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Inledning
Att se tillbaka på och summera 2020 är väldigt dubbelt. Inget blev som vanligt. Året startade med visioner och 
tankar som skulle ta oss vidare under året och framåt 2021. Under februari började frågetecknen att hopa sig, sedan 
gick allt snabbt. I mars stängde Sverige ner, vilket påverkade även oss. Restriktioner om hur mångas som fick vistas 
på allmänna sammankomster och på offentliga tillställningar påverkade såväl gudstjänstliv som kyrkliga handlingar 
som dop, vigsel och begravningar. Till att börja med rådde stor ovisshet och okunskap, men vi lärde oss efterhand 
och ställde om verksamheten. Svenska kyrkans ledord under pandemiåret blev ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. 

Vi lärde oss också att ta en dag i taget, då vi inte visste om det skulle komma nya restriktioner eller rekommenda-
tioner att anpassa oss efter. Ändå så planerade vi för verksamhet, en i personalen uttryckte frustrationen med, vi 
måste planera så vi har något att ställa in… En mening som sammanfattar bra hur vi kände det under våren 2020. 

Men vi fortsatte enträget att fira gudstjänster i våra kyrkor, kyrkornas klockor har ringt till gudstjänst i 1000 år,  
under kriser och katastrofer tidigare. Kontinuitet är viktigt, om du inte kan besöka kyrkan, ska du ändå veta att i 
kyrkan finns människor som läser evangeliet och som ber.

I november blev läget än allvarligare och ännu mer stängdes ner. Vi kunde inte längre bedriva barn och ungdoms-
verksamhet, konfirmandundervisning bedrevs digitalt. Körerna kunde inte öva. Kreativiteten och uppfinnings- 
rikedomen behövde än en gång kopplas på. Digitalt blev ett viktigt sätt att nå ut. Gudstjänster sänds digitalt, en 
adventskalender filmas där all personal bidrar med inslag från olika verksamheter. Digitalt blev mycket uppskattat av 
de som inte har möjlighet att besöka oss. Endast 8 personer fick samlas, förutom vid begravning då 20 personer fick 
närvara. 

Kyrkorna hölls öppna dagtid på ett annat sätt än det normalt är möjligt, bemannades med personal vars verksamhet 
pausats. Vilket uppskattades inte minst under december. Många besökte kyrkorna för en stunds bön, andakt och 
ljuständning.

Diakonin fick, då soppluncher och dagledigträffar pausades, söka nya vägar, många samtal på telefon, promenader 
samt handlingshjälp åt människor i karantän.

Ett stort tack till alla som bidragit under detta annorlunda år, församlingsbor, ideella medarbetare, personal som 
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
Snöstorps kyrka är församlingens största och dess huvudkyrka. 
Gudstjänst eller högmässa firas i regel varje söndag kl 11, vilket 
också gjordes under största delen av året.  Körer och solister 
medverkar regelbundet. Vi valde att inte annonsera solistmed-
verkan 2020.  På sommaren försökte vi vara utomhus vid några 
tillfällen, t ex i prästgårdsparken och i rhododendronparken på 
kyrkogården. 

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 
tacksägelser för de församlingsbor som avlidit. 

Tyvärr kunde vi inte bjuda in till varken familjegudstänster eller 
musikgudstjänster under året. Vi bjöd in barngrupper till födel-
sedagskalas i kyrkan tillsammans med barnkörerna. Begränsat 
antal, bara för barnen som kom själva eller hämtades på fritids. 
Med tanke på omständigheterna blev det mycket lyckat.

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 Cap-
pella Snöstorp med 33 sångare och VIVA med 15 sångare, ladies 
i åldern 20-34 år Jessica Agbrant har tre barn/ungdomskörer; 
DoReMi, Delight och Confetti.

Under året har körsångare i första hand medverkat på guds-
tjänster och digitalt. Sången har varit väldigt uppskattad för de 
som besökt gudstjänsterna detta annorlunda år. Alla helgons-
dags traditionella musikgudstjänst där VIVA medverkar gick 
att genomföras. Minnesgudstjänsten på söndagen efter Alla hel-
gons dag ersattes av Öppen kyrka med 4 andakter, där Cappella 
Snöstorp sjöng på 2 st, Josefine Persson Björklund och Marie 
Sättermon sjöng och spelade violin på 2 st.

Vuxenkörerna har också vid ett tillfälle varit och sjungit utanför 
äldreboende. 

Körverksamheten drabbades hårt av pandemin, då det visade 
sig att sång i grupp riskerade att vara väldigt smittsamt, således 
ställdes körövningar in.

Prästgården/barn och ungdom
kyrkans öppna förskola Vi startade upp terminen ”som vanligt” 
med grupper på onsdagar kl. 9.00-11.00 och fredagar kl. 9.00-
11.00. Terminen började lite svagt med få besökare. Det gjordes 
ett utskick till föräldrar i församlingen och det gav resultat! 
Vi har haft många pappor den här terminen och det tycker vi 
har varit kul! Planeringen gjordes medvetet med aktiviteter 
som kunde göras utomhus t ex besök på lekplats eller ”Knytte 
i trädgården” eller till Marbäck och åkte Pytte-tåget. Då var vi 
många besökare så det var uppskattat! Vi hann även med en 
”Nalle-fest”! 

kyrkis Ca 12 barn/grupp under året. 
”Vännerna i Kungaskogen” och kyrkmössen Elsa och Adam har 
varit ett tema under året.  Barnen har verkligen tyckt om temat 

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. 

Andakt med frälsarkrans Foto: A-L Bengtsson.
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och varit mycket engagerade! Kyrkan har besökts där präst och 
musiker mött upp. Gemenskap, sång och andakt viktigt. Fr.o.m 
den 12 november stängdes verksamheten.

agenterna. Uppskattad grupp där ca 40 barn uppdelade i två 
grupper träffas varje vecka. Det finns också en kö till gruppen. 

Lek, samtal och andakt. Pedagogisk verksamhet som bygger på 
kristen grund. Nallen Byron har vi haft som tema. Vi har läst i 
boken ”Jesus och jag” av Johanna Westman och utgått från de 
olika kapitlen där i. Barnen har fått lösa ”Hitta Byron-mysteri-
et” och ”Godis-mysteriet”. Även mysterier som miljömysteriet, 
semlamysteriet och inte minst kyrkomysteriet. Pandemiläget 
påverkade också barngrupperna, då t ex läger och längre utflyk-
ter inte blev möjliga att genomföra. Nya möjligheter öppnade 
sig som att hyra biosalong för grupper. Det blev en uppskattad 
aktivitet.

riddarklubben. Ca 35 barn är inskrivna uppdelade i två grupper 
som träffas varje vecka. Barnen kämpar om olika medaljer, 
t ex godhetsmedalj och pricksäkerhetsmedaljen. ”Drottning 
Margareta” (Margareta Rajgård) kom till kyrkan för att dela ut 
medaljen under högtidliga former. Vi har försökt att vara ute så 
mycket som möjligt och bla varit på linbanelekplatsen. Barnen 
fick varsin ”Serie-bibel” som vi har använt oss av. Barnen har 
också fått lära sig olika sätt att be på; t ex ”hoppreps-bönen”, 
”hus-bönen” och ”tärnings-bönen”.

pg. En grupp som vuxit, från 8 under våren till 19 på hösttermi-
nen. Vi har använt oss av boken ”WWJD” ( Vad skulle Jesus gjort 
) i gruppen. Vid varje tillfälle så har vi läst ett kapitel och sen 
gjort en aktivitet kopplat till detta som t ex olika värderingsöv-
ningar, samarbetslekar och uppdrag. I den här gruppen har vi 
bl a målat graffiti utifrån bibelns berättelse om Jesus födelse och 
uppståndelse. Barnen här har också hjälpt till att fixa och förbe-
reda till vår Messy church den 13 feb med temat ”Superhjälte”.

teens. 6 ungdomar inskrivna. Ungdomarna har besökt Natt-
caféet i Halmstad där de fick hjälpa till med att bädda rent och 

städa. Maj-Inger Sunesson visade runt och berättade om verk-
samheten. Vi har även haft ”Bäst i test”, vi har lagat Balkan-mat 
och haft en övernattning i Prästgården.

sommarqul. Under sommarlovet ordnas sommarqul med akti-
viteter för de sommarlovslediga barnen. Omtyckt verksamhet 
då många barn vill vara med.

kyrkans ungdom. Mellan 18 och 26 ungdomar besöker KU varje 
vecka. Samtalskvällar där livsfrågor står i centrum varvas med 
bowling, minigolf, filmkvällar, bakning och lek i prästgårds-
trädgården. Läger var inte möjligt att ordna under 2020.

Diakoni
frivilligarbetet. Detta år har varit helt annorlunda. Så har det 
varit för våra frivilliga, som i normala fall varit behjälpliga i 
olika sammanhang. Det har de fortfarande kunnat vara till viss 
del, men inte på det vis som vi är bortskämda med. 

enskilda samtal. År 2020 genomfördes i Snöstorps distrikt 856 
enskilda själavårdande samtal.  
I dessa räknas även några parsamtal, som inneburit rela-
tionsproblem mellan föräldrar/barn eller makar/samboende. 
Samtalen har ökat, arbetstid har ställts om då verksamheter inte 
gått att genomföra. Samtalstrycket hade också ökat p ga pande-
miläget. Många har mått dåligt psykiskt, isolering och karantän 
påverkar hälsan.

Många av dessa samtal har sin början i en förlust av något slag. 

11 hjälpsökande behövde stöd i kontakterna med myndigheter. 
Pandemiläget försvårade detta arbete. Nu sysslar diakoniar-
betaren med coachning av dessa individer så de kan söka rätt 
hjälp på egen hand. 

ekonomiskt bistånd. I Snöstorp finns hjälpbehovet, men är 
många gånger av en annan karaktär än på andra ställen i vår 
församling. De som bett om hjälp: 15 personer. 

Alla har fått hjälp men inte alltid ekonomiskt. Matkassar 12 st. 
Julgåvor: 17 st. Ibland innebär en akut matkasse att fråga hus-
mor om det finns några rester eller en brödlimpa i köket.

lunchmusik/lunchbuffé Under 2020 kunde luncherna genom- 
föras större delen av året. Dock blev det servering istället för 
buffé och begränsat antal som kunde komma. 

hembesök. Tillsammans med besöksgruppen uppgår besöken/ 
telefonsamtalen i Snöstorp till 403 st under året.

besöksgruppen. Besöksgruppen i Snöstorp med 5 personer har 
brukat träffas regelbundet och är behjälpliga med besök till 
församlingens ensamma och sjuka/gamla. Vi hann med några 
träffar innan restriktionerna kom och en sommarträff i präst-
gårdsträdgården. 

samarbete med skola/förskola. Vi har inte p g a situationen 
kunnat erbjuda varken jul- eller påskspel. Skolan har heller inte 
haft avslutningar i kyrkan.

vuxenverksamhet: snöstorpsträffen Snöstorpsträffen kunde be-
drivas 5 ggr vt och 3 ggr ht. innan vi fick besked om att vi inte 
får bjuda in människor till offentliga samlingar. De tillfällen vi 
haft har varit trevliga, lättsamma och uppskattade. 219 personer 
deltog. Ett snitt på 27 besökare.

Då vi inte kunde bjuda in till verksamheter men kände att vi 
ville nå människor som satt hemma utan att kunna ta sig ut. 
En enkel adventsgåva i form av en påse med en blomma, kakor 
samt en bok el likn, blev mycket uppskattat delades ut till 70-75 
åringar i Snöstorps område.

Under en del av våren bjöd vi på kaffe utanför församlingsgår-
den. Fotgängare och cyklister fick enkel fika och en pratstund. 

Missionskretsen har p g a restriktionerna träffats några få 
gånger och inte kunnat eller ha någon försäljning under året.

vävstugan är en uppskattad loppis som många besöker och där 
insamlade medel blir till nytta både nära och långt borta. Större 
delen av 2020 höll loppisen stängt men öppnade igen på enbart 
lördagar den 1 augusti. 

meditation/samtalsgrupp. Här möts regelbundet 10-12 personer. 

Under sommaren ordnades regelbundet frälsarkransvand-
ringar på Snöstorps kyrkogård. En uppskattad utomhusak-
tivitet, avslutades med kaffe och gemenskap. Utomhus blev 
viktigt sommaren 2020, våra sommarcaféer blev viktiga sociala 
gemenskaper i den för många så isolerade tillvaron.

sockenrådet har inte kunnat träffas under det gångna året.

pilgrimsvandring. Denna verksamhet blev svår att bedriva under 
våren, då vissa åldersgrupper uppmandes att hålla sig hemma. 
De gemensamma vandringarna pausades, återupptogs under 
hösten och 3 vandringar genomfördes. 

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. 

Snöstorps församling representeras i pilgrimsrådet av Birgit 
och Bertil Nilsson.

kvällslunken. Första promenaden var annandag påsk. Efterhand 
har gruppen utökats, flest 70+, och det har varit ett utmärkt sätt 
att umgås på ett coronasäkert sätt.

Vi har träffats några gånger under vår/sommar och upplevt att 
det betyder mycket för oss att komma ut och träffa andra för 
att inte bli alltför isolerade. Vi vet att många är ensamma och 
bestämde att vi skulle ta kontakt med ledningen i församlingen 
för att erbjuda fler att vara med på ”Kvällslunk”. Det annonsera-
des på anslagstavlor och i tidningar.

Vi har träffats totalt 11 gånger, varav 3 har annonserats. Tyvärr 
blev sista träffen inställd p g a skärpta restriktioner. 

Vi har lunkat i Möllegård, Osbecks bokskogar, Ön, Björkelund, 
Eldsberga, Gullbranna, Fyllinge, Påarp (där vi fick ta del av 
intressanta berättelser om Påarps historia av Gunvor och Eva), 
Snöstorp och Stadsbondgården. Kvällarna har inletts med Atle 
Burman-dikt, promenad och avslutats med fikagemenskap.

Verksamheten drivs helt av ideella.Nallen Byron Foto: Prästgården 

Matkassar. Foto: Line Beutler Under våren fanns möjlighet att ta en kaffe och samtala lite längs med cykelbanan. Foto: Anna-Lena Bengtsson. 
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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. Till-
gänglighet och engagemang är viktigt för att få 
människor att trivas i kyrkan, att få tala om allt 
mellan himmel och jord. Personalen arbetar  mål-
medvetet för trivsel och god miljö för besökarana 
som kommer. 

Gudstjänster
Vallåskyrkans gudstjänster är viktiga för en liten trogen skara.  
Enkelheten och kyrkorummets utformning med församlingssa-
lar 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. Under 2020 har vi på olika sätt regelbundet haft guds-
tjänster och periodvis nattvardsgång. Diakoniarbetaren har i 
större utsträckning varit med på söndagens gudstjänster för 
att kunna ta hand om människor som söker sig till kyrkan. 
För att inte behöva avvisa någon om maxantalet på besökare 
är uppnått, har vi kunnat erbjuda kyrkkaffe medan den första 
andakten sker i kyrkan och sedan öppna upp kyrkan för dem 
som inte fick plats. Antalet gudstjänstbesökare har sjunkit men 
det har ändå varit en kärna som kommit till gudstjänsten och 
det har varit möjligt att fira gudstjänst. 

Diakoni
Det är en viktig del i diakonins arbete att synliggöra Vallåskyr-
kans aktiviteter. 

öppen kyrka vi genomförde ett projekt i pandemin nämligen 
att hålla Vallåskyrkan öppen för allmänheten, måndag-fredag 
mellan 9.30-14.30, för samtal, bön och ljuständning. Projektet 

leva vidare-grupp startade vi upp, men fick tyvärr avbryta då 
pandemin bröt ut. Vi hade enskild kontakt med deltagarna ett 
tag efter att vi avslutade gruppen. 

Barn och ungdom
38 barn och ungdomar kommer regelbundet till de fasta grup-
perna.

grupper.  
Tisdagar hämtas barn i åldern 6-8 år i skolan. Temat har varit 
en riddarklubb där man får ta medaljer av olika slag (t.ex. för 
goda gärningar) som drottningen kommer och delar ut. Teman 
under året har bland annat varit skapelsen och allemansrätten. 
Att små kan göra mycket har vi samtalat om i samband med 
berättelsen om David och Goliat. Fastan och påsken har vi talat 
om och gjort egen aska inför askonsdagen. Barnen har en egen 
bok där vi klistrar in aktuellt material, detta har uppskattats av 
föräldrar som kunnat följa det vi gör. 

Onsdagar hämtas barn 7-9 år i skolan liknande aktivitet och 
teman som på tisdagen. Barnen har haft stort fågelintresse som 
präglat temat vilket gjort att vi med kikare studerat vårt fågel-
par som bygger på kyrktaket.  Gruppen har vidare haft många 
uteaktiviteter. 

Torsdagar, gruppen har bestått av åtta flickor som är nio år 
gamla. Samtal har fungerat bra i denna grupp, aktivitet och 
teman som ovan. Gruppen har också haft ett eget tema om 
kvinnliga helgon.

föll väl ut då det fanns goda möjligheter till att hålla avstånd till 
varandra och även kunna sitta utomhus tillsammans utanför 
kyrkan. Små saker betyder mycket, att få komma till kyrkan för 
att läsa tidningen, att dricka någon varm dryck och mötas har 
betytt mycket. Tillgänglighet och engagemang är viktigt för att 
få människor att trivas i kyrkan.

besöksgruppens träffar samt Vallås äldreboende. Besöksgrup-
pen träffades ett par gånger i början av året. Besöksgruppens 
medlemmar hjälper präst och diakoni vid andakterna på äld-
reboendet. Våra andakter samlade ca 15-20 personer. Enskilda 
människor har vi haft kontakt med på Vallås äldreboende och 
vi har blivit kallade till enskilda andakter. Vi har haft ett mycket 
gott samarbete med personalen på Vallås äldreboende. 

syföreningen består av tio medlemmar. Diakoniarbetaren är 
sekreterare och är med vid varje möte och hon är även den 
sammankallande. Vi kunde medverka vid två söndagar med 
brödförsäljning och på Tacksägelsedagen med ett stort lotteri.  
Sammanlagt inbringade försäljningarna 7 912kr. 

vallåsträffen är en träffpunkt för alla, 4 st hölls under året.  
Detta pandemiår har personalen gjort programpunkterna 
själva, vi har inte velat boka in programpunkter utifrån då det 
hela tiden varit osäkert om vi kan genomföra träffen och hur 
många som får komma.  

sopplunch med inledande andakt har vi haft på måndagar fram 
till mars. Höstterminen startade vi genom att samla i snitt 25 
personer. Präst, diakoniarbetare, församlingsvärdinna och 
musiker såg till att servera soppan med bordsservering.  Vi fick 
begränsa vårt antal besökare men det fungerade. 

sommarcaféet i Vallåskyrkan tar vid då sopplunchen tar som-
maruppehåll. Från mitten av juni till mitten av augusti träffas 
vi för en stunds fika, samtal och ett kort program. Diakoniar-
betare, präst och församlingsvärdinna hjälps åt med träffen. 
Personalen från Vallås äldreboende kom med de boende  som 
uppskattar att få äta en god hembakad kaka. Det var särskilt 
viktigt då de boende med personal fick komma till oss, men 
det omvända att vi kom till dem inte var tillåtet.  Träffarna 
samlar i snitt 18 personer. Sommarcaféet avrundas genom en 
avslutningsfest i Snöstorps Hembygdsgård med en stor mängd 
av kakor och tårta. Trots pandemin kunde vi bjuda på en härlig 
fest där diakonin samarbetar över gränserna. Församlingsvär-
dinnorna och våra frivilliga medhjälpare bakar kakor till träffen. 

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 

ungdomsgrupp, sju ungdomar i åldern 16-18 år, gemenskap och 
samtal har präglat gruppen. De hjälper till och förbereder för 
andra grupper i kyrkan och har varit på en del utfärder. 

Delvis har vi haft familjegudstjänster under perioden, vårens 
avslutning blev andakter varje barngrupp för sig. Höstens ter-
min slutade tvärt med att vi stängde ner grupperna i november 
utan riktig avslutning. 

Vid sommarcaféet i Vallåskyrkan. 

Samtal och samvaro i pandemitid. Foto: Carina Fendell

Foto: Johannes Frandsen/IKON
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Norra området BREARED

Gudstjänster
Gudstjänster sker i regel två gånger i månaden i Breareds kyrka 
och en gång i månaden i Esmareds kapell. Under året har vi haft 
gudstjänster i samma utsträckning som tidigare, men med olika 
slags begränsningar som gällt under pandemin. Familjeguds-
tjänster och vardagsgudstjänster har vi delvis kunnat genom-
föra. Vi har särskilt värnat om tacksägelsen och gjort den till en 
fin och viktig andakt. 

Musik
Breared har en vuxenkör och två barnkörer som leds av kantor.  
Kyrkokören har bestått av femton medlemmar och kunde ha 
tjugoen övningar och tre uppsjungningar under året. De båda 
barnkörerna bestod av tretton barn sammanlagt de hade arton 
övningstillfällen och två uppsjungningar. 

Ett fint musiktillfälle är det som vi kallar andrum, vilket inne-
bär trettio minuters musik och efterföljande fika en tisdagskväll 
i månaden i Breareds kyrka.

Det har varit fina musikprogram och komplement till guds-
tjänstlivet. Vid sex tillfällen har vi haft andrum i Breareds 
kyrka.

Diakoni
Diakonin i Breared är uppdelad mellan diakoniarbetare och 
områdets båda präster, men också församlingsvärdinnan är 
aktiv i församlingens diakoni.

äldreboende. Tyvärr har det varit en verksamhet som legat 
nere nästan hela året, inledningsvis av året rådde magsjuka och 
sedan utbröt covid-19.

samtalsgruppen. Fyra trogna medlemmar under våren utökades 
till som flest åtta personer under hösten. Tillsammans med 
besökarna tog vi fram program, såsom stavgång, filmvisning 
och bibelstudium.

soppluncherna startades upp som brukligt på våren men fick 
stänga ner i mars, startade upp i begränsad omfattning under 
september till början av november.

öppen kyrka. Vi har haft öppen kyrka i Breared med kaffeserve-
ring utomhus och i vapenhuset, särskilt inför stora helger som 
Alla helgon helgen och Första advent. Flera av de anställda har 
varit engagerade i detta, vi bjöd på kaffe och hembakat.

arbetskretsen i Breared har varit vilande då medlemmarna har 
varit i riskgruppen. 

sommarkyrkan i Esmared samlade 140 besökare. Verksamhe-
ten fick anpassas detta pandemiår då vi inte kunde samla våra 
frivilliga gör att grädda våfflor, istället blev det kaffe med dopp 
som kunde serveras i kapellet och dess trädgård. En summa av 
2 290 kr inbringade caféet och pengarna skänktes till kvinno-
jouren Victoria. 

hembesök. Några personer har fått hembesök innan pandemins 
utbrott i mars. Efter pandemins utbrott har vi tagit emot en-
skilda besök i församlingshemmet och/eller ordnat träffar och 

promenader utomhus. Tillsammans har de anställda i Breared 
försökt hålla kontakt med de som brukar besöka vår diakonala 
verksamhet, vi har kört hem till många med nybakat och ringt 
och skickat vykort med hälsningar.

Barn och ungdom
För de minsta har vi babyrytmik.  Under hösten utökade vi 
babyrytmiken från varannan torsdag till varje torsdag. Där 
deltagarna kommer från olika delar av Halmstad. 

Måndagar och onsdagar har vi öppet kyrkis. Pyssel, sång och 
andakt på programmet. Även när verksamheten var nedstängd 
hade vi kontakt med föräldrar som kom till vår lekplats och 
hade träffar utomhus.

Allt som allt 36 barn i våra fasta barngrupper, som regelbundet 
träffas 2-2,5 timme varje gång.

stjärnorna, ålder 6-7 år, tolv barn. Pyssel och utfärder, mycket 
lek utomhus. änglarna, ålder 8 år, nio barn i gruppen samma 
tema och upplägg som stjärnorna. Det har varit mycket utom-
husaktiveter i denna grupp också.  himlaväsen, åldern 10 och 11 
år, sju barn i gruppen.  Himlaväsen har tyckt om att göra drama 
och det har vi gjort utifrån temat Jesu under. Återkommande 
aktiviteter är bak och pyssel. ungdomsväsen, ålder 11 och 12 
år, åtta stycken barn, barnen lite äldre och det blir bra samtal 
utifrån temat, aktiviteter som i övriga grupper. 

Glädjande nog hade vi under hösten en lyckad familjedag med 
tipspromenad, ponnyridning och grilla hamburgare, samarbete 
mellan barn och ungdom och distriktspräst. 

När barnverksamheten varit stängd har vi varit noga med att 
hålla kontakt med barn och föräldrar, vi har mejlat föräldrar, 
skickat julhälsningar, vi har mött barnen i vår verksamhet på 
skolgården och gett dem julklapp. Vi har haft kontakt flera 
gånger varje vecka med fritids för att stämma av hur våra barn 
mår. Vi har ibland mött barnen på skolgården, allt för att det 
skall kännas naturligt att fortsätta i vår verksamhet när vi får 
öppna den igen.

Glädjande nog har kontakter med skolan utvecklats under året, 
samarbete kring skolavslutning, men också skolbesök i kyrkan. 
Distriktspräst har kontakt med skolan och erbjuder sig att 
berätta om kyrkan och kristendomen vilket skolan har tagit väl 
emot. 

Breared har också en ungdomsgrupp, ku som är knuten till 
konfirmandverksamheten. Då det inte var någon konfirmands-
grupp i Breared har tillströmningen varit låg under året.

När inte folket kan komma till kyrkfikan får kyrkfikan komma till 
folket Foto: Carina Fendell

Foto: Johannes Frandsen IKON

Esmareds kapell Foto: Anna-Lena Bengtsson
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Barnverksamhet
På tisdagar träffas mirakelklubben för barn i åk 3 och uppåt. 
Sammanlagt har 23 barn deltagit under året. På hösten var 
det läger i Mariakyrkan och besök på Leos Lekland. Gruppen 
är full och barn står i kö. kyrkans fritids är för barn som går i 
F-klass till åk 2. Träffas på onsdagar och sammanlagt 27 barn 
har deltagit under året. Då det varit ett speciellt år har det inte 
funnits några gudstjänster att jobba framemot. Under hösten 
besöktes Leos Lekland. körfritids är en grupp för barn i åk 
1–2 som går i kören. Träffas på torsdagar med fritidsverksam-
het och avbrott för körövning. 26 barn har deltagit under året. 
Mycket fri lek och pyssel. Öppna förskolan träffas måndagar 
och torsdagar och innebär möte med föräldrar och barn mellan 
0–5 år. Två gånger per månad är det ett rytmikprogram. Många 
trogna familjer kommer regelbundet samt en hel del nya under 
året. Sammanlagt har 51 familjer deltagit. 

Två veckor i juni var det sommarkul. Sommaraktiviteter med 
utflykter till Solrosparken och Sagoängen. Vid ett tillfälle hyr-
des biografen med respektive grupp.

Diakoni
soppluncher är viktiga tillfällen för hela människan – ande, 
kropp och själ – att få ”föda” i form av andakt, soppa och ge-
menskap. Under våren skickades inbjudan till alla Fyllingebor 
70+ för gratis soppa. Det kom ett femtontal helt nya personer. 
Tyvärr precis i samband med pandemins ankomst, flera ringde 
återbud och sedan stängdes verksamheten. Tyvärr fick vi av-
bryta soppluncherna igen i mitten av oktober.

mariaträffar hölls 4 gånger under året.. Börjar med en andakt i 
kyrksalen följt av t.ex. bildvisning, sång och musik med någon 
inbjuden gäst, och förstås kaffe. Besöksantalet varierar mellan 
15-20 personer varav uppskattade besökare från andra delar av 
församlingen. 

samtal/hembesök har olika form. Själavårdssamtal, stödsamtal, 
hembesök, samtal efter en träff. Alla ser olika ut. Under året 
har samtal och hembesök övergått till telefonsamtal. Ett behov 
som har växt när många känner sig isolerade då vi inte kunnat 
träffas som vanligt. När vädret tillät har besöken blivit ”utehem-
besök” och ”samtalspromenader”. Inför jul delades efter samtal 
med diakon/diakoniassistent, matkassar i form av presentkort ut.

Ett tiotal personer träffades halva våren och halva hösten i 
sticka & skicka gruppen. Vanligtvis alternerat mellan att vara 
i Mariakyrkan och i biblioteket. Detta år har enbart varit i 
Mariakyrkan. Möjlighet finns att sticka/virka hemma. 70 baby-

Södra området FYLLINGE

I Fyllinge finns Mariakyrkan: kyrka, församlingshem, barn-/ungdomslokaler och kontor 

”under samma tak”.

Gudstjänst
Mariakyrkan har en trogen gudstjänstfirande församling –, i regel i 
form av högmässa och veckomässa varje tisdag, vilket under slutet 
av året ersattes med ”Öppen kyrka”. Även familjegudstjänst har 
firats.

Bibelstudier
Under våren hölls bibelstudier på tisdag kvällar som under 
hösten flyttade till varannan onsdag i samband med middags-
bön och sopplunch. Ämnet var ”Berättelsen om Josefs liv”. En 
grupp på tolv personer deltog innan vi i mitten av våren tyvärr 
fick avbryta studierna. 

samtalsgruppen ”Tankar om tro” där medlemmar ut kyrkokören 
träffas för möjlighet att växa i sin relation med Gud, har träffats 
vid ett tillfälle innan Coronapandemin.

Musikverksamhet
Musiken är en viktig del av gudstjänst- och församlingslivet. 
Sång och musik berör i djupet och sång och musik sprider 
evangeliet och kan ge tröst och glädje i olika livssammanhang.

barnkörerna corallerna och blessing består av 23 respektive 20 
barn. I början av vår- och höstterminen hanns några övningar 
med, ute och inne samt två familjegudstjänster. 

maria kyrkokör består av ett trettiotal korister. Under detta 
speciella år har koristerna medverkat i olika högmässor/ 
gudstjänster i form av ensembler – tio korister vid varje tillfälle. 
Detta har varit mycket nyttigt för kören. Som någon form av 
ersättning för uteblivna övningstillfällen erbjöds solosångslek-
tioner; alla korister erbjöds fem lektioner var.

paket med filt, kofta, mössa skickades till behövande via Human 
Bridge. Human Bridge skapades 2001 genom att samordna 
materialbeståndet inom Läkarmissionen och Erikshjälpen. Un-
der 2020 formades Projekt babyfilten. Tanken är att kunna vara 
hemma och sticka/virka rutor som lämnas in för att vid projek-
tets slut, träffas och montera ihop rutorna till filtar. Projektet 
var tänkt att sluta i februari 2021, men är nu förlängt.  

Under sommaren var det sommarcafé varannan onsdag som 
avslutats med en andakt. En uppskattad träffpunkt speciellt 
i pandemitid, vilket märktes i en ökning av besökare jämfört 
föregående år.

ett nytt äldreboende på Fyllinge har öppnat - äldreboendet 
Norlandia. Mariakyrkans personal ”uppvaktade” vid invig-
ningen i september med blomma. Tankar om andakter på 
boendet togs emot positivt, vilket på grund av Corona inte 
kunde påbörjas. Vid Lucia sjöng Mariakyrkans personal utanför 
boendet vilket på sina ställen renderade glada tillrop och tack 
genom öppna fönster! 

Övrigt
Som regel skickas det ut mail till alla som anmält sig i sändlistan 
”mariakyrkans vänner” varje måndag förmiddag med informa-
tion om vad som är på gång. En satsning i Mariakyrkan i slutet 
av januari var då Svenska bibelsällskapets stora bibelutställning 
lånades från Uppsala. Under åtta dagar var utställningen fram-
dukad i Mariasalen och besöktes av ett stort antal människor, 
inte minst flera klasser från Fyllingeskolan. Satsningen avslu-
tade med bibeldag då bibellärare Bengt Holmberg från Frillesås 
höll föredrag, enkel kvällsmat intogs och dagen avslutandes 
med helgmålsbön. Fyllingedagen blev inställd. Bilden togs vid ett filminspelningstillfälle Foto: Anna-Lena Bengtsson

Bibelutställning Foto: Anna-Lena Bengtsson 

Foto: Anna-Lena Bengtsson
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Södra området ELDSBERGABYGDEN

Barn- och ungdomsverksamhet
Under våren samlades i Eldsberga 20 barn i 7-9  årsåldern mån-
dagar i gruppen robin hood. Eftermiddagsaktivitet med mycket 
uteaktiviteter, pyssel och knåp med tema återvinning. Höstter-
minen startade i slutet av augusti med fortsatt friluftsinriktad 
profil samt pyssel och knåp, mycket sång och musik. Omtyckta 
aktiviteter har varit besök på Trönningestranden och Gymnas-
tikens hus. Robin Hoods samlingar ställdes in fr.o.m. vecka 46 
på grund av covid-19 restriktioner.

I Trönninge samlas på tisdag eftermiddag ett 20-tal riddare 
i 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 grillplatsen ”Träsket”. Att lära 
sig mer om vår natur och hur vi skall vårda den har varit ett 
genomgående tema. Andakt, sång och lek är naturliga delar i 
samlingarna. Besök på Gymnastikens hus, Trönningestranden 
där vi grillat och lekt. Riddarnas samlingar ställdes in fr.o.m. 
vecka 46 på grund av covid-19 restriktioner. 

Onsdag eftermiddag samlas tjejer i åldern 6-10 år i steps för 
pyssel, sång, dans, film och drama, lekar, fika och andakt. Under 
året har vi varit på Trönningestranden och på Gymnastikens 
hus vilket har varit uppskattade aktiviteter. 

Barnen kommer troget och det finns en vilja att få vara med. 
Bra kontakt med skolan och fritids i Eldsberga och Trönninge. 
Till alla grupperna är det kölista.

I början av året spelades sju föreställningar av musikalen ”vill 
du åka skidor nerför sopberget”. En produktion där ca 40 barn 
i barnkören Sångfåglarna och barngrupperna STEPS och Robin 
Hood medverkade tillsammans. Både Trönninge och Elds-
berga kyrkor fylldes av besökare från skolorna i Eldsberga och 
Trönninge. Det innebar att all scenografi, hela scenen och all 
utrustning flyttades och byggdes upp i båda kyrkorna. Avslu-
tande föreställning var del av söndagens gudstjänst i Eldsberga. 
Ett mycket givande projekt som belyste ett aktuellt ämne och 
engagerade både barn och föräldrar, engagerade frivilliga och 

hela arbetslaget. Under föreställningarna medverkade komp-
banden Strucky Likes och ljudteknikern Jakob Torstadius. I juni 
hade STEPS och Sångfåglarna en återträff och i augusti spelades 
det in en CD med några av musikalens låtar.

I södra distriktet finns två ungdomsgrupper. tjejgruppen salt 
samlas på torsdagar i Trönninge församlingshem. Aktiviteter 
kring tron, samhälle, pyssel och att vara den man är, har varvats 
med utflykter till olika platser. Vårterminen avslutades med 
promenad på Prins Bertils stig och glassfika. 

ungdomsgruppen (ug) samlas varje söndag. Ålder är mellan 
15- 26 år och till antalet 15-20. Programinnehållet varierar, 
bl.a. pyssel och bakning, bowling, tankar kring livet och under 
året har UG målat och fixat i källaren. Varje samling avslutas 
med andakt. Paddelhajk hölls i september på sjöar och åar i 
Småland, med tältövernattning vid sjön Exen. Flera av ungdo-
marna är aktiva som konfirmand faddrar/hjälpledare, vilket är 
mycket positivt. Salt och UG har varit engagerade i nattcafé för 
hemlösa. 

Diakoni 
Mycket av diakonin har inriktat sig på att församlingsbor 
kunde finna trygghet i kyrkan när mycket blev annorlunda, 
inte minst i form av isolering och ibland ensamhet. Vi har fått 
förmedla hopp och vara en öppen kyrka vilket har vidgat våra 
vyer och gett nya möten. När mötesplatserna har varit öppna 
har de varit en viktig trygg hamn där människor både kunnat få 
hopp och glädje och en plats att lyfta sin oro.

Mötesplatserna bara-vara i Eldsberga och mötesplats trön-
ninge var under första delen av året öppna med begränsat antal 
besökande med program, kaffe och gemenskap. När dessa har 
varit stängda har vi hållit kontakt via brev och telefon. Sopp-
lunch med andakt har anpassats efter rådande omständigheter 
och fungerade efter anpassningar, men var periodvis stängda. 

Gudstjänst
Under pandemiåret 2020 har – med restriktioner för antal 
besökande – i omställd form firats gudstjänst, normalt varje 
sön- och helgdag. Under stor del av året firades även mässa. 
Under sista delen av året var det ”Öppen kyrka” med möjlighet 
till ljuständning, musik och andakt.

Under våren firades i Trönninge församlingshem Messy 
Church-gudstjänst. Mat, pyssel och avslutande andakt har 
samlat drygt 40 besökare och engagerade frivilliga. 

Varannan vecka har i Eldsberga kyrka firats uppskattade vecko-
mässor, senare under året kvällsandakt. Palmsöndagen firades 
”Pärlgudstjänst” i Eldsberga – samling först i kyrkan och sedan 
vandring runt kyrkan på Frälsarkransstigen med dess olika 
pärlor och teman. Påskdagen blev annorlunda med andakt och 
vandring utomhus men med trombon- och trumpetackompan-
jemang till psalmerna. På Kristi himmelfärdsdag kunde som 
traditionsenligt är, Gökotta firas vid dammarna i Långeby. 

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. 

Tönnersjö kyrka Foto: Anna-Lena Bengtsson

Bilden tagen vid genrepet till musikalen Vill du åka skidor nerför sopberget. Foto:Anna-Lena Bengtsson

Bibelstudier
Under början av våren hölls bibelstudier på onsdagskvällar. 
Vårens tema var ”Kvinnor i bibeln”. Tio till femton person 
närvarade innan vi tyvärr fick avbryta studierna

Musikverksamhet 
Under början av vårterminen hade eldsberga kyrkokör några 
övningstillfällen. Med gott avstånd och som begränsad kör, 
sjöng kyrkokören även vid några gudstjänster under våren. 
Pianoelever har kunnat fortsätta ta emot undervisning genom 
användande av FaceTime. En nödlösning men användbar.
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sommarcaféer, företrädelsevis utomhus genomfördes till 
mångas glädje.

öppen kyrka i allhelgonatiden är uppskattat. Många besöker sina 
anhörigas gravar denna helg och det var under fredagen öppet 
i Eldsberga kyrka och Trönninge kyrka – i Tönnersjö utomhus 
p.g.a. renovering – för spontanbesök, samtal, ljuständning och 
kaffeservering. 

Under slutet av året har startades Öppen kyrka för samtal, bön 
och ljuständning. På måndagar i Eldsberga kyrka, tisdag och 
onsdag i Trönninge kyrka. De öppna kyrkorna har dels varit en 

möjlighet för samtal och möte med våra trogna besökare och 
dels för människor som annars inte kommer till kyrkan. 

enskilda samtal och hembesök och andra besök har anpassats 
efter rådande villkor. Det har varit möten i dörren/fönster och 
promenader – ”walk and talk” – vilket har visat på diakonal 
flexibilitet.

Det som ibland under året har upplevts som motgångar har 
istället blivit omställning och övergått till att vara dörröppnare 
och skapat nya möjligheter. Evangeliets hälsning att Ljuset vin-
ner över mörkret har varit ett ledord för 2020.

Snöstorps församling HELA FÖRSAMLINGEN

Konfirmanddag i mars 2020 Foto: A-L Bengtsson 

Konfirmander (hela församlingen)
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.

Under 2020 konfirmerades 91 ungdomar i Snöstorps försam-
ling. Konfirmationer flyttades från maj till september p g a 
pandemin. Läger flyttades och anpassades så de ändå gick att 
genomföra. Sommaralternativet var mycket populärt det här 
året, gurppen fick delas i två och åka på separata läger samt vara 
på olika platser för att inte vara för många. Vallåskyrkan och 
Snöstorps prästgård användes så. Vintergrupp i Trönninge, i 
Snöstorp och i Fyllinge har också funnits under året.

Hösten 2020 anmälde sig ett liknande antal ungdomar till kon-
faläsning. Inga läger planerades för hösten 2020, vilket var tur 
då vi i november fick pausa fysiska träffar. Undervisning skedde 
digitalt, via Zoom. 

Nya sätt att nå ut i pandemitid
Digitalt och att nå ut på internet blev en utmaning inte minst 
för församlingens informatör. När församlingsbor inte hade 
möjlighet att komma till oss ville vi synas på annat sätt. Andak-
ter spelades in och redigerades, vi var noga med att det skulle 
filmas ifrån alla kyrkor. De flesta ovana att synas genom en ka-
meralins, vi lärde oss och detta blev ett uppskattat inslag. Från 
påsk 2020 spelade vi regelbundet in andakter inför helgerna på 
söndagens tema.  I samband med advent började vi direktsända 
gudstjänster på webben. Många hittade våra digitala lösningar 
och det blev mycket uppskattat.

Begravningsverksamhet
I Snöstorps församling finns sju kyrkor och ett kapell. Vakt-
mästarna sköter om kyrkorna, arbetar med traditionellt 
begravningsarbete och sköter om våra vackra kyrkogårdar med 

allt vad det innebär, exempelvis skötsel av grönytor, rabatter, 
beskärning av buskar och träd m m.

Det finns kyrkogårdar vid alla kyrkor förutom Mariakyrkan, 
Vallåskyrkan samt Esmareds kapell. Under det gångna året har 
en hel del nödvändiga åtgärder utförts, förbättringar av våra 
utemiljöer samt löpande underhåll.

I Snöstorp har beläggningsarbete med asfalt utförts för en ny 
kompost samt ”fack” av betong för att lagra och hålla isär olika 
material så som grus och jord. Asfalt har även anlagts på gången 
runt minneslunden, där det nu blir lättare för exempelvis en 
rullstol eller rullator att ta sig fram. I samband med det så plan-
terades nya växter runt minneslunden och askgravslunden.

Under året har ett antal gravplatser återlämnats på våra kyr-
kogårdar. Dessa platser har i Snöstorp skapat utrymme till en 
askgravplats. Fler askgravplatser är planerade att anläggas även 
på Trönninge, Eldsberga och Tönnersjö kyrkogårdar.

Vårt samarbete med Byggskolan i Halmstad har fortsatt under 
det gångna året. Detta är ett samarbete som vi värnar om efter-
som det är ett s.k. ”win-win”samarbete; eleverna får arbeta med 
något som kommer till nytta och användning och kyrkogår-
darna får snickeriarbeten utförda endast till materialkostnaden. 
I år har de byggt en ny sopstation på kyrkogården.

På Breareds kyrkogård har en gammal häck tagits bort och en 
ny har planterats. Ett av rummen i bårhuset har fått ett nytt 
användningsområde; ett redskapsförråd till allmänheten har 
inretts.

På Eldsbergas kyrkogård har även där en gammal häck tagits 
bort och en ny har planterats.

En pergola är på plats i Trönninge som kantas av klängväxter. 
Jämte den har en ny rabatt anlagts som försetts med humlestö-
rar samt, så klart, humle planterats. 

Under året har vi även haft samarbete med kriminalvården och 
Individcentrum. Vi har tagit emot personer som gjort sin sam-
hällstjänst samt personer som behövt arbetsträna för att kunna 
komma tillbaka till arbetslivet efter exempelvis en depression.

Fastigheter
Församlingens alla fastigheter underhålls allt efter behov. Ett 
stort renoveringsprojekt som startade i oktober är golvbyte i 
Tönnersjö kyrka. Trägolvet som legat plockas bort och tegelgolv 
ska läggas. Under trägolvet finns gammalt tegel kvar, vilket 
återanvänds och kompletteras med nytillverkat. När golvet 
bröts upp hittades rester av en vägg från den tidiga kyrkan. Vi 
beslutade oss att låta delar av den, via ett glasgolv, bli synlig.
Arbetet blir klart under maj 2021.

Delar av taket och en fönsterkupa i Breareds församlingshem 
renoverades. 

Energieffektivseringsprojektet löper vidare och vi har nu kopp-
lat styrning av värme till bokningen av våra lokaler. Vi märker 
att energiförbrukningen minskar, vilket är ett viktigt mål med 
hela projektet. 

Eldsberga församlingshem har fått sina fönster målade och en 
ny lekyta med lekredskap om kompisgunga och klättermöjlig-
heter anlades.

Vid entrén på Mariakyrkan har det skett en nyplantering som 
har utförts av frivilliga krafter. Återigen; Härligt med samar-
bete!

Administration
expedition och kansli i Snöstorps församlingsgård 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.  Det 
blev ett ökat tryck på expeditionen när det var många som ville 
skjuta upp eller boka om dop och viglsar. Många samtal har 
handlat om hur många man kan vara vid de olika förrättning-
arna. Då det generellt sätt alltid varit stor efterfrågan på dop i 
Snöstorps kyrka, har det varit upp till tre dopbarn med familjer 
vid en dopgudstjänst. Men i pandemitid ska inte familjer blan-
das och dopgudstjänsterna blev därför fler och svårare att hitta 
tider för. 

Asfaltering av gången runt askgrav- och minneslund, Snöstorp   
Foto: A-L Bengtsson

Golvbyte i Tönnersjö kyrka
Foto: Magnus Olausson Kronholm
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