slaveri och utnyttjande!  
Titta gärna in på www.ijm.org/ vilket är 
en organisation som går under namnet: 
International Justice Mission. Ett fant-
astiskt arbete i vår tid, där välutbildade 
advokater ställer ansvariga inför rätta, 
i land efter land, som utnyttjar barn på 
olika sätt. 
Gå också gärna in på Svenska kyrkans 
hemsida: www.svenskakyrkan.se/act/
insamlingsteman-projekt och du får god 
information om hur vår kyrka stödjer 300 
projekt i omkring 40 länder. 

För det tredje, så är Advent överraskande 
goda nyheter om det som Gud kommer 
att göra i framtiden, i enlighet med de 
löften han gett i sitt ord. Vi väntar till-
sammans med vår underbara men också 
sargade planet jorden, på alltings återstäl-
lelse, nämligen det förlorade paradiset 
som beskrivs på bibelns första blad i 1:a 
Moseboken.

Advent är överraskande historiska nyheter, om det som redan har hänt, 
nämligen Guds ankomst till vår värld, genom barnet i Betlehem. 

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
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Snöstorps församling har många byggnader av olika 
storlek, karaktär och användningsområden. Kyr-
korna är de mest välkända. Att äga byggnader är 

förknippat med underhåll, alla som ägt ett hus vet att 
väder och vind påverkar. En del av församlingens budget 
går till fastighetsunderhåll. Inför 2022 så är reparationer 
av Snöstorps kyrka planerat. Det handlar om utvändigt 
underhåll och kommer troligtvis att pågå i olika omgångar 
under stora delar av året. Tak ska bytas och de små tornen, 
som egentligen heter tureller, ska renoveras. Håll utkik 
efter detaljerad information framöver på hemsida och på 
våra sociala medier.

Personalen har nyligen ge-
nomgått både en teoretisk 
och praktisk brand- och 
HLR-utbildning. Det är 
viktigt att fräscha upp den 
kunskapen med jämna 
mellanrum. 

Ideella medarbetare är viktigt av många anledningar. 
Många vill vara med och bidra med sina erfarenheter och 
kunskaper. Vi som kyrka behöver varandra, vi behöver 
jobba tillsammans. Under det gångna året har vi jobbat 
med en utvecklingsplan som handlar om hur vi tänker 
framåt kring arbete med ideella. Vem är ideell? En enkel 
beskrivning är: Den som gör något på sin fritid som den 
inte får betalt för. I vår församling har vi idag t ex kyrk-
värdar, besöksgrupper och syföreningar där människor 
regelbundet ger av sin tid men också ger församlingen 
möjlighet att nå och arbete för fler. Körsång är också en 

Den 7 februari i år var det 60 år sedan jourhavande präst startade. 
Jourhavande präst är en del av Svenska kyrkans själavård och är kyrkans 
sätt att erbjuda akut själavård som kompletterar den själavård som erbjuds 
i församlingarna. Den som vill komma i kontakt med präst mellan kl 21 och 
06 ringer 112 och begär att få prata med Jourhavande präst. 

Varje år kopplar SOS-alarm cirka 100 000 samtal till Jourhavande präst. 
Det går också bra att chatta, mellan kl 20 och 24 finns en präst redo att 
lyssna via chattens möjlighet. Det går också bra att skriva ett digitalt brev. 
Tjänsten samordnas för hela landet, allt för att det ska finnas präst som 
svarar. Präst är anonym och den som ringer in kan men måste inte uppge 
namn eller varifrån den ringer. Jourhavande präst är gratis och öppen för alla, troende såväl som icketroende, medlem såväl 
som ickemedlem. 
Det är bara präster som svarar och det kan också vara fint att veta att prästen har absolut tystnadsplikt.

GUDSTJÄNSTVÄRD

RESURS I BARN-
VERKSAMHET

KONFIRMAND ...KONFIRMAND ...

VAKTMÄSTAR-
RESURS

SOPP-/CAFÉVÄRD

BESÖKSGRUPP

PROMENADKOMPIS

... MEDHJÄLPARE... MEDHJÄLPARE

... KOMPIS... KOMPIS

... FADDER... FADDER

?VAD VILL DU BIDRA MED?
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Händer i församlingen
Byggnader ska renoveras och underhållas, budget ska läggas och ideella 
medarbetare behövs. Här kan du läsa lite mer inom det som händer i 
församlingen. 

Jourhavande präst

form av ideellt engagemang. Det går också att vara med 
vid något enstaka tillfälle för den som inte vill binda upp 
sig för en längre period. Vi vill bli fler!! Kom och bidra 
med dina gåvor och berika församlingen och det viktiga 
arbetet i att möta människor.

Präst Allan Svensson började sin anställning i Snöstorps 
församling i februari 2015. Nu går han i pension och vi 
tackar honom för allt arbete. Allan avtackas första advent 
i Mariakyrkan. 

/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
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Julgranens symboler 
 
ur ett kristet perspektiv

Till julen hör många traditioner kring mat, blom-
mor, prydnader och så förstås julgranen som kläs 
med julgransprydnader. En del är inte bara vackra, 
de kan också förmedla ett budskap till oss …

Stjärnan – som ofta placeras i top-
pen på granen berättar om stjärnan 
som lyste över stallet i Betlehem när 
Jesus föddes.

Ängeln – påminner om ängeln som 
kom till herdarna på ängen och berät-
tade att Frälsaren var född.

Polkagriskäppen – staven som påminner om 
herdarna och om Jesus, den gode herden.

Ljuset – symbol för Jesus, det sanna ljuset.

Kulan – förr hade man istället äpplen som 
skulle påminna om frukten i Edens lustgård.

Flätade pappershjärtat – symboliserar korgen. Det  
skulle egentligen vara 12 st för att påminna om korgarna 
som plockades fulla med det överblivna när Jesus mättat 
5000 man med fem bröd och två fiskar.

Julgransfoten – Förr hade man en julgransfot av trä där 
plankorna var lagda i kors. Foten påminner om att Jesus 
dog på ett kors. När alla gåvor som funnits under granen 
är borta och öppnade finns den största julgåvan kvar till 
oss alla -korset- som är nyckeln till Guds rike. 
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Bibelkaka - ett recept för den kluriga

I detta nummer av församlingsbladet blir det ett litet recept. Inte något  
vanligt, utan lite rebusaktigt. Plocka fram din bibel och leta fram vilka  
ingredienser du behöver. Lycka till!

Bibelkaka med ”julsmak” (En kluring)

Läs igenom hela receptet!

Leta upp bibelhänvisningarna!

50 g Psaltaren 55:22

3 dl 2:a Moseboken 29:2

3 dl Domarboken 14:18*

2 tsk 1:a Korintierbrevet 5:6*

3,5 tsk 2:a Krönikeboken 9:9*

1 st Jeremia 17:11

1,5 dl Domarboken 5:25*

Lite Psaltaren 55:22

Lite 2.a Moseboken 29:2

Värm din Daniel 3:6 till 175 grader.

Smält Ps 55:22.

Blanda 2:a Mos 29:2, 1:a Kor 5:6, Dom 14:18 och 2:a Krön 9.9.

Rör sedan i Jer 17:11, Dom 5:25 och Ps 55:22.

Smörj en sockerkaksform noga med lite Ps 55.22. Skaka runt 

lite 2:a Mos 29:2 i formen (använd gärna teflonform).

Grädda i ca 30-40 min.

*(sötare=socker, surdeg=bakpulver, kryddor=1,5 tsk kanel, 

1,5 tsk ingefära, 0,5 tsk nejlikor, tjockmjölk=gräddmjölk)

Lycka till! Psaltaren 34:9

Gör så här:
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Den gyllene regeln - Kärleksbudet -

Grannen som fick översvämning i källaren och behöv-
de hjälp att ösa. En bil med punktering och föraren 
som behövde hjälp med att byta det trasiga däcket. 

Kanske har du någon gång sprungit ifatt en som precis tap-
pat sin vante och säkert har du massor av gånger hållt upp 
dörren för någon och fått ett vänskapligt leende tillbaka. Nu 
i pandemitid har du kanske handlat åt någon som legat sjuk. 
Ja, bara ett leende mot en främling kan få positiva konse-
kvenser som sprids i flera led.

Kanske stannar det där, ett leende tillbaka och så rullar 
vardagen på som vanligt. Men en liten god gärning kan även 
vara den stora skillnaden för någon annan människa. Och är 
det inte fantastiskt? Att kanske du inte ens får reda på vilken 
stor förändring det kan ha gjort i förlängningen när du höll 
upp dörren för kvinnan med barnvagn och matkassar av 
papper, den där regniga torsdagen?

I sin kända bergspredikan sa Jesus: ”Allt som ni vill att  
andra ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem.” 
Det är detta som vi benämner Den gyllene regeln. Den 
uppmuntrar oss att behandla andra som vi själva vill bli 
behandlade. Även i andra religioner kan man hitta liknande 
budskap. T ex i buddhismen hittar vi: ”Plåga inte andra med 
det som pinar dig själv” och ”Om man vill bli lycklig, måste 
man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är bero-
ende av andra. Det är inte konstigare än så”. I islam lyder 
motsvarande: ”Ingen av er är i sanning en troende förrän 
han önskar detsamma för sin broder som han önskar för 

sig själv” och i jainismen: ”I lycka och lidande, i glädje och 
sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör 
därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte 
önskar tillfoga oss själva.”
Man kan se hur budskapet liknar varandra i de olika religio-
nerna. Vi blir uppmanade av Den gyllene regeln att behandla 
andra som vi själva vill bli behandlade. Man kan tänka att 
”behandla” är en aktiv handling. Att verkligen göra skillnad 
för någon annan. 

Att få respekt, omtanke och kärlek mår man bra av, därför är 
det logiskt att man själv behandlar andra på det sättet. Den 
gyllene regeln sammanfattar alltså en viktig tanke i bibeln: 
att man ska älska sina medmänniskor. 

Att ge är bra för hälsan. Och tacksamhet är bra för dig. 
Enligt forskningen är det nödvändigt för lycka, hälsa och so-
ciala relationer. Och visst är det fint att känna den där varma 
känslan inuti? Forskare vet att det finns delar i hjärnans 
belöningssystem som aktiveras när vi gör goda gärningar, 
tydligen har man även kunnat mäta att vår egen stress mins-
kar när vi hjälper andra. Det är bland annat substanser som 
dopamin, endorfiner och oxytocin som är förknippat med 
stillhet, frid och inre lugn som frigörs i hjärnan när vi gör 
goda gärningar. Behovet av dopamin leder i sin tur till att 
människor vill göra samma sak igen, och i detta fallet är det 
ju ett väldigt bra behov! 

/Anna-Lena Bengtsson

Världen är full av goda gärningar! Stora och små. Ibland behöver man verkligen både ge 
och kunna ta emot en hjälpande hand.

Foto: Kristin Lidell/IKON

Foto: Magnus Aronsson/IKONFoto: Magnus Aronsson/IKON
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Nu är askgravlunden i Eldsberga så gott som klar och den 
ligger på norra sidan av kyrkogården. I skrivande stund är 
det några detaljer kvar som ska på plats. Charlotte Nils-
son (som även designat askgravlundarna i Snöstorp och i 
Breared) är kyrkvaktmästare och började planera och rita 
utformningen hösten 2020. Församlingens egna vaktmästare 
påbörjade arbetet den 14 april i år och har utfört allt arbete 
med att färdigställa den. Magnus på Steninge Glashytta AB 
och Lars på Loricks smedja har hjälpt till med utformning 
och tillverkning av detaljerna. 
En askgravlund är ett alternativ där gravsättningen av aska 
efter den avlidna sker inom ett gemensamt gravsättnings-
område. Mer likt en minneslund men av mindre anonym 
karaktär då de anhöriga tillåts vara med vid gravsättning 
och att namnen finns på plaketter på stenmonumenten. 

Askgravlunden i Eldsberga är klar

Tillsammans kan vi hjälpa -insamling i juletid. 
Babypaketen får sällskap! Nu är det även möjligt att  
skicka ett hygienpaket vidare ut i världen. 

Packa i en genomskinlig påse:
1 Handduk
1 Tvål (fast form)
1 Tandborste 
1 Tandkrämstub

Lämna in till något av församlingshemmen så skickas det vidare ut i världen 
genom organisationen Human Bridge. Läs mer på vår hemsida.

Foto: Anki TenggrenFoto: Anki Tenggren

Askgravlunden 
tas i bruk den 
12 december. 
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Mötesplatser/konserter m mMötesplatser/konserter m m  
november 
Ti 16 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
  Fika och liten programpunkt
On 17 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan
  ”Vi kurar höst.” Anna Lindgren och Allan Svensson. 
On 17 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen

Lö 20 10-13.30 MåBra-dag/Pilgrimsdag  Snöstorps förs. gård/kyrka 
  Dagen börjar i församlingsgården med en föreläsning   
  av Linn Björklund, pilgrim. Hon kommer att presentera   
  Sankta Thoras pilgrimsled i nordvästra Skåne och även  
  berätta vad pilgrimsrörelsen betytt för henne.  
  Därefter sopplunch och en kort vandring. Vi avslutar   
  dagen med pilgrimsmässa i Snöstorps kyrka. Soppa
  40 kr, anmälan senast 17 nov. Dagen arrangeras av   
  Halmstads Pilgrimsråd i samarbete med Halmstads och
  Snöstorps församlingar.
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 och tillsammans   
  sjunger vi några av hennes psalmer.  
  Lena Nielsen, piano. Kaffeservering.
Ti 23  17.00  Husförhör  Breareds förs. hem 
  Tema: Doptraditioner. Stellan Bengtsson. 
To 25 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Ti 30 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 30 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård 
  En mötesplats för både män och kvinnor.  
  Kaffeservering med hembakat och goda samtal.

december
On 1  9-15 Julstuga Eldsberga förs. hem
On 1 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Vi sjunger våra fina psalmer tillsammans m Stefan   
  Wikrén. Kaffeservering.
On 1 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen.
Fr 3 9-15 Julstuga Snöstorps prästgård
Må 6 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 6 14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Toner i juletid. Musikprogram med Stefan och Cilla.
Må 6 17.00 Kvällslunken Från Vallåskyrkan 
  Vi går en kort promenad med ett ord på vägen. Ta med  
  egen fika, vi fikar inomhus. 
  Samåkning/info: Per 035-406 76. Laila 035-22 12 92

Må 6 19.00  Julsånger Vallåskyrkan 
  Julsånger av kören Viva Voce samt sångare från AM   
  sångstudio. Körledare Anna Marmvik. 
Ti 7  10-15 Julstuga Breareds förs. hem
Ti 7 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 9 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Må 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.
Ti 14 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 15  14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  Musik och sånger i juletid. Cecilia Sandgren och Nina   
  Widegren.
On 15 18.00 Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen.
Må 20 18.00  Pilgrimsvandring  fr Tönnersjö kyrka 
  Vandring i lugn takt i ca en timme. Medtag egen kvälls  
  fika, sittunderlag och om du har, Lilla Pilgrimsboken.   
  Vandringarna arrangeras av Halmstads Pilgrimsråd.  
  Kontakt/info, Halmstads förs: Elisabet Kling, diakon,  
  tel 035- 282 21 07 Susanne Franzén, diakon,  
  tel 035-282 21 36
Ti 21  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga församlingshem 
  Julmusik och sånger. Eldsberga sång- och musikgrupp.
To 30  14.00 Julkaffe  Snöstorps prästgård 
  Kom och njut av gemenskap vid en kopp kaffe och   
  hembakat i vår mysiga prästgård i Snöstorp. 
  Vi umgås, sjunger julsånger och har en trevlig  
  eftermiddag tillsammans.

Välkomna till Julstuga för 
alla åldrar! 

Vi umgås, fikar, äter och pysslar (om man vill.) 
Öppet hus mellan kl 9.00-15.00

Onsdag 1 december Eldsberga församlingshem
Fredag 3 december Snöstorps prästgård
Tisdag 7 december  Breareds 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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januari
Må 3 17.00 Kvällslunken Från Snöstorps förs. gård 
  Info, se 6 dec.
Ti 11 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti  11 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 12 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 17 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 17 18.00 Pilgrimsvandring  fr Tönnersjö kyrka 
  Info, se 20 dec
Ti 18 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 20 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Ti 25 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Vintertankar” Monabritt och Anna.
Ti  25 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 26 14-16 Öppen kyrka  Mariakyrkan 
  Mötesplats för alla åldrar. Välkommen in - umgås och    
  fika. Möjlighet till samtal och bön. 
On 26 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Kaffeservering och programpunkt
On 26 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 31 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 31  14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Vi hoppas på en ” favorit i repris” …

februari
Ti 1 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 3 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 3  13.00 Torsdagsträffen Breareds förs.hem 
  Kaffeservering och programpunkt. 
Må 7 17.00 Kvällslunken Från Mariakyrkan 
  Info, se 6 dec.
Ti  8 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti  8 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 9 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Kaffeservering och programpunkt

Se även predikoturer i Hallandsposten. 
Våra arrangemang sker i samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 Inledande lunchmusik i kyrkan.   
25 nov, 2 dec JULLUNCH Anm senast 24/11 tel 035-17 97 29/17 97 00, VT 22: 20 jan, 3 febr, 17 febr

Vallåskyrkan kl 11.45 Varje helgfri måndag t o m 6/12. 15 dec JULLUNCH Anm senast 13/12 till Carina Fendell 035-17 97 31 
eller Mona Andréasson 035-17 97 35 Vårterminen börjar 10 jan.

Breareds församlingshem kl 11.45 Varje helgfri torsdag. 16 dec JULLUNCH Johan Sunesson och Andreas Lundgren 
underhåller. Jullåtar av De blommiga Grabbarna. Anm denna gång senast  13/12 till 035-17 97 54.  
Vårterminen börjar den 13 jan. 

Mariakyrkan kl 11.45 24 nov. 8 dec JULLUNCH Anm senast 6/12 till 035-17 97 46. VT 22: 19 jan , 2 feb, 16 feb

Eldsberga församlingshem kl 11.45 18 nov. 16 dec JULLUNCH  Anm denna gång senast 13/12 till 035-17 97 65.  
VT 22: 13 jan, 10 feb

Trönninge församlingshem kl 11.45 2 dec. VT 22: 27 jan, 24 feb

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

Socken-/distriktsråd Socken-/distriktsråd Vid dessa samlingar Vid dessa samlingar 
kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få kan du som församlingsbo lämna synpunkter och få 
information om det som händer i din kyrka och i din information om det som händer i din kyrka och i din 
församling. Alla är varmt välkomna! Vid mötet be-församling. Alla är varmt välkomna! Vid mötet be-
stäms när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i pre-stäms när nästa sockenråd ska vara. Håll utkik i pre-
dikoturer och på hemsida. dikoturer och på hemsida.  

Breareds förs hem, 9 december i samband m sopplunchenBreareds förs hem, 9 december i samband m sopplunchen

Luncher i gemenskap!Luncher i gemenskap!

On 9 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 14 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 15 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
To 17 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
Må 21 18.00 Pilgrimsvandring  fr Tönnersjö kyrka 
  Info, se 20 dec
Ti 22 14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  Kaffeservering och programpunkt
Ti  22 14.00 Vän-caféet Snöstorps förs. gård
On 23 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Kaffeservering och programpunkt
On 23 14-16 Öppen kyrka  Mariakyrkan 
  Mötesplats för alla åldrar. Välkommen in - umgås och    
  fika. Möjlighet till samtal och bön. 
On 23 18.00  Kristen djupmeditation, 30 min Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp om frälsarkransen
Må 28 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 28  14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Musikunderhållning, artist ej fastställd
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Torsdag 18 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

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
Eldsberga kyrka 18.30 Messy Church

Torsdag 25 november
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 28 november 1 advent
Breareds kyrka 10.00 Gudstjänst. Breareds  
kyrkokör. Kaffeservering i förs. hemmet e gtj. 
Arr: Centerföreningen. 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Avtackning av präst Allan Svensson. Maria  
kyrkokör. Kyrklunch. Anm till 035-17 97 46 
senast 25/11.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Cappella 
Snöstorp och Brassensemble
Trönninge kyrka 14.00 Mässa 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 30 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 2 december
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 5 december 2 advent
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 7 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 8 december
Snöstorps kyrka 18.00 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna DoReMi- kören och Delight.

Torsdag 9 december
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 12 december 3 advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa. Den nya  
askgravlunden tas i bruk. 
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst

Tisdag 14 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 16 december
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Lördag 18 december
Mariakyrkan 16.00 och 18.00 Julkonserter
Maria kyrkokör och barnkörerna Corallerna och 
Blessing. Körledare Jessica Agbrant.  

Söndag 19 december 4 advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 15.00 Familjegudstjäsnt
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst 
Sångens vänner i ledning av Birgit Nilsson Huss
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst.  
Breareds kyrkokör.

Tisdag 21 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Fredag 24 december Julafton
Mariakyrkan 10.00 Samling vid krubban 
Julia och Clara Nylander sång
Eldsberga kyrka 10.00 Julbön
Vallåskyrkan 13.30 Julbön
Esmareds kapell 16.30 Julbön. Stefan  
Möllerström, solosång. 
Snöstorps kyrka 17.00 Julbön. Julaftonskören 
med solister Josefin, Johanna och Julia
Trönninge kyrka 23.00 Julnattsmässa

Lördag 25 december Juldagen
Snöstorps kyrka 7.00 Julotta. Julottesångarna. 
Solist Anna Falkström
Breareds kyrka 7.00 Julotta
Tönnersjö kyrka 7.00 Julotta
Mariakyrkan 10.00 Högmässa

Söndag 26 december Annandag jul
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst

Fredag 31 december Nyårsafton
Snöstorps kyrka 16.00 Nyårsbön
Breareds kyrka 16.00 Nyårsbön 
Stefan Möllerström, solosång
Trönninge kyrka 16.00 Nyårsbön

Lördag 1 januari Nyårsdagen
Mariakyrkan 14.00 Högmässa

Söndag 2 januari Sön e nyår
Vallåskyrkan 11.00 Gudstjänst

Torsdag 6 januari Trettondedag jul
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 16.00 Musikgudstjänst. Julsånger 
med 4xPersson 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Söndag 9 januari 1 sön e trett
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Julens psalmer
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Torsdag 13 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 16 januari 2 sön e trett
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Tisdag 18 januari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomäsa

Söndag 23 januari 3 sön e trett
Vallåskyrkan 9.30 Mässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa

Torsdag 27 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 30 januari 4 sön e trett
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Tisdag 1 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomäsa

Söndag 6 februari Kyndelsmässodagen
Vallåskyrkan 10.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa 
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstjänst

Gudstjänster i kyrkorna 

Ta del av färsk information på vår hemsida, våra anslagstavlor och i predikoturerna i Hallands-
posten. Konserter utan andakt, hittar du på föregående uppslag. 
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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

Torsdag 10 februari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 13 februari Septuagesima
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 15 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomäsa

Söndag 20 februari Sexagesima
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Torsdag 24 februari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 27 februari Fastlagssöndag
Vallåskyrkan 9.30 Mässa 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Temagudstjänst 
Kyrklunch. 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Öppen kyrka i Vallåskyrkan Fredagar kl 10.00-14.00 
2021 t o m 26/11. 2022 fr o m 14/1. 
Kyrkan håller öppet för enskild bön och ljuständning.  
Välkommen!

Ekumeniska böneveckan v 3 2022
Böneveckan för kristen enhet 2022 har förberetts 
av Kyrkornas råd i Mellanöstern (MECC). Det tema 
som har valts  ”En stjärna i öster – vi kommer för att 
tillbe Kristus” kommer från Matteus 2:1–12.
Bön  
Måndag 17/1  kl 18.00 Andersbergskyrkan
Tisdag 18/1  kl 18.00 Kornhillskyrkan
Onsdag 19/1  kl 18.00  Frälsningsarmén
Torsdag 20/1  kl 18.00  Björnstorpskyrkan
Fredag 21/1   kl 18.00  Pingstkyrkan
Ekumenisk gudstjänst
Söndag 23/1  kl 18.00  S:t Nikolai kyrka



Rose-Marie, vad är på gång? 
Nu kryper mörkret och kylan på och det kan kännas 
för oss alla, i både kropp och själ. Man kan ju, som 
bekant bli tyngd av värk på båda ställena …
 Det är då du kan vända dig till din kyrka och 
bekanta dig med vad som händer här.
 Jag skriver DIN kyrka, för det är just vad den är. 
Den är din, personalen är till för dig och på sätt och 
vis är du vår. Vår kära och viktiga församlingsbo!
Vi går in i adventstiden och det är nu världen förbe-
reder sig på det världsliga: Glöggmingel och julkalas, 
julhälsningar, julklappsinköp och … stress.
Vi i kyrkan försöker vara en lugn, meditativ plats i 
våra gudstjänster och konserter. Ibland som motvikt 
till det världsliga. Det är vårt uppdrag, något som löper på med kontinuitet.
Vi har olika former: Bland annat ljusgudstjänster, där vi sjunger eller vilar i sång 
och får tända ljus för något vi har på hjärtat. Vi har mässor, där vi trötta får lägga 
av oss det vi inte orkar bära och sedan få påfyllning i nattvarden, med ny energi. 
Våga prova!
 Det stundar Luciakonserter och Luciatåg för både små och stora Lucior! Våra 
kyrkor öppnar för skolor och förskolor i julspel och visningar. Våra barngrup-
per pysslar och övar inför avslutningar. Våra frivilliga sluter upp på olika vis med 
hjälpande händer och varma hjärtan.
 Vi har också blandat upp vår verksamhet med helt kravlös gemenskap: Caféer, 
träffar med underhållning och samvaro. Så lite världsliga är vi, emellanåt!
Våra värdinnor förbereder sig så smått på årets stora julbufféer (glöm inte att an-
mäla dig!), våra körer övar julmusik och våra vaktmästare och kyrkogårdspersonal 
kör ut granar och granris för att välkomna dig till din kyrka. I våra fönster kom-
mer stjärnorna upp; Betlehemsstjärnan i olika storlekar, utföranden och format.
 Om du möjligtvis har en julkrubba hemma; ta fram den när julen kommer. Där 
finns ju själva anledningen till att det blev jul överhuvudtaget. Det är gott att veta 
att det finns hopp att bära, vantar att trä på sig och att vi får ha tak över huvudet 
och mat på bordet. Det är också gott att veta att man inte måste vara ensam alltid.
 Men du, tveka inte att komma hit ensam, utan sällskap. Vill du prata med någon, 
finns vi här. Vill du vara ifred, tyst och tända ett ljus går det också bra.
För det är tryggt att veta, att: ”Någonstans i världen är alltid ett ljus tänt, 
minst ett ljus för att hålla mörkret borta. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har 
ingen makt.”  Det finns ljus här. Det finns en gemenskap här.  
Du är alltid varmt välkommen!
/Rose-Marie Kuchler, diakoniassistent Tel: 035-17 97 26 
E-post: rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se
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svenskakyrkan.se/act

SWISHA DIN GÅVA 
TILL 900 1223

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

Nätvandrarchatt

2

#funkisfest22 
#svenskakyrkanmittibruset
Fredag 11 februari 2022 genomförs Funkis-
festivalen på Najaden. Funkisfestivalen är en 
musiktävling för människor med intellektuell 
funktionsvariation och vinnarbidraget får senare 
representera Halmstad i Stockholm. Svenska 
kyrkan runt om i Halmstad kommun är sam-
arbetspartner. Ett evenemang kring glädje, 
hoppfull människosyn och mångfald. Se mer info 
på hemsida/facebook framöver. 

Julklappstips!
Besök gärna bokborden i församlingen. Här finns 
böcker, vykort, nyckelringar, änglar m m.  
Störst utbud finns i Snöstorps församlingsgård 
och i Mariakyrkan. 
Välkommen!

Korsordet i sommarnumret 2021
Rätt lösning: Solen som vet när den skall gå ner. 
Vinnare: Göran Nordblom, Söndrum. Elsie 
Ringström, Fyllinge. Harald Wetter, Eldsberga.   
Även till barnkorsordet har dragits vinnare.  
Vinnarna har kontaktats via post. Tack för alla svar 
vi fått!

Nätvandrarchatten för dig som är 12-25 år. De 
som chattar är personer som jobbar i Svenska  
kyrkan. Det kan vara musiker, pedagoger, 
diakoner, präster och annat. Alla har gått Nät-
vandrarutbildningen hos oss och blivit god-
kända Nätvandrare. Självklart har alla  
tystnadsplikt, den tystnadsplikt som gäller 
alla som jobbar i kyrkan och skolan. Och du är 
helt anonym när du chattar.
Du får prata om precis vad du behöver och 
vill. Du är välkommen om du bara vill småprata 
med någon trygg vuxen, eller om du vill prata 
om något som känns svårt och jobbigt för 
dig. För oss spelar det ingen roll vilket kön du 
identifierar dig som, vilken religion eller tro du 
känner dig hemma i, eller om du inte tror på 
något eller någon alls.
Chattens öppettider är för närvarande alla 
måndagar klockan 19.00-22.00 och alla ons-
dagar klockan 19.00-22.00. Förhoppning om 
att tiderna kommer att utökas inom kort. 

svenskakyrkan.se/natvandrare/chatt


