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Inledning
Just nu är det som att livet levs i ett vakuum. Coronaviruset påverkar 2020 på ett sätt som inte liknar något annat. 
Så ska vi sammanfatta och se tillbaka på 2019, ett helt vanligt år, eller?

I november 2019 antog kyrkofullmäktige en reviderad församlingsinstruktion. Den mynnade ut i 3 prioriterade om-
råden. Tanken är att vi framåt ska jobba och fokusera på Barn och ungdomsarbete, på diakoni och på att strukturera 
upp arbetet med ideella medarbetare och välkomna nya. 2019 hann inte få någon prägel av dess områden, kyrkorå-
det jobbar vidare med mål utifrån dessa. Sedan ska personalen konkretisera detta inom sina arbetsområden. Tyvärr 
har detta arbete, pga restriktioner och karantän för de som fyllt 70, pausat. Men vi tar nya tag när livet är tillbaka 
igen. Först ska vi bli friska och kunna gå ut för att träffas igen. 

Den uppmärksamme ser att statistiken inte redovisas på samma sätt som vi gjort tidigare. När det gäller gudstjäns-
terna hänger det samman med den nya kyrkohandboken som togs i bruk pingst 2018. Redovisningen av statistiken 
har fått nya rubriker. Under rubriken gudstjänst återfinns nu te x gudstjänster, familjegudstjänster, ljusgudstjänster 
osv. Det som tidigare redovisades var för sig, är nu samlat. Då blir jämförelsen svår att göra. Vi valde då att inte 
ta med den. Snöstorps församlings gudstjänstliv är rikt. Många besöker våra kyrkor, generellt kan vi säga att fler 
kommer hit, många kommer regelbundet, andra kommer enstaka gånger. De stora högtiderna är viktiga för våra för-
samlingsbor. Likaså musikgudstjänster och konserter. Lika viktigt som kontinuiteten, det regelbundna gudstjänstlivet 
som är bärande för många, där andra vet att det firas gudstjänst och där de deltar på sitt sätt där de är.

Diakonin är efterfrågad. Våra diakonimedarbetare ser ett ökat behov, dels av samtal, dels att många har det svårt 
ekonomiskt. Till jul delas matkassar ut och under året finns möjlighet att få en rekvisition. Ja, många mår dåligt, 
många har det svårt ekonomiskt. Att vara kyrka på ett konkret sätt är vi genom diakonin.

Konfirmanderna blir fler och fler. Det är väldigt roligt. Det finns sannolikt flera orsaker till detta, men en genomtänkt 
barnverksamhet sedan länge samt ett gott arbete av konfirmandarbetslaget är två viktiga faktorer.

Tack till alla er som är och gör Snöstorps församling till det den är, församlingsbor, anställda och frivilliga medarbetare 
samt förtroendevalda.

Snöstorp, augusti 2020

Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                

Snöstorps församling är indelad i två områden, ett norra område som består av distrikten Snöstorp, 
Vallås och Breared och ett södra område som består av distrikten Fyllinge, Trönninge, Eldsberga och 
Tönnersjö. Varje område har en stor självständighet. Med våra områden försöker vi balansera den lokala 
prägeln och dess inflytande över verksamheten samtidigt som vi försöker samordna verksamheten  
centralt och använda församlingens resurser på bästa sätt. Här sker ständigt en växelverkan, i praktiken 
har Snöstorps distrikt fungerat som ett eget område. 

Norra området SNÖSTORP

Gudstjänst
Snöstorp är församlingens största kyrka och dess huvudkyrka. 
Gudstjänst eller högmässa firas i regel varje söndag kl 11. Körer 
och solister medverkar regelbundet. På sommaren försöker vi 
vara utomhus vid några tillfällen, t ex i prästgårdsparken och i 
rhododendronparken på kyrkogården. Musikgudstjänster och 
ungdomsgudstjänster firas också regelbundet. Ungdomsguds-
tjänsterna planeras och förbereds i första hand av ungdoms-
rådet. Organist i samarbete med lovsångsteam står för musik 
och sång.

Snöstorpsdagen hölls den 15 september, inleddes med Beatles-
mässa där Maria kyrkokör medverkade. 

Gudstjänsten skapar en gemenskap över alla gränser. Här möts 
de som firar gudstjänst regelbundet, de nyfikna som kommer 
för att undersöka om gudstjänst är något för dem, de sörjande 
som är inbjudna för att vara med när vi tänder ljus och läser 
tacksägelse för de församlingsbor som avlidit. Kyrkkaffet är 
också viktigt för gemenskapen. Cafédelen i kyrkan är en bidra-
gande orsak till detta. Här samlas besökare såväl före som efter 
gudstjänsten för en pratstund. 

Vi firar också flera familjegudstjänster under ett år, både i 
kyrkan och i församlingsgården. After Work/Messy Church-
gudstjänster samlar barnfamiljer i församlingsgården. Barnen 
förbereder drama, sång, musik eller bildspel. Präst medverkar 
med enkel förkunnelse. Allt avslutas med en gemensam måltid. 

En uppskattad gudstjänstform är ljusgudstjänsten som firas på 
vardagskvällar. Musik, sång, ljuständning i kombination med 
bibelord och förkunnelse gör att besökare hittar kyrkan även på 
vardagskvällen.

I Snöstorps kyrka firas många dop, vigsel- och begravnings-
gudstjänster. Många församlingsbor känner sig hemma i den 
kyrkan. Men också många från grannförsamlingarna önskar 
komma till vår kyrka vid dessa tillfällen. De tilltalas ofta av dess 
storlek och utseende, men också av tradition då många tidigare 
i släkten döpts eller vigts i Snöstorps kyrka.

Musik i Snöstorp
I Snöstorps område finns fem körer. Göran Persson leder  
cappella snöstorp med 33 sångare och viva med 15 sångare, 
ladies i åldern 20-34 år. Jessica Agbrant har tre barn/ungdoms-
körer, doremi, delight och confetti.

Under året har Cappella Snöstorp och VIVA genomfört 7 st 
musikgudstjänster/konserter. Jesus Christ Superstar, Rutters 
Requiem, I vintertid – en julkonsert tillsammans med Emmi 
Christenson, Christian Svarfvar och Anders Berglund, och 
uppskattade luciakonserter. Kyrkan har vid dessa tillfällen varit 
fullsatt. Elva av söndagens gudstjänster har haft körmedverkan. 
Vid de stora högtiderna är körsång uppskattat och viktigt.  
Ytterligare 13 st gudstjänster har haft solistisk medverkan.  
sommarmusik har arrangerats under åtta tisdagskvällar. Välbe-
sökta och uppskattade kvällar med ett varierat utbud.

De båda vuxenkörerna är trogna och aktiva och utvecklas hela 
tiden musikaliskt.

Körerna DoReMi och Delight består av vardera 20 barn  och 
ungdomskören Confetti har 15 sångare. 
De har medverkat vid 5 familjeguds-
tjänster samt två musikgudstjänster 
under året. Disney-sing-along-guds-
tjänst tillsammans med klubbarna och 
musiker var superlyckat, full kyrka. 
”Sjung in sommaren” med avslutande 
picknick var också en riktig höjdare. 
Liksom Luciagudstjänsten.

Snöstorps församling. Telefon: 035-179700 (vxl). E-post: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se. Web: www.svenskakyrkan.se/snostorp.  
Facebook: Snöstorps församling. Instagram: snostorpsforsamling. Grafisk form: A-L Bengtsson. 

     Jag är väldigt glad över att 
få arbeta med dessa ungdomar, 

vi sjunger två-stämt och det 
är så givande att få följa deras 

utveckling sedan barnkörtiden. 
 /Jessica Agbrant, körledare.

 

”

Första advent i Snöstorps kyrka Foto: Stellan Bengtsson.
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Årets körresa gick till Ängelholm, Heljarödsgården, där vi bl a 
besökte EFS-kyrkans ungdomsgrupp och höghöjdsbanan. 

Körerna har också varit med på Hallarna vid Internationella 
gruppens arbete för julinsamlingen. 

Barn och ungdom
kyrkans öppna förskola i Snöstorps prästgård, har på onsda-
gar samlat i snitt 15 familjer samt på fredagar ett snitt på 33 
familjer. Vuxna med barn inbjuds till öppen verksamhet. Fler 
och fler hittar till denna verksamhet. Många familjer hittar 
hit från andra delar av Halmstad, det är roligt men vi saknar 
Snöstorpsfamiljerna. Förutom en viktig social samvaro finns 
också planerade aktiviteter såsom andakt, sångstund, rytmik. 
Föräldrakväll har också ordnats och varit uppskattat.

kyrkis. Måndags- och torsdagsförmiddagar är det kyrkis för 
barn mellan 3-5 år i Prästgården. Grupperna varierar mellan 10 
och 14 barn. Kyrkmössen Elsa och Adam har hjälpt till på olika 
sätt och det har varit studiebesök i kyrkan och på kyrkogården.

agenterna. Verksamhet för barn i åldern 6-7 år. Här samlas 20 
barn åt gången, en grupp på tisdagar och en grupp på onsda-
gar. Jesus nalle Byron är uppskattad och bidrar pedagogiskt till 
verksamheten. Vårterminen ägnades åt allehanda mysterier till 
stor glädje för barnen. Detta är en populär grupp, det är fullt 
och kö.

riddarklubben. Hit kommer barn i ålder 8-9 år. 2 grupper med 
20 barn i varje. Barnen jobbar bl a med hur vi är mot varandra, 
kämpar för att få medaljer i godhet och mod. Under våren hölls 
en gemensam familjegudstjänst med barnkörerna. Disneysånger 
var röda tråden här. Övernatting och bio var uppskattade 
aktiviteter. 

pg. 10 st barn i åldern 10-11 år, som bl a planerar för, och fixar 
eget mellanmål. Dilemmadiskussioner och värdegrundssamtal 
förs i gruppen.

teens. En grupp där också mycket samtal är bärande. Åldern har 
varit 12-13 år och 15 barn dyker regelbundet upp. Viktig ålder 
som det är svårt att nå. Gruppen har varit spretig med olika 
intressen och mognad. Vi jobbar mycket med gruppdynamik.

tjejgruppen. 6 trogna tjejer som samlas varannan vecka. Dessa 
ungdomar har funnits med i verksamheten länge, de är trygga 
och känner sig hemma i gruppen. Ställer ofta upp när det be-
hövs extra hjälp vid t ex Messy Church, AfterWork-gudstjäns-
ter, SommarQul och vid julavslutningen.

kyrkans ungdom. Under 2019 har kyrkans ungdom haft 44 
unika besökare. Många kommer regelbundet, gruppen växer 
vilket är glädjande. Mellan 18 och 26 ungdomar besöker KU 
varje vecka. Samtalskvällar där livsfrågor står i centrum varvas 
med bowling, minigolf, filmkvällar, bakning och lek i präst-
gårdsträdgården. Studieresa/läger till London under advent är 
uppskattat, likaså till Krakow och med studiebesök på Ausch-
witz/Birkenau.

sommarQul. Under sommarlovet ordnas SommarQul med ak-
tiviteter för de sommarlovslediga barnen. Omtyckt verksamhet 
där många barn vill vara med.

församlingens ungdomsråd träffas regelbundet. Att planera för 
församlingens ungdomsgudstjänster är en viktig del av deras 
arbete. Gemensamma satsningar för församlingens olika ung-
domsgrupper diskuteras och planeras också.

Konfirmander
Arbetet med konfirmander är grundläggande för vår kyrkas 
framtid. Målet för konfirmandundervisningen är att ge en 
grundläggande kunskap samt att ge erfarenhet i vad kristen 
tro innebär samt att uppmuntra och fördjupa ungdomarnas 
intresse och engagemang i kyrkan.

Storsatsningen på många lägerdygn hjälper konfirmanden att 
finna sin identitet och blir en plats där man både kan trivas och 
vara en växtplats med Jesus i centrum, som på sikt leder in i 
kyrkans gudstjänstliv. 

Läger är en viktig pusselbit. Detta år har läger arrangerats 
till Vidablick i Bankeryd, seglarläger på missionsbåten Elida, 
London med olika kyrkobesök och flera gudstjänster samt 
veckoläger på Rörö.

45 ungdomar konfirmerades 2019. Höstterminen innebar att 
53 nya konfirmander började för att sedan konfirmeras under 
2020.

Diakoni
En stor del av diakonin i Snöstorps distrikt bedrivs av frivil-
liga, tack vare dem finns det många mötesplatser. Rose-Marie 
Kuchler är distriktets diakoniassistent.

vävstugan. Vävstugans arbete med sin loppis, en verksamhet 
som har dubbel betydelse. Dels har den blivit en fin mötesplats; 
en plats där man kan komma inom och dricka en kopp kaffe 
och samtala, dels har det under året samlats in medel. Pengarna  
är skänkta vidare till olika organisationer för behövande, både 
lokalt som församlingens diakoni och nattcafé för hemlösa i 
Halmstad,  men även till ACT, Svenska kyrkan. Arbete med 
loppis sker i stor konkurrens med andra liknande aktörer i 
närheten och många timmar läggs av våra frivilliga för att det 
ska kunna vara öppet. Även administrationen kring loppisverk-
samheten sköts ideellt.

besöksgruppen i Snöstorp består av 5 personer som träffas 1 
gång/månad för samtal och inspiration. Sammanlagt gjordes 
168 hembesök över året. Besöksgruppen ordnar midsommar-
kaffe och våffelcafé i prästgården sommartid. Besöksgruppen 
finns också med i kyrkan under dess öppethållande i allhelgo-
natid. Ca 170 personer sökte sig till kyrkan under gravsmyck-
ningsfredagen. Julkaffe hölls traditionsenligt i mellandagarna.

Missionskretsen höll i Sommarkyrkan v 30. Snöstorps kyrka 
hölls då öppen mellan 14-16 på vardagarna med ett inledande 
program innan det obligatoriska fikat. 

vardagsverksamhet. 12 gånger under året har församlingen bju-
dit in till snöstorpsträffen. Det har i snitt kommit 72 personer 
till dessa träffar vilket är en ökning jämfört med året innan. 
Musikprogram, föreläsningar och intressanta livsöden står på 
programmet. Fika och gemenskap också en viktig del. 

lunchmusik och andakt, hålls varannan torsdag i kyrkan, med 
våra musiker och distriktspräst eller diakoniassistent. Sedan 

väntar lunch i församlingsgården, en uppskattad gemenskap för 
alla, mer än 600 personer har besökt luncherna i Snöstorp.

måbra-dagarna genomfördes i oktober/november. 

utfärd gjordes gemensamt i församlingen, målet för en halv-
dagsutflykt var Öströö fårfarm.

själavård 
En stor del av diakonins arbete består av samtal. 719 enskilda 
samtal hölls under 2019. Samtal som handlar om psykiskt 
ohälsa på olika sätt mitt i livet och i livets slutskede. Samman-
lagt 73 unika personer har varit på samtal. Samtal förs även 
via telefon och sms. Tillsammans blir detta totalt drygt 1500 
kontakter. Möten sker i första hand på diakoniassistentens 
tjänsterum. Familjer som har det svårt får i personals närvaro 
mötas i prästgården, lek och skapande i kombination med sam-
tal är öppnande. Hembesök görs också till de som har svårt att 
själva ta sig ut. Många ringer för akuta besök i församlingsgår-
den, vilket inneburit att hembesöken inte varit lika frekventa 
under 2019.

Här ingår också hjälp och stöd i myndighetskontakter. För 
den som mår psykiskt dåligt är det inte enkelt att sköta dessa 
kontakter och det leder till nya problem.

Människor söker också ekonomiskt bistånd. Ofta tas kontakt 
med oss när läget är akut. Vid jul delas matkassar och julgåvor 
ut till behövande.

leva vidare-grupp hölls där 7 personer träffades 6 ggr.

uppvaktningar. Vi har erbjudit uppvaktning med en blomma 
tillsammans med Lions åt de 90-, 95- och 100-åringar vi har 
i Snöstorps församling. För alla 80- och 85-åringar anordnas 
kalas i församlingsgården tillsammans med Happes orkester.

Kyrkans öppna förskola i Prästgården. Foto: Anna-Lena Bengtsson. 

Ett av många vackra förmål i Vävstugan. Foto: Anna-Lena Bengtsson Barnteatern Olle och blomman spelades för barn under våren. Foto: Anna-Lena Bengtsson. 
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Undervisning
Förskolor och skolor inbjuds att uppleva julens berättelser, 
kyrkvisningar, lucia, skolavslutningar m m. Totalt besöktes våra 
kyrkor av 1 500 skolbarn. 

Vuxenundervisning och fördjupning i kristen tro sker i präst-
gården under ledning av distriktspräst Jonas Kennerö. Varan-
nan vecka under terminstid genomförs kristen djupmeditation 
i en grupp på i snitt 16 personer. Den följs av en samtalsgrupp 
som utgår från frälsarkransens pärlor. En värdefull verksamhet 
som hjälper vuxna under sin väg till tro.

 sockenrådet träffas regelbundet och hålls vid olika tidpunkter 
och tillfällen för att göra det möjligt för så många som möjligt 
att kunna vara med, t ex i samband med lunchen eller efter en 
ljusgudtjänst. Viktiga samlingar där församlingsbor har möjlig-
het att under enkla former komma till tals, fråga och tycka till 
om vår verksamhet. Leif Sjöholm är ordförande och distrikts-
präst Jonas Kennerö sekreterare.

Norra området VALLÅS

Vallås är församlingens största distrikt. Det diakonala behovet är stort. Det är glädjande att se att 
många söker sig till vår öppna verksamhet. Vi försöker att hålla kyrkan öppen så ofta vi kan, och när 
församlingsborna behöver oss eller bara vill gå in i kyrksalen för att tända ett ljus. Tillgänglighet och 
engagemang är viktigt för att få människor att trivas i kyrkan, att få tala om allt mellan himmel och 
jord. Vi kan se en tydlig ökning av besökare då områdespräst och diakoniarbetare målmedvetet arbetat 
för trivsel och god miljö.

Gudstjänster
Vallåskyrkans gudstjänster är viktiga för en liten trogen skara. 
Vallåskyrkan har ca tre gudstjänster i månaden, sammanly-
ser till Snöstorp främst vid större högtider som 1:a advent, 
jul, nyår, påsk, midsommar. Frivilliga ordnar med kyrkkaffe, 
bakar och serverar. Gudstjänstlivet varieras mellan mässa 
och gudstjänster, temagudstjänster, musikgudstjänster och 
familjegudstjänster. Enkelheten och kyrkorummets utformning 
med församlingssalar för fika i samband med gudstjänster har 
gjort att samvaron känns fin för både äldre och yngre deltagare. 
Diakoniarbetaren ser till att smycka kyrkan inför olika högtider 
med passande tema.

Musik
Vallåskyrkan har ingen egen kör och därför tar vi regelbundet 
in andra körer såsom Halmstads manskör, Sångens vänner, 

pilgrimsvandring. I samarbete med Halmstads församling har 
under året genomförts 9 pilgrimsvandringar en måndagkväll 
per månad med 15-20 deltagare (ca hälften från Snöstorps för-
samling). Glädjande är att deltagarantalet fortsätter att öka.

Vandringen sker under tystnad i ca 1,5 timme med 3-4 stopp. 
Vid dessa delger ledaren några ord att meditera över och innan 
vandringen fortsätter ber vi  Heliga Birgittas bön: ”Herre visa 
mig din väg och gör mig villig att vandra den.” Kvällen avslutas 
med att deltagarna hjälps åt att ordna fika, delande – den som 
vill delger tankar man fått under vandringen samt gemensam 
aftonbön. Vandringen sker runtom i våra församlingar. ”Fantas-
tiskt att under tystnad uppleva en så kännbar gemenskap” uttryckte 
en medvandrare.

Annandag påsk ordnades sedvanlig Emmausvandring mellan 
S:t Olofs kapell och S:t Nikolai, detta år firades då också en 
mässa vid havet. 27 personer deltog denna soliga dag.

Laholms församling inbjöd till en vandring mellan Mellby-
strand och Skummeslöv en söndag i juni.

Snöstorps församling representeras i pilgrimsrådet av Birgit 
och Bertil Nilsson.

Statistik Snöstorps distrikt 
Aktivitet Antal Deltagare Genomsnitt 
Högmässa 15 516 34
Gudstjänst huvudgtj/ej huvudgtj 37 2626 71
Mässa med inriktning  1 85 85 
Mässa ej h-gtj, sönd, kyrklig helgdag 4 400 100
Mässa ej huvudgudstjänst, vardag 2 46 23
Gudstjänst ej h-gtj, vardag 48 1782 37
Musikgudstjänst 4 632 158
Dopgudstjänst 64 3360 53
Konfirmationsmässa 3 607 202
Konfirmationsgudstjänst 4 897 224
Vigselgudstjänst 20 1368 68
Välsignelse över äktenskap/parterskap (borgl) 1 33 1
Begravningsgudstjänst 81 4078 50
Sommarmusik 8 1182 148
Soppluncher 16 

Anna Marmvik med kör, solister tas också in efter hand, ofta 
agerar Vallåskyrkans kantor själv som solist. Regelbundet för-
söker vi ha musikgudstjänster där också präst medverkar med 
bön och förkunnelse. 

familjegudstjänster firas regelbundet. Vi provar olika dagar och 
tider, söndagar och vardagar. Oftast lättare att samla familjer 
på vardagar, det är uppskattat att avsluta med att äta kvällsmat 
tillsammans.

Diakoni
De diakonala uppgifterna i Vallåskyrkan flätas in i all öppen 
verksamhet. Präst och diakoniarbetare har ett nära samar-
bete genom att ha olika grupper tillsammans, att även ibland 
gemensamt besöka våra församlingsbor, både när det gäller 
födelsedagsuppvaktningar, hembesök, sjukbesök och enskild 
nattvardsgång. 

De två kärlekspärlorna i Frälsarkransen. Foto: Anna-Lena Bengtsson. 

Vallåskyrkan har fått ett ansiktslyft. Foto: Anna-Lena Bengtsson. 
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andakter på vallås äldreboende: Varannan vecka har vi andak-
ter på Vallås äldreboende. Präst, musiker och diakoniarbetare 
håller i andakten tillsammans med representanter ur besöks-
gruppen på Vallås. Vallåskyrkans präst håller i samtliga andak-
ter. Sedan tidigare har Vallåskyrkans diakoniarbetare medver-
kat vid samtliga andakter.  Förändringen har uppskattats både 
av boende och personal. Vi har andakten i deras aktivitetslokal 
och mellan 20 och 25 personer deltar. Många kommer en bra 
stund innan vi börjar. Andakten som sker i samtalsform fortsät-
ter under kaffet. Vi ser även att vi når andra församlingsbor 
och anhöriga som gärna är med i vår andaktsgemenskap, vilket 
känns bra för alla som kommer. 

sopplunch med inledande andakt har vi på måndagar under 
vår- och hösttermin. Andakterna är ett komplement då det inte 
firas gudstjänst varje söndag i Vallåskyrkan. Vi samlas mellan 
20-30 personer. Präst, diakoniarbetare, församlingsvärdinna, 
musiker samt frivillig medhjälpare samarbetar för en god ge-
menskap, både i kyrksalen samt före och efter sopplunchen. 

vallåsträffen är en träffpunkt för alla. 9 träffar om året med 
varierat program. Träffarna samlar mellan 15-30 personer. Dia-
koniarbetaren inleder med andakt innan föredragshållare eller 
musiker tar vid. Församlingsvärdinnan bakar både matbröd 
och kaka till samkvämet, vilket är mycket uppskattat.

sommarcaféet Från mitten av juni till mitten av augusti träffas 
vi en förmiddag i veckan, för en stunds fika samtal och ett kort 
program. Träffarna samlar mellan 15-30 personer. Diakoni-
arbetare, präst och församlingsvärdinna hjälps åt med träffen. 
Personalen från Vallås äldreboende kommer med våra äldre som 
uppskattar att få äta en god kaka. Vi är tacksamma för det goda 
samarbete vi har med Vallås äldreboende och den uppskattning 
vi möter hos de boende där.  Sommarcaféet avrundas genom en 
avslutningsfest i Snöstorps hembygdsgård med en stor mängd 
kakor och tårta. Det kom 62 personer, många från vårt äldre-
boende. En härlig fest där diakonin samarbetar över gränserna. 
Församlingsvärdinnorna och våra frivilliga medhjälpare bakar 
kakor till träffen. Ann Möllerström och Stefan Möllerström 
spelade och underhöll med sång. 

besöksgruppen samlas till möte ungefär tio gånger per året. 
Gruppen består av åtta frivilliga medhjälpare. Gruppen med-
verkar aktivt på Vallås äldreboende tillsammans med präst och 
diakoniarbetare, vilket bidrar till fina samtal och god gemen-
skap på andakterna.  

syföreningen består av elva medlemmar. Diakoniarbetaren är 
sekreterare och är med vid varje möte och är även den sam-
mankallande. Under vår- och hösttermin samlas syföreningen 
varannan onsdag, med uppehåll över sommaren. Syföreningens 
medlemmar har jobbat aktivt med försäljningar, julauktion, 
bakat, handarbetat för att sedan skänka samlade medel till ACT. 
Syföreningen träffar medlemmarna ur Snöstorps missionskrets 
tre gånger om året, inklusive gemensam resa då alla syfören-
ingar i församlingen inbjuds för umgänge.

leva vidare-grupp. Diakonin och präst har vid några tillfällen 
under året gjort utflykter med förra årets grupp.  De har också 
självmant funnit sig hemma i flera av kyrkans verksamheter. En 
grupp vi försöker ha stor omsorg om.

Aktivitetsföreningen på Vallås anordnade Vallåsdagen den  
7 september då Vallås aktivitetsyta invigdes. Barn och ung-
domsarbetet, diakonin och präst ställde upp med tält för att visa 
vår verksamhet. Präst deltog aktivt genom att vara med att tävla 
på hinderbanan, vilket resulterade i ett pris. Det är viktigt att 
vara med där det händer. Många besökte vårt tält och kom för 
att prata en stund. 

sockenråd. Vi har valt måndagar i samband med andakt och 
sopplunch. De allra flesta besökarna stannar kvar och deltar.
Det har varit två sammankomster på våren och två på hösten.

Barn och ungdom
öppet kyrkis: liksom tidigare terminer på måndagar och freda-
gar. Öppet kyrkis är en öppen verksamhet för föräldrar och 
barn, men med inslag av många olika aktiviteter, pyssel och 
utfärder samt sångstund och bön. På måndagar har ca 8 familjer 
mötts och på fredagar 19. På våren inte lika många inskrivna på 
fredagar, då lånade vi ut en personal till öppet kyrkis i Snöstorp 
så de var tre i sin grupp. 

fasta barngrupper i vallåskyrkan 
Tisdagar, för barn 7-8 år, tio barn inskrivna såväl under våren 
som under hösten, jämt fördelat mellan pojkar och flickor på 
våren, under hösten har det varit övervägande killar i gruppen.  
Vi hämtar barnen i skolan. Teman varit Jesu lärjungar, Noa och 
översvämningen, om regnbågens färger och dess betydelse. Vi 
har pratat om frälsarkransen och inför Alla helgons dag gjorde 
vi studiebesök i Snöstorps kyrka och kyrkogård, besökte min-
neslund och askgravlund, tittade på gravarna och tände ljus. 
Det fungerade mycket bra. Vi förbereder inför familjegudstjäns-
ter och talat om gudstjänstens tema. 

Onsdagar, har barnen varit i ålder 6-9 år, tema och aktiviteter 
har varit samma som för barnen i tisdagsgruppen. Under våren 
har vi haft tolv inskrivna barn och under hösten elva, jämt 
fördelat under hösten mellan flickor och pojkar, under våren 
övervägande flickor.  I båda grupperna har vi använt oss av 
materialet ”gångpolaren”, som är till för att få barnen att röra på 
sig mer. 

Torsdagar, under våren har vi haft sju barn inskrivna i ålder 
10-12 år, teman och innehållet har varit liknande som eftermid-
dagsgrupperna ovan. Bland annat har vi gjort en bönbok med 
lärjungarna och olika böner, mycket pyssel i den här gruppen. 
De har bland annat lärt sig loomknittning som innebär att man 
stickar med hjälp av en rund platsring. Familjegudstjänster, 
besök av kyrka och kyrkogård har varit viktigt. 

ungdomsgrupp. De är 13 år och uppåt. Vi har ungdomar 
kvar hos oss som är 18 år gamla, under våren har vi haft nio 
inskrivna och under hösten åtta inskrivna, övervägande killar. 
Det är glädjande att vi har en ungdomsgrupp på Vallås, delta-
garna går på gymnasiet. Problemet med gruppen är att vi har 
svårt att få in nya i gruppen, då konfirmandundervisningen har 

varit koncentrerad till Snöstorp. Flera av ungdomarna har varit 
med i våra grupper sedan de var små. De engagerar sig även i 
de andra grupperna och är med och hjälper vid olika aktiviteter 
och familjegudstjänster. En av tjejerna fungerar som hjälpledare 
i övriga grupper och gör en stor insats. Under våren anordna-
des ett läger för gruppen på Gullbrannagården som blev mycket 
lyckat där deltagarna tog stort ansvar. Mycket samtal har vi i 
gruppen, vi arbetar med att göra film vilket uppskattas. 

Vecka 24-25 har vi haft sommarkul, med särskilda aktiviteter 
och utflykter, bland annat ordnades läger med övernattning. 
Den 7 september medverkade Vallåskyrkan barngrupper i 
invigningen av den nya hinderbanan på Vallås.

församlingsresa till Auschwitz. Liksom tidigare år, har en 
församlingsresa med ungdomar och äldre i församlingen gått 
till Krakow och inkluderat ett besök på koncentrationslägret 
Auschwitz. Vi bjöd även in äldre från församlingen, men även 
om flera var intresserade var det ingen som hade möjlighet. Vi 
saknade blandningen mellan äldre och yngre på resan, kom-
mande år gör vi ett uppehåll. Resan redovisades med tema-
gudstjänst i Trönninge kyrka i samband med minnesdag för 
förintelsen. 

mammagrupp, varannan vecka på onsdagskvällar träffas grup-
pen. Gruppen samlar mammor såväl från Vallås som från 
Simlångsdalen. Det är roligt att se att nya mammor börjar i 
gruppen. Gruppen är omtyckt och betyder mycket för dem som 
kommer. Långpromenad och måltid är stående inslag, pyssel av 
olika slag och utfärder görs. Men framförallt är det en samtals-
grupp som är till för att stötta varandra i vardagen.

Mona förbereder inför sommarcaféernas avslutning Foto: Carina Fendell

Stellan Bengtsson klättrar  på aktivitetsdagen. 

En sopplunch i oktober. Foto: Anna-Lena Bengtsson
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Watanabe, Fågelvägen, Barbro Persson och Familjen Wester-
berg. Flest besökare var det när familjen Westerberg framträdde 
då vi hade 80 besökare. 

Vid 25 gudstjänsttillfällen har vi haft kör eller solist i Breareds 
kyrka. Såväl vuxenkör som barnkör har spridit glädje utanför 
kyrkans gudstjänster, på Ljungblomman, på Korumpan på 
Valborgsmässoafton, SPFs julfest, samt barnens luciatåg hemma 
hos några av våra församlingsbor. 

Diakoni
Diakonin i Breared är uppdelad mellan diakoniarbetare och 
kantorn, men också områdets båda präster går också in i diako-
nala uppgifter beroende på behov och uppgifter. 

äldreboende På Ljungblomman har vi haft samlingar två gånger 
i månaden; varannan gång diakonikaffe och varannan gång 
andakt där präst inte medverkat. Diakoniarbetare och kantor 
har varit med på båda samlingarna. Både vid diakonikaffet och 
andakterna har församlingen bjudit på kaffe med kaka, som 
värdinna bakat. Andaktens samtal fortsätter under kaffet. Hös-
ten 2019 då vi fick tillsatt prästtjänsten har vi förändrat det på 
så sätt att vi har andakt varje gång med präst. Vi gjorde denna 
förändring då vi inte märkte någon skillnad på besökare mel-
lan diakonikaffe och andakt, och därtill hade tillgång till präst. 
Omkring 9-15 personer på andakterna.

samtalsgruppen träffas varannan torsdag under vår- och höst-
termin i församlingshemmets barnlokaler. Diakoniarbetaren 
håller i gruppen, samt är sammankallande. Vi börjar med att 
fika en stund och därefter tar samtalen vid och har detta år 
kretsat runt Frälsarkransen eller boken, ”Tradition och Liv”.  
Vi samlas sju personer runt bordet. 

Norra området BREARED
Under hösten 2019 har Breared fått en präst tillsatt. Tanken är att den återsatta prästtjänsten ansvarar 
för konfirmand- och ungdomsarbete i norra området, samlar frivilliga i hela församlingen och därtill 
prästuppgifter i Vallås- och Brearedsdistriktet tillsammans med befintlig prästtjänst. 

Gudstjänster
Gudstjänster sker i regel två gånger i månaden i Breareds 
kyrka och en gång i månaden i Esmareds kapell.  Så ofta som 
möjligt försöker vi ha kyrkkaffe, ibland i församlingshemmet då 
värdinna ombesörjer det, men också i kyrkorummet då kantorn 
har ordnat med det.

Glädjande är att vi har barn- och vuxenkörer som ofta sjunger 
tillsammans i gudstjänsten och vi kan därför säga att vi firar 
familjegudstjänst i ordets djupa bemärkelse, gudstjänst för alla 
åldrar. Några gånger har vi kyrklunch i anslutning till guds-
tjänsten. Sådana söndagar samlar vi många både i kyrka och 
församlingshem. 

Musik
körer Breared har en vuxenkör och två barnkörer som leds av 
kantor. Antal sångare i körerna har varit stabilt och utökades 
glädjande nog förra året. Vuxenkören har femton medlemmar, 
Minikören nio och Himlakören fem.

I kyrkokören gläder vi oss åt att kunna sjunga fyrstämmigt igen.  

Vi har arbetat aktivt med att barnkörerna skall fungera så bra 
som bara möjligt, med tanke på dag och annan verksamhet, 
såsom våra barnkörer, hur vi kan samverka med barngrupperna 
och andra aktiviteter. Körerna medverkar ofta i gudstjänsten.

andrum, musikgudstjänst/helgmålsbön Ett fint musiktillfälle är 
det som vi kallar andrum, vilket innebär 30 minuters musik och 
efterföljande fika en tisdagskväll i månaden i Breareds kyrka, 
då det kommer i medeltal 14 besökare. Under sommaren har vi 
haft musikgudstjänster i form av helgmålsbön på lördagskväl-
lar. Det har varit fina musikprogram och komplement till guds-
tjänstlivet. Musikprogrammen har varit Per Thornberg, Akiko 

andakt och sopplunch har vi varje torsdag under vår- och höst-
terminen. Andakten hålls av diakoniarbetaren eller av präst. Vi 
har glädjen att alltid ha kantorn som spelar och sjunger under 
andakten. Det är värdefullt att få ha musik vid dessa andakter. 
Församlingsvärdinnan kokar soppan och vi är mellan 20-40 
personer som får avnjuta hennes mat och kakor. Vid påsk och 
höst anordnar värdinnan buffé. Det brukar komma 50-60 per-
soner vid dessa bufféer.  

Två brearedsträffar försöker vi ordna under terminerna. Kan-
torn hade ett program under våren och Sångens vänner bjöds 
in till en andra träff. Under hösten hade vi inga träffar, men de 
kommer att planeras in framöver av diakoniarbetaren tillsam-
mans med präst och andra frivilliga.

allhelgonakaffe ordnas i Breareds kyrka fredagen innan 
Allhelgonahelgen mellan 10-17, vilket är en fin och uppskattad  
tradition.  Diakoniarbetare, kantor, våra två präster och frivil-
liga medhjälpare tar emot de som kommer till kyrkan för att 
smycka sina gravar på kyrkogården. Värdinna bakade kringlor 
till kaffeserveringen i kyrkan. Sammanlagt kom 100 personer 
till kyrksalen för att dricka kaffe och samtala med varandra. Vi 
var flera som tog emot besökare men ingen som var sysslolös. 
Många skrev in sig i kyrkans gästbok.

den kyrkliga arbetskretsen i Breared består av sju medlemmar.  
Diakoniarbetaren är kassör i arbetskretsen. De har sina träffar 
varannan torsdag i församlingshemmet. Diakoniarbetaren 
bjuds in då och då inför arrangemang för att ibland ordna med 
det praktiska. Medlemmarna satte ihop fyra lotterier under året 
som gick till bland annat ACT och Nattcaféet. Arbetskretsen 
ordnade dessutom en mannekänguppvisning samt en visafton 
med Bengt-Göte, båda kvällarna var välbesökta. 

husförhör, under hösten 2019 har vi haft traditionsenligt hus-

förhör i ett hem i Skenekull. Det är glädjande att ha kvar den 
gamla seden att ha husförhör på hösten.  En fin stund att träffas 
och umgås, men också att samtala och förkovra sig. Höstens 
husförhör handlade om Mose liv. Präst och diakoniarbetare 
medverkande och likaså vid Lyckebodagen, det är gott att möta 
församlingen också utanför kyrkans lokaler.  

sommarkyrkan, en stor glädje att många frivilliga åter igen 
slutit upp för att göra sommarkyrkan i Esmared möjlig. Vi 
hade många fina möten i Esmared kapell. Våffelcafé såväl i vår 
fina kyrksal som i den härliga trädgården utanför kapellet. 
Många långväga som kommer tillbaka till bygden och kapel-
let sommartid. Många våfflor bakades, utställning och lotteri i 
sedvanlig ordning. En av församlingens veckomässor förlades 
också till kapellet. Sommarkyrkan avslutades med musikguds-
tjänst med Barbro Persson. 

sockenrådet är gemensamt för Breared och Esmared och träf-
fas regelbundet efter någon söndagsgudstjänst. Ann Möller-
ström är sekreterare.

Statistik Vallås distrikt 
Aktivitet Vallåskyrkan Antal Deltagare Genomsnitt 
Högmässa 1 9 9
Gudstjänst huvudgtj/ej huvudgtj 17 481 28
Mässa med inriktning  - - - 
Mässa ej h-gtj, sönd, kyrklig helgdag 10 228 23
Mässa ej huvudgudstjänst, vardag 2 21 11
Gudstjänst ej h-gtj, vardag 36 942 26
Musikgudstjänst 9 448 50
Dopgudstjänst 1 25 25
Konfirmationsmässa - - -
Konfirmationsgudstjänst - - -
Vigselgudstjänst - - -
Välsignelse över äktenskap/parterskap (borgl) - - -
Begravningsgudstjänst 1 20 20
Soppluncher 33 902 27 

Sångövning i vårgrönska. Foto: Ann Möllerström

Hayats goda soppa är klar att avnjutas.  Foto: Anna-Lena Bengtsson

Ann spelar vid andakten innan soppan Foto: Anna-Lena Bengtsson 

Esmareds kapell Foto: Anna-Lena Bengtsson
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Barn och ungdom
För de minsta erbjuder vi öppet kyrkis och babyrytmik.  Öppet 
kyrkis har vi två gånger i veckan. För äldre syskon som följer 
med, erbjuds pyssel av olika former. Sångstund och andakt 
förekommer varje gång, på onsdagar deltar även kantorn i 
sångstunden. Vi samlar inte enbart föräldrar och barn från 
Simlångsdalen utan också från grannförsamlingar, antalet 
deltagare har varierat mycket; från endast en familj till flera. Ett 
fint samarbete sker mellan kantor och barnverksamheten då 
vi ordnar babyrytmik som vi har utökat till varje vecka. Dock 
har det minskat antal besökare till ca fyra familjer varje gång, 
troligtvis beroende på färre barn som fötts.

 Vi har en stjärnklubb för 6-7åringarna, temat anpassar vi efter 
ålder. Temat har varit Tio Guds bud, där vi diskuterar bud-
orden och dess konsekvenser. Vi pysslar och gör utfärder som 
till Leos Lekland. Det är roligt, vi har 17 stycken som är med i 
gruppen. Vi förbereder oss också regelbundet för familjeguds-
tjänsterna.

För barnen som är 8 år erbjuder vi gruppen änglarna, de har 
haft samma tema som stjärnklubben, alla grupper avslutas alltid 
med andakt. De är gärna ute och leker, vi bakar och pysslar. 
Gruppen är duktig på att spela drama och har gjort så på 
familjegudstjänsterna. Gruppen består av åtta stycken pojkar 
och flickor. 

Södra området FYLLINGE

Gudstjänst
Gudstjänsten är något av navet i kristenlivet. Där möter vi Gud i 
Ordet och sakramenten. 

I gudstjänsten får tron näring genom gemenskapen i nattvarden, 
bönen, lovsången och i predikan. Mariakyrkan har sedan många 
år en trogen gudstjänstfirande församling, och så även under 
2019. I regel firas det högmässa varje söndag. Ansvarstagande 
ideella krafter medverkar på olika sätt i gudstjänsterna – bl.a. att 
ordna kyrkkaffe – en viktig del i Mariakyrkans liv. Varje tisdag 
firas veckomässa och under våren sinnesrogudstjänst en gång i 
månaden. Under året har det även firats Taizémässor, familjeguds-
tjänster och på onsdagar Afterworkgudstjänster, där barnkören har 
medverkat. Efteråt serveras alltid spaghetti och köttfärssås. Detta 
ger fina möjligheter till samtal och nätverk.

En nysatsning under höstas var Tillsammansmässa på Tack-
sägelsedagen. Att ge det bästa av två världar; familjegudstjänst och 
högmässa. En nyskapande mässa med barnkörer och kyrkokör, 
skattkista, söndagsskola, nattvard och spagettilunch

Bibelstudier
I det otvungna samtalet kan både den sökande och den trygge 
kristne fundera över vad kristen tro och bibelns texter vill säga 

oss i vår tid. Till tro, inspiration och kraft i livet. Varannan 
veckomässa har följts upp av en enkel måltid och bibelstudium. 
Bibelstudiegruppen har haft ett 15-tal deltagare. Under året har 
bl.a. ämnet ”Bergen i bibeln” stått i fokus.

Musikverksamhet 
Musiken är en viktig del av gudstjänst- och församlingslivet. 
Sång och musik berör i djupet, inte minst vid förrättningar. 
Med sång och musik sprids evangeliet, ger tröst och glädje i 
olika livssammanhang. 

Under vårterminen 2019 dominerade musikalprojektet Luthers 
Ungar (av Karin Runow) musikarbetet i Mariakyrkan. En 
renässansmusikal om familjen Luthers liv. I fyra föreställningar 
medverkade i tidsenliga kläder ca 70 korister från Maria kyrko-
kör, Corallerna och Blessing. Med målet att knyta samman och 
skapa en starkare vi-känsla medverkade frivilliga och personal, 
musiker och grupperna. Fyra utsålda föreställningar och där-
med 8 000 kr i överskott skickades till ACT.

barnkörerna corallerna och blessing består av 25 respektive 20 
körbarn och har medverkat vid familjegudstjänster/afterwork-
gudstjänster, samt i musikgudstjänster. I en av gudstjänsterna 
var det bibelutdelning till koristerna. Under våren åkte 80 
barn på stort körläger på Gullbrannagården tillsammans med 
DoReMi-kören och Delight. Under ACT:s julinsamling har 

himlaväsen för de som är 9-10 år, de är åtta stycken och träffas 
på onsdagar. Liksom övriga grupper har vi berättat om Tio 
Guds bud, läser ur Bibeln och diskuterar budorden ett och ett. 
Vi relaterar till barnens egna liv, vardag och familj. Gruppen är 
duktig på att diskutera, de har spelat upp budorden på familje-
gudstjänsterna. Utfärder och fritidsaktiveter är också givna 
inslag i gruppen. 

konfirmander, under första halvåret 2019 konfirmerade sig tio 
stycken i Breareds kyrka, konfirmandgruppen träffades innan 
KU och åker på läger tillsammans med Snöstorpsgruppen. Un-
der hösten har inte Breared haft någon egen konfirmandgrupp, 
då de varit för få för en sådan grupp, utan de har varit med i 
övriga konfirmandgrupper.

kyrkans ungdom träffas onsdagskvällar, till gruppen har vi knu-
tit församlingens veckomässor. Breareds KU har samlat 12-18 
ungdomar mer eller mindre regelbundet. De flesta som kommer 
till KU har varit eller är konfirmander. Träffarna består av olika 
gemenskapsaktiviteter och utfärder. Men det har också varit 
undervisning, Alphalivets frågor, vänskap och mobbing. Grup-
pen har, tillsammans med faddrar, åkt till London och likaså till 
Krakow och Auschwitz, under våren hade man läger på Skagen.

Det södra området av Snöstorps församling består av gamla Eldsbergabygdens församling och 
Fyllinge. Här har kyrkklockorna i decennier och århundraden kallat till Gudsmöte. Mariakyrkan 
i Fyllinge, Tönnersjö-, Eldsberga- och Trönninge kyrka är mötesplatser där Gud verkar genom 
den helige Ande så att Jesus blir känd, trodd och ärad. 

Fika i gröngräset Foto: Ann Möllerström 

Bilden tagen på medverkande i Luthers ungar vid föreställnignen den 25 maj. Foto: Pernilla Friberg
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julen sjungits in på Hallarna, tillsammans med Snöstorps barn-
körer. Luciagudstjänst och dubbla julkonserter med full kyrka 
är tillfällen att minnas!

maria kyrkokör består av 33 korister som kontinuerligt fortsät-
ter att utvecklas, både musikaliskt och sceniskt. Vi har under 
året medverkat vid flera högmässor/gudstjänster och dessutom 
vid ”egenproducerade” musikgudstjänster. Delar av körens 
medlemmar har även träffats i samtal kring ”Tankar om tro”, för 
att ge möjlighet att växa i sin relation med Gud.

Under sommaren ordnades sommarmusik, och i september 
Beatlesmässa med Maria kyrkokör och kompgrupp vid Snö-
storpsdagen i Snöstorps kyrka. I december var det Luciakonsert 
i både Mariakyrkan och Snöstorps kyrka med respektive barn- 
och ungdomskörer samt dubbla julkonsert i Mariakyrkan med 
Corallerna, Blessing och Maria kyrkokör. Julgospel med Maria 
kyrkokör i Snöstorps kyrka tillsammans med band. 

Barnverksamhet
Verksamhet speciellt riktad till barn och unga är mycket bety-
delsefullt i vårt uppdrag att undervisa om dopets gåva, behålla 
kontakt med familjer och som får tröskeln till vår kyrka bli 
lägre. Mycket av barnverksamheten har under året varit inrik-
tad mot musikalen ”Luthers ungar”. 

mirakelklubben träffas tisdagar. Sammanlagt 20 barn (finns även 
kö) som går i åk 3 och uppåt har pysslat med rekvisita och övat 
och jobbat inför musikalen. Har deltagit vid familjegudstjäns-
ter och afterwork-gudstjänster. kyrkans fritids är för barn i 
F-klass till åk 2. Träffas på onsdagar och sammanlagt 19 barn 
har deltagit under året. Under hösten jobbade vi med olika 
bibelberättelser och våren inför musikalen. Har deltagit vid 
familjegudstjänster och After Work-gudstjänster. kör-fritids är 
en grupp för barn i åk 1-2 som går i kören. Träffas på torsdagar 
där körsång varvas med fri lek och pyssel, under våren med 
fokus på musikalen. 

öppna förskolan - måndagar och torsdagar – innebär möte med 
många familjer som kommer regelbundet. Under året har flera 
nya kontakter knutits. Det har ordnats utflykt till stadsbond-
gården och rytmiktillfällen med sång och ramsor för små barn, 
tillsammans med föräldrarna. Ett fint sätt att följa upp dopet.  

Två veckor i juni ordnas sommarkul. Olika utflykter t.ex. Ängel-
holms hembygdspark och läger. Vissa av aktiviteterna tillsam-
mans med barn och personal från Vallåskyrkan. 

Konfirmander
2018/19 års ”Fyllingegrupp” bestod av sånglada konfirmander! 
Det resulterar i mycket och god sång och musik vid konfirma-
tionsgudstjänsten i Snöstorps kyrka då åtta sångglada konfir-
mander konfirmerades. Hösten 2019 påbörjades en ny grupp 
med 16 deltagare. Den största gruppen på många år! Under året 
ingick ett läger på EFS Heljarödsgåden i Farhult och resa till 
Köpenhamn. 

Diakoni
Diakoni är framförallt möte; möte mellan människor och möte 
med Gud. Till soppluncher samlas vi för att dela gemenskap, 
först i andakt och sedan soppa. Soppluncherna avslutades 
inför sommaren med vårlunch och inför julen med uppskattad 
julbuffé.

En gång i månaden arrangeras mariaträffen som börjar med 
andakt i kyrksalen följt av t.ex. bildvisning, sång och musik med 
någon inbjuden gäst, och förstås kaffe. 

”sticka & skicka” gruppen fortsätter att träffas varannan mån-
dag. Alternerar mellan Mariakyrkan och i biblioteket. En bra 
relation till biblioteket har skapats, som uppskattar att vi är där. 
Tanken med samarbetet är att Kyrkan ska bli mer synlig i Fyl-
linge och nå fler människor. Även i år var det, i Mariakyrkans 
foajé och i biblioteket, en utställning av det som producerats. 
Resultatet skickas genom 
Human bridge - en fristående 
stiftelse som bl a utrustar 
sjukhus i utsatta länder med 
material som svenska sjukhus 
har bytt ut. I november kom 
verksamhets-ansvarige för 
depån i Genarp, visade bilder 
och informerade om arbetet.

Under sommaren – då många 
träffpunkter ligger nere – 

ordnas sommarcafé och sommarpromenader, något för både 
ande, själ och kropp. Tanken med promenader är dels att inte 
behöva vara ute och gå själv utan tillsammans med andra och 
dels göra oss synliga i området; ”Snöstorpsförsamlingsjacka” på! 
Kort med bibelord delas ut, tyst promenad i 15-20 minuter och 
sedan de som vill dela sina tankar. Varje samling avslutats med 
kaffe och en andakt.

Övrigt
Under året har det hållits fem välbesökta distriktsråd som i 
regel har varit i anslutning till en söndagsmässa. Bertil Nilsson 
har varit ordförande och Allan Svensson sekreterare.

SOMMARpromenaderVi går en runda i Fyllinge på ca 45 minuter i lagom takt och avslutar med kaffe/te och en fralla i Mariakyrkan. 

13 juni
27 juni 
11 juli
25 juli
8 aug
22 aug OBS! kl.14.00  Sommarkaffe Snöstorps hembygdsgård. Barbro  Persson med dragspel.Välkomna!

/Maria, diakoniassistent. Tel: 035-17 97 41

Magnus Aronsson/IKON

Magnus Aronsson/IKON
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22 aug OBS! kl.14.00  Sommarkaffe Snöstorps hembygdsgård. Barbro  Persson med dragspel.

SOMMARpromenader
Vi går en runda i Fyllinge på ca 45 minuter i lagom takt 

och avslutar med kaffe/te och en fralla i Mariakyrkan. 

Välkomna!/Maria, diakoniassistent. Tel: 035-17 97 41

I januari anordnades bibelhelg i Mariakyrkan med bibelläraren 
och författaren Anders Sjöberg. Ämnet var: ”Guds ord i livets 
mångfald - Ett drama som skapat återklang”. Fyra välbesökta 
samlingar. 

På torget mellan skolan och kyrkan anordnas av Hem och skola 
föreningen fyllingedagen. Församlingen medverkade med ett 
tält där information om Mariakyrkans verksamhet gavs och 
Mariakyrkan var öppen och besöktes av många. 

Till alla som anmält sig till att stå med på mariakyrkans vänners 
maillista skickas det mail varje måndag förmiddag med infor-
mation om vad som är på gång i Mariakyrkan.

Luthers ungar 26 maj Foto: Anna-Lena Bengtsson

Flinka händer i Sticka & Skicka Foto: Maria Andersson

Mia Kriz justerar Allans kostym  Foto: A-L Bengtsson Ljusbäraren i Mariakyrkan vid en taizémässa i januari Foto: A-L Bengtsson 

Mariakyrkan vid en taizémässa i januari Foto: A-L Bengtsson 
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konfirmandernas familjer. Antalet konfirmander var  28 stycken 
uppdelad på 15 st söndagsgrupp och 13 st måndagsgrupp. 

På konfirmandernas läger på EFS-gården Åsljunga deltog även 
konfafaddrar, vilket är nödvändigt för att få verksamheten att 
flyta på och att konfirmanderna får förebilder. 

Höstterminen 2019 började ca 30 konfirmander sin läsning för 
att konfirmeras under 2020.

Diakoni 
Diakoni är framförallt möte, möte mellan människor och möte 
med Gud. 

I Eldsberga ordnas på tisdagar baravara-café. I gemytlig 
gemenskap delas tankar om allt från små vardagliga ting till tro, 
varierat med bakning, pyssel och spel. En gång i månaden är 
det eldsbergaträffen som inleds med andakt med efterföljande 
program; allt från sång och musik till föreläsningar. Självklart 
dricker vi kaffe med hembakt!

Södra området ELDSBERGABYGDEN

oss i vår tid. Till tro, inspiration och kraft i livet. Under året har 
troget tio till femton deltagare samlats till studium och diskus-
sion om en av Kyrkans grundläggande trosdokument, Nicean-
ska trosbekännelsen (NIC). 

Musikverksamhet 
Musiken är en viktig del av gudstjänst- och församlingslivet. 
Sång och musik berör i djupet, inte minst vid förrättningar. 
Med sång och musik sprids evangeliet, ger tröst och glädje i 
olika livssammanhang. Under året har Margareta Lööf innehaft 
40% kantorsvikariat och Anna Marmvik 30% vikariat huvud-
sakligen för Kyrkokören och barnkören Sångfåglarna. 

barnkören sångfåglarna startades upp igen i januari 2019. 
Sångfåglarna har medverkat både enskilt och tillsammans med 
Eldsberga kyrkokör i musikgudstjänst och i familjegudstjänst 
med bibelutdelning. De har haft gemensam övning och med-
verkade tillsammans under Messy church med några sånger ur 
musikalen.

kyrkokören består av 25 trogna korister som medverkat under 
gudstjänster däribland Långfredagen, Påskdagen, Första advent, 
Julbön på julafton och Julotta. Musikgudstjänst med vårtema 
där även barnkören medverkade, avslutade terminen. 

I den välbesökta Hembygdgudstjänsten i samarbete med hem-
bygdsföreningen bidrog kyrkokören med musikaliska nedslag 
ur musikalhistorien och i Allhelgona tid med ”Musik till tröst”.

sommarmusik: Tre konserter: Trönninge kyrka Duo Vimla med 
Stefan Wikrén i juni, Eldsberga kyrka i juli med Anja Lagerqvist 
och Tönnersjö i augusti med Stefan Wikrén och Per Thornberg.

Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhet speciellt riktad till barn och unga är mycket 
betydelsefullt i vårt uppdrag att undervisa om dopets gåva. 
Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs både i Eldsberga- och i 
Trönninge församlingshem. I Eldsberga har lekplats anlagts och 
utemiljön är god.

I Eldsberga samlas barn i sju till nio-årsåldern måndagar i grup-
pen robin hood. Höstterminen startade i slutet av augusti och 
gruppen består till 80 procent av tjejer. Under hösten började 
arbetet med musikalen ”Vill du åka skidor ner för sopberget” i 
form av pyssel och knåp, sång och musik med miljötanke, mu-
sikalen är ett samarbete mellan barnkören och barnverksamhe-
ten. Premiär under våren 2020.  Omtyckta aktiviteter har varit 
besök på Gymnastikens hus. Robin Hood medverkade vid Lucia 
gudstjänsten i Eldsberga med många stjärngossar och tärnor.

I Trönninge samlas tisdag eftermiddag riddarklubben. Gruppen 
vänder sig till barn från 6 år och uppåt. Aktivitet med fika, lek 
och temaaktiviteter. En stor del av verksamheten är utomhus, 
vid vår grillplats Träsket. Att lära sig mer om vår natur och hur 
vi skall vårda den har varit ett genomgående tema, likaså att 
vara rädd om våra resurser. Andakt, sång och lek är naturliga 
delar i samlingarna. Gruppen bestod under våren av ett 20-tal 
riddare. Under hösten började rekvisitaproduktion och sångöv-
ning inför musikal. 

På onsdageftermiddag samlas tjejer i åldern 6-10 år i gruppen 
steps. Det är pyssel, sång, dans, film och drama, lekar, fika och 
samling med andakt. Vi var på Gymnastikens hus och hade 
häftiga aktiviteter. Även här har hösten präglats av rekvisi-
taproduktion med miljötanke och sångövning. Gruppen är 
fulltecknad, och barn står i kö.

På måndagar i Eldsberga och på onsdagar i Trönninge har barn 
i åldern 0-5 år med föräldrar samlats till öppen förskola. Fyra 
gånger under året har sångpedagog besökt öppna förskolan. 

I södra distriktet finns två ungdomsgrupper, salt och ug. Tjej-
gruppen Salt - mellanstadiet/ högstadiet - samlas i Trönninge 
församlingshem med aktiviteter kring tro, samhälle, pyssel och 
att vara den man är, har varvats med matlagning och bakning. 

Ungdomsgruppen (UG) i ålder mellan 15-26 år samlas varje 
söndag. Programinnehållet varierar; pyssel, bakning, bowling 
och tankar kring livet samt deltagande i ekumeniska gudstjäns-
ter arrangerade av Halmstad Kristna Råd. Varje samling avslu-
tas med andakt. Flera är aktiva som konfafaddrar och hjälple-
dare. Ungdomarna har deltagit gemensamma läger i Krakow 
(Auschwitz) och i London med bl.a. besökt i gudstjänster och 
museum. Ungdomarna har deltagit i alla ungdomsgudstjäns-
terna i Snöstorp, med drama, lovsång och dans, varit på KFUM 
Vidablick, Bankeryd på läger som de själva planerade.

Konfirmander
Traditionsenligt åkte konfirmanderna på vårläger på Elida 
med segling, lektioner, dramaövning och dans. Konfirmation i 
maj med sång och drama för att gestalta evangeliet. Konfirma-
tionsgudstjänsterna hölls i Snöstorps kyrka för att ge plats till 

Körena i Eldsbergabygden Foto: Anna Marmvik

Läger på Elida  Foto: Maj-Inger Sunesson

En av frälsarkransens pärlor på Eldsbergas kyrkogård  Foto: A-L Bengtsson

Gudstjänst
Gudstjänsten är något av navet i kristenlivet. Där möter vi Gud 
i Ordet och sakramenten. I gudstjänsten får tron näring genom 
gemenskapen i nattvarden, bönen, lovsången och i predikan. 

Under året har vi firat gudstjänster normalt varje sön- och 
helgdag, minst en gudstjänst i någon av Tönnersjö-, Trönninge- 
eller Eldsberga kyrkor. Det har varit mässa och gudstjänst men 
vi har även firat Midnattsmässa på julafton, Julotta, musikguds-
tjänster, Taizemässor och Enkel mässa och vid Gudstjänst för 
alla åldrar delat ut biblar till tre- och sexåringar.

I samarbete med Hembygdsföreningen ordnades en musik-
kväll i Trönninge kyrka, där Elvis forever medverkade, samt på 
Tacksägelsedagen en välbesökt ”Hembygdsgudstjänst” som på 
hösten firades i Eldsberga kyrka tillsammans med Hembygds-
föreningen. Predikan hade sin utgångspunkt i 1100-talskyrkans 
unika utformning, dess kalkmålningar och inventarier. Körsång 
och musik var en vandring från 1100-tal till nutid.

Under vardagstid har vi i Trönninge församlingshem firat 
Messy Church-gudstjänster. Mat, pyssel och avslutande andakt 
har samlat uppemot 60 besökare och flera frivilliga har varit 
engagerade. Varannan vecka har vi i Eldsberga kyrka firat 
uppskattade veckomässor. Kristi himmelfärdsdag har Gökotta 
firats vid dammarna i Långeby. En ljuvlig plats att i arla morgon 
fira gudstjänst! 

Nya gudstjänstagendor har utarbetats. Då kyrkokören medver-
kat i gudstjänst har kantor och körledare kunnat dela på uppgif-
terna och extra orgelmusik kunnat finnas med.

Bibelstudier
I det otvungna samtalet kan både den sökande och den trygge 
kristne fundera över vad kristen tro och bibelns texter vill säga 
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Torsdagar udda veckor andakt och soppa som alternerar Trön-
ninge- och Eldsberga församlingshem. Andakt gemenskap 
kring bordet värmer både kropp och själ. Torsdag förmiddag 
jämna veckor är det mötesplats trönninge. En trogen grupp 
med varierat program i form av skapande, frågesport och 
utfärd. Förts vidare via ”Sticka & Skicka gruppen” i Fyllinge (se 
sid 14).  

Under sommaren har det varit sommarcafé i Eldsberga. Upp-
skattade och viktiga samlingar i sommartid då många andra 
mötesplatser ligger nere. allhelgonahelgen var det Öppen 
kyrka på fredagen och många besöker anhörigas gravar. Med 
kyrkvärdars hjälp bjöds det på kaffe i kyrkorna och möjlighet 
till ljuständning och samtal med diakon, diakoniassistent och 
präst gavs. 

Möten av mer enskild karaktär sker genom enskilda i samtal, 
hem- och sjukbesök, ekonomisk stöttning av familjer och 
ensamstående. Uppvaktningar med blommor om så önskas vid 
90 och 95 årsdagen. 

Det diakonala arbetet berör inte bara vår närmiljö utan sträcker 
sig utöver världen genom att vi arbetar med act, svenska kyr-
kans internationella arbete. Det är viktigt att påminna oss om 
att vi är en del av något större och att vi kan göra något för en 
rättvisare värld. 

Övrigt
sockenråd har hållits under året. Tid har varierat mellan sönda-
gar i anslutning till gudstjänst och torsdagens soppluncher. Vik-
tiga samlingar där församlingsbor har möjlighet att under enkla 
former komma till tals, fråga och tycka till om vår verksamhet. 
Ordförande i sockenrådet har under året varit Bengt Hjort och 
sekreterare Claes Vetterlein.

Avslutning
Verksamhetsåret 2019 är till ända. Vi ser i tacksamhet bakåt 
och i bön och förväntan ser vi framemot ännu ett nådens år, 
år 2020. Uppgiften består, att med den helige Andes hjälp visa 
på Guds nåd genom Jesus Kristus, för människor i vår del av 
Snöstorps församling. 

Genom Claes Vetterlein, områdeschef.

Snöstorps församling 
HELA FÖRSAMLINGEN

Administration
expedition och kansli i Snöstorps föramlingsgård arbetar för 
hela församlingen. Kansliet sköter budget, bokslut, bokfö-
ring, betalning av fakturor, utkick av fakturor, lönehantering, 
it-frågor, administration kring våra kyrkogårdar samt extern 
och intern infomation. Adminsitrationen kring kyrkoråd, 
fastighetsutskott och kyrkofullmäktige har även skötts här. På 
expeditionen bokas alla förrättningar i alla våra sju kyrkor. 

Begravningsverksamhet
I Snöstorps församling finns det sju kyrkor samt ett kapell. 
Vaktmästarna arbetar med traditionellt begravningsarbete, skö-
ter om våra vackra kyrkogårdar med skötsel av grönytor och 
rabatter, beskärning av buskar och av träd. De vaktmästare som 
har inre tjänst arbetar vid gudstjänster och förrättningar samt 
vid konserter och liknande.

Det finns kyrkogårdar vid alla kyrkor förutom Mariakyrkan, 
Vallåskyrkan samt Esmareds kapell.

Under 2019 har en del större arbeten/förändringar vid våra 
kyrkogårdar ägt rum. På Snöstorps kyrkogård har björkarna 
längst Ljungbyvägen tagits bort och ersatts med Platan. Resul-
tatet blev en klar förbättring samt ger ett renare och snyggare 
intryck.

Runt avfalsstationerna på Snöstorp kyrkogård har ett uppfö-
rande av staket påbörjats. Inramningen med staket har även 
här gett ett renare och snyggare intryck. Ett staket är klart och 
nummer två är under uppförande. Detta arbete sker delvis i 
samarbete med elever som går Byggprogrammet på Kattegatts-
gymnasiet.

De nya kvarteren på Snöstorps Kyrkogård, N, O & P påbörjades 
och kommer att stå helt klara 2020.

Vi har börjat investera i ”robotgräsklippare” som hjälper till 
med att klippa gräs. Två styck maskiner har införskaffats, en  
till Vallås och en till Esmared.

På Eldsberga kyrkogård blev projektet med frälsarkransen 
klart. Projektet har pågått under en längre tid i gott och nära 
samarbete med glas- och smideshantverkarna. Invigningen 
skedde 2020-01-28. Vid invigningen medverkade konstnärerna 
och Lars från Lorics smedja som tillverkat stativen till glaspär-
lorna som Magnus på Steninge glashytta skapat. 

Eldsberga kyrkogård har fått en bättre och utökad belysning 
i samband med projektet med frälsarkransen, som också är 
belyst för att locka besökare under dygnets mörkare timmar.

Kattegattselever lägger grunden för ny station på Snöstorps kyrkogård.

Gudspärlan, Eldsberga kyrkogård.

Foto: A-L Bengtsson

Plantering på fondgrav
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Fastigheter
Församlingen har många fastigheter av olika karaktär och ålder, 
kyrkor, församlingshem och bårhus. Under 2019 återställdes 
vid Vallåskyrkan efter dräneringsarbetet som vi akut fick ta itu 
med under 2018. Det visade sig också att ytan framför kyrkan 
regelbundet användes som vändplats, av såväl privatpersoner 
som yrkestrafik, som inte skulle besöka kyrkan. Här byggdes nu 
om till en öppnare och mer välkomnande yta, asfalterades för 
enklare skötsel, samt att infarten flyttades.

Som ytterligare exempel kan nämnas att fönster målades på 
Eldsberga och Tönnersjö kyrkor samt att taket tjärades på 
Tönnersjö kyrka. Församlingshemmet i Breared fick ett nytt 
dörrparti. Rampen vid huvudingång till Snöstorps kyrka reno-
verades samt fick nytt räcke. Belysningen till koret i Snöstorps 
kyrka uppdaterades.

Arbetet med energieffektivisering löper på. Värmen i våra 
byggnader kommer så småningom att styras via boknings-
systemet, inga tomma lokaler ska stå fullt uppvärmda utan att 
det är någon aktivitet där. Lampor byts efterhand ut till i första 
hand energisnåla LED-lampor, som lyser fler timmar än äldre 
glödlampor, vilket också sparar arbetstid.

Till detta har löpande, planerat och budgeterat underhåll samt 
akuta åtgärder arbetats med under året. Markentreprenad vid Vallåskyrkans ingång

Markentreprenad vid Vallåskyrkans ingång

Tjärning av tak, Tönnersjö kyrka Rampen, Snöstorps kyrka före underhåll När fönsterna var på målning, såg det ut så här.

Foto från Anna Kylmä och Britt-Inger Fransson


