
Församlingsinstruktion för Snöstorps församling
Församlingen ingår i Halmstad och Laholms kontrakt i Göteborgs stift. 
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Omvärldsbeskrivning FIN 2019

Församlingens struktur befolkningsmässigt är ständigt i förändring pga in- och ut- 
flyttning. Nya bostadsområden byggs och planeras. Halmstads kommun växer, 
Snöstorps församling är en del där det finns goda möjligheter till nybyggnation. Den 
totala befolkningens antal stiger,  2016-12-31 bodde 19 354 personer i Snöstorps 
församling, 2018-12-31 bodde det 20 727 personer här. Antalet medlemmar minskar, 
2016 var 14 603 medlemmar vilket motsvarar 75% av befolkningen, 2019 är 12 200  
medlemmar, 59%. Befolkningsmässigt sticker ingen ålderskategori ut. Det är ett snitt 
på 240 personer (eller ca 1,2%) i varje ålderskategori, vilket minskar från 75 år och 
äldre. Antalet 20-27 åringar är också färre.

Grundskolor: Brearedsskolan, Vallåsskolan, Snöstorpsskolan, Fyllingeskolan, Trön-
ningeskolan, Eldsbergaskolan, samtliga är f-, 3, 6 eller 9 skolor. Skolorna inbjuds till 
såväl jul- som påskspel. Nybyggt i församlingen är Kristinehedsgymnasiet, en filial till 
Kattegattgymnasiet, som inrymmer fordons och transportprogrammet. 

Förskolor: I Snöstorps församlingsgårds suterängplan bedrivs förskola genom ett 
föräldrakooperativ med vilket vi har ett gott samarbete. Runt om i församlingen finns 
många kommunala förskolor. 

Andra kyrkor och församlingar: Gullbranna frikyrkoförsamling och en kursgård, 
Gullbrannagården, i Svenska Alliansmissionens regi, EFS – Kornhillskyrkan, Serbisk – 
Ortodoxförsamling vilka bygger en egen kyrka i närheten av Mariakyrkan på Fyllinge, 
syrisk – ortodox församling hyr regelbundet Mariakyrkan till sina gudstjänster.

I församlingen finns några större och många mindre industrier, många arbetar inom 
service, handelssektorn och inom omsorgen som vård och skola. Här finns en travbana 
som många besöker. Aktiva idrottsföreningar och hembygdsföreningar finns också 
inom församlingens gränser. Ett stort köpcentrum, Hallarna, är beläget i vår försam-
ling med många arbetstillfällen samt många besökare. 

Hur människor röstar vid allmänna val ger en indikation på vilka tendenser och vär-
deringar som prioriteras. Vi har tittat på hur Snöstorps församlingsbor röstat i de två 
senaste riksdagsvalen. Två resultat sticker ut. SD går rejält framåt, MP minskar rejält. 

Omvärlden kommer närmare, omvärlden är inte längre bara min gata, min stadsdel, 
min kommun. Medielandskapets förändring påverkar de flesta människor. Sociala 
mediers gigantiska genombrott där information byts sekundsnabbt är en verklighet vi 
alla lever med. Nyhetsflödet är snabbt, vi vet direkt när saker händer både i vår närhet 
och i andra delar av världen. Klimatoro, klimatförändringar och miljöarbete påverkar 
Snöstorpsborna likt övriga befolkningen.

Ensamhet och psykisk ohälsa är en realitet också i Snöstorps församling. Diakoniar-
betarna vittnar om att många bär en känsla av ensamhet och att den psykiska ohälsan 
ökar i alla åldrar. Många upplever press i skolan, på arbetet och privat. Här finns också 
ekonomisk utsatthet för i första hand utförsäkrade och arbetslösa. Men trots det bär 
många ett hopp om ett bättre liv.
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Slutsatser och analys 
Församlingens verksamhet bör vara bred och tillgänglig för alla oavsett ålder, identitet, 
ursprung och erfarenheter. Vi önskar i stor utsträckning erbjuda en bred verksamhet 
vid olika tidpunkter, på olika platser där vår egna lokaler, kyrkor och församlingshem, 
blir viktiga mötesplatser. Det är också viktigt att finnas på plats där människor samlas 
även utanför våra egna miljöer. Hallarnas köpcentrum tex ger möjligheter att synas 
och knyta nya kontakter. Där finns Internationella gruppen samt personal finns på 
plats i advent och under fasteinsamlingen. Här finns möjlighet att knyta kontakter med 
människor som kanske inte besöker våra egna lokaler så ofta.

Den stora glömskan som det ibland pratas om, att traditioner bryts, att kyrkliga högti-
der och traditioner blir mindre viktiga och kunskaperna om dess ursprung och bety-
delse minskar, förkommer också i Snöstorps församling. Här har vi som församling en 
viktig uppgift att hjälpa till att öka medvetenheten för barn och ungdomar om varför vi 
gör som vi gör. Vi möter en ny generation där vi inte kan ta förgivet att baskunskaper-
na kring bibel, kristen tro och tradition finns. Goda skolkontakter är här centrala, men 
också genom vår egen barm och ungdomsverksamhet. En verksamhet som ständigt är i 
utveckling. Just nu arbetar vi med en konfirmandhandlingsplan. 

Den anonyma värld som många idag möter via sociala medier vill vi vara en motvikt 
till. Det är viktigt inte minst bland våra barn och ungdomar. Att vara ögon som ser och 
bekräftar och öron som lyssnar är en del av uppdraget som kyrka.

Diakonin bör beredas möjligheter att möta människor där de är, oavsett ålder. Enskilda 
samtal, hembesök och uppsökande verksamhet är ständigt aktuellt. En utmaning är att 
nå till äldre och ensamma som har svårt fysiskt att ta sig ut, eller inte vågar komma ut 
till de sociala sammanhang som finns. De grupper som finns av dagledigträffar, sopp-
luncher, samtalsgrupper är viktiga verksamheter här. Barnens plats i diakonin bör 
stärkas.

Insatser från ideella är viktiga. Besöksgrupper, kyrkvärdar och faddrar- ledare i ung-
domsverksamheten får människor att känna sig sedda och behövda samt gör en insats 
för att vi ska kunna erbjuda en bred verksamhet. Här ryms också arbetskretsar och 
loppis, där insamlade pengar gör nytta för tredje person både i närområdet och i utsatta 
delar i vår omvärld. 
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Det pastorala programmet

Det övergripande målet utgår alltid ifrån ”Missionsbefallningen” i Matteus 28. Ett unikt 
budskap som aldrig blir omodernt. På dopets grund förmedlar vi budskapet, att se och 
bekräfta varje människas unika värde och att förena människor genom att skapa mö-
tesplatser och olika gemenskapsformer. Det pastorala programmet är utformat efter tre 
centrala ord i vår verksamhet. Förmedla. Bekräfta. Förena.

Förmedla
Budskapet om Jesus Kristus ska föras ut så att Kristus och hans gärning blir känd. 
Genom studiecirklar med bibelundervisning och vid föreläsningar som berör livet i 
våra kyrkor och församlingshem. Vi ska kunna erbjuda pilgrimsvandringar, både långa 
och korta, meditationer, bibelstudier, retreat och samtalscirklar. I olika former ska vi 
kunna stödja ett växande i tron på ett sätt som upplevs både lockande, utmanande och 
meningsfullt. 

Andakter vid våra olika samlingar förmedlar också en viktig bönegemenskap. Guds-
tjänsternas naturliga förkunnelsemoment är den röda tråden i förmedlingen av det 
kristna budskapet.

Behovet av fördjupning kan mötas på olika sätt. 

Ett stort ansvar ligger på barn och ungdomsverksamhetens undervisning att väcka 
intresse och kunskap för vem Jesus Kristus är hos barn och unga. Detta är en viktig del 
av församlingens dopuppföljning. Barnen ska ha samma möjligheter som vuxna att lära 
känna Jesus Kristus. Konfirmandverksamheten ska präglas av öppenhet, engagemang 
och en strävan att integrera de unga i kyrkans gudstjänstliv. Lägerverksamheten bidrar 
till att kunskaperna fördjupas men ger också viktiga bitar som gemenskap och samhö-
righet.

Konfirmandtiden följs upp av ungdomsverksamhet, Kyrkans Ungdom och UG. De 
flesta är konfirmander som stannar kvar. Många blir också faddrar och konfirmandle-
dare.

Det finns ett gott samarbete med förskolor och skolor, vilka bjuds in till påsk och jul-
samlingar. I dramaform förmedlas kyrkliga traditioner och kristna värderingar.

All undervisning utgår från en kristen evangelisk människosyn. Vi är skapade för att 
leva i kärlek och harmoni med Gud, naturen och andra människor. Vi vill förmedla det 
kristna budskapet i en miljö präglad av värme och gemenskap, där ord som medmänsk-
lighet, likaberättigande och empati är centrala begrepp. Vi vill lyfta fram människans 
inneboende möjligheter att ta till sig nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter. 

Bekräfta
Varje människa har ett unikt värde. Det är vår uppgift som kyrka att se våra medmänn-
iskor och kunna möta dem där de befinner sig och att i både ord och handling kunna 
visa på Guds kärlek. Församlingens diakonala verksamhet har som sitt främsta syfte att 
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människor ska bli sedda och bekräftade. Det kristna kärleksbudskapet ska förverkligas 
i både ord och handling. Matkassar till ekonomiskt utsatta, uppföljning med hjälp att 
strukturera upp sin ekonomi, särskilt viktigt för barnfamiljer. Ensamheten är stor i vårt 
samhälle. Kyrkans diakoni behövs som ett redskap för att bryta isolering och utanför-
skap. Kyrkan har ett särskilt ansvar att motverka främlingsfientlighet, rasism och andra 
former av diskriminering.

Vi vill bygga nätverk med övriga aktörer i samhället och uppmuntra ideella insatser. I 
vår församling vill vi se och bekräfta varje kristen kallelse att vara Guds medarbetare i 
världen. I församlingen ska det finnas utrymme för olika uppgifter och uppdrag. Både 
unga och gamla ska uppmuntras att ta ansvar och gå in i olika uppgifter i kyrkan. För-
samlingen har också en uppgift att stödja dem som vill pröva sin kallelse att gå in i en 
särskild uppgift som anställd eller ideell. Vi ska värna och uppmuntra de som är enga-
gerade och trivs i sin kyrka och de ska få känna stolthet över dess verksamhet. 

Vi vill bekräfta, stödja och vägleda människor i trons värld och skapa mötesplatser och 
rum där unga och gamla kan växa som människor och kristna. 

Förena
När församlingen firar gudstjänst gestaltas uppdraget att vara kyrka i världen. Vi vill 
att söndagens gudstjänst ska vara ett viktigt centrum kring vilket församlingens öv-
riga liv och verksamhet hämtar kraft och energi. Veckans alla gudstjänster ska präg-
las av gemenskap, glädje och högtid. Formerna kan variera men centrum ska ligga i 
att gudstjänsterna ska ge uttryck för lovsång och tillbedjan. Förkunnelsen i form av 
predikan, betraktelse eller andra uttrycksformer ska vara förankrad i bibelordet och ha 
som främsta syfte att ge vägledning och fördjupning, den moderna människans frågor, 
funderingar och behov ska fångas upp.

Sång och musik skapar gemenskap och är gränslöst. Församlingens körverksamhet har 
till syfte att samla körsångare till regelbunden sång. Körerna sjunger för och med för-
samlingen. Sång och musikupplevelser är viktiga för både körsångaren och kyrkobesö-
karen, och är något som förenar. Vi ser gärna projekt där barnkör och vuxenkör jobbar 
tillsammans.

Gudstjänstlivet ska präglas av närhet, engagemang och mångfald. Varje vecka firas 
regelbundet gudstjänst i såväl södra som norra området. De flesta gudstjänster firas på 
söndagar, enligt Den svenska kyrkohandboken med alla dess möjligheter. Huvudguds-
tjänst med nattvard eller utan nattvard firas en gång i veckan. Veckomässor och olika 
typer av vardagsgudstjänster firas också regelbundet i församlingen. Ett rikt sång och 
musikliv är av stort värde för gudstjänstlivet. Vi vill att sången och musiken ska vara 
tilltalande och kvalitativ och tillföra andra dimensioner och möten än det talade ordet. 
Gudstjänsterna planeras och genomförs i samarbete mellan präster, kyrkomusiker, 
kyrkvärdar och andra medarbetare. Vi värnar om de kyrkliga traditionerna, särskilt 
kring de stora helgdagarna, samtidigt vill vi uppmuntra till gudstjänstförnyelse och 
gudstjänstutveckling.
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Församlingen har ett uppdrag att förena människor och överbrygga murar mellan 
generationer och olika grupper i samhället. I kyrkan ska alla kunna mötas och där ska 
finnas plats för alla som vill få en stunds gemenskap. Våra verksamheter i både kyrkor 
och församlingshem ska sträva efter att ge utrymme för mötet mellan människor. 

Vi bör ta människors oro för miljö och klimat på allvar. Bibelns budskap om att vi är 
en del av skapelsen och vårt uppdrag att värna och vårda skapelsen ger oss unika möj-
ligheter.

Prioriterade områden Snöstorps församling

Barn och ungdomsverksamhet – framtidens vuxna och deras liv här och nu. 
Ge barn och unga redskap för att hantera livet. Öka barnverksamheten, fler barn till 
våra grupper. Göra kyrkans arbete känt för att förhindra att kunskap och lojalitet med 
kyrkan och det kristna budskapet faller i glömska. Jobba med dop och konfirmation. 
Idag döper vi 50% av medlemmarnas barn. Vi önskar sträva mot 60%. Konfirmandfrek-
vensen ligger på 60%, det önskar vi  att öka till 70%. Starta verksamhet för äldre ungdo-
mar genom 18+ grupper.

Diakoni – kopplat till människors känslor och erfarenheter av ensamhet, 
oro och rädslor inför framtiden. Vår möjlighet att möta människor andliga och 
själsliga sökande bör prioriteras. Ensamheten är ett samhällsproblem som vi vill möta 
med vår verksamhet för alla åldrar. Bibehålla och starta samtalsgrupper och bibelstu-
diegrupper. Besöksgrupperna bör utvidga och utveckla sitt arbete. Diakoni har ingen 
åldersgräns, barnens behov bör också prioriteras.

Stärka det ideella arbetet – vi vill bygga för framtiden. Stärka människor ge-
nom att de får uppdrag som ger dem ett ökat självförtroende. Ge människor en möjlig-
het att växa med en uppgift, där du behövs där trivs du. Rekrytering på många plan är 
en viktig del av framtidens kyrka. Gamla och nya deltagare i körer, studiegrupper och 
arbetskretsar ska få handledning och stöd för att kunna bevara och utveckla en god och 
kvalitativ verksamhet. En tydlig organisation kring arbetet med ideella är en del i detta 
viktiga framtidsarbete.

Kyrkofullmäktiges godkännande 2019-11-13, §25  
Kyrkoherdens godkännande 2019-11-13, §25


