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Årgång 8

Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling

Innehåll bl a: 
Höstterminens verksamheter 

Eldsberga kyrka
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Tid är sannolikt något som 
människor i alla tider har grubblat 
på. Ingen är heller opåverkad av 

tiden. Vi håller tiden eller missar den, 
vi låter tiden gå ifrån oss eller fångar 
ögonblicket. En stor del av vår vardag är 
vi sysselsatta med att tänka på tiden – på 
gott och ont. Men det har inte alltid varit 
så. Det var först i slutet av 1600-talet 
som vi fick minutvisare på klockorna. 
I bibeln finns tanken att tiden har en 
början och ett slut. Men det var nog svårt 
i det gamla samhället att tänka sig tiden 
som en linje, den upplevdes nog mer som 
ett kretslopp som byggde på årstiderna. 
Sommar, höst, vinter och vår, med sina 
olika karaktärer och krav, avlöste ju 
varandra. För oss upplevs det nog oftast 
som tvärtom. Tiden går och går och 
kommer aldrig tillbaka. Ja, kanske är det 
bara på urtavlan som tiden har en jämn 
ström. Visst känns det som om det tar 
längre tid att städa en timme än att ha 
fest i en timme. 

Betraktelsen -Allt har sin tid-

”Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen.” Predikaren 3:1.

Dessa tankar formulerades i skolavslutnings, student och semestertider, då 
lång och efterlängtad ledighet låg framför. Den första dagen på en längre 
ledighet känns ofta oändlig, oavsett om du är barn, tonåring eller vuxen.

Vi också kan ha olika syn på tiden och 
vad vi gör med den.
På den stora vägen körde den rike 
mannen i sin dyra bil. När han såg en 
man ligga under trädet och ta siesta 
stannande han och steg ur bilen. 
- 
Varför ligger du här och latar dig? 
frågade den rike
- 
Jag latar mig inte, jag tar siesta, blev 
svaret.
- 
Du latar dig visst, du borde arbeta och 
tjäna pengar.
- 
Vad skall jag med pengar till?
- 
Men begriper du inte att om du arbetade 
och tjänade pengar så skulle du kunna 
anställa folk som gjorde allt åt dig. Då 
vore du fri att använda tiden precis som 
du ville. Du kunde ligga där och lata dig 
under trädet, till exempel.
- 
Men det gör jag ju redan…?          
(ur Sagan om Lättja)

Sn
ös

to
rp

s f
ör

sa
m

lin
g 

re
se

rv
er

ar
 si

g 
fö

r e
ve

nt
ue

lla
 fe

l o
ch

 ä
nd

rin
ga

r 

 
Kontaktlista Snöstorps församling

Snöstorp 
Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe 035-17 97 02 
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

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  
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65 
Kyrkomusiker Stefan Wikrén 070-412 00 37

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 24 nov 2018. Manusstopp: 14 okt 2018. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbild: Jim Elfström/IKON

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.

Oavsett om vi vill eller inte så är vi 
påverkade av tiden. Redan på bibelns 
första sidor börjar tiden. Och bibeln 
avslutas med att tala om ett mål för 
tiden. Mitt i allt detta finns vi, du och jag 
med våra liv. 

Var rädd om din tid här på jorden. Jesus 
säger i Johannesevangeliet: ”Min tid är 
ännu inte inne, men för er är det alltid 
rätt tid.”

Vår tid är nu och alltid rätt, ta vara på 
den. Idag är första dagen på resten av 
ditt liv. Idag är din hittills sista dag, osv. 
Visdomsord och klyschor som alla talar 
om att vi ska ta vara på den tid vi har. 
Vi är skapade till Guds avbild, skapade 
för att leva här och nu. Ta vara på det.
Livet är det bästa du har. Var rädd om 
det.
Njut av tiden, sensommaren och livet!

/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde
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Höstens verksamheter Barn och ungdom

Öppet kyrkis (start 29/8)
För föräldrar och barn mellan 0-5 år. 
Även äldre syskon är välkomna!
Vi leker, pysslar, fikar, umgås och har 
en sångstund.
Eldsberga församlingshem, måndagar 
kl 9.30-11.30. 
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 9.30-11.30. 
Ledare: Anna Lindgren

Robin Hoodklubben (start 3/9)
För dig som går i F-klass och uppåt.
Detta är en grupp där vi bl a leker, 
pysslar, bakar, grillar, bygger trefot 
och åker på läger.  
Eldsberga församlingshem, måndagar 
kl 14.00-16.30. Vi hämtar på  
Eldsbergaskolans fritids.
Ledare: Maj-Inger Sunesson,  
Pia Olander

Riddarklubben (start 4/9)
För dig som går i F-klass och uppåt 
och som gillar att göra saker med 
händerna och vara i naturen. T ex laga 
mat över öppen eld, surra, snickra, 
göra en fackla m m.   
Trönninge församlingshem  
Tisdagar kl 13.15-16.30. Vi hämtar 
på Trönningeskolans fritids.  
Ledare: Maj-Inger Sunesson,  
Pia Olander

Steps (29/8)
För dig som går i F-klass och uppåt.
Här får du pyssla, spela teater och 
spexa, sjunga och dansa.  
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 13.15-16.30.
Vi hämtar på Trönningeskolans fritids.
Ledare: Maj-Inger Sunesson,  
Pia Olander

Salt (start 30/9)
För elever i årskurs 5 och uppåt. 
Detta är en grupp för dig som är tjej 
och vill träffa nya och gamla kom-
pisar, snacka och göra roliga saker 
tillsammans. Ibland åker vi på läger. 
Trönninge församlingshem, 
torsdagar kl 14.30-16.00
Ledare: Maj-Inger Sunesson

UngdomsGrupp, UG (start 2/9)
Från åk 8 och uppåt.
Hit kan man komma med sina frågor 
och sina tvivel, sitt skratt och mycket 
mer. Vi fikar, sjunger, åker på läger, 
skrattar, ber, diskuterar, leker ...
Trönninge församlingshem, söndagar  
kl 18.00 till ca 20.30 
Ledare: Maj-Inger Sunesson,  
Pia Olander

Kyrkans öppna förskola (start 30/8) 
Öppen verksamhet för förskolebarn 
tillsammans med föräldrar eller far-, 
morföräldrar. Även äldre syskon är 
välkomna!  
Måndagar mellan kl 14.00-16.00 
Torsdagar mellan kl 9.30-11.30.
Ingen föranmälan krävs, kom som du 
är med Ditt/Dina barn! Vi sjunger, 
leker och pysslar. Kostnad 20 kr för 
vuxen, gratis för barn. Jessica Nylan-
der har småbarnsrytmik med oss en 
gång/månad.
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz 

Mirakelklubben (start 4/9) 
För dig som går i tvåan och uppåt.
Tisdagar kl 14.00-16.30 i Maria- 
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på läger m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

Kyrkans fritids (start 29/8)
För dig som går i förskoleklass, ettan 
eller tvåan.
Onsdagar kl 13.00-16.00 i Maria-
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på utflykter m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

Kör-fritids (start 6/9)
För dig som går i årskurs 1-2 och 
sjunger i kören i Mariakyrkan. 
Torsdagar kl 13.00-16.15, (kör kl 
14.30-15.15).  
Vi pysslar, leker m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

Kyrkans öppna förskola (start 29/8) 
Öppen verksamhet för barn i förskole-
ålder med föräldrar. Även äldre syskon 
är välkomna!  
Måndagar kl 9.30-11.30 
Onsdagar kl 9.30-11.30 
Ledare: Ida Landin

Änglarna (start 3/9) 
För barn i årskurs 2-3.  
Måndagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass. 

Stjärnklubben (start 4/9) 
För barn i årskurs F-1 
Tisdagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass 

Himlaväsen (start 29/8) 
För elever i årskurs 4. Här får du pyssla, 
sjunga, fika och umgås. Vi sätter även 
ihop jul- och påskspel som framförs i 
kyrkan.  
Onsdagar 12.45-15.15 
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass

Babyrytmik (start 6/9) 
Torsdagar jämna veckor kl 9.15-10.30 
Ledare: Ida Landin, Ann Möllerström

Kyrkans Ungdom (KU) (start 29/8) 
För ungdomar fr årskurs 7.  
Breareds församlingshem alt. kyrkan.  
Vi fikar, sjunger, åker på läger, skrattar, 
ber, diskuterar, leker ... 
Onsdagar kl 19.00-22.00 
Ledare: Ola Marmvik och Nisse Juelsson

Ungdomsväsen (start 30/8) 
För barn i åk 6 
Torsdagar 14:10-16:30 
Ledare: Ida Landin och Ola Marmvik

All verksamhet i Breared är i församlings-
hemmet. Gemensamt för grupperna är 
mellanmål, pyssel, sång, dans och andakt. 

Välkommen till höstterminens olika verksamheter. På följande sidor 
presenteras de verksamheter som erbjuds dig, dina nära och kära. 

Fotnot: En terminsavgift om 150 kr uttages i skolbarnsverksamheterna. Går man vid två tillfällen blir det 300 kr osv. Mellanmål ingår vid varje tillfälle. 
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Höstens verksamheter Barn och ungdom Höstens verksamheter Körer 

Zumba för tjejer/kvinnor (start 3/9) 
Måndagar 19.00-20.30 träffas vi och 
dansar Zumba. Det kostar 10 kr varje 
gång, inkl frukt/vatten efter passet. 
Ledare: Lena Andersson tel 17 97 34

Öppet kyrkis (start 3/9)
För barn mellan 0-5 år med föräldrar. 
Även äldre syskon är välkomna! 
Måndag och fredag kl 9.30-11.30.
Gemensam frukost, fri lek och pyssel. 
Kostnad 20 kr för vuxen (barn gratis). 
Ledare: Linda Svensson

KLUBBARNA (start onsdag v 35)
Vi arbetar med olika utmaningar, pysslar, 
sjunger och åker på läger. Varje träff 
avslutas med bön och andakt. 
Ledare: Linda Svensson, Lena Andersson 
Måndagsgruppen från åk 3 
måndagar kl 14.00-16.30 
Tisdagsgruppen f-åk 3 
tisdagar kl 14.00-16.30 (Ledare hämtar 
barnen vid cykelstället på Vallåsskolan)
Onsdagsgruppen  åk 1-3 
onsdagar kl 14.00-16.30 (Ledare 
hämtar barnen vid cykelstället på Vallås-
skolan)
Torsdagsgruppen från åk 3  
torsdagar kl 14.00-16.30

Ungdomsgruppen UG fr åk 5
Vi träffas onsdagar 17.00-19.00 i 
barnlokalerna. Kvällsfika, pyssel, andakt 
blandat med massa snack och skratt. 
Ledare: Linda Svensson, Lena Andersson

MAMMAGRUPPEN
För dig som tycker om att pyssla, prata 
med andra vuxna och fika. Vi träffas två 
gånger i månaden onsdagar kl 17.30 
-20.30 i kyrkans konfirmandsal på 
markplan. Varje träff avslutas med en 
kort andakt i kyrkan. Kontakta Ida om 
du vill vara med. Datumen bestämmer vi 
tillsammans. 
Ledare: Ida Landin 17 97 53

Kyrkis (start 30/8)
För barn i åldrarna 3-6 år
Måndagar och torsdagar kl 8.30-
11.00. Vi har en tydlig kristen 
profil och arbetar temainriktat. 
Vi sjunger, har skapande akti-
viteter och mycket utevistelse. 
Varje gång har vi fruktstund. 
Verksamheten är gratis. 
Ledare: Jessica Karlsson och  
Caroline Bengtsson 

Riddarklubben (start 30/8) 
För barn i åk 2-3 
Måndagar och torsdagar 
kl 14.15-16.30
I Riddarklubben kämpar man om  
medaljer; klokhet, styrka, kärlek, 
pricksäkerhet, godhet och mod. 
När man har mottagit dessa sex 
medaljer kommer man att bli 
dubbad till Riddare/Lady.
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

Agenterna (start 29/8)
För barn i åk F - 1
Tisdagar kl 13.10- 15.30
Onsdagar kl 13.10-15.30
Vi möter barnen kl 13.10 vid grinden 
på skolan.
Barnen får lösa olika uppdrag. 
Ledare: Jessica Karlsson och Caroline 
Bengtsson

Kyrkans Unga (start 4/9)
För ungdomar från åk 8 och uppåt.
Tisdagar kl 19.00- 21.30
Ledare: Ola Marmvik

Kyrkans öppna förskola (start 29/8) 
För barn i åldrarna 0-6 år med föräld-
rar. Även äldre syskon är välkomna! 
Vi träffas på onsdagar och fredagar 
mellan kl 9.00-11.00. Varje gång fikar 
vi tillsammans (20 kr/vuxen). 
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson 

P.G (PrästgårdsGänget) 
Denna grupp är vilande under hösten.

Teens (start 29/8) 
Onsdagar 15.30-17.30. För åk 5-6 
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson

Tjejgrupp Från åk 8.  
Jämna veckor, torsdagar 17.00-19.00
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson 
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Caroline Bengtsson 035-17 97 27 
caroline.bengtsson@svenskakyrkan.se

Ida Landin 17 97 54 
ida.landin@svenskakyrkan.se 

Jan Grundström 17 97 43  
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se

Lena Andersson 17 97 34 
lena.ka.andersson@svenskakyrkan.se

Maj-Inger Sunesson 17 97 63 
maj-inger.sunesson@svenskakyrkan.se

Pia Olander 17 97 62 
pia.olander@svenskakyrkan.se

Nils Gunnar Juelsson 17 97 51  
nils.juelsson@svenskakyrkan.se

Ola Marmvik 17 97 33 
ola.marmvik@svenskakyrkan.se

Linda Svensson 17 97 34 
linda.m.svensson@svenskakyrkan.se

Jessica Karlsson 17 97 27 
jessica.a.karlsson@svenskakyrkan.se

Maria Kriz 17 97 44 
maria.kriz@svenskakyrkan.se

Kontakter i barn- och  
ungdomsverksamheten 

Maria Kyrkokör  
Blandad kör. Startar den 23 augusti.  
Övar torsdagar 19.00-21.00.

Corallerna, årskurs 1-2 
Övar torsdagar 14.30-15.15.  
Höstterminen startar torsdagen den  
6 september.

Blessing är för årskurs 3-5. 
Blessing övar torsdagar 15.30-16.15 
med start den 6 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 179742 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

Mariakyrkan

Kyrkokören startar den 30 augusti. 
Övar torsdagar 19.30-21.30. 

Minikören och Himlakören startar 
vecka 36 men tiderna är inte 
fastställda

Kontakt: Ann Möllerström, 179752 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Breared Snöstorp
Ungdomskören Confetti, årskurs 6-9 
Övar tisdagar kl 16.30-17.30 med  
start den 4 september.

DoReMi-kören, årskurs 1-2 
Övar onsdagar kl 14.30-15.15 med 
start den 5 september.

Delight, årskurs 3-5  
Övar onsdagar kl 15.30-16.15 med 
start den 5 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 179742 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

VIVA Ladies 19-35 år 
Övar onsdagar kl 17.45-19.15 med 
start v 36. Fler sångare välkomnas. 

Cappella Snöstorp Blandad kör.  
Övar torsdagar kl 19.00-21.15 med 
start v 35. Vi tar gärna emot fler  
herrar!  
Framför The Armed Man av  
Karl Jenkins 11 nov. 
Kontakt: Göran Persson, 179728 
goran.persson@svenskakyrkan.se 

Foto: Magnus Aronsson/IKON  

Foto: Anna-Lena Bengtsson

Studie- och samtalsgrupper

Studiegrupper i Eldsbergabygden
Tiderna är inte fastställda. Se predikoturer för information. 
Ledare Claes Vetterlein 

Samtalsgrupp Snöstorps prästgård, kl 18.45 
Jämna onsdagar med start 19 september 
Ledare Jonas Kennerö

Bibelstudium Mariakyrkan 
Vårterminens studier kring Uppenbarelseboken fortsätter.  
Efter veckomässorna 11 september, 25 septemer,  
9 oktober, 23 oktober, 6 november, 20 november,  
4 december.

Ledare Allan Svensson

Samtalsgrupp Breareds församlingshem kl 10.00 
Varannan vecka med start den 30 augusti.  
Vi talar om texter ur Tradition och liv, Träsnitt och 
tvärsnitt ur bibeln m fl.

Ledare Carina Fendell

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  

Eldsbergabygden

Eldsberga kyrkokör Vuxenkör  
Övar den 4/9; 18/9; 2/10; 9/10; 16/10; 
20/11; 4/12 och den 11/12 i Eldsberga 
församlingshem kl 19.00.

Kontakt: Ann Möllerström, 179752 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Barnkören Sångfåglarna 
Startdatum ej fastställt. Se information  
på hemsidan. 
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Den existentiella livsfrågan framför andra är idag inte 
(som i fornkyrkan på 1500-talet) skulden och förlå-
telsen, utan hälsan och välbefinnandet till kropp och 

själ. Avslappningen, andningen, kroppshållning och kosten 
står i centrum, inte bara för kroppens, utan också själens 
skull.
 
Bönen och det kontemplativa livet har funnits lika länge 
som kyrkan. Redan kyrkofäderna, de gamla mystikerna 
och före dem eremiterna drog sig tillbaka i tystnad för att 
odla det inre livet. I Snöstorps församling vill vi erbjuda ett 
rum för stillhet och närvaro i tystnad. I prästgården finns 
en fantastisk atmosfär som gjord för själsligt helande. I en 
vacker miljö med utsikt mot den stora trädgården samlas vi 
ca 15 personer varje onsdag jämna veckor, för att meditera 
enligt zen metoden. 

Tekniken är asiatisk men har funnits i Europa sedan med-
eltiden och spred sig med jesuiterna till kloster och idag 
utövas kristen djupmeditation inom många församlingar 
i svenska kyrkan. S:t Davidsgården ovanför Rättvik är ett 
centrum för de präster som liksom undertecknad utbildat 
sig i den tradition som har sina rötter hos Jesuiterna. Det 
särskilda med denna teknik är att den sker i tystnad med 

Meditation i Snöstorps prästgård
 Nej, det pågår inget skumt i prästgårdens andaktsrum! -Bara bön i tystnad.
Ja, gruppen är öppen för alla, du behöver inga förkunskaper.
- Kom som du är onsdagar i jämna veckor kl. 18.00 från den 19 september!

Välkommen! Reformationen 
fortsätter i prästgården med 
kristen djupmeditation.  ”

kärleken som förtecken. Vi övar oss i att finna den balans 
i vår kropp som ger djup vila i vakenhet.  Det finns mycket 
forskning som visar tydligt att centrum i hjärnans vänstra 
pannlob - centrum för lugn, fokus och harmoni – aktiveras.  
Bl a  har nobelpristagaren och  forskaren Elizabeth Black-
burns studier visat på hur kronisk psykologisk stress ökar 
åldrandet på cellnivå och att det man i folkmun kallar 
’mindfullness’ minskar slitaget. Det viktigaste är inte tekni-
ken, utan att vi regelbundet tar oss tid för stillhet och bön. 
Kristen djupmeditation är friskvård på allra enklaste sätt.

 Välkommen till friskvård i prästgård!

/Jonas Kennerö, präst och meditationsledare

Babyrytmiken Breared

Tillsammans med mammor och barn sitter kantor Ann 
Möllerström med gitarren i famnen. Bredvid henne 
sitter Ida Landin som är barnskötare och hon har en 

babylik docka som heter Adam som får vara med när det är 
rytmikstund. Denna dag har det samlats runt tio småttingar 
och snart sjungs sånger så som; Lilla snigel, kom till mig ... 
jag vill krama dig, Gud som haver barnen kär, Rutschkanan, 
Du är så fin m fl. Mammorna gör rörelser och pekar på bar-
nens näsor till sången: Var är näsan?

På en stor oval färgglad matta med zebror, apor och björnar 
på ligger en stor hög med mjuka kuddar i mitten. Där sitter 
allesammans. Eller ja, nästan allesammans, ett par av småt-
tingarna har nämligen krupit iväg och befinner sig under 
bordet. De inskjutna stolarna blir en spännande skog av  
metallben och bordsskivan blir som ett tak på deras ”koja”. 
De verkar tycka att stolarna är perfekt stöd när man ska för-
söka resa sig och det ser roligt ut när de två verkar leka tittut 
över och under stolsdynan.

Tillbaka till ringen på mattan. Ann plockar fram en korg 
med små färgglada äggformade marackas, och börjar 
dela ut dessa till barnen i ringen.  En liten pojke tittar lite 
skeptiskt på ett som han fått i sin hand, men skiner upp när 
han märker att det är något i som låter! Snart har alla barn 
som vill, fått ett marackasägg och kan vara med och kompa 
till sången. Till en annan låt kommer kongastrummorna 
fram och skickas runt så att alla småttningarna får prova att 
trumma lite på den med sina händer. En ville verkligen inte 
alls och började gallskrika istället, men han blev snart glad 
igen när trummorna skickades vidare och han fick krypa iväg 
och se sig lite om i rummet. 

I hallen i Breareds församlingshem står barnvagnar parkerade. Från stora 
salen till höger om hallen hörs prat, joller och skratt. Snart sjungs den första 
sången ”Hej alla!”. Det är småbarnsrytmik på gång!

Efter cirka en halvtimme är rytmikstunden till ända och det 
blir mellanmål i andra delen av huset.  Ida skivar kvickt upp lite 
grönsaker till mackorna och kaffe och te finns nybryggt för den 
som önskar. 

Rytmikstunderna i Breared är en samlingspunkt för de som är 
föräldralediga med sina små. Både barn och vuxna glädjs åt 
detta. Det betyder mycket att få träffa andra och utbyta erfa-
renheter om nattsömn, smakportioner, första-tand-snack och 
annat. Välkommen du med! Babyrytmiken i Breared startar  
den 6 september och fortsätter jämna torsdagar  kl 9.15-10.30.
 

Efter  
meditationen är  

det samtalsgrupp  
kl 18.45.

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson

Musik och lek gynnar barns språkliga och  
motoriska utveckling och hjälper till att bygga en 
god och nära relation mellan barn och förälder. 
Barnrytmik är en sång- och lekstund med dans, bus 
och tittut, där sångerna är anpassade till barnens 
förmåga och utveckling. 

Foto: Magnus Aronsson/IKON  
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Eldsberga kyrka en resa i tiden

Någon gång i slutet av 1100- talet byggdes Eldsberga kyrka. Tänk, det är 
nästan tusen år sedan. En ganska svindlande tanke, faktiskt. 

Där står den, uppe på en rullstens-
ås, högt och vackert belägen. Den 
är inte högst uppe på kullen utan 

på den lite plattare delen. Ca hundra 
meter väster om den tror man att vård-
kasen stod placerad förr i tiden, –elden 
som vid eventuellt fiendeanfall skulle 
varna folk omkring. Kyrkan kan ses 
från långt håll och förr använde sjömän 
den som riktmärke ute till havs. 

Man tror att innan denna stenkyrka 
byggdes, fanns en liten, ganska obetydlig 
träkyrka placerad på samma plats. I 
takt med att kristendomen fick ordent-
ligt fäste blev den för liten och man 
satsade på en bestående stenkyrka, som 
dessutom kunde tjänstgöra som visst 
skydd vid fientliga anfall. 
Men kyrkan var lite mindre än vad den 
är idag. Ursprungligen hade kyrkan 
de vanliga proportionerna för den 
romanska landskyrkan, där längden är 
dubbla bredden, samt med ett längre 
och smalare kor som avslutas med en 
halvrundad absid i öster. Under medel-
tiden förlängdes långhuset västerut med 
ungefär en tredjedel av sin nuvarande 
längd. 
Långhuset hade från början endast två 
små fönster, ett i söder och ett i norr. 
När man gjorde valven på 1400-talet 
kom dessa fönster att döljas helt av de 
nya gotiska korsribbsvalven. Men man 
kan fortfarande se var de fanns om man 
står utanför kyrkan. 1697 hade kyrkan 
tre stora fönster på södra sidan och ett 
mindre på den norra. År 1848 utvidga-
des och förlängdes de och det är dessa 
vi ser idag.  
Valvbågarna från 1400-talet förstärktes 
utseendemässigt vid restaureringen av 
kyrkans interiör 1977, då de målades i 
ett blixtmönster. 

Vapenhuset och ingången till kyrkan 
hittade man förr på långhusets sydsida 
intill västgaveln. Den nuvarande huvud-
ingången kom till 1853 och då revs det 

gamla vapenhuset. På långhusets norra 
sida, mittemot det nu rivna vapenhu-
set, fanns en ingång för kvinnor. Den 
ingången murades igen 1880. Läktaren 
fanns inte från början utan byggdes 
1855 i samband med att kyrkan fick sin 
första orgel.

Från början fanns friliggande klock-
staplar men kyrkan fick, troligtvis under 
första delen av 1600-talet, ett kyrktorn 
av trä. Detta torn stod kvar till början 
av 1890-talet, då det ersattes av det vi 
har idag. Det är byggt av granit med 
yttre putsning och kopparbeklädd spira. 
Tornet är 34 meter högt och när man 
står på marken är man 45 meter över 
havsytan. Det bjuder på en storartad 
utsikt om man har turen att få komma 
upp i tornet och se ut genom luckorna. 
När man grävde grunden för tornet hit-
tades 200 silvermynt i marken. De var 
stora som 25-öringen, för de som minns 
den, och var präglade på en sida med 
svenska och danska symboler. Dessa 
daterades till 1300-tal och kyrkan erhöll 
60 kronor för dem. Idag skulle det mot-
svara omkring 3780 kr. 

Det sägs att kyrkan förr hade ett blytak 
som byttes ut mot spån. Metallen skulle 
forslats med båt från hamnen i Halm-
stad sedan den sålts till utlandet. Men 
vid en stark storm förliste briggen, med 
man och last utanför Hallands väderö. 
Då kyrkan är så högt belägen sas det 
att man kunde se båten sjunka därifrån. 
Att kyrkans tak var av bly och har blivit 
utbytt har emellertid fastställts.

1954 var ett år då det hände mycket. 
Kyrkan fick ett nytt altare. Det är av 
rött handslaget tegel med en skiva av 
grå kalksten. En ny altarring byggdes 
av furu och kläddes med blått ylletyg.  
Trägolvet i absiden och i koret ersattes 
med tegelgolv. Även sakristian byggdes 
detta år och den renoverades år 2000. 

Ja, nästan 1000 år har gått sedan män-
niskorna här i byn började bygga sin 
kyrka i Eldsberga. Den står där, högt 
och vackert belägen och ser nästan 
liksom lite stolt ut. 

Predikstolen är från 1614, tillverkad 
av ek och med de fyra evangelisterna. 
Den har varit övermålad med vit olje-
färg, men frilades 1952 av Erik Sköld 
och konserverades 2005/2006. 

Absiden 
Här finns kyrkans, och Halmstads 
troligtvis äldsta kalkmålning fragmen-
tariskt bevarad. Sannolikt kom den till 
redan på 1200 talet. Målningen visar 
scener ur den yttersta domen. I valvets 
övre del blåser änglar i basuner och 
uppväcker de döda. Jesus är centralt 
placerad med sina armar uppsträckta 
omgiven av redskapen som pinade 
honom. Till höger om honom vandrar 
de saliga in i Jerusalem och man kan se 
Maria som knäböjer. Johannes Döpare 
och de förtappades själar sägs varit 
avbilade på vänster sida, men tyvärr 
har målningen blivit fördärvad genom 
åren. 

Triumfkrucifixet hänger på väggen ovanför triumfbågen. 
Det tros vara från 1500-tal eller senare och det är okänt när 
det kom till kyrkan. Det omnämns på 1950-talet för första 
gången. 

Kyrkklockorna
I tornet hänger två klockor. En 
storklocka omgjuten 1696 och en 
lillklocka gjuten 1950. Den senare 
ersatte då en äldre spräckt klocka 
från 1698, som fortfarande finns att 
beskåda i kyrkans vapenhus. 

”



1110

Sticka & Skicka

För alla i alla åldrar som gillar att sticka eller virka. Utefter egen förmåga 
stickas filtar, koftor, mössor och strumpor till små barn som behöver det i 
andra delar av världen. 

Källa: Den gamla Eldsbergabygden, Erik Andersson  
Eldsberga och Tönnersjö kyrkor, S-E Ekström  
Församlingens vård- och underhållsplan 
Medeltida träskulpturer i Hallands kyrkor. Inga Lindén Nilsson 
Medeltida konstarv i Hallands kyrkor. Inga Lindén Nilsson

Värja och minnestavla 
Vid värjan hänger en epitafium, en minnestavla över 
amiralen Jörgen Daa som sänts ut av Danska kungen 
Kristian IV år 1619 för att möta den svenska kungen 
Gustav II Adolf när de skulle mötas i Halmstad. De 
pausade i Eldsberga prästgård och där dog Jörgen, 
möjligen av pesten. Skeppsbefallningsmannen Jens 
Munk sörjde för att han begravdes med all heder i 
Eldsberga kyrka. 
 Historien kring värjan går isär lite. Enligt sägen 
ska den ha tillhört Jörgen Daa, men värjans modell 
(kommis-karolinermodell) är från 1685. En annan 
berättelse är att den hittades på en kista under kor-
golvet vid en reparation i slutet av 1800-talet, men i 
litteratur från början av samma sekel omnämns att 
värjan redan hängde där. Det är i alla fall konstaterat 
att den är mycket använd. 
 
Dopfunten 
Kyrkans dopfunt är från 1619 och är en stor gryta 
gjuten i malm och står på en gråsvart sockel av 
granit. I funten finns en dopskål av mässing formad 
genom bl a hamring. I skålens botten syns en pas-
sare: Gud tar passaren och beskriver med den en 
cirkel, symboliserande människans liv som har en 
början men inte något slut. De grekiska bokstäverna 
alfa och omega syns på skålens brätte.  

Basunängeln i taket är troligtvis från 1700-talets 
början men vingarna är nya sedan 1955. 

Mariastatyn är gjord av träskulptör Eva Spångberg, 
Hjälmseryd. Den är inköpt av Helfrid och Jakob 
Anderssons gåvomedel i samband med kyrkans åter-
invigning på påskdagen år 2000. 

Under våren startade en ny värman-
de verksamhet. Den är för alla 
som gillar att sticka eller virka 

och som vill skänka det som görs till 
små barn i andra länder. Det är diakoni-
assistent Maria Andersson som tillsam-
mans med biblioteket i Fyllinge dragit 
igång verksamheten. Varannan gång är 
det i Mariakyrkan och varannan gång 
är det på biblioteket man träffas för att 
sticka, virka, fika och umgås. Har man 
inte möjlighet att komma, så kan man 
även lämna in det man har tillverkat. 

I en del fattiga och krigsdrabbade 
länder föder många kvinnor sina 

barn i hemmen, ensamma, långt från 
medicinsk hjälp och med stor risk för 
att mamman eller barnet inte överle-
ver. Rumänien, Kongo, Ukraina och 
Tanzania är några exempel på de ca 
tjugofem länder som får hjälp från Hu-
man Bridge (mänsklig bro) som är den 
stiftelsen som Sticka & Skicka samarbe-
tar med. Kläderna kommer till nytta på 
mer än ett sätt. Human Bridge skickar 
även kuvöser, sängar och rullstolar och 
då används bl a dessa mjuka stickade 
kläder och filtar till att fylla tomrum-
men i containrarna. Samtidigt spar man 
på fraktkostnaderna då man utnyttjar 
utrymmet maximalt.  

Fakta: Human Bridge
Föreningen Human Bridge skapades 2001 
genom att samordna materialbiståndet 
inom två svenska biståndsorganisationer, 
Läkarmissionen och Erikshjälpen. Dessa 
organisationer har sedan 1990 respektive 
1974 aktivt arbetat med att genomföra 
utlandsprojekt som omfattar materialbi-
stånd. I dag är det alltså Human Bridge som 
genomför dessa projekt, ofta i samverkan 
med nämnda organisationer. Human Bridge 
arbetar också med egna projekt. Under 
årens lopp har hundratals sjukhus utrustats 
med sängar, kuvöser, britsar, rullstolar och 
annat sjukvårdsmaterial och flera tusen ton 
kläder har skickats ut.
I december 2012 togs beslut att ombilda 
föreningen Human Bridge till stiftelse. Så 
har nu skett och sedan juni 2013 är Human 
Bridge registrerad som stiftelse. 

Många småttningar runt om i världen 
kommer tack vare denna hjälp att få 
värme som kan rädda deras liv.  Den 
15 september är det Fyllingedagen och 
då kommer det som är gjort ställas ut 
för beskådning innan det sänds iväg via 
stiftelsen. Det blir en liten utställning 
som delas upp till både biblioteket och 
Mariakyrkan. 

Varmt välkommen till denna öppna 
verksamhet. Alla tider hittar du på 
nästa uppslag. Tveka inte att ringa om 
det är något du undrar. 
/Maria Andersson, 035-17 97 41

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson

Foto: Maria Andersson

Smultronställe/besöksmål
Stränderna i Eldsbergabygden måste nämnas för 
den som gillar havet. Bara att stå vid t ex Laxvik 
och blicka ut över vattnet skänker lugn hos många.    
Naturreservatet i Tönnersa med de mäktiga sand-
dynerna måste också nämnas här. 
Även ett rikt fågelliv kan beskådas på t ex  
Trönninge ängar, som man kör förbi på väg österut 
mot Eldsberga. 
Om man åker tvärs över Eldsbergaåsen mellan 
Tönnersa gård och Magnilunds gård syns många 
bronshögar i det öppna landskapet. Det finns även 
en mängd promenadvägar att utforska runt denna 
rullstensås. 
Det finns även små gårdsbutiker och caféer och 
Gullbrannagårdens konferensanläggning känner väl 
många till. 
Klapperstensfältet utanför Påarp som sägs härle-
das till äldre järnåldern, är också en magnifik plats 
att besöka. 

Bild från kyrktornet
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Mötesplatser/konserter m m 
Augusti
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 15  10.30  Sommarcafé Vallåskyrkan
On 15 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 16 14.00 Våffelcafé Snöstorps prästgård
Må 20 18.00 Pilgrimsvandring Fr Trönninge kyrka 
  Medtag egen fika denna gång.
Ti  21 19.00 Andrum  Breareds kyrka 
  Tema: 45 år i Breared
On 22 14.00  Avslutning sommarkaffe Snöstorps hembygdsgård
On 29 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 30 9.30  Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 30 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

September
Lö 1 11-14 Vallåsdagen Vallås nya torg 
  Vi finns på plats och berättar om våra olika  
  verksamheter. 
Må 3 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan 
  Filtar, sockar, mössor m m till små barn. Va med och  
  sticka/virka till behövande. Se sid 11.
Ti 4  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 5 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Naturfotograf Ulrika Arnell
Lö 8 10.00 Familjedag  Snöstorps prästgårdsträdgård 
  Hamburgarförsäljning, hoppborgar, popcorn,  
  chokladhjul, bakluckeloppis (vid intresse ring 035-  
  179727), lekar och annat skoj fram till kl 13.00. 
  Inträde 50 kr/barn, gratis för vuxna och barn under 2 år. 

  
Må 10 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård
  Two Tracks underhåller med  sång och musik från det  
  fantastiska 50-60-70-talet! Elvis, Beatles, Eagles,  
  Cornelis Wreesvijk, Evert Taube m fl. En skön  
  blandning av musik utlovas - Musik är bäst live!  
  Kaffeservering 20 kr
Ti 11  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 11  19.00 Andrum Breareds kyrka
On 12  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Sånger, tankar och kåserier”  tillsammans med
  Allan Svensson och  Maria Andersson.
To 13  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 13 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 15 10.00  Fyllingedagen Mariakyrkan 
  Vi finns på plats och berättar om våra verksamheter. 
  Utställning av Sticka&Skicka-alster.
Må 17 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket i Fyllinge
On 19  18.00 Meditation Snöstorps prästgård
  kl 18.45 Samtalsgrupp 
Må 24 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  ”Till bords med Anna-Maria Carlwe, vår nya kyrkoherde”  
  Likt det populära programmet Go kväll, bjuder 
  Anna-Maria Carlwe in gäster som hon gärna vill veta  
  mer om. Samtalsledare, Margaretha Andersson. 
  Kaffeservering, 20 kr.
Må 24 18.00 Pilgrimsvandring Fr utkikstornet på Galgberget

Ti 25 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Springa för livet” Håkan Jonsson. Pensionerad läkare  
  fr Halmstad som springer maraton till förmån  
  för barn i fattiga länder.
To 27 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 27 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

Oktober
Må 1 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 1 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård
  Lisbeth Pipping. ”Kärlek och stålull” Entré 60 kr.
Ti 2  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 3 14.00 Vallåsträffen  Vallåskyrkan 
  Stellan Bengtsson berättar om Martin Luther
On 3  18.00 Meditation Snöstorps prästgård
  kl 18.45 Samtalsgrupp
Må 8 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Eldsberga musik & sånggrupp. Denna eftermiddag   
  underhålls vi av denna omtyckta kör, som kompas   
  av Lasse Johanssons trio. Varierat musikprogram   
  utlovas! Kaffeservering, 20 kr
Ti 9 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 9 19.00 MåBra-dag Snöstorps församlingsgård 
  Mercy ships. Sjukhusfartyget som kommer med   
  hopp och läkedom. Entré 60kr. 
On 10 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Taube för hela slanten”. Sång och musik med  
  Elisabet Kling, Kenneth Hulander och Raymond   
  Brisenfeldt.
To 11  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Må 15 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket i Fyllinge
On 17  18.00 Meditation Snöstorps prästgård
  kl 18.45 Samtalsgrupp
Må 22 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs gård 
  UllaMi Nyhuus – Mångsysslare och matkreatör. 
  Möt UllaMi som kanske mest är känd från HP:s   
  matspalt. Ett stort mat- och dryckesintresse 
  har gjort att hon nu har satt sina recept på pränt, 
  vi möter nu även författaren och kreatören.   
  Kaffeservering, 20 kr

Må 22  18.00 Pilgrimsvandring Fr Sperlingsholms kyrka
Ti 23  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Edward C Johansson, country och rock ´n roll för   
  alla åldrar.
Ti 23  19.00 Måbra-dag Snöstorps förs. gård 
  Hälsans skafferi. Finjas egen Mat-Tiina, Tiina Hälvä   
  ger tips för både kropp och själ. Entré 60 kr.
To 25  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 25 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

To 25 19.00 Musikalinformation Mariakyrkan 
  Under vårterminen 2019 kommer ett musikal- 
  projekt ”Luthers ungar” att äga rum. Vill du vara   
  med? Kom och få info ikväll.
Må 29 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 30 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 30  19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Musik till tröst
On 31  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan
  Önskepsalmer med Lena Nielsen, Carina Fendell och  
  Maria Andersson
On 31  18.00 Meditation Snöstorps prästgård
  kl 18.45 Samtalsgrupp

November
Må 5 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Ingegerd Sahlström föreläser om Astrid Lindgren.   
  ”En fantastisk saga - om Astrids liv och böcker”.  
  Ingegerd är en känd Halmstadprofil med ett stort   
  litterärt intresse.  Kaffeservering, 20 kr
Ti 6 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 7 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Hurtigrutten” Karlo Pesjak visar bilder och berättar  
  från sin resa med Hurtigrutten.

On 7 19.00 MåBra-dag  Snöstorps  förs. gård 
  Halmstadläkaren Hans Zingmark berättar om sin   
  studie kring patienter som drabbats av hjärtstopp. 
To 8 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 8 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Sö 11 16.00 Konsert  Snöstorps kyrka 
  The Armed Man av Karl Jenkins. Se annonsen sid 16.
Må 12 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket i Fyllinge
On 14  18.00 Meditation Snöstorps prästgård
  kl 18.45 Samtalsgrupp
Må 19 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Musikprogram – Ann och Stefan Möllerström  
  har i många år sjungit visor tillsammans och har ett  
  genuint musikintresse. Denna eftermiddag framför   
  de sina absoluta favoriter. Kaffeservering, 20 kr.
Må 19 18.00 Pilgrimsvandring Fr Kärlekens kyrka
Ti 20 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem
  Om Sydafrika. Ann-Sofie Orrdal berättar.
To 22 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 22 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 24 14.00 Kyrkliga syföreningens julauktion Vallåskyrkan 
  Anna Marmvik underhåller i kyrksalen innan  
  julauktionen. 
Må 26 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 27 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 27 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 28 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Musikunderhållning
On 28  18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet 

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan.   
13 sept, 27 sept, 11 okt,  
25 okt, 8 nov, 22 nov

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag med start 
den 3 sept

Breareds församlingshem kl 11.45 
Startar den 30 aug, därefter varje 
torsdag utom den 11 oktober. 

Mariakyrkan kl 11.45 
5 sept, 19 sept, 26 sept, 3 okt,17 okt, 
24 okt, 31 okt, 14 nov, 21 nov, 28 nov

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
23 aug, 20 sept, 18 okt, 15 nov

Trönninge församlingshem kl 11.45 
6 sept, 4 okt, 1 nov, 29 nov

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

Luncher i gemenskap

Tyck till om det som 
händer i din kyrka!
Socken-/distriktsråd
Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo 
lämna synpunkter och få information om det som 
händer i din kyrka och i din församling.  
Alla är varmt välkomna! 

Breareds församlingshem, efter soppan 6 sept.
Mariakyrkan, efter högmässan 16 sept. Kvällsmacka. 
Vallåskyrkan, efter soppan 17 sept.
Eldsberga församlingshem, efter soppan 20 sept.
Snöstorps församlingsgård, efter lunchen 27 sept.
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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

Måndag 20 augusti 
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Onsdag 22 augusti
Vallåskyrkan 18.00 Veckomässa

Söndag 26 augusti 13 sö e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Musikmedverkan av Trio SILVER. Stefan 
Wikrén, Jessica Nylander,  Jan Agbrant. 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Söndag 2 september 14 sö e tref. 
Vallåskyrkan 9.30 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 4 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Torsdag 6 september
Vallåskyrkan 17.00 AfterWorkgudstjänst

Söndag 9 september 15 sö e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Maria kyrkokör medverkar 
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa

Tisdag 11 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 16 september 16 sö e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Mässa
Mariakyrkan 17.00 Högmässa, distriktsråd

Tisdag 18 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 19 september
Breareds kyrka 17.00 AfterWorkgudstjänst
Mariakyrkan 17.30 After WorkGudstjänst 
Corallerna och Blessing medverkar. Spagetti 
och köttfärssås, 10 kr. Anmälan till maten 
035-179743

Söndag 23 september 17 sö e tref.
Eldsberga kyrka 10.00 Gemensam guds-
tjänst församlingens södra område
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Måndag 24 september
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 25 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstu-
dium. Ungdomskören Confetti medverkar. 

Sönd 30 september Hel Mikaels dag
Mariakyrkan 10.00 Högmässa  
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
DoReMi-kören och Delight medverkar. 
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Tisdag 2 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 7 oktober  19 sö e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst,  
bibelutdelning
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 9 oktober
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa, bibelstu-
dium. Maria kyrkokör medverkar

Lördag 13 oktober 
Snöstorps kyrka 16.00 Beatlesmässa.  
Maria kyrkokör och ungdomskören Confetti. 
Körledare, Jessica Nylander. Kompgrupp 
Stefan Wikrén m fl. 

Söndag 14 oktober Tacksägelsedagen 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Hela kyrkan sjunger! 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst, 
höstbuffé. Anmälan till lunchen senast den 
10/10 till 17 97 54. 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 16 oktober 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Efter 
mässan blir det ”En kväll om förföljda krist-
na” med Robert Södertun från Open Doors.
Servering
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 17 oktober
Mariakyrkan 17.30 AfterWork-gudstjänst 
Barnkörerna Corallerna och Blessing medverkar 
med sång. Spaghetti och köttfärssås efteråt, 
10 kr. Anmälan till maten 035 -179743

Torsdag 18 oktober 
Snöstorps församlingsgård 17.00 After Work-
gudstjänst

Söndag 21 oktober 21 sö e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 14.00 Familjegudstjänst 
DoReMi-kören och Delight medverkar

Tisdag 23 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 28 oktober 22 sö e tref.
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Måndag 29 oktober
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 30 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 3 november Alla helgons dag
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Eldsberga kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Mariakyrkan 18.00 Taizémässa
Maria kyrkokör 

Söndag 4 november Sö e alla helgons dag
Trönninge kyrka 16.00 Musik till tröst
Snöstorps kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 6 november
Vallåskyrkan 17.00 After Workgudstjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Sönd 11 november 24 sö e tref. 17 sö e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa Maria kyrkokör 
medverkar
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 16 Konsert, se sista sidan

Tisdag 13 november
Breareds kyrka 17.00 After Workgudstjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Gudstjänster i kyrkorna 
För fler musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 12-13

Vänligen se hemsidan, kyrkappen ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer för att se tjänstgörande präst. 

Ljungblomman Kl 14.30 följande datum:   
14 aug diakonikaffe.  28 aug, andakt. 11 sept, diakonikaffe.  
25 sept, andakt. 9 okt, diakonikaffe. 23 okt, diakonikaffe. 6 nov, andakt.  
20 nov, diakonikaffe

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum: 21 aug, 4 sep,  
18 sep, 2 okt, 16 okt, 30 okt, 13 nov, 27 nov

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

Onsdag 14 november 
Mariakyrkan 17.30 AfterWorkgudstjänst 
Barnkörerna Corallerna och Blessing. Spagetti 
och köttfärssås, 10 kr. Anmälan till maten 035-
179743

Söndag 18 november Sönd före Domsönd
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa. Ungdomskören 
Confetti medverkar.
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa

Tisdag 20 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 25 november Domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Måndag 26 november
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 27 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Fredagen 2 november 
Kyrkorna är öppna för samtal och en  
värmande kopp kaffe. 
Eldsberga kyrka  kl 13.00 - 18.00
Trönninge kyrka  kl 13.00 - 18.00
Tönnersjö kyrka  kl 13.00 - 17.00 
Snöstorps kyrka  kl 11.00 - 17.00 
Breareds kyrka  kl 10.00 - 17.00

  Allhelgonahelgen
3 november och 4 november 
Se gudstjänstschemat för aktuella 
tider. Vid minnesgudstjänsterna i de 
olika kyrkorna är det ljuständning  
och namnuppläsning för de som  
avlidit sedan förra Allhelgona. 

Välkomna till kyrkor och till kyrkogårdar!

Obs!  
Ny förmiddagstid för  

högmässan i Mariakyrkan:
10.00 fr o m 9/9 



Stellan! Vad är på gång?

Stellan Bengtsson, präst och områdeschef norra området. Tel: 035-17 97 30   
e-post: stellan.bengtsson@svenskakyrkan.se  

Jag ser fram emot hösten och hoppas framför allt 
på många möten med de som kommer till vår verk-
samhet i Vallås och Breared, till våra soppluncher 
och grupper. Men även att jag ska kunna var mer 
närvarande och delaktig. Under det gångna året har 
jag vikarierat som församlingens kyrkoherde och 
har varit mycket i Snöstorp, så det blir lite av att 
komma tillbaka och hem. 
 Kyrkan vill vara som ett hem för oss, en plats att 
finna ro och gemenskap för alla åldrar. På sopp-
lunchsandakterna i Vallås ska vi fortsätta att läsa 
ur Gamla testamentet, i höst kommer det handla 
om kung David och hans liv.

Det kommer att bli ett stort lyft för Vallåskyrkans barnverksamhet i höst då vi 
under sommaren har börjat bygga en ny lekplats. Det har under längre tid varit ett 
stort behov av det, den gamla har varit sedan kyrkan byggdes 1975. Byggandet har 

blivit något försenat  
p g a dräneringspro-
blem men vi räknar 
med att kunna inviga 
den på familjeguds-
tjänsten/AfterWorkgtj 
torsdagen den 6 sep-
tember 17.00 i Vallås-
kyrkan. 

Det kommer att gå ut 
en inbjudan till en Leva 

vidare grupp. Det är jag och vår diakoniassistent Carina Fendell som kommer att 
hålla i den. Gruppen är en plats för att ge sorgen och saknaden en plats och dela 
sina erfarenheter med andra i liknande situation. Får du inte någon inbjudan kan 
du ändå höra av dig om du vill delta. 
 Höstens är husförhörens tid och i Breared har vi kvar den gamla traditionen 
med husförhör.  Det sker i hemmen eller i offentliga lokaler, platser och tider är 
ännu inte bokade. Tanken är inte att det ska vara något avskräckande med svåra 
frågor, utan snarare ett föredrag där man har möjligt att ställa frågor och att det 
avslutas med kaffe och en stund trevlig gemenskap. Jag tänkte att det i höst skulle 
handla om Jesus lärjungar, vilka de var, vad vet vi om dem, legender om dem och 
hur man kan känna igen dem är de avbildas i kyrkor.
Välkomna till en förhoppningsvis fin höst! /Stellan Bengtsson
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80 och 85 årskalas!
Till de som fyller 80 eller 85 år i år och bor 
i Snöstorps församling, skickas i mitten av 
augusti en inbjudan till ett födelsedagskalas. 
Det blir underhållning, gemenskap och 
kakkalas den 20 september i församlings-
gården i Snöstorp.  
Har du inte fått någon inbjudan, kontakta 
församlingsexp på 035-179700.

Konsert i Snöstorps kyrka 
Söndag 11 november kl 16.00  
På hundraårsdagen av första världskrigets slut 
Karl Jenkins THE ARMED MAN
Cappella Snöstorp  
Halmstads Vokalensemble
Solist Ann-Kristin Jones
Orkester. Dirigent Göran Persson
Konsert 60 min. Entré 100 kr

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!
Söndagskvällarna börjar kl 18.00 och 
innehåller andakt, musik, fika med  
hembakat. 
 19 aug  Gunnar Blidö
 26 aug  Ib Philblad, Göran Sager/Ulf  
Blennerud, Åke Gustafsson och Lars Bagler. 
 2 sept (Krigsseglardag) Dan Hagung

Lördagscafé 
6 okt 14.30 Mikael och Susann Franzén 
berättar om att bo och arbeta utomlands. 
Kaffeservering med  
hembakat och lotterier. 

Pilgrimsvandringar/måndagsvandringar

Pilgrimsvandringar i Halmstad är ett samarbete mellan Snöstorps försam-
ling och Halmstads församling. Målsättningen är att arrangera minst en 
vandring varje månad och ge möjlighet att landa hos sig själv och hos Gud. 
Välkommen att följa med! Aktuella datum hittar du på uppslaget 12-13.  

Tips! 19-21 okt: Nationellt pilgrimsmöte i Göteborg. Mer info:  
www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/nationellt-pilgrimsmote-2018

Kontaktpersoner/information
Elisabet Kling, Halmstad tel 035- 282 21 07
Jessica Nylander, Snöstorp tel 035-17 97 42
Jan Svedenfors tel 072-247 47 99


