
1

SAMHÄLLSINFORMATION- UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

Nr 2 * 2018
21 maj-13 aug 

Årgång 8

Mellan himmel och jord
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... och med dem följer en hel del goda 
tankar kring livsfrågor. T ex frågan: Hur 
blir man glad? - Käre församlingsbo, 
säkert har du redan grubblat över frågan, 
men jag ska ändå ge några goda råd i en 
välmenande luthersk anda. 
Om vi tar det från början, så greppar vi 
först om den guldfärgade Gudspärlan 
Gud är närvaro. Guldet påminner 
oss om att Gud är som solen bortom 
molnen, ständigt närvarande, även om 
vädret skymmer speglar hon sina strålar 
genom Kristus på jorden mot oss. Vi 
börjar med att leva i tillit till att Gud 
finns och att tillvarons grund är nåd. 
Stillhetens pärla Vårt behov av 
rastplatser är avgörande för vårt 
välmående. Det är viktigt att i enkel bön 
sitta ned en stund. Tankarna får komma 
och gå, återupptäck konsten att tänka 
själv. Att tänka och göra gott är trevligt 
och gör dig glad.
Jagpärlan Se in i ett litet barns ögon. 
Blicken lär oss om det allra viktigaste i 
livet, relationen. Någon har sett just dig 
som ett älskat barn. Glöm aldrig att du 
finns för att Gud ville ditt liv. Sträck på 
dig, var stolt över att vara människa. 
Bejaka dig själv som älskad.

Betraktelsen -Sommaren en tid för glädje. Hur blir man glad?-

I samtalsgruppen i Snöstorp tar vi upp frågor om allt mellan himmel 
& jord: Vem är Gud? Är människan god, varför gör hon ont m m. 
Till min hjälp som samtalsledare har jag frälsarkransens pärlor ... 

Doppärlan Dopet ska påminna oss 
om att vi inte är ensamma. Vi är alla 
Guds barn som öar som hör ihop i en 
stor skärgård. Det bästa som finns om 
sommaren är att segla mellan öarna och 
gå in i en gästhamn. Glöm inte hälsa 
på en god vän. Luther skriver i sina 
själavårdsbrev: ”sitt inte kvar hemma, 
sök vänners lag, sjung med dem.”
Ökenpärlan Några sträckor i livet går 
vi ensamma. De ökenvandringarna 
kan ge oss depression. Till dem som 
har släktingar med depression skriver 
Luther: ”lämna dem inte ensamma, sitt 
hos dem, berätta sagor och historier, 
ljug, gör vad som helst för att få dem att 
skratta”. 
Bekymmerlöshetspärlan Den blå är 
min favoritpärla. Jag tänker på havets 
oändlighet och äventyr. Jag tänker att 
himlen är blå och att den omsluter oss 
som en katedral. Det finns så mycket 
vackert att titta på och glöm inte att 
det bästa i livet är gratis. Naturen, 
vänskapen, kärleken – lev i nåden.  
Kärlekspärlorna Ta emot förlåtelse och 
kärlek när den kommer till dig. ”Så 
mycket älskade Gud världen att han gav 
den sin ende son”. Lev som mottagare. 
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Kontaktlista Snöstorps församling

Snöstorp 
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02 
Präst Jonas Kennerö  17 97 60 
Präst Nils Gunnar Juelsson (tjänstledig)  
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

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

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

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

Kyrkogårdsärenden Anki Tenggren  17 97 19 (säkrast må-fr, 10-12)

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 13 aug 2018. Manusstopp: 7 juni 2018. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbild: Anna-Lena Bengtsson

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

Gilla oss på Facebook! Redaktion: Anna-Maria Carlwe 17 97 02, Bodil Andersson 406 76, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19,  
Ann Möllerström 17 97 52, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06.

Tillvarons grund är att ta emot guds 
gåvor. Lev i tacksamhet. 
Hemlighetspärlorna Det finns 
hemligheter du bara delar med Gud. 
Man ska inte sätta ord på det allra 
heligaste. Värna det du håller för heligt. 
Lyckan är en fågel som bör få flyga fritt 
för att kunna sjunga och föda upp sina 
ungar. Berätta för Gud om allt roligt. 
Svarta pärlan Nattens pärla. Du måste 
sova för att orka vara glad. Om du 
vaknar på natten tyngd av bekymmer, 
flytta dig då i tanken till bergspredikans 
berg. Du hör Kristus säga: ”Gör dig inga 
bekymmer … kom till mig du som är 
tyngd av bördor.”
Uppståndelsepärlan Påskens drama går 
från mörker till ljus. Håll din själ i solen 
säger kyrkofäderna. Om du tar ett första 
steg mot ljuset genom att besluta dig, så 
hjälper Gud dig vidare. Har du katt och 
förstubro så sätt dig där nu när solen 
kommer, ta katten som läromästare 
och bara njut av allt dina sinnen kan 
uppfatta. 

Trevlig sommar önskas från oss alla i 
Snöstorps församling 

/PAX! Jonas Kennerö
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Även Simlångsdalens äldreboende 
Ljungblomman får besök av kyr-
kans personal varannan vecka. 

Här alternerar det mellan diakonikaffe 
och andakt.

Just denna dagen var det diakonikaffe. 
Då kommer diakoniassistent Carina 
Fendell och Ann Möllerström, som 
arbetat som kantor i över fyrtio år. 
De brukar samtala med de boende 
och kanske läsa ur en bok och sjunga 
tillsammans. Men idag var det en av de 
boende, Ella Johansson, som var den 
som stod för en stor del av program-
met. Ella har under hela sitt liv skrivit 
dikter varav många publicerats i 
Hallandsposten, Kommunalarbetaren 
och i Folkbildningsförbundet tidskrift 
i Halland. Ella har även samlat ihop 
många av sina alster i en bok som hon 
läste ur tillsammans med Carina. 

Men innan alltsammans började tände 
Ann ett stearinljus för en på boendet 
som nyligen avlidit. Alla var tysta en 
stund och tänkte på personen som 
saknades i rummet. 

På Ljungblomman finns en samlings-
sal till höger när man kommer in från 
huvudentrén. Det är ett ljust rum och 
på väggarna hänger vackra målningar. 
Det finns ett piano i mörkt trä som 
Ann har flyttat fram så att det nu står 
mer centrerat framför skaran. Framför 
pianot, står två stolar där  Ella och 
Carina snart sätter sig för att turas 
om att läsa några av Ellas dikter. Ann 
spelar välkända melodier och denna 

Gemenskap -på Ljungblomman-

I förra numret av Mellan himmel och jord kunde vi läsa om Vallås 
äldreboende där det hålls andakter varannan vecka. 

dag, som är precis efter påsken, blir det 
vårsånger. ”Alla fåglar kommit ren”, 
sjunger vi. På borden står påskris med 
färgglada fjädrar instuckna. 

Ella föddes 1929 och är uppvuxen 
på en mindre skogsgård i Fröböke. 
Hon flyttade till Halmstad 1978 och 
arbetade som skolstäderska. Ella var 
fackligt aktiv och var extra insatt i 
skyddsfrågorna på sin arbetsplats 
och det är även om arbetslivet många 
dikter handlar. Andra handlar om 
orättvisor och om konsten att leva 
positivt och att hjälpa och bry sig om 
sina medmänniskor. Några av dikterna 
skildrar hennes barndom och många 
handlar om naturen. Hon har med sig 
sin bok där hon markerat några som 
blivit utvalda att läsas inför åhörarna.
 

Vid Danska fallen
Uti Simlångsdalens dalar

i storskogens famn
finns stammar som talar 

med ristade namn
Där finns hjärtan och pilar 

med initialer uti
och runtom vilar
sällsam nostalgi

Vattenfallen brusar 
och skummet flyr

medan skogen susar
så blir man yr

I barken finns namn 
från forna dar

men vännens famn 
finns inte kvar

I rummet sitter cirka tio personer vid 
ett avlångt bord. Någon har valt att 
sitta lite för sig själv lite längre bort. 
På bordet står en korg full av kanelbul-
lar som församlingsvärdinnan Hayat 
bakat och i termosarna finns nybryggt 
kaffe. Efter några dikter och sånger 
till pianot avslutas diakonikaffet med 
fika. Under tiden får vi höra samtal om 
väder och vind, om skoltiden och om 
andra minnen från förr. 

Kaffe
Kaffetåren är viktig

men smaken ska va´ riktig
Det får ej vara surrogat

då man dricker på bit och fat
Nej, riktiga bönor skall malas 
så att kafferepet kan omtalas

Ella skriver inte så mycket längre, 
− men man vet ju aldrig, säger hon. 
Kanske kommer det någon dikt om 
just denna vår och sommar framöver. 

Text och bild: Anna-Lena Bengtsson
Dikter: Ella Johansson
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Dax att checka in 
Värmen börjar komma och sedan tidig vår har det funnits hotell på några 
av församlingens kyrkogårdar. 

Dessa är dock till för de minsta 
gästerna - insekterna. Dessa pol-
linerarvänner är viktiga. De hjälper 

till att bekämpa skadeinsekter och ser 
till att förbättra skördar av frukt och bär. 
Hotellen blir en boplats och ett skydd, då 
många insekters naturliga livsmiljö för-
ändras och blir mer sällsynt. Dessutom blir 
hotellen ett dekorativt inslag på kyrko-
gårdarna.

Dennis Dahl är säsongsanställd på kyrko-
gården i Snöstorp och har satt upp ett par 
små hotell nere vid minneslunden. Han 
har byggt ett av bamburör och ett vävt 
band av naturmaterial. Ett annat är byggt 
av grenar med borrade hål. De hänger 
i träden och smälter väl in i miljön. Man 
kan se att det redan finns gäster i några 
av hotellrummen. Dennis tror att det är 
solitärbin och kanske en och annan fjäril 
som hittat hit (han sa även att en spindel 
troligtvis bosatt sig, men det tog emot att 
skriva det). När det blir lite varmare ute 
kommer de att ge sig ut mer frekvent (när 
bilden tas är det knappt tio grader varmt). 

Även på Trönninge kyrkogård har hotellen 
börjat synas. Här är det en annan Dennis 
(Selenström) som tittar till hotellgästerna. 
Huruvida det ingår frukost i boendet eller 
om det är tre- eller fyrstjärnigt framgår 
inte av erhållen information. 

Text: Anna-Lena Bengtsson

Foto: Anna-Lena Bengtsson

Foto: Anna-Lena BengtssonFoto: Anna-Lena BengtssonFoto: Dennis Selenström

Foto: Dennis Selenström
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GIBBON
MED BÖJ-
STÄLLEN

Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så 
många 1 (Lukasevangeliet). Till och med 2 i 
skyn vet sin bestämda tid. Turturduvan och 3 
vet när de skall återvända. Men mitt folk vet inte 
vad Herren kräver (Psaltaren). Hur ofta har jag 
inte velat samla dina barn som 4 samlar sina 

Fåglar i bibeln
Korsords-

konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl © 1 DE BÖLJAR 
FRAM OCH 
TILLBAKA

 RYMD-
MYN-

DIGHET 

PIGG ELLER HÅLET

3

SKÖNJA

AVENYN

inte velat samla dina barn som 4 samlar sina 
kycklingar under vingarna, men ni ville inte 
(Matteusevang.). Han fyller mitt liv med allt 
gott, och jag blir ung på nytt som en 5 
(Psaltaren). Vad du är skön, min älskade,                                                        
vad du är skön! Dina ögon är 6 (Höga Visan).

NÄRMARE DEN ÄR 

SKA MAN I 
DUBBEL-
SCULLER

GÖRA 
UPPMÄRK-

SAM PÅ

FICK 
STRYK

FLYGER 
OMKRING

TVÅ FOT

NÄRMARE 
FÖR-

KLARING

DEN ÄR 
KON-

FORMAD

Bild: 29 
finska fåglar 

UTSTÖT-
NING                 

AV GAS

TYCKT

SINT ELLER 
SNODDE

BIL ELLER BYGGNAD 

SVALT BALLA

TILLAGAS 
DET MAT I

PRISADE

KOMMIT 
FÖRST

KORT FÖR 
DOKTOR

RÄCKA

NYKTERHETSORGANI-
SATION SOM GICK 
SAMMAN MED IOGT

5 DISTRI-

2
 4 PÅ FOR-

DON FRÅN 
SPANIEN

LIGGER 
ESSEN I

BOR I 
NORDÖST-
RA ITALIEN

Bild: 29 
finska fåglar 

från Pieni 
Tieto-

sanakirja

BIL ELLER BYGGNAD 
FÖR LAGRING 

RÄCKA

RUS ELLER 
SVAMLA

NATRIUM BÄR REN
NATT OCH 

DAG

JACUZZI
NYHETS-

BYRÅ
LIST OCH 
FILOSOF

KOMMUN I 
UPPLAND

INTE EN 
KOTTE

LOS 
ANGELES

BOR NÄRA 

CIRKA

KRETA

5 DISTRI-
BUERA

MOTSTÅND PIPPIN

ROVDJUR
HÖGSTÄMD 

DIKT
SLITER SKÄR

INLOPPET

BÖNA
STRÖM

6 SÄNKA

FÖR-
FOGADE 

DEN INNE-
HÅLLER 
GELÉ

GÅR DET SOM DUGER

BOR NÄRA 
VESUVIUS

VATTEN-

MUSIK-
INSTRU-

MENT

VARU-
MÄRKE 

FÖR MJUK-
PAPPER

FÖR-
FOGADE 

ÖVER

VATTEN-
DRAG

När du löst korsordet, skicka in det som står i de tonade rutorna tillsammans med ditt namn och adress till: 
Snöstorps församling, Box 8043, 300 08 Halmstad. Det går även bra att mejla svaret till  
anna-lena.bengtsson@svenskakyrkan.se. Vi vill ha ditt svar senast den 31 aug 2018. Bland de inkomna rätta  
svaren dras 1:a-3:e pris. Vinsterna består av presentkort som kan användas på något av våra bokbord.  
Vinnarna kontaktas via post. Lycka till! 

Sommarkorsord
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First lady mottogs av First lady 
Det är den 15 april 2018 och kyrkvärdar, musiker, präster,  
biskop m fl har samlats i sakristian för att repetera den stundande  
mottagningsmässan för Anna-Maria Carlwe, ny kyrkoherde i  
Snöstorps församling. 

Om en halvtimme ska allt börja och om 
man gläntar på dörren ut till kyrko-
rummet kan man se hur det börjar 

fyllas på ordentligt med folk. Det kommer bli 
fullsatt. Alla har  full koll på sina uppgifter 
och sina tal och vet vilken ordning de ska gå 
in i processionen. Trots att en kyrkoherde-
installation görs så sällan i en församling vet 
alla vem som ska göra och säga vad. Rutinen 
lyser igenom och ingen verkar vara speciellt 
nervös. 

Gudstjänsten blir en högtidlig stund och alla 
som var med kan vittna om att Anna-Maria 
fick ett varmt och fint mottagande inramat 
av körsång, fina välkomsttal av kyrkorådets 
ordförande Göran Göransson,  representanter 
från anställda, ungdomsråd och kyrkvärdar, 
samt av kontraktsprost Anders Knutsson. 
Göteborgs stifts första kvinna som biskop,  
Susanne Rappmann, hade en framträdande 
roll då det var hon som mottog Snöstorps 
första kvinna som kyrkoherde.

Efter gudstjänsten fortsätter tal och lyck-
önskningar under lunchen i församlingsgår-
den. Med bland gästerna finns tre tidigare kyr-
koherdar i Snöstorps församling; Tore Sjöblom 
1955-1984, Krister Nordin 1984-2012 och Lars 
Arvidsson 2012-2017. Stellan Bengtsson, som 
vikarierat som kyrkoherde sedan Lars slutat, 
agerar toastmaster under sittningen och hål-
ler ordning på turordningen för alla som vill 
framföra sina tal till huvudpersonen.
 
Bakgrund 
Anna-Maria växte upp i Bua i norra Halland. 
Det var en ”helt vanlig Svenssonfamilj”, som 
besökte kyrkan vid jul och kanske vid ett 
par andra tillfällen under året. Efter konfir-
mationen valde Anna-Maria att stanna kvar 
som fadder och engagerade sig i barn och 
ungdomsarbetet i kyrkan. Efter att ha läst till 
ekonom på gymnasium blev det ett ”diakonalt 
år” i Karlskoga. Detta var en vanlig form för 
att prova på arbetet inom kyrkan. Man fick en 
praktikantlön, boende och busskort, även om 
vår nya kyrkoherde redan då som 18-åring, 
hellre valde cykeln som transportmedel.  Att 

bli präst var inget självklart val, men växte 
sakta fram under detta år. Det var när hon 
studerade teologi i Uppsala som beslutet 
formades fullt ut. Efter prästvigningen i Växjö 
domkyrka 1995, blev det först en adjunkt-
tjänst i Småland och en komministertjänst i 
Gislaved. För sjutton år sedan började hon sin 
prästtjänst i Martin Luthers församling (nu 
Halmstads församling) och har under dessa 
år träffat otaliga människor i både glädje och 
sorg. Hon har haft Andersberg som ansvars-
område och hon har arbetat mycket med 
ungdomar och konfirmander. Hon känner 
stor tacksamhet över att ha fått ta del av deras 
tankar och funderingar. 

Varför prästyrket? 
Anna-Maria säger att om vi alla skulle vara 
t ex lärare eller snickare skulle inte mycket 
fungera. Men lyssnar man på sin egen inre  
känsla, är chansen stor att man hamnar rätt, 
och det är där vi behövs. Vi alla behövs! 

Framtiden?
Kyrkan är och har genom tiderna varit en 
sammanhållande plats. Anna-Maria tror att 
det kommer att fortsatt vara så. Det är en 
mötesplats och en plats där man finner åter-
hämtning och lugn. Tydlighet och synlighet är 
viktigt för kyrkans överlevnad och fortsatta 
roll i samhället. Vi får tänka på att inte tala 
för mycket ”kyrkiska”, säger Anna-Maria. 
Det ska bli spännande att få arbeta med den 
nya kyrkohandboken som tas i bruk den 20 
maj.  Den ger stora möjligheter att anpassa 
gudstjänsterna för såväl de stora katedralerna 
som de små kapellen, med många männniskor 
eller med få. Senast Svenska kyrkan tog en ny 
kyrkohandbok i bruk var 1986.

Anna-Maria ser fram emot mycket som 
kyrkoherde. Det ska bli spännande att få 
lära känna alla! Hon ser fram emot att träffa 
församlingsborna som bor här och som utgör 
vår församling. När man nämner ordet kyrka, 
är det för många själva byggnaden som man 
ser framför sig. Men för Anna-Maria är det 
framför allt människorna i, som är kyrkan. 
Utan dem finns ingen helhet. De anställda, 

Snabbfakta
Namn Anna-Maria Carlwe
Ålder 50 år
Familj Tre vuxna barn
Fritid Bakar gärna, är gärna 
ute i naturen
Aktuell som Ny kyrkoherde i 
Snöstorps församling
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Det var mycket folk som ville vara med när Snöstorps församling tog emot sin nya kyrkoherde. 

alla gudstjänstbesökare, ideella medarbetare 
och alla som deltar i olika verksamheter och 
grupper, det är dessa som utgör ”kyrkan”. 

Utmaningar och glädjeämnen 
Som kyrkoherde ser hon en utmaning i att 
hitta balans hos de anställda, förtroendevalda, 
församlingsbor och ideella medarbetare. Det 
finns många viljor att lyssna in och samtidigt 
ska resurser fördelas på bästa sätt. –Vi ska 
vara ödmjuka för det som har varit men inte 
vara rädda för att se framåt och tänka nytt 
och annat. När Anna-Maria skrev sin uppsats 
återkom meningen ”Att vara människa är att 
ständigt lära sig nya saker. Att vara kyrka är att 
ständigt lära sig nya saker”. Kommunikation 
är ett viktigt ord. Det gäller att kunna uttrycka 
sig så att alla förstår, blir insatta och känner 
sig delaktiga. På frågan om glädjeämnen i sin 
nya tjänst svarar hon att det kan vara ett samtal 
med någon på kyrkogården eller en gudstjänst 
som blivit fantastiskt bra. Glädjeämnen finner 
man i stort och smått i livet, om man väljer att 
se dem. 

Fritiden (”Fritiden!?”)
Anna-Maria gillar sötsaker. När hon är ledig hittar man henne ofta 
i köket bakandes något gott. Hon tycker om att göra något där man 
direkt ser resultat och tror att det är vanligt bland människor som 
jobbar med själavård. Ett annat sätt att koppla av är att läsa böcker, 
se på tv eller att ge sig ut i naturen, antingen till fots eller på cykel. 
När snön ligger på vintern blir det skidåkning, både på längden 
och tvären och är det någon som vill ha tips inför Vasaloppet så kan 
hon dela med sig av sina erfarenheter. Ja, att Anna-Maria har ett 
stort idrottsintresse märks tydligt. När detta församlingsblad går till 
tryck sitter hon med familjen på en läktare i Köpenhamn och kollar 
Hockey-VM!

Text: Anna-Lena Bengtsson 
Bilder: Stellan Bengtsson och Anna-Lena Bengtsson

Tre tidigare kyrkoherdar i Snöstorp. Här tillsammans med kyrkoherde Anna-Maria,  
biskop Susanne Rappmann och Stellan Bengtsson som vikarierat som kh. 

””Att vara människa är 
att ständigt lära sig nya 
saker. Att vara kyrka är 
att ständigt lära sig nya 
saker”.
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Mötesplatser/konserter m m 
Maj
Må 21 11.45 Andakt, soppluch och sockenråd Vallåskyrkan
Ti 22  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Program med med Eldsberga musik- och sånggrupp
On 23 11.45  Andakt, sopplunch Mariakyrkan
To 24  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 24 10.00 Breareds kyrkl. samtalsgrupp Breareds förs. hem
To 24 11.45 Andakt, vårlunch Breareds förs. hem 
  Anm senast 22 maj till 035-17 97 54
To 24  Brearedsträffen efter vårlunch Breareds förs. hem 
  Systrarna Ingela och Ann sjunger och berättar om   
  sitt liv i ord och ton. 
Lö 26 18.00 Sommarkonsert med kyrkans körer Breareds kyrka 
  Gunilla Andersson, flöjt.
On 30  11.45 Andakt, vårlunch Vallåskyrkan 
  Anm senast 28 maj till 035-17 97 31
On 30  14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  Vi gör en liten utflykt tillsammans.
To 31 11.45 Andakt, sommarbuffé Eldsberga förs. hem 
  Anm. före den 25 maj till, 035-17 97 65
To 31  19.00 Konsert Snöstorps kyrka 
  Kulturskolans stråkorkester

Juni
Ti 5  19.00  Andrum med önskemusik Breareds kyrka
To 7 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Sö 10 17.00  Konsert Förklädd Gud Snöstorps kyrka 
      och 19.30 Cappella Snöstorp,  
  Halmstads Vokalensemble.  
  Körledare Göran Persson.  
  Recitatör Mark Levengood.  
  Nina Ewald, sopran.  
  Pär Nilsén, baryton.  
  Christophe Liabäck, klarinett.  
  Camerata Nordica m fl.  
  Entré 150 kr. Biljetter säljes  
  på exp 035-179700  
  och måste hämtas ut före konserten. 
Ti 12  14.00 Sommarcafé  Eldsberga förs. hem
On 13  9.00 Sommarpromenad Fr Mariakyrkan
On 13 10.30  Sommarcafé Vallåskyrkan
On 13 14.00 Kaffestund m gospel Breareds förs. hem 
  Gospelunderhållning med Stefan Wikrén. 
To 14 12.30 Församlingsutfärd, halvdag  
  Avresa fr Snöstorps  
  förs. gård (med buss)  
  kl 12.30 till Harplinges  
  prisbelönta kyrkogård  
  där vi får en guidad  
  tur. Efter det dricker vi  
  kaffe med något gott  
  på Kvibille gästis. Här  
  finns en ostbod som drivs tillsammans med mejeriet  
  och möjlighet ges till inköp av ostar m m. 
   Åter 16.30. Pris 125 kr. Anm. till 035-17 97 41   
  senast 4 juni. 
To 14 18.00 Musik i sommarkvällen Eldsberga kyrka 
  Sakral Jazz-psalmer i ny skrud. En dynamisk trio   
  som bjuder på melodiösa tolkningar av svenska  
  psalmer, folkton och Bach. Per Thornberg, tenor-  
  saxofon. Magnus Hjorth, piano.  
  Max Thornberg, kontrabas.
Sö 17  18.00 Färger, former och folkliga toner Vallåskyrkan 
  Musikgtj, konsert och vernissage. Charlotte Polson,  
  altsaxofon. Lena Nielsen, akvarell och tusch.  
  Susanne Hyll, målningar. Ulla Werkström, textil,   
  glaskonst och smycken. Vernissage fr kl 17.30. 

Må 18 18.00 Pilgrimsvandring  Samling Mariakyrkan 
  Kvällsvandring ca en timme. Kvällsfika och andakt. 
Ti 19 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Petri sångare från Malmö. Dir Alexander Einarsson. 
On 20  10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 20 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
On 20 19.00 Musik i Sommarkvällen  Mariakyrkan 
  Trio SILVER ”Sånger för själ och hjärta - från vänskap  
  till väckarklockor” Jessica Nylander, sång, gitarr.  
  Jan Agbrant, sång. Stefan Wikrén, sång, piano. 
To 21  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 21 14.00 Midsommarkaffe Snöstorps prästgård
Ti 26 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 26 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Bach i sommarkvällen -3 Stefan Wikrén, orgel.
On 27 9.00 Sommarpromenad Fr Mariakyrkan
On 27 10.30  Sommarcafé Vallåskyrkan 

Juli
Ti  3  19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  Amerikanska folktoner. JP-Trio. Johanna Persson,   
  cello. Simon Mårtensson, gitarr, banjo.  
  Jonnie Holmberg, slagverk, sång. 
On 4 10.30 Sommarcafé  Vallåskyrkan
On 4 14.00  Sommarcafé Mariakyrkan
To 5  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 5 14.00 Våffelcafé Snöstorps prästgård
Lö  7 19.30 Musik i Breared Breareds förs. hem 
  En kväll i folkmusikens tecken. Christina och Lasse   
  Jönson från Bassarås spelar fiol. Kaffeservering.
Sö 8  14.30 Sommarmusik Karlslunds trädgårdscafé 
  Maria kyrkokör. Körledare Jessica Nylander
Ti 10 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 10 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Melodisk kammarmusik med gruppen Posantemum.  
  Stefan Wingefors, piano. Peter Skook, violin.  
  Olof Skoog, saxofon. 
On 11 9.00 Sommarpromenad  fr Mariakyrkan
On 11 10.30  Sommarcafé Vallåskyrkan
On 11 13.00  Sommarkyrkan i Esmareds kapell inleds.  
  Se annonsen på sista sidan
To 12  18.00 Musik i sommarkvällen Tönnersjö kyrka 
  Svenska visklassiker, tolkade i akustisk varm och   
  jazzig tappning. Ellen Pedersen, sång. 
    Martin Carlsson, gitarr. 
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Foto: Johanna Ekholm

Lö 14 19.30 Musik i Breared Breareds kyrka 
  ”Sångerna”. Johanna Lindbergh, sång.  
  Lars Åke Snus Svensson, piano. 
Må 16 14.00 Sommarkyrkan i Snöstorps kyrka inleds 
  Se annonsen på sista sidan.
Ti 17 19.00  Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  The Spirit of New Orleans fr Danmark.  Traditionell   
  jazz, gospel och spirituals. Entré 100kr. Ej förköp. 
On 18 10.30  Sommarcafé Vallåskyrkan
On 18  14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 19 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs.hem
Lö 21  19.30 Musik i Breared Breareds kyrka 
  Andersson Runevad Duo testar gränser och möjlig- 
  heter för vad som är möjligt att få fram i form   
  av ackord, ljudbild och improvisation. Tora Runevad   
  Kjellmer, sång. Daniel Andersson, kontrabas. 
Ti 24 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 24 19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  Musik av Bach. Johan Bridger, marimba.
On 25 9.00 Sommarpromenad   fr Mariakyrkan
On 25  10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
Ti 31 19.00 Sommarmusik Nordiska sånger Snöstorps kyrka 
  Pär Nilsén, baryton. Kerstin Jansson, piano.

Augusti
On 1 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 1 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 2 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 2 14.00 Våffelcafé Snöstorps prästgård
Lö 4 19.30  Musik i Breared Breareds kyrka 
  Halmstad Jazz Quartet. Jenny Gran, Stefan Wikrén,  
  Jan-Olof Larsson och Carl Persson.

Ti 7  14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 7 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Gitarrens mästare. John Mills, England. 
On 8  9.00 Sommarpromenad fr Mariakyrkan
On 8  10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
To 9 18.00 Musik i sommarkvällen  Trönninge kyrka 
  Längs Seine och Themsen. Musik av bl a Fauré,  
  Rutter och Petersson-Berger. Jenny Johansson,   
  piano. Jolanta Konopnicka-Johansson.
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 15  10.30  Sommarcafé Vallåskyrkan
On 15 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 16  9.30  Mötesplats Trönninge Tröninnge förs. hem
To 16 14.00 Våffelcafé Snöstorps prästgård
Ti  21 19.00 Andrum  Breareds kyrka 
  Tema: 45 år i Breared
On 22 14.00  Avslutning sommarkaffe Snöstorps hembygdsgård
To 23 11.45  Andakt, sopplunch  Eldsberga förs. hem
Må 27 11.45 Andakt, sopplunch  Vallåskyrkan
Ti 28 14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Från Taube till Wresvik
On  29 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan

 Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet 

Foto: Andreas Lindgren 

14/6

 Foto: Clara Nylander 

20/6

Foto: Per Johan Altin

10/7

Foto: Jonnie Holmberg

3/7

Foto Kristina Strand Larsson

19/6

Foto: Birgitta Frejdh Foto: Evelina Andersson

14/7

24/7

Foto: Nicklas Raab 

21/7

Foto: Simon Cartwright

Foto: Bjarne H A Petersen
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Foton: Helena Blanco
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Tisdag 22 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 23 maj
Snöstorps kyrka 17.30 AfterWork-gtj
Barnkörerna DoReMi, Delight och ungdoms-
kören Confetti. Picknick i prästgårdsträd-
gården 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 
Per Thornberg, saxofon.
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

Lördag 2 juni 
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 3 juni 1 sö e trefaldighet
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa
Vallåskyrkan 11.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Familjegudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Friluftsgudstjänst
på kyrkbacken
Mariakyrkan 13.00 Sommarfest och 
terminsavslutning16.00 Musikgudstjänst 
Barnkörerna och Maria kyrkokör. Klubbarna 
medverkar. Därefter sommarbuffé och fem-
kamp.

Söndag 10 juni 2 sö e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Breareds kyrka 16.00 Söndagsgudstjänst
Trönninge kyrka 18.00 Gudstjänst

Onsdag 13 juni
Breareds kyrka 18.00 Veckomässa 

Lördag 16 juni
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 17 juni 3 sö e trefaldighet
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst, kon-
sert och vernissage. Se sid 8

Lördag 23 juni Midsommardagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 14.00 Friluftsgudstjänst 
på kyrkbacken 

Söndag 24 juni Johannes döpares dag
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Breareds kyrka 18.00 Sommarens psalmer

Onsdag 27 juni
Tönnersjö kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 1 juli Apostladagen
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Högmässa

Onsdag 4 juli
Eldsberga kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 8 juli 6 sö e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst
Karlslunds trädgårdscafé 14.30 Musik-
gudstjänst. Maria kyrkokör. Körledare  
Jessica Nylander.
Breareds kyrka 16.00 Högmässa
Trönninge kyrka 18.00 Gudstjänst

Onsdag 11 juli 
Vallåskyrkan 18.00 Veckomässa

Söndag 15 juli Kristi förklarings dag
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Eldsberga kyrka 18.00 Gudstjänst

Onsdag 18 juli
Esmareds kapell 18.00 Veckomässa

Söndag 22 juli 8: e sö e trefaldighet
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Onsdag 25 juli
Mariakyrkan 18.00 Veckomässa

Söndag 29 juli 9 sö e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 17.00 Musikgudstjänst.  
Barbro Persson, dragspel

Onsdag 1 augusti
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 5 augusti 10 sö e trefaldighet
Eldsberga kyrka 10.00 Friluftsgudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Lurehus 17.00 Friluftsgudstjänst 
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Onsdag 8 augusti
Trönninge kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 12 augusti 11 sö e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Högmässa
Vallåskyrkan 18.00 Gudstjänst

Onsdag 15 augusti
Mariakyrkan 18.00 Veckomässa

Söndag 19 augusti 12 sö e trefaldighet
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Onsdag 22 augusti
Vallåskyrkan 18.00 Veckomässa

Söndag 26 augusti 13 sö e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

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 ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer för att se tjänstgörande präst. 
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Ljungblomman Kl 14.30 följande datum:  22 maj, andakt.  
5 juni Diakonikaffe. 14 aug Diakonikaffe.

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum: 29 maj, 12 juni,  
26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 aug, 21 aug ...

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

 

  

Välkommen på
FRILUFTSGUDSTJÄNST!

3 JUNI
Tönnersjö kyrka  

14.00 Friluftsgudstjänst utanför kyrkan

23 JUNI
Trönninge kyrka 

14.00 Friluftsgudstjänst utanför kyrkan

8 JULI
Karlslunds trädgårdsservering

14.30 Musikgudstjänst 
Maria kyrkokör, Jessica Nylander

Ligger nära Stadsbondgården. 
Följ skyltarna mot Karlslunds café.

 5 AUGUSTI
Eldsberga kyrka  

10.00 Friluftsgudstjänst utanför kyrkan 

Lurehus, Simlångsdalen 
17.00 Friluftsgudstjänst

Lurehus ligger ca 12 km från Simlångsdalen. 
Kör mot Mahult och sväng vänster mot 

Ryaberg och därefter höger mot Torup, ca 4 km.

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!
Söndagskvällarna börjar kl 18.00 och 
innehåller andakt, musik, fika med hembakat. 
 24 jun  Magnus Aasa/Magnus Aasa
 1 jul  Thomas Andersson/Caroline Thor, Frida Linder
 8 jul  Tommy Kjellman/Eva-Lena och Sara Kjellman
 15 jul  Katarina Bäckelin/Birgitta Eliasson, Pär Öjeklint,  
  Torbjörn Jansson
 22 jul  John och Birgitta Johansson/Ulf Blennerud och  
  Lars Bagler
 29 jul  Michael Franzén/Stefan Wikrén.
 5 aug Jörgen Franzén/Bengt och Berith Ivarsson
 12 aug  Olof Olsson/Nina Widegren, Cecilia Sandgren
 19 aug  Gunnar Blidö
 26 aug  Ib Philblad, Göran Sager/Ulf Blennerud,  
  Åke Gustafsson och Lars Bagler. 
 2 sept (Krigsseglardag) Dan Hagung



Rose-Marie! Vad är på gång?

Rose-Marie Kuchler, diakoniassistent i Snöstorp. Tel: 035-17 97 26   
e-post: rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se  

Våren är här och sommaren ligger framför oss och 
då händer det saker! Vi har livlig aktivitet med både 
församlingsutfärder och olika mötesplatser i som-
martid.
”Terminsaktiviteterna” har avslutningar. I Snöstorp 
har vi skolavslutning i kyrkan, Elida har varit ute 
och seglat med våra konfirmander, soppluncherna 
är på upphällning och våra olika träffar med pro-
grampunkter tar lite uppehåll. 
 Friluftsgudstjänster, vandringar/promenader, 
våffelcaféer och sommarkaffe tar vid. Där har vi 
trevligt tillsammans och dukar utomhus när vädret 
tillåter.  Platser och tider kan man läsa närmare om 
här i församlingsbladet. Om man önskar finns det 
något för både kropp och själ; utomhus såväl som inomhus. 
 Vi har under vårterminen haft en Leva-vidaregrupp här i Snöstorp, och det  
kommer att bjudas in snart igen till nästa omgång. Leva-vidaregrupp är till för 
dem som mist någon närstående; här får man ge sorgen och saknaden plats och 
dela sina erfarenheter med andra i liknande situationer.  Om man av någon anled-
ning skulle vilja delta utan att man fått en inbjudan är man välkommen att höra  
av sig. Vi träffas kvällstid, så att det ska passa de allra flesta.
 Enskilda samtal finns kostnadsfritt för dem som har behov av det. Förtvivlan, 
sorg och ångest tar ju som bekant inte semester, och i församlingen har vi beman-
ning som täcker över den perioden också.
Inom diakonin arbetar även ett antal frivilliga, och det är vi oerhört tacksamma 
för! Loppisen i Vävstugan, Missionskretsen, våra kyrkvärdar och besöksgruppen  
är exempel på sådana krafter. Vill man engagera sig i det arbetet, så ta kontakt 
med någon av oss inom diakonin.
 I besöksgruppen skulle vi bli glada om vi fick flera att besöka. Så ni som bor ute 
i församlingen och känner att ni skulle vilja ta emot besök, eller om ni kanske har 
svårt att komma ut och behöver lite hjälp med det, hör av er! Vi finns här för er!
/Rose-Marie Kuchler

Fo
to

: T
ho

m
as

 Jo
ha

ns
so

n,
 V

in
na

ltF
ot

ot

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 exp. 035-17 97 00. 

Mer info på hemsidan!

Församlingsresa, 31aug - 2 sept 2018 

Nya Slottet Bjärka Säby 

Foto: A-L Bengtsson

Konfirmation 
-ett äventyr!

Kan jag alltid vara mig själv? Vem är jag 
och vem vill jag vara? Vad ska jag bli i 
framtiden? 

Du är inte ensam om att fundera över livet. Kom 
och ta reda på vad kristen tro handlar om och 
vad den betyder just för dig! 

I dagarna har de som är födda 2004 fått en 
inbjudan till konfirmaion 2019, skickad till sig. 
Välkommen med din anmälan senast den 5 juni. 
All info finns även på hemsidan. 

Esmareds kapell  
Kapellet är beläget i vackra omgivningar i östra 
delen av Snöstorps församling, 8 km öster om 
Simlångsdalen, utmed riksväg 25. Under perioden 
11-29 juli kl 13.00-17.00 (onsdag-söndag) kan 
du uppleva det mysiga kapellet och njuta av kaffe 
och våfflor i trädgården (gluten- och laktosfritt 
erbjuds). Ansvarig för sommarkyrkan i Esmared är 
Johanna Andersson (076-1140527).  
Den29 juli avslutas sommarkyrkan i Esmared  
kl 17.00 med musikgtj. Barbro Persson, dragspel. 

Snöstorps kyrka  
Under vecka 29, 16-20 juli håller kyrkan öppet 
kl 14.00–16.00. Lyssna till en kort inspelning om 
kyrkans inventarier och församlingens historia. 
Frivilliga medarbetare bjuder på kaffe. Andakt 
eller program dagligen. Se särskilt program på 
hemsidan www.svenskakyrkan.se/snostorp

Välkommen till 

Sommarkyrkorna!

Foto: Magnus Aronsson/IKON

På senaste Messy Church i Snöstorps prästgård 
var temat Skapelsen. Stefan Sandinge från  
Tropiska rum visade upp ormar och sköldpaddor 
denna kväll i april. 
Det blev en välbesökt och uppskattad tillställning 
som avslutades
med pannkaks- 
kvällsmat. 

Foto: Caroline Bengtsson


