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Årgång 8

Innehåll bl a 
Gudstjänst på äldreboende 

Nytt kyrkoråd, presentation

Mellan himmel och jord
– en hälsning från din församling
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Nu kommer våren då mycket ska 
ske, alla projekt vi planerat under 
vintern ska genomföras. Vi ska 

städa och röja, plantera och vattna, 
skapa och forma. Så mycket som kan 
göras genom ett par händer. Var vi än 
ser omkring oss, kan vi se vad som kan 
åstadkommas. Våra kyrkor, sten på sten, 
som bildar en mäktig katedral. Så mycket 
arbete och så mycket skapande.

Men viktigare än vad människor har gjort 
eller skapat är de händer som räcks fram 
i kärlek och gemenskap. Kanske saknar 
du kraft och ork, men gemenskap och 
omsorg kräver inte fysisk styrka. Överallt 
där vi är sätter vi fingeravtryck, men när vi 
bryr oss om någon sätter vi hjärtavtryck. 
Det vi skapar kan blekna bort, men det 
mitt hjärta gör för någon finns kvar och 
lämnar bestående avtryck. Så stort när 
någon räcker mig sin hand och ger mig av 
sitt hjärta. 

Betraktelsen -Händer-

Så ofta vi använder våra händer, det finns väl ingen kroppsdel som 
arbetar så mycket som de. Varje dag använder vi händerna i en mängd 
situationer.

Ibland känner vi oss hjälplösa, vi kan inte 
mer, ingen räcker en hand till min. Det är 
då vi påminns om att knäppa våra händer, 
för hur svaga vi än känner oss, kan vi 
alltid forma dem till en bön. Våra knäppta 
händer som söker Gud, hans hand som är 
mäktig och varm. Som kan så mycket mer 
än min hand, som formar mig och mitt liv. 
Som styrker, leder och hjälper mig. 

”Du är älskad där du går
Någon ser, någon tar, din hand
Någon följer dina spår
Leder dig hela vägen fram
Du är alltid älskad, där du går”   
/ Susanne Alfvengren

En legend berättar att en man fick se 
tillbaka på sitt liv. Han såg livet som 
fotspår i sanden. I vattenbrynet kunde 
han se sina egna fotspår och bredvid sina 
såg han Herren Jesu fotspår. Han var glad 
för det, han sa ”Så kände jag mig ofta 
på jorden, jag var inte ensam, du var hos 
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Kontaktlista Snöstorps församling

Snöstorp 
Stellan Bengtsson,  035-17 97 30 
t f  kyrkoherde t o m 10/4 
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 17 97 02 
fr o m 10/4 
 
Präst Jonas Kennerö  17 97 60 
Präst Nils Gunnar Juelsson  17 97 51  
Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler  17 97 26 
Kyrkomusiker Göran Persson  17 97 28 
Förs. värdinna Anneli Moberg  17 97 29

Vallås 
Präst Stellan Bengtsson  17 97 30 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Lena Nielsen  17 97 32 
Förs. värdinna Mona Andreasson 17 97 35

Breared 
Präst Stellan Bengtsson  17 97 30 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Ann Möllerström  17 97 52 
Förs. värdinna Hayat Alkass  17 97 54

Snöstorps församling 
Box 8043, 300 08 Halmstad
Församlingsexpedition, 
bokningar  17 97 00
Kyrkogårdsexpeditionen  17 97 81 

Släktforskningsärenden hänvisas  
till Landsarkivet i Lund  
010-476 82 00

Fyllinge 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakoniassistent Maria Andersson  17 97 41 
Kyrkomusiker Jessica Nylander  17 97 42 
Förs. värdinna Ban Shamun  17 97 46

Eldsbergabygden 
Präst Claes Vetterlein  17 97 66 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakon Anna Lindgren 17 97 64  
Kyrkomusiker Minu Bergman  17 97 67 
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65

Ekonom Pernilla Friberg  17 97 07

Kyrkorådets ordförande Göran Göransson  12 33 69 
E-post: gk.goransson@spray.se

Ansvarig utgivare: Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år  
och distribueras till alla hushåll i församlingen. Nästa blad beräknas utkomma kring 
den 24 maj 2018. Manusstopp: 15 april 2018. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilder: Kyrk-CD/A-L Bengtsson

E-post snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se  Facebooksida Snöstorps 
församling Hemsida www.svenskakyrkan.se/snostorp 

Gilla oss på Facebook! Redaktion: Stellan Bengtsson 179730, Bodil Andersson 406 76, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19,  
Ann Möllerström 17 97 52, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06.

mig och gav mig kraft.” Men när han såg 
närmare blev han bedrövad, för på några 
ställen kunde han bara se ett par fotspår 
och det var när han hade haft det särskilt 
svårt. Han kunde inte vara tyst utan sa 
till vår Herre, ”Herre, varför övergav du 
mig när jag hade det som svårast?”. Då 
svarade Herren, ”Min vän, inte övergav 
jag dig när du hade det svårt, när du 
behövde mig mest bar jag dig. Det var 
mina fotspår du såg i sanden.”

”Du omsluter mig på alla sidor och håller 
mig i din hand.” Sv. ps 768

Med önskan om en bra vår och ett gott  
år 2018.
/Stellan Bengtsson, t f  kyrkoherde
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En äldre kvinna sitter ensam i sin rullstol framför ett långt bord 
som är dukat för cirka tjugo personer. Mitt på bordet står 
träfigurer i form av de tre vise männen och ett stort fång orange 

rosor i en glasvas. Bredvid den en ståtlig vit amaryllis i full blom, 
som vittnar om att julen varit här. I ena änden står julgranen kvar 
och man förstår att de ordnar mycket fint för de boende här på Vallås 
äldreboende. 

Vid varje plats ligger en psalmbok jämte det gammeldags kaffeporslinet.  
I köksdelen alldeles bredvid står termosarna laddade med nybryggt 
kaffe och på bänken ligger hembakta kakor på stora fat. De automatis-
ka dubbeldörrarna ut mot trapphuset öppnas och kvinnan i rullstolen 
får sällskap av en man som körs in i sin rullstol av en manlig ledsagare.  
Från norra flygeln kommer en man med sin rullator gåendes. Snart fylls 
rummet av de boende, rullstolar, rullatorer och personal och det blir 
snabbt lite trångt runt det ovala bordet. 

Varannan vecka under terminerna kommer kyrkan på besök till äldre-
boendet på Vallås. Denna dag är det Stellan Bengtsson (Jonas Kennerö 
varannan gång) som kommer tillsammans med diakoniassistent Carina 
Fendell för att prata med de äldre och hålla en liten andakt. Kantor 
Lena Nielsen har med sitt elpiano och en ljudanläggning med mikrofon 
som Stellan pratar i. Det kan vara svårt att höra ordentligt när man är 
många, så det gäller att ha bra utrustning. Med på plats har vi även 
ideella medarbetare som under många år hjälpt till med kakbak och att 
fixa i ordning allt. Denna dag är det Lena Wallander som tycker att det 
är roligt och givande att hjälpa till. ”– Det känns betydelsefullt och vik-
tigt.” Lena är även med i besöksgruppen som verkar på Vallåsområdet i 
den diakonala verksamheten. 

Det blir en trevlig eftermiddag med några psalmer och berättelse om de 
tre vise männen, varifrån de kom och vad de hette och hur de färdats 
genom dag och natt för att få träffa det lilla barnet i krubban. Det blir 
en dialog med de samlade runt bordet och ibland lyssnar församlingen 
till Lena som sjunger solosånger. Då och då glimtar det till av värme i 
den äldre kvinnans ögon. 
  Text och bild: Anna-Lena Bengtsson

 

Gemenskap -på Vallås äldreboende-

Det är inte bara i kyrkorummet andakter hålls. Varannan vecka kommer kyrkan 
både till Ljungblomman i Simlångsdalen och till Vallås äldreboende. 
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Påsken är den högtid som ligger närmast i tiden. Skolorna i Trönninge 
och Eldsberga bjuds in för att på ett annorlunda sätt uppleva det som 
hände för snart 2000 år sedan. 

När Trönninge blir Jerusalem

Barnen träffar Jesus och hans vänner och får 
tillsammans med dem uppleva de händelser 
som påsken handlar om. Getsemane, Golgata 

med korset och graven är platser som ger intryck, 
både hos barn och ungdomar.

Barnen möts av aktörerna och kastas rakt in i dramat 
som utspelas i Jerusalem för nästan 2000 år sedan. 
Det börjar med ett glatt intåg i Jerusalem då alla 
förväntar sig att Jesus ska bli kung. Jesus och lär-
jungarna samlas för att äta en traditionell påskmål-
tid, men det blir inte som vanligt. Jesus tar med sig 
vännerna till Getsemane för att be. Dit kommer  
Judas, en av Jesus lärjungar, tillsammans med 
soldater och en stor folkhop, för att gripa honom. 
Kulisserna mörknar under vandringen till Golgata 
och dramatisk musik spelas upp. Besökarna får 
snart bevittna hur Jesus kommer bärandes på sitt 
tunga kors och spikas upp inför folket. När han dör 
skakar marken och alla är rädda. Nu är det bråt-
tom att begrava Jesus innan sabbaten börjar. Han 
lindas in och läggs i en grav i berget och en tung, 
stor sten rullas framför ingången. Sorgsna vandrar 
alla hemåt. Hade allt varit förgäves? Ett par dagar 
senare är några kvinnor på väg till graven, men 
stenen är borta och graven är tom. En ängel berättar 
för kvinnorna att Jesus har uppstått. Glada springer 
kvinnorna tillbaka och sprider det glädjande bud-
skapet i staden! Jesus lever!

I detta levande påskspel medverkar de anställda, 
ungdomar i verksamheten och ideella medarbetare 
och har gjort så sedan ca tio år tillbaka. Barnen får 
efter vandringens slut möjlighet att ställa frågor och 
ventilera sina upplevelser. 
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Händer i församlingen
Det nya kyrkofullmäktige har valt ett nytt kyrkoråd för mandat-
perioden 2018-2021. Kyrkorådets uppgifter och bemanning  
framgår på nästa uppslag.   
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Sockenråd/distriktsråd fastställda datum 
Söndag 4 mars, Tönnersjö kyrka i samband med gudstjänsten 10.00 
Måndag 5 mars, Vallåskyrkan efter andakt/sopplunchen som börjar 11.45
Tisdag  6 mars, Snöstorps församlingsgård 18.30 
Måndag 2 april, Esmareds kapell efter gudstjänst som börjar 14.00
Söndag 22 april, Mariakyrkan i samband med högmässa 9.30 

Sockenråd/distriktsråd
I pastorat med flera församlingar har 
man valt att utse församlingsråd för 
mandatperioden. Bakgrunden till detta  
är att man vill tillgodose en lokal 
förankring i styrningen av pastoratet. 
I Snöstorp är vi en församling och 
därför finns inget krav på att inrätta 
församlingsråd. Kyrkorådet anser att 
det är viktigt med lokal förankring 
och eftersom Snöstorp tidigare haft 
flera församlingar vill vi tillgodose 
församlingsbornas inflytande över 
verksamheten genom att inrätta sock-
enråd/distriktsråd. Till dessa väljs inga 
ledamöter utan alla församlingsbor är 
välkomna till mötena.

I varje råd utses ordförande och 
sekreterare under mandatperioden 
eller kortare tid. Val och tidsperiod 
väljer rådet själva. Kyrkorådets krav 
är att församlingens komminister ska 
inneha en av posterna och den andra 
ska innehas av en person som är aktiv 
i församlingen. Kyrkorådet har även 
utsett en representant från kyrkorådet
som ska närvara vid mötena. Vid mö-
tena lämnas information om vad som 
är aktuellt i kyrkorådet och samtidigt 
har alla närvarande församlingsbor 
möjligheter att ta upp egna frågor 
som kyrkorådet bör ta ställning till. 

Sockenrådet har vissa beslutsbefogen-
heter och möjligheter att framföra krav 
från församlingskyrkan till kyrkorådet. 
Under våren kommer en översyn av 
reglementet att ses över med syfte att 
öka rådets inflytande över församlings-
kyrkans verksamhet. Sockenråden har 
två till fyra möten om året. Från mö-
tena i sockenrådet förs protokoll som 
föredras och behandlas i kyrkorådet.

De sockenråden/distriktsråden som är 
fastställda framgår i rutan här nedan. 

Ny kyrkoherde
Kyrkorådet har utsett Anna-Maria 
Carlwe till ny kyrkoherde. Hon är 
anställd från den 10 april och välkom-
nas vid en gudstjänst 15 april kl 11.00 
i Snöstorps kyrka. Vid gudstjänsten 
kommer biskop Susanne Rappmann 
att deltaga. Efter gudstjänsten blir det 
lunch i församlingshemmet. Anmälan 
till lunchen senast 11 april. 

Askgravlunden i Breared
Askgravlunden i Breared blev klar för 
invigning vid en enklare ceremoni i 
samband med gudstjänsten 4 februari. 
Första gravsättningen sker redan 23 
februari. Den avgift som tas ut i sam-
band med gravsättningen är ännu inte 
slutligt bestämd. Det sker på kyrkofull-

mäktiges möte 23 maj. Kyrkofullmäk-
tige har oftast bara två möte om året, 
därav fördröjningen. Kyrkorådet vill 
passa på tillfället att tacka kyrkvakt-
mästarna i Breared som ritat, projekte-
rat och genomfört anläggningen i stort 
sett på egen hand.

/Göran Göransson,  
kyrkorådets ordförande

Kyrkoherden hälsar
Till slut vill t f kyrkherde Stellan 
Bengtsson passa på att önska er väl-
komna till allt som händer i Snöstorps 
församling i vår. Det blir bland annat 
friluftsgudstjänster, luncher, bibelstu-
dium och pilgrimsvandringar. Där-
utöver alla öppna mötesplatser med 
programpunkter!  
 Det är vi tillsammans som bygger 
vår församling. Det är vi alla som bi-
drar till gemenskap och värme. Tveka 
inte att höra av dig om du funderar 
över något. 
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Ny mandatperiod Nytt kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. De ska ha omsorg om församlingslivet och ha 
ansvar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda.

De som arbetar med diakoni har som 
främsta uppgift att stödja människor 
som hamnat i livskris. Det kan vara 
skönt att veta att man aldrig står en-
sam om man mister en nära anhörig 
eller drabbas av bekymmer på något 
sätt. Diakonerna ordnar även sopp-
luncher, leva-vidaregrupper och andra 
mötesplatser.

mission. Här verkar de internationella 
grupperna och de olika syförening-
arna. Pengar samlas in till behövande i 
andra delar av världen. Men allt arbete 
i kyrkan är mission. 

Undervisning. Barn och ungdoms-
verksamheten har grupper för alla 
åldrar, konfirmandundervisning och 
ungdomscafé. Kyrkans Unga (KU), en-

Överst fr vänster: Gunnel Bertilsson, Kaj Karlsson, Inger Bengtsson, Leif Sjöholm, Mitten fr vänster: Anna-Greta Bengtsson, Tommy Gustafsson, Göran 
Göransson, Stellan Bengtsson. Nederst fr vänster: Birgit Svensson, Monica Hellsten, Fredrik Andersson, Håkan Björklund. Frånvarande: Erica Eriander och 
Mathias Sörensen

Kyrkorådet leder och samordnar för-
samlingens förvaltning. Det har om-
sorg om församlingslivet och verkar 
för dess utveckling. De grundläggande 
uppgifterna är gudstjänst, diakoni, 
mission och undervisning. Kyrkorådet 
är också församlingens styrelse och 
arbetsgivarorgan. Rådet ansvarar för 
begravningsverksamhet och fastighets-
förvalting. 

Gudstjänstlivet ska präglas av 
mångfald. Olika typer av gudstjäns-
ter är viktiga för att alla ska ha möj-
lighet och intresse av att komma till 
kyrkan. Musiken är en stor och vik-
tig del av gudstjänsterna. Sommar- 
musik, konserter och olika körer är 
verksamheter som är mycket värdeful-
la för en församling. 

gagerar ungdomar efter konfirmandti-
den. De får bra värderingar med sig ut 
i livet. 

Kyrkofullmäktige 
är samfällighetens högsta beslutande 
organ och består av 25 ledamöter. 
Sammanträdena är offentliga. I arbets-
uppgifterna ingår bl a att lägga fram 
budget, utse revisorer, fastställa årsre-
dovisningen och att utse kyrkoråd och 
valnämnd. 

På sidan här jämte följer en presenta-
tion av ledamöterna i kyrkorådet. De 
har fått svara på hjärtefrågan: ”Detta 
är för mig en viktig fråga i kyrkorå-
det.” 

Fo
to

: A
-L

 B
en

gt
ss

on



7

Fo
to

: A
-L

 B
en

gt
ss

on

Gunnel Bertilsson, Snöstorp  
Tel: 035-12 89 32 
E-post: bege.bertilsson@hotmail.com
Hjärtefråga Att kyrkorna i Snöstorps 
församling skall vara välkomnande och 
öppna för alla. Barn och ungdomsarbetet 
är viktigt. Försöka slussa in ungdomarna i 
gudstjänstlivet. Diakonin: Att vi tar hand 
om de gamla och utsatta i församlingen. 
Att kyrkorådet fattar beslut som blir det 
bästa för Snöstorps församling. 

Kaj Karlsson, Esmared 
Tel: 070-296 53 72 
Hjärtefråga Den diakonala verksamheten. 
Värna om gamla och sjuka och se till att 
alla kan vara en del av kyrkans gemenskap.

Inger Bengtsson, Vallås
Tel: 035-12 65 64, 070-569 66 99
E-post: ib.ago@telia.com 
Hjärtefråga GUDSTJÄNST: Ett rikt 
gudstjänstliv med mycket glädje, sång 
och musik. DIAKONI: Att alla ensamma, 
sjuka och utsatta möts med hopp och tröst. 
UTBILDNING: Barn och ungdomsverk-
samheten är oerhört viktig för vår framtid. 
MISSION: Fortsatt arbete i Internationella 
gruppen, missionskrets, syföreningar och 
Vävstugans loppis. ÖVRIGT: Önskar 
att många hittar till det stora utbud av 
aktiviteter och sammankomster som för-
samlingen ordnar. ALLT FÖR FÖRSAM-
LINGENS BÄSTA.

Leif Sjöholm, vice ordf. Snöstorp
Tel: 035-10 72 93
E-post:  leif-inger@telia.com
Hjärtefråga Välkomnande gudstjänster 
med ljus, värme, sång och musik. Fortsatt 
ungdomsengagemang även efter konfirma-
tionen. Uppmärksamma våra äldre. Att 
min motion om askgravlund i Snöstorp blir 
förverkligad. 

Anna-Greta Bengtsson, Snöstorp (Brogård)
Tel: 035-100949
anna-greta.bengtsson@halmstad.se
Hjärtefråga Arbeta för allas lika värde och 
följa FNs barnkonvention. Bryta isolering, 
ensamhet med utökad diakoni samt en kyr-
ka för ALLA. Konserter och körverksamhet 
är en viktig del inom kyrkans ramar. 

Tommy Gustafsson, Eldsberga  
(Gullbranna)
Tel: 0735-03 48 42
E-post: tomgu49@gmail.com
Hjärtefråga Jag vill medverka till att alla 
människor känner sig välkomna i vår 
församling och att kyrkan skall vara en 
naturlig och självklar plats för oss alla. Vi 
förenas i både glädje och sorg där vi visar 
varandra hur viktigt det är med samhörig-
het och förståelse. Vårt diakonala arbete är 
lika viktigt som självklart i en tid när oron 
och ensamheten har etablerat sig i vårt 
samhälle.

Göran Göransson, ordf. Snöstorp 
Tel: 070-171 96 90
E-post: gk.goransson@spray.se
Hjärtefråga Jag vill ha en levande kyrka 
som balanserar tradition och förnyelse. 
Kyrkans gemenskap har stor betydelse för 
både unga och äldre, därför tycker jag att 
denna typ av verksamhet bör utvecklas. 
Barn och ungdomsfrågorna är väsentliga 
för kyrkans framtid. Det  är viktigt att 
konfirmander och faddrar kan slussas in i 
kyrkans övriga verksamhet. 

Stellan Bengtsson, t f kyrkoherde 
035-17 97 02

Birgit Svensson, Eldsberga
Tel: 070-894 23 70  
E-post: birgit.e.svensson@telia.com 
Hjärtefråga Vi är en geografiskt stor 
församling och alla delar skall tillgodoses 
på bästa sätt. Vill värna om meningsfull 
verksamhet för alla åldrar. Viktigt att 
alla blir väl bemötta i såväl glädje som 
sorg. Besluten i kyrkorådet ska fattas för 
församlingsbornas bästa samtidigt som 
ekonomiska resurser disponeras på ett 
försvarbart sätt.

Monica Hellsten, Vallås
Tel: 0733-261 028
E-post: monicahellsten@hotmail.com
Hjärtefråga Att alla ska känna sig välkom-
na till kyrkan. Att vi även i fortsättningen 
har mycket verksamhet för barn, ungdom 
och för konfirmanderna. Att utveckla det 
diakonala arbetet är viktigt idag så vi kan 
förmedla medmänsklighet och person-
lig omsorg, där samhällets resurser inte 
räcker till.

Fredrik Andersson, Esmared 
Tel: 070-242 06 58 
E-post: fredrik.l.andersson@live.se
Hjärtefråga Vill att kyrkan ska vara en 
levande del av unga vuxnas vardag. Jag 
önskar ett mer intensivt arbete mot ålders-
gruppen 15-35 år. 

Håkan Björklund, Vallås
Telefonnummer: 070-273 87 83
E-post: hakan.bjorklund@halmstad.se
Hjärtefråga ”En kyrka i tiden, för alla” är 
min hjärtefråga. Detta handlar för mig om 
att kyrkan skall vara en plats där vi tar emot 
alla oavsett vem det är. Jag tycker det är 
viktigt att kyrkan behåller sina höga ideal 
men inte är främmande för förändring för 
att locka nya besökare, inte minst barn och 
ungdomar till den fantastiska plats kyrkan 
och dess verksamheter är. Jag känner att vi 
är en bit på väg mot detta när vi gör saker 
som att förändra kyrkorummet genom att 
t.ex. öppna altarringen och skapa en café-
del. Jag tycker dock det är viktigt att vi gör 
detta med en historisk blick och värnar vårt 
arv om hur kyrkorummet sett ut. Ett annat 
område där jag tycker vi måste arbeta ännu 

hårdare är jämställdhet och att visa att det 
är på riktigt och blir mer än ord. Eftersom 
jag också är musikaliskt involverad i kyrkan 
kan jag inte låta bli att nämna hur viktigt 
jag tycker det är med en levande musik i vår 
kyrka och att denna musik får fortsätta att 
utvecklas och ha en stark plats i kyrkans 
verksamheter. 

Erica Eriander 
Tel: 072-361 00 06 
E-post: erica.eriander@hotmail.se

Jag heter Erica och är 22 år gammal. Jag 
jobbar som kökschef på Söderfamiljen, 
en mysig restaurang på Söderkaj. Jag 
valde att ställa upp i valet för att jag vill 
lyfta upp ungdomarnas röst. Jag vill att 
kyrkan ska bli en plats där ungdomarna 
känner sig sedda och där de får vara 
delaktiga i arbetet. 

Hjärtefrågan jag tar med mig in i kyrko-
rådet är ungdomsarbetet. Att kyrkan ska 
utvecklas och bli en plats där ungdomar 
vill vara även efter konfirmationen.  

Saknas på den stora bilden, nya i kyrko-
rådet och de två yngsta ledamöterna. 
Det blev en egen fotosession ... 

Mathias Sörensen, Vallås
Tel: 0708-75 11 14
E-post: mathiassorensen1977@ 
hotmail.com
Jag heter Mathias Sörensen och är 40 år. 
Jag är uppvuxen i Simlångsdalen och bor 
tillsammans med min fru och våra tre 
barn på Vallås. Till vardags arbetar jag 
som skötare inom Psykiatrin på sjukhu-
set i Halmstad. 
En av mina hjärtefrågor som jag kommer 
lägga fokus på under min mandatperiod 
är att: de personer som är anställda av 
svenska kyrkan  har en god och säker 
arbetsmiljö, att de får möjligheter till 
utveckling och kompetensförsörjning. 
Kyrkan ska också stå upp för bra och 
trygga arbetsvillkor. Att alla människor 
har lika värde är en självklarhet för mig.
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Mötesplatser/konserter m m 
Februari
Må 26 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Snöstorps hembygdsförening ”Vårda och bevara för  
  framtiden.” Ordförande Lars-Erik Björklund berättar  
   om föreningens framgångsrika arbete som lett ända  
  fram till kungligt pris. Kaffeservering.
Ti 27  14.00  Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  Sant och osant - En sägenresa genom Halland. 
  Eva Berntsson Melin. Kaffeservering. 
Ti 27 19.00  Andrum Breareds kyrka
On 28 18.00 Bibelstudiegrupp  Eldsberga förs. hem
 
Mars 
To 1 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 1 10.00  Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem 
  Om texter ur bl a Tradition och liv.
Sö 4 18.00 Konsert Snöstorps kyrka 
  Maurice Duruflé - Requiem.  
  Halmstads Vokalensemble, dirigent Göran Persson.  
  Per Jarring, orgel. Fri entré, kollekt. 
On 7  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Berättelser och sånger ur livet. Magnus Aasa, gitarr  
  och sång.
On 7 18.00 Meditation/Samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45 
Må 12 14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  ”Fullt ös med klös” Halmstad dragspelsklubb under-  
  håller med musik från 50-, 60- och 70-talet.   
  Kaffeservering.
Må 12  18.00 Pilgrimsvandring  Samling Karlstorpsstugan 
  Vi vandrar ca 1, 5 timmar i lugn takt med enkel   
  andakt och ordnar tillsammans en kvällsfika.  
  Mer info: Jessica Nylander 035-17 97 42
Ti 13  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 14 18.00  Bibelstudiegrupp Trönninge förs. hem
To 15 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 15 10.00  Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 17 10-15 Möt oss på Hallarna Hallarna köpcentrum 
  Insamling och information om Svenska kyrkans   
  internationella arbete. Vi bjuder på ståfika. 
Ti 20  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 21  14.00  Vallåsträffen  Vallåskyrkan 
  Ulrika Hallén dramatiserar Katharina von Bora
On 21 18.00 Meditation/Samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45
To 22 18.00 Modevisning Eldsberga förs. hem 
  Entré 100 kr, inkl mat. Mer info längre fram. 
Må 26 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Vårliga blomsterarrangemang!  
  Butiken Handplockat  
  blommor & små ting visar hur  
  du kan smycka din vårdukning  
  och göra fina utearrangemang  
  med vårens lökar och blommor.  
  Kaffeservering. 
Ti 27 14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Musikprogram med Minu Bergman.
Ti 27  19.00 Andrum  Breareds kyrka 
  Musik i stilla veckan
To 29   9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 29 10.00  Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem

April
Må 2  13.00 Emmausvandring Samling vid Mariakyrkan 
  Från  Mariakyrkan till Kärlekens kyrka. Se sid 9.
On 4 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Med sång och humor i bagaget”. Roberth, som   
  skrivit ”Humor i helgade hyddor”, kommer här  
  tillsammans med sin fru Irene ta oss med i en  
  humor- och sångfylld eftermiddag. 
On 4 18.00 Meditation/Samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation. 18.45 Samtalsgrupp
Må 9  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Musikprogram Trio SILVER. Stefan Wikrén, Jessica   
  Nylander och Jan Agbrant lovar ett fartfyllt och   
  vårligt program. Stämsång, piano och gitarr men   
  även möjlighet till allsång. Kaffeservering. 

Ti 10  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 12  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 12  10.00 Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem
Ti 17  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 17  19.00 Andrum Breareds kyrka
On 18  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Bolmenbanan. Peter Lundqvist visar bilder och be-  
  rättar om järnvägen som gick förbi bl a Vallås. 
On 18 18.00 Meditation/Samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation. Samtalsgrupp 18.45
Fr 20  19.00 Vårfest  Breareds förs. hem 
  Vårfest med Breareds sångkör och Per Thornberg,   
  saxofon. Servering (Anmälan till 035-17 97 54   
  senast den 17 april.)
Må 23  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Bengt och Berith Ivarsson -ett par i farten! Paret   
  som valt ett annat liv efter pensionen. De bor på  
  Teneriffa nov-mars och är engagerade i Svenska   
  kyrkan i Los Christianos och i Sjömanskyrkan i   
  Sverige på sommarhalvåret. De berättar hur det är   
  att leva så här och bjuder på en och annan låt,  
  då Bengt är kyrkomusiker. Kaffeservering.
Ti 24 14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Bus och bön med Emil i Lönneberga”  
  Anders Knutsson
To 26  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 26 10.00 Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem
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Maj
On 2  14.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  Sång och musik.  Ulf Blennerud, Åke Gustafsson och  
  Lars Bagler. 
On 2  18.00 Meditation/Samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation. 18.45 Samtalsgrupp
To 3  12.30 Brearedsträff Breareds förs. hem 
  Peter Lundqvist berättar om Bolmenbanan efter   
  sopplunchen.
Sö 6 18.00 Konsert  Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp och VIVA
Må 7 18.00 Pilgrimsvandring  Samling S:t Olofs kapell 
  Vi vandrar ca 1,5 timmar i lugn takt med enkel   
  andakt och ordnar en kvällsfika tillsammans. 
Ti 8  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 8 19.00  Andrum Breareds kyrka 
  Vårmusik
Ti 15  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 16 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Vårsånger med Ann Möllerström
To 17  12.30 Brearedsträff Breareds förs. hem 
  Ann Möllerström och Ingela Andersson berättar om  
  sitt liv i ord och ton efter vårlunchen
Ti 22  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sång och musik med Eldsberga sånggrupp
To 24  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 24 10.00 Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 26 18.00 Sommarkonsert med kyrkans körer Breareds kyrka
On 30  14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  Vi gör en liten utflykt tillsammans.

Våra arrangemang sker i samarbete 
med studieförbundet 

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan. Därefter lunchbuffé 
i förs. gården. 1 mars, 15 mars, 29 mars 
(påskbuffé), 12 april, 26 april, 17 maj (vårlunch).

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag (5 mars även sockenråd) 
30 maj Vårlunch (anmälan vårlunchen till 035-17 97 35 
eller 17 97 31 senast 28 maj)

Breareds församlingshem kl 11.45 
Varje helgfri torsdag (ej 22/3, 10/5) 
Påsklunch efter gtj 25/3. Vårlunch 24 maj (anmälan 
denna gång senast 22 maj till värdinna 035-17 97 54). 
Även den13 maj serveras soppa i församlingshemmet 
mellan 11.30-13.00

Mariakyrkan kl 11.45 
Efter soppan har vi ett litet program, sång, klurigheter 
m m. 28 feb, 14 mars, 21 mars, 28 mars,  
11 april, 18 april, 25 april, 9 maj, 16 maj, 23 maj

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
8 mars, 5 april, 3 maj. 
31 maj Sommarbuffé (anmälan denna gång till 
värdinna 035-17 97 65 senast den 25 maj.)

Trönninge församlingshem kl 11.45 
22 feb, 22 mars, 19 april, 17 maj

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

Luncher i gemenskap

E M M A U S

V A N D R I N G
Vandringen startar kl 13.00 vid 
Mariakyrkan, Fyllinge och går till 
Kärlekens kyrka, Göteborgsvägen. 
Vissa sträckor vandras i reflektion, 
tystnad och bön.  
Vi räknar med att vara framme i 
Kärlekens kyrka kl 17.00 och äta 
soppa. Därefter, kl 18.00 firar vi 
mässan tillsammans. 
Medtag egen matsäck för själva  
vandringen.

annandag påsk den 2 april
kontaktpersoner / mer information  

Elisabet Kling, Halmstads församling  
tel 035- 282 21 07
 
Jessica Nylander, Snöstorps församling  
tel 035-17 97 42

Emmausvandringen är ett samarbete mellan 
Snöstorps- och Halmstads församling. 

Magnus Aronson

Magnus Aronson

Magnus Aronson

Jim Elfström

Temat för vandringen är 

  Vad får  
       dig att  
    känna  
         livet  
      i dig?

Vi fokuserar på  
uppståndelsen, glädjen, 

vårens ankomst och 
 livets skönhet

Mariakyrkan

Kärlekens kyrka

Vandringen startar kl 13.00 vid Mariakyrkan, Fyllinge och 
går till Kärlekens kyrka, Göteborgsvägen. Vissa sträckor 
vandras i reflektion, tystnad och bön. Vi räknar med att 
vara framme i Kärlekens kyrka kl 17.00 och äta soppa. 
Därefter, kl 18.00 firar vi mässa tillsammans. Medtag 
egen matsäck för själva vandringen. 

KONTAKTPERSONER/MER INFORMATION  
Elisabet Kling, Halmstad församling, tel 035- 282 21 07 
Jessica Nylander, Snöstorp församling, tel 035-17 97 42
Pilgrimsvandringarna sker i samarbete mellan Snöstorps och 
 Halmstads församlingar

Söndagen den 10 juni, Snöstorps kyrka. 
Förklädd Gud
Cappella Snöstorp, Halmstads Vokal-
ensemble. Solister och orkester.  
Recitatör Mark Levengood. 

Biljetter släpps den 16 april på tel 035-179700. 
Biljetterna kan ej reserveras utan måste hämtas ut. 

Foto: Stellan Herner
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Söndag 25 februari 2 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst VIVA 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Söndagsmässa

Måndag 26 februari
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 27 februari 
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa, bibelstudium
Maria kyrkokör medverkar

Onsdag 28 februari
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Torsdag 1 mars
Trönninge församlingshem 
17.30 Messy church.  
Måltid, pyssel, andakt

Söndag 4 mars 3 i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 18.00 Konsert, se sid 8 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Ulrika Åhman, 
violin. Allan Svensson, gitarr.
Tönnersjö kyrka 10.00 Gudstjänst, sockenråd

Tisdag 6 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 11 mars Midfastosöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst 
Bibelutdelning. Barnkörerna DoReMi och 
Delight
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 16.00 Musikgudstjänst, 
”Musikalpärlor” Christina Lindsmyr, sång. 
Christer Ekstedt, trumpet. Minu Bergman, 
piano/orgel.

Tisdag 13 mars 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibel- 
studium

Onsdag 14 mars
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 18 mars Jfr Marie beb dag
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst, VIVA
Breareds kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Innan gudstjänsten serveras kaffe och våfflor. 
Kyrkokören. Johanna Lindbergh, solosång. 
Gunilla Andersson, flöjt. 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria kyrkokör
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa.  
Barnkören Sångfåglarna.

Tisdag 20 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 25 mars 2 sö i påsktid
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Ung-
domskören Confetti. 
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst. 
Himlakören medverkar. Efter gudstjänsten 
serveras påsklunch i församlingshemmet.
Anm till värdinna 035-17 97 54 senast 22/3
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Familjegudstjänst med 
påskspel/minimusikal. Barnkörerna Coral-
lerna och Blessing, årets konfirmander och 
Mariakyrkans personal medverkar. Våffelfika 
efteråt, anmälan 035-179743
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Måndag 26 mars
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 27 mars 
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt

Onsdag 28 mars 
Mariakyrkan 18.30 passionsandakt

Torsdag 29 mars Skärtorsdag
Snöstorps kyrka 18.00 Mässa 
Vallåskyrkan 17.00 Mässa
Breareds kyrka 19.00 Mässa. Kyrkokören
Mariakyrkan 18.30 Mässa. Maria kyrkokör
Eldsberga kyrka 18.30 Mässa

Fredag 30 mars Långfredag
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst  
Vokalkvartett
Breareds kyrka 11.00 Gudstjänst  
Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt.
Mariakyrkan 14.00 Gudstjänst 
Tönnersjö kyrka 10.00 Gudstjänst  
Eldsberga kyrkokör

Söndag 1 april Påskdagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst, 
Cappella Snöstorp, trumpet. 
Breareds kyrka 11.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria  
kyrkokör
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa. Elds-
berga kyrkokör, Albin Norrving, trumpet.

Måndag 2 april Annandag påsk
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst. 
Barnkörerna DoReMi och Delight. 
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst, socken-
råd. Kyrkkaffe. 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 3 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 8 april
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Högmässa. 
Barnkören Sångfåglarna.

Tisdag 10 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 11 april 
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 15 april 3 sö i påsktid
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa, mottagning 
av kyrkoherde Anna-Maria Carlwe. Se annons 
sista sidan. 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst
Trönninge kyrka 16.00 Musikgudstjänst  
Nybro Manskör. Pia Nilsson, körledare. 

Tisdag 17 april
Breareds församlingshem 17.00 AfterWork-
gudstjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Ungdomskören 
Confetti medverkar.
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 22 april 4 sö i påsktid
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst VIVA 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst, kyrkkaffe
Mariakyrkan 9.30 Högmässa, distriktsråd
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 24 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 25 april
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 29 april 5 sö i påsktid
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Söndag 6 maj Bönsöndagen
Snöstorsp kyrka 11.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 18.00 Konsert
Vallåskyrkan 10.00 Familjegudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst, kyrkkaffe
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 8 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 9 maj
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna Corallerna och Blessing, tillsammans 
med Mariakyrkans klubbar. Spagetti och kött-
färssås efteråt, anmäl på 035-17 97 43

Torsdag 10 maj Kristi himmelfärdsdag
Snöstorps kyrkogård 10.00 Friluftsgudstjänst 
vid lekplatsen. Vid regn i kyrkan. Ensemble ur 
Halmstad Brass.
Klockarängen 8.00 Gökotta. Kyrkokören  
sjunger och bjuder på kaffe med dopp. 
Tönnersjö 8.00 Friluftsgudstjänst vid  
Dammarna, Långeby. Medtag fikakorg. 

Söndag 13 maj Sönd före pingst
Lyckebo, Simlångsdalen 9.00 Friluftsguds-
tjänst vid Lyckebodagen. Kyrkokören
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Gudstjänster i kyrkorna 
För fler musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 8-9

Vänligen se hemsidan, kyrkappen ”Kyrk-
guiden” eller Hallandspostens predikoturer 
för att se tjänstgörande präst. 
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Ljungblomman Kl 14.30 följande datum: 27 feb, andakt. 13 mars,  
diakonikaffe, 27 mars, andakt. 10 april diakonikaffe. 24 april, andakt.  
8 maj, diakonikaffe. 22 maj, andakt. 

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum: 6 mars, 20 mars,  
3 april, 17 april, 15 maj, 29 maj ...

Kyrktaxi, till och från närmaste kyrka där gudstjänst firas, kan beställas på telefon 21 80 00. Detta gäller församlingsmedlemmar som 
genom handikapp/ålder har svårt för att ta sig till kyrkan. 

 

Gudstjänster/andakter på äldreboenden 

TAXI

Mariakyrkan kl 17.00  
Onsdagar 7 mars, 11 april, 2 maj

Välkomna till dessa rytmikstunder! 

/Personalen i Mariakyrkan

Efteråt stillar vi hungern med korv och bröd. 

Rytmik-
stund i kyrkan 

– för barn 0-6 år med familjMan måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!

Lördagscafé 21 april kl 14.30 
”Från mina 99 år” TORE SJÖBLOM intervjuas av  
Margaretha Persson. Missa inte detta!

Tisdag 15 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 19 maj
Breareds kyrka 11.00 Konfirmation
Mariakyrkan 11.00 Konfirmation

Söndag 20 maj Pingstdagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. VIVA
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Högmässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 16.00 Musikgudstjänst. Eldsberga 
kyrkokör, instrumentalister. Fr kl 15.00 Afternoon 
tea i församlingshemmet. 

Tisdag 22 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 23 maj
Snöstorps kyrka 17.30 AfterWork-gudstjänst 
Barnkörerna DoReMi, Delight och ungdomskören 
Confetti. Picknick i prästgårdsträdgården efter gtj.

Lördag 26 maj
Snöstorps kyrka 10.00 Konfirmation  
(Trönninge/Eldsbergagrupp)
Snöstorps kyrka 12.30 Konfirmation  
(Trönninge/Eldsbergagrupp)

Söndag 27 maj Heliga tref. dag
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Måndag 28 maj
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 29 maj 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 30 maj
Vallåskyrkan 17.00 AfterWork-gudstjänst

Torsdag 31 maj 
Snöstorps kyrka 17.15 Familjegudstjänst



Anna! Vad är på gång?

Anna Lindgren. Diakon i Eldsbergabygden. Tel: 035-17 97 64  
e-post: anna.lindgren@svenskakyrkan.se  

Det är mycket som händer just nu. Tisdagseftermidda-
gar har vi BaraVara-cafeét i Eldsberga församlingshem. 
Då brukar vi just bara vara, ta en fika och prata. På 
samma plats har vi också  Eldsbergaträffen en gång i 
månaden.  Då hålls ett program med musik eller före-
drag. Alla programpunkter hittar du inne i tidningen. 
 Varannan torsdag är det soppa, antingen i Eldsberga  
eller Trönninge församlingshem. Det är alltid trevligt att 
äta lunch i gemenskap så tveka inte, utan kom gärna om 
du har möjlighet. 
 Udda veckor är det Mötesplats Trönninge. Med 
rörelseglädje, kaffe och enklare program spenderar vi 
torsdagsförmiddagen i gemenskap mellan 9.30 - 11.30. Välkomna alla till dessa goa 
stunder. 
 Något som är nytt är att jag är samordnare för Svenska kyrkans internationella 
arbete, vilket är både glädjande och ger en utmaning. Vi är en del av något större och 
att vi har möjlighet att göra något som ligger mig varmt om hjärtat. Nu drar faste-
kampanjen igång och pågår till den 25 mars. 
 Jag har varit föräldraledig ett år drygt, men sedan hösten är jag tillbaka tre dagar i 
veckan. Jag är hemma med vår son på måndagar och fredagar och jobbar alltså tisda-
gar, onsdagar och torsdagar. Lättast är att nå mig på onsdagar på telefonen eller mejla 
mig. Nu ser jag fram emot våren och allt som kommer att hända.  
Hoppas att vi ses! /Anna 

Fo
to

: A
nn

a-
Le

na
 B

en
gt

ss
on

Leva vidare grupp

Ny kyrkoherde!
Anna-Maria Carlwe  

hälsas välkommen som ny 
kyrkoherde vid gudstjänsten i 

Snöstorps kyrka den  
15 april kl 11.00 

Göteborgs stifts nya biskop  
Susanne Rappmann kommer att delta  

i mottagningen. Efter högmässan 
inbjuder församlingen till middag i  

församlingsgården. Varmt välkommen! 
Anmälan till exp. 035-17 97 00 senast 11/4.
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SMS:a LIV till 72 905 och ge 100 kr eller swisha till 9001223
svenskakyrkan.se/fastekampanjen

När det fruktansvärda inträffar.  
När katastrofen är ett faktum.  
Ge människor kraft att bli  
starkare tillsammans!

I fastekampanjen 2018 (pågår mellan 11 februari och den 25 mars) är det  
fokus på vad vårt psykosociala arbete betyder för människor som drabbats av  
katastrof eller konflikt och tvingats till flykt. Möt oss på Hallarna 17 mars kl 10-15!

Tack alla som skänkte pengar till 
julkampanjen ”Jag är ett liv”. Summan 
som skänktes via Snöstorps församling 

uppgick till 46 980 kr* * Ett stort tack för alla goda insatser i julkampanjen! Totalt  
samlades nära 40 miljoner kronor in! Ett utmärkt resultat som  
vi tillsammans ska vara stolta över!

Fördjupning i den kristna tron. Rekreation och 
promenader i vackra omgivningar. 
Med på resan: Allan Svensson och Maria Andersson. 
Anmälan 21/5-24 /7 till Maria 035-17 97 41

Bra att veta redan nu!

Församlingsresa, 31aug - 2 sept 2018 

Nya Slottet Bjärka Säby 

Stipendium 
Den 8 februari utdelades stipendium 
ur Anna-Stina och Hilding Anderssons 
stipendiefond. 

Det var i år fyra körsångare ur  
Cappella Snöstorp som uppmärk-
sammades; Ulrika Borg-Haaker,  
Marlene Malmstedt, Katarina 
Andersson och Zahra Jigsved, som 
sjungit i samma kör i mer än 25 år.

Du som mist någon närstående det senaste året, eller lever kvar  
i en sorg och tomhet som tagit tid att hantera. Välkommen till vår 
Leva-vidare-grupp! Det är en mötesplats för dig och andra  
i samma situation. Vi vill tillsammans minnas, prata med varandra, 
dela varandras väg under enkla, nära former. 
Vi kommer att träffas 5 ggr under våren med början  
20 mars kl 18.30-20.00. Vi som håller i samlingarna är Jonas 
Kennerö (präst) och Rose-Marie Kuchler (diakoniassistent).

Välkommen med din anmälan senast 12 mars till:  
Rose-Marie Kuchler, 035-17 97 26
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