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Och vem skulle kunna klara av 
detta gigantiska projekt, om inte 
Han, genom vilken skapelsen en 

gång förmedlades, Guds egen älskade 
son, Herren Jesus Kristus.

För vem skall det då bli advent, i hela 
sin fullhet och rikedom? En allvarlig 
fråga. Någon kanske har hängt upp nya 
gardiner och tagit fram de elektriska 
ljusstakarna. Någon har städat hela 
huset och bakat goda lussekatter. Någon 
har köpt nya fina kläder i varma färger. 
För vem skall det bli advent? 
Ja, en sak som är säker är, Advent är 
till för alla. Advent är ämnat för alla. 
Advent vill möta din och min djupaste 
längtan om frid, ro, stillhet, harmoni, 
framtidstro, hopp och mening. Någon 
har sagt: ”Kristus är en pärla, som sökes 
med största framgång, i stilla vatten.” 
Advent med sina härliga ljusa psalmer, 
med sina tända ljus och sitt glada 
budskap, kommer till oss mitt i livets 
strid. 

Betraktelsen -Advent till alla!-

Advent innebär det största glädjebud som denna värld kan få,  
nämligen: Världen går inte mot sin egen undergång, den går mot  
sin återupprättelse. 

Psalm 109 i vår psalmbok har texten 
”Det susar genom livets strid, en fläkt av 
himmelrikets frid.” 
Det som är säkert är, att varje människa 
har sin strid. Du har din strid, och jag 
har min. Det är inte alltid enkelt att vara 
människa. Men lyssna… bli still … ”Det 
susar genom livets strid.”
Någon kommer! Någon är på väg! 
Någon är just nu på väg till dig. Det finns 
någon som inte glömt att du finns till! 
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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  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 20 febr 2019. Manusstopp: 13 jan 2019. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbild: Alex&Martin/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.

En dikt av Mait Hedberg har texten:
Som ett korn av stoft är du
men vilar i Hans hand,
som styr världarna
och uppfyller oändligheten.

Som det ringaste stoftkorn
men mera värd än allt guldet.
Han vårdar sig om dig
med styrkan av all sin omsorg,
Han ser på dig
med kärlek utan gräns,
du är dyrbar i Hans ögon
och Han glömmer inte att du finns.

Ringa som stoft
är du dock en del av Hans verk,
en bit av oändligheten,
och en gång, en gång,
när den sista natten rämnat
i ett bländande ljus,
skall du se och förstå detta ofattbara:
att vara införlivad i Hans meningsfyllda
och eviga sammanhang.

Till sist önskar jag dig en fridfull jul!/
Allan Svensson, präst i Mariakyrkan
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Lördagen den 15 september  
arrangerades Fyllingedagen. 
Personalen och ideella krafter tog 
tillfället i akt att visa upp Maria-
kyrkan och berätta om dess 
verksamheter. 

Det blev en lyckad och välbesökt dag! Det 
var många som kom in i tältet som var 
uppriggat, och även såg sig omkring inne 

i kyrkans lokaler.  Barnen tog sina föräldrar i 
hand och visade dem in i barnlokalerna där de 
går i verksamheter. Hundra goodiebags delades 
ut, med information, penna och godis till förbi-
passerande som även kunde få svar på eventuella 
frågor de bar på. 

Sticka & Skicka är en ganska ny verksamhet som 
du kunde läsa om i förra numret av Mellan him-
mel och jord. Det är en grupp för alla som gillar 
att sticka och virka. Man träffas varannan gång 
på biblioteket och varannan gång i kyrkan. Filtar-
na och kläderna som skapas skickas via stiftelsen 
Human Bridge, vidare till barn som behöver det 
runt om i världen. Även om man inte har möjlig-
het att medverka i gruppen har man ändå möjlig-
het att skänka.* På Fyllingedagen visades alstren 
upp, både på biblioteket och inne i kyrkan. Några 
dagar senare kom Gunnar Lindblom, represen-
tant från stiftelsen Human Bridge för att besöka 
Sticka & Skicka. Han berättade då om stiftelsen 
och om hur kläderna kommer fram till de som 
behöver dem. Han tog sen med sig allt för 
att sända vidare till några av de tjugofem 
länder som  får hjälp av Human Bridge, 
tillsammans med de kläder och filtar som 
stickats på Mötesplats Trönnnige.

Fyllingedagen Skickat till  
behövande

 
66 tröjor och koftor

47 mössor
19 babysockor

33 filtar
8 par raggsockor

Även på Vallås arrangerades 
en Vallåsdag där församlingen 
fanns på plats! 

Det var i samband med dagen då Vallås nya 
torg invigdes den 1 september. Även här fick 
man kontakt med de förbipasserande och fick 
berättat om allt som händer i Snöstorps för-
samling. För den som ville fanns även möjlig-
het att köpa något från bokbordet. 

*Kontakt: Sticka & Skicka:  
Maria Andersson 035-17 97 41
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Ovanpå en skänk i vardagsrummet trängs inramade fotografier. Man lägger snabbt märke till den 
lilla porslinstomten som står främst på hyllan. Det är i mitten av oktober och man tänker att 
Ruth har nog förberett lite eftersom det var just jul vi skulle prata om. Nej, svarar Hayat, -Papa 
Noël, står alltid framme. Mamma ställer aldrig undan just denna tomte. 

Intervjun sker i den svarta skinnsoffan i vardagsrummet i radhuslägenheten i Fyllinge. Dottern Hayat får 
agera tolk under intervjun, då hennes mamma inte lärt sig svenska så bra. Ruth var 63 år när hon kom till 
Sverige för tjugo år sedan och man kan förstå att det är svårare att lära sig ett nytt språk när man är lite 
äldre. Och så började Ruth berätta sin historia om hur julen firades i Irak när de levde där. 

De bodde i byn Bahzani som ligger en mil utanför Nineva som numera heter Mosul. Ruth beskriver 
platsen som en stor vacker olivlund. De bodde i ett stort hus med 20 rum tillsammans med andra familjer i 
släkten. Huset var oisolerat och på vintern kunde det bli ganska kallt och ibland snö. Man fick värme av en 
eldstad samt av speciella oljelampor som spred värme i rummen. I källarplan bodde en mulåsna, kor, får 
och höns som gav ägg och kött. Runt om huset fanns utrymme för djurens utevistelse. Idag är platsen inte 
sig lik, det mesta blev sönderbombat och är nu under återuppbyggnad. 

Julen var en väldigt fin och vacker tid. Alla i byn var glada och hade förberett sig länge innan. Ruth ser glad 
ut när hon minns tillbaka. Fattig som rik, liten som stor, alla var glada, det var riktig glädje, översätter 
Hayat. Man inledde högtiden med en 25 dagars lång fasta, då man bara åt vegetarisk mat. Man slaktade 
en kalv som man saltade in och förvarade i stora keramikurnor, då det varken fanns kylskåp eller frys. 
Köttet blev till olika maträtter dagarna före jul och barnen mellan 6-15 år gick till kyrkan varje dag i två 
månader innan jul för att lära sig lovsånger och repetera de texter som ska läsas i gudstjänsten. De vuxna 
som läser texterna måste kunna både arabiska och syrianska flytande då de läses på bägge språken. 

Alla skulle ha nya kläder och skor på julen. Det var i stället för julklappar, förklarar Hayat. De som inte  
hade råd, fick ta över kläder från andra. Det var inga speciella kläder, man följde modet. Men det var 
viktigt att kläderna var nya för den som bar dem, betonar Hayat och går för att hämta ett av fotografierna 
på skänken för att visa. 

Den 24 december påminner till viss del om svensk allhelgonatid. Man skulle tänka på de döda denna 
dag och för att hedra dem mötte prästen upp familjen på kyrkogården och tillsammans gick de på en 
kyrkogårdsvandring. Prästen hade med sig ett rökelsekar och vid varje släktings grav stannade följet till 
och svingade karet med rökelse samtidigt som man bad för de avlidna. Hayat minns stämningen och den 

En kristen jul i Irak för trettio år sedan

några måsten vid 
irakisk jul

KyrKobesöK

Kletcha, traditionella 
bakverk
julgran

nya Kläder

Inledande fasta

I ett stort hus med 20 rum bodde Ruths familj tillsammans med många andra 
i Alkass-släkten. De många olivträden ramade in byn Bahzani och på julen var 
glädjen stor. 

speciella doften från rökelsen och berättar 
att den kom från en speciell böna som 
man blandat i vaxet. Vandringen tog en 
ganska lång stund och det blev ofta sent 
innan man kom i säng. Hade man förlo-
rat en nära anhörig nyligen, firade man 
inte den första högtiden efter det. 

Den 25 december firas det vi skulle kalla 
julafton. Man inledde julfirandet med 
ett besök i kyrkan redan klockan fyra på 
morgonen. Alla deltog i denna tre timmar 
långa gudstjänst. Barn och vuxna sjöng 
tillsammans och prästen predikade. När 
man kom hem bröts fastan med en mat-
rätt som heter Binbarat. Det var tarmar 
från kalven som man fyllt med ris och 
dess kött och kokt i kikärtssoppa. Barnen 
var sen ute och lekte, det var  stor glädje 
och familjerna besökte varandra och åt 
bakverk. Ibland kunde pappan ge barnen 
en liten peng, men annars förekom inte 
julklappar förutom kläderna.  Ruth 
brukade baka små bakverk som heter 
Kletcha och kan liknas vid små bullar och 
gifflar i miniformat. Hayat går ut i köket 
för att hämta ett kakfat för provsmak-

Ruth Alkass är för många en känd 
gudstjänstbesökare och Fyllinge-
bo. Ibland efter söndagens hög-
mässa i Mariakyrkan bjuder hon 
på hembakt. 

ning av dessa traditionella kakor som är 
ett måste vid högtider i Irak, och som 
hon och hennes systrar hade bakat dagen 
innan intervjun. Hemma i Irak, bakade 
Ruth dessa kakor på tio kilo mjöl! Hon 
berättar skrattande, och visar med sitt 
kroppsspråk, hur Hayat brukade smuggla 
ut ett stort antal nybakta kakor i tröjan 
till sina kompisar. Sen satt de glatt och 
mumsade förnöjt i, vad de trodde, hem-
lighet. Bakverken som liknar minigifflar 
innehåller en röra med valnötter och de 
små minibullarna har en fyllning med 
dadlar och kardemumma. Tilläggas kan 
att de smakar utsökt. 

Efter gudstjänsten på juldagen med fort-
sättning på annandagen gick prästen och 
diakonen runt till alla familjer i byn för 
att önska god jul. Präster hade inte någon 
lön, så dessa två dagar gav de som kunde 
honom en summa när han kom vid dör-
ren. Ända fram till trettondagen fortsatte 
man julfirandet genom att hälsa på hos 
varandra och ge varandra bakverk. Det 
fanns en annan religion (jazidiska) i byn 
där de bodde. De hade sina högtider och 

man delade alltid med sig av sina bakverk 
sinsemellan. Deras specialitet var ett stort 
lerugnsbakat bröd som man åt med varm 
olivolja och socker. 

Från 70-talet hade de alltid en julgran i fa-
miljen, men andra juliga symboler såsom 
adventsljusstakar och stjärnor har de bör-
jat med först efter de kom till Sverige. Un-
der granen hade de och har fortfarande 
en bild på Jesu födelse. Ungefär som vår 
julkrubba, fast på bild istället. Men den 
viktigaste symbolen, oavsett om det är jul 
eller ej, är korset. Det är jätteviktigt med 
att visa att man är kristen. Man har ofta 
Mariabilder hemma, kors runt halsen och 
det är viktigt med bibliska namn. 

Idag firar familjen jul med mer svenska 
traditioner. De har alltid varit noga med 
att anpassa sig samtidigt som man värnar 
om egna traditioner. Kletcha, peppar-
kakor och lussekatter samspelar nu på 
kakfatet. Man delar ut julklappar och 
adventsstjärnor eller ljusstakar lyser i 
fönstren. De besöker flitigt kyrkans guds-
tjänster, om än till olika kyrkor. 

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson

Julen var verkligen 
glädje! Barn, gammal, 
ung -alla var glada! 
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Konfirmander  
2018

Vallås konfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto i väst

Trönninge konfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Maj-Inger Sunesson
Foto: Sportfoto i väst

Breareds konfirmander 
Präst Stellan Bengtsson
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Thomas Johansson,  
Vinnalt Foto

Snöstorps  
sommarkonfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto i väst

Fyllinge konfirmander
Präst Allan Svensson
Pedagog Jan Grundström
Foto: Privat

Snöstorps  
vinterkonfirmander
Präst Jonas Kennerö
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto i väst
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Mässa, högmässa eller gudstjänst?
Varje vecka firar vi gudstjänster i våra kyrkor, på olika tider 
med lite olika utförande. Regelbundet samlas människor 
för gemenskap med Gud och varandra. Sång, bön, bibelläs-
ning och nattvard är viktiga delar av vår verksamhet. Den 
uppmärksamme som läser uppslaget i församlingsbladet om 
våra gudstjänster eller som läser predikoturerna i HP på fre-
dagar upptäcker att det firas många olika sorters gudstjäns-
ter. Vad beror det på och vilka är skillnaderna? Det tänkte 
jag försöka reda ut.

Jesus uppstod på påskdagen, en söndag. Redan den tidiga 
kyrkan samlades på söndagar för att minnas och fira denna 
seger. I den kristna världen är därför söndagen gudtjänstdag. 
Det är glädje och fest, vilket också ska speglas i gudstjäns-
ten. Musiken och sången är viktig för att förstärka detta.

Högmässa, Gudstjänst, Familjemässa eller Veckomässa t ex 
är vanliga namn på våra olika gudstjänster. När ordet mässa 
finns med är det alltid nattvard. Vi delar bröd och vin, Kristi 
kropp och blod. Den finaste gemenskapen där vi går in i en 
tradition som Jesus själv har uppmanat till. En fin och viktig 
minneshögtid där Jesu liv och lära blir konkret för oss. 
Nattvarden är en försmak av mötet med Gud men är redan 
nu ett himmelskt ögonblick.

Alltför många olika namn på våra mässor/gudstjänster leder 
till förvirring. Det finns en strävan att enas under några 
få alternativ. Den nya kyrkohandboken som gäller fr.o.m 
pingstdagen i år drar åt det hållet. Där finns huvudsakligen 
två spår; Högmässa samt Gudstjänst/Mässa. Ibland kan vi 
lägga till ett prefix tex familj-, vecko- eller ljus- för att tydlig-
göra temat eller innehållet i mässan/gudstjänsten.

Högmässa = Den allra högtidligaste formen som har en 
lång tradition och ser likadan ut i stora delar av den kristna 
världen.

mässa = En enklare variant av högmässa, firas på söndagar. 
Familjemässa eller familjegudstjänst = en enklare form där 
barn från församlingens verksamheter medverkar med sång, 
drama m m.

gudstjänst = Här står ordet i centrum. Bibeltexter och 
predikan blir det viktiga tillsammans med psalmsång. Ingen 
nattvard.
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Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe berättar här om vad som  
händer och har hänt i församlingen nyligen. Denna gång 
passar hon även på att förklara skillnaderna i de olika guds-
tjänstformerna. 

Händer/hänt i församlingen

Veckomässa = En möjlighet att på en vardagskväll träffas för 
en stunds gemenskap, också en enklare form.

taizémässa = En mässa som präglas av mycket sång och 
meditation. Taizé är ett kloster i Frankrike som blivit en 
mötesplats för kristna från hela världen. Deras mässor och 
gudstjänster har egen musik, enkla meditativa sånger som 
blivit väldigt omtyckta även här.

På sommaren firar vi ibland friluftsgudstjänster/mässor.  
Med det menas att vi är utomhus.

Ljuskronorna i Snöstorps kyrka
Äntligen är de tillbaka! Ni som besökt Snöstorps kyrka 
under sommaren har kanske märkt att något saknats. Trots 
allt solljus har det känts lite mörkt i kyrkan. Alla ljuskro-
norna har varit på restaurering. Elen har dragits om och de 
har blivit putsade. Lagom till höstmörkret kommer är de nu 
tillbaka. Ett fantastiskt hantverk är gjort. 

Lekplatsen på Vallås
Arbetet med lekplatsen vid Vallåskyrkan är nu klart. En fin 
modern och ändamålsenlig lekplats har vuxit fram under 
sommaren. Här finns möjligheter till många timmars lek i 
sanden, på ruthchkanan och på gungbrädan. Eller varför 
inte ligga på rygg i kompisgungan och titta på när molnen 
ändrar form på himlen.  

Ny orgel
I Tönnersjö kyrka har en ny orgel byggts. Ett hantverk som 
inbjuder till fina musikupplevelser. Invigning är planerad till 
16 december kl 14.00, då organisterna i församlingen Göran 
Persson och Stefan Wikrén, kommer att spela psalmer och 
orgelmusik tillsammans med orgelkontrollant Anders  
Johnsson.  

Askgravlund på Snöstorps kyrkogård
Lagom till första advent hålls en invigningsceremoni kring 
den nya askgravlunden. En fin plats att vila på och besöka. I 
en askgravlund gravsätts urnor. Som anhörig har du, om du 
önskar, möjlighet att vara med vid gravsättningen. En namn-
plakett sätts upp på gemensam anvisad plats, här i form av 
vackra stenpelare. Skötseln görs av vår personal. Det finns 
möjlighet att på anvisad plats sätta ljus eller blommor.  
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Hej alla församlingsbor!

Förväntansfulla åkte vi iväg tidigt i fredags morse 

och nu bor vi på ett riktigt slott. 

Finns det en bit av himlen på jorden så tror vi att det 

är på Bjärka Säby. Gud känns så närvarande här, 

i tidebönerna, i dagens högmässa, i vägledningen, i 

miljön både inne och ute.

Vi har även hunnit med ett guidat besök på byns 

hembygdsgård ”Forngården” och promenader i de 

vackra omgivningarna. 

Närproducerad, god och hemlagad mat intar vi i 

ståndsmässig miljö med vita linnedukar och le-

vande ljus i en härlig gemenskap med gamla och 

nya vänner.

En helt underbar helg!

Många hälsningar från resenärerna

Bjärka-Säby sönd 2/9-18

NYA SLOTTET BJÄRKA - SÄBY 

Vart tog du vägen, Minu?
Många har undrat vart kyrkomusikern Minu i Eldsberga tog vägen. Vi ringde upp 
henne på hennes nuvarande arbetsplats i Kalmar. 
 
Minu: –Men åh, va roligt att höra ifrån er! Jo, efter att ha träffat kärleken på andra 
sidan Sverige, sålde jag min bostadsrätt på Vallås. Flyttlasset, med häst och hund och 
allt, gick i somras och nu har jag förmånen att bo på en gård med stall och hage  
alldeles utanför köksfönstret. 
 Minu fick anställning som kyrkomusiker i Svenska kyrkan i Södermöre pastorat och 
tjänstgör i flera olika kyrkor. Hon har en kyrkokör och är i färd med att starta upp en 
lill-kör och en ungdomskör. 
 –Det var vemodigt att lämna Snöstorp. Jag trivdes väldigt bra, men så är det när man 
träffar någon man vill vara med hela tiden. Jag väljer att se det som att jag flyttade till 
någonting och inte från någonting. Hälsa till alla! säger hon innan vi lägger på. 

Till Snöstorps församling

I måndasskiftet augusti-september var det 
dags för en församlingsresa. Denna 
gången till Slottet Bjärka - Säby 
för att få möjlighet att fördjupa 
den kristna tron, och njuta 
av underbara omgivningar. 
De som var med på resan har 
skickat en hälsning till försam-
lingen. 

MåBra-dagarna
Något till både ande, kropp och själ. Programmet bjöd på gripande berättelser då Lisbeth 
Pipping berättade om sin uppväxt i föredraget Kärlek och Stålull. Vi fick besök av Thomas 
Fransson, Sverigechef för MercyShips som berättade om fartyget som kommer med hopp 
och läkedom till afrikanska länder. Mat och hälsoprofilen Tiina Hälvä gav oss värdefulla 
tips om hur vi kan äta oss till ett friskare liv. MåBra-dagarna avslutades med en välbesökt 
föreläsning av Halmstadläkaren Hans Zingmark.  Under dagarna har en fotoutställning 
av Mats Porsgaard ägt rum i församlingsgården. Vi tror att alla som besökt årets MåBra-
dagar har fått med sig något värdefullt! 

Gravrättsinnehavare sökes
Om det sitter en grön plastskylt på en gravplats söker församlingen kontakt med anhöriga eller närstående, 
då man inte hittat någon gravrättsinnehavare. 

Det kan också vara så att vi saknar 
uppgifter på den som står som inne-
havare och att dessa behöver uppdate-
ras. Får vi inte kontakt med anhöriga 
inom två år betraktas gravplatsen som 
återlämnad till oss. Det kan medföra 
att gravanordningen tas bort och att 
gravplatsen upplåts till ny innehavare. 

Snöstorps församling är huvudman för 
begravningsverksamheten på Breared, 
Tönnersjö, Eldsberga, Trönninge och 
Snöstorps kyrkogårdar och därmed 
skyldig att föra gravbok där det anges 
namn, personnummer och adress på de 
eller dem som gravplatsen upplåtits el-
ler överlåtits till. Före den 1 april 1991 

fanns ingen skyldighet för gravrättsin-
nehavare att anmäla sitt gravrättsin-
nehav till oss som är huvudman för 
begravningsverksamheten men från 
och med 1991 finns alltså denna skyl-
dighet.

Angående gravsäkringsarbetet
CGK, Centrala gravvårdskommittén, 
har ålagt alla församlingar i Sverige att 
göra en inventering och säkerhetstest 
av gravstenar. I Snöstorp projektan-
ställdes Hans Sjöblom. Han, tillsam-
mans med församlingens vaktmästare, 
har nu provtryckt alla gravstenar på 
församlingens fem kyrkogårdar och 
sänt ut information till de som fått sina 
gravvårdar underkända. Nu är projek-
tet färdigställt och Hans Sjöblom har 
gått vidare med liknande uppgifter, nu 
i Halmstads församling. 

Tillbakablickar m m

Foto: Hanna Attåsen
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Mötesplatser/konserter m m 
November
Lö 24 14.00 Kyrkliga syföreningens julauktion Vallåskyrkan 
  Kören Viva Voce sjunger julsånger under ledning av   
  körledare Anna Marmvik, därefter julauktion. 
Må 26 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge
Ti 27 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 27 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 28 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Musikunderhållning av Benkt Åscar
On 28  18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp
On 28 18.00 Bibelstudium Eldsberga förs. hem

December
Lö 1   Möt oss på Hallarna! Hallarna köpcenter
  Kl 10-15 Info om Svenska kyrkans internationella   
  arbete och julinsamlingen. ”Ståkaffe”.  
  10.30 Barnkörerna DoReMi, Delight, Blessing och   
  Corallerna. 11.30 Ungdomskören Confetti.  
  13.00 Maria kyrkokör. 12.00-15.00 Julkortspyssel   
  för barn.
Må 3 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Julstämning med Stefan Wikrén och Cecilia Sandgren.  
  En eftermiddag i julens tecken. Stefan och Cecilia   
  sjunger julens sånger i adventstid och Margaretha   
  Persson bjuder på julstämning.  
  Kaffeservering
Ti 4  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 5 14.00  Mariaträffen  Mariakyrkan  
  ”Det är en ros utsprungen.”  Sånger och psalmer med  
  Stefan Wikrén.
To 6 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 6  10.00  Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 10  Heldag Julutfärd   EFS-gården Åsljunga 
  Se annonsen på sista sidan. 
Må 10 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 10 19.00 Jultoner  Vallåskyrkan 
  Viva Voce och sångare från AM sångstudio,  
  körledare Anna Marmvik. 
On 12 18.00  Barnens Luciakonsert  Snöstorps kyrka 
  Upplev ett traditionellt luciafirande med barn från   
  DoReMi-kören och Delight samt från ungdomskören  
  Confetti. Körledare Jessica Nylander. Venla Hinnemo,  
  piano.
On 12  18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp
To 13  18.00 Luciakonsert Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp och VIVA. Körledare Göran  
  Persson. Entré 50 kr. Barn under 12 år- fri   
  entré. Även kl 20.00. 
To 13  20.00 Luciakonsert Snöstorps kyrka 
  Även kl 18.00 Se ovan. 

Lö 15 17.00 Julkonsert Mariakyrkan 
  Sjung in julen med Mariakyrkans körer.
  Maria kyrkokör, Corallerna och Blessing.
  Körledare Jessica Nylander. Präst Allan Svensson
Ti 18 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Eldsberga musik- och sånggrupp
Ti 18  19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Tema Jul
To 20 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge Förs. hem
Fr 28  14.00 Julkaffe  Snöstorps förs. gård 
  Kom och fika hembakat i gemenskap. 20 kr. 

Januari
On 9 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp
Ti 15 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 17  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 17 10.00 Breareds kyrkliga samtalsgrupp  Breareds förs . hem
Lö 19  Bibelhelg  Mariakyrkan 
  Bibellärare, författare och Israelkännaren Anders   
  Sjöberg gästar.   
  Föredrag kl 10.00, 13.00 och 18.00.  
  Anders medverkar även under söndagens gudstjänst  
  i Mariakyrkan. 
Må 21 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 21  18.00 Pilgrimsvandring Samling Ön, Skedalaskog 
  Medtag egen fika denna gång. 
Ti 22 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 22 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 23 14.00  Vallåsträffen  Vallåskyrkan 
  Fredrik Lagerström, samordnare för Nattcaféet   
  kommer för att berätta om deras verksamhet 
  gällande nattcaféet i Halmstad. Alla pengar från   
  denna träff går till dem.

On 23 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp
To 24  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Sö 27  18.00 Om resan till Auschwitz Vallåskyrkan 
  Ungdomarna som åkte till Krakow och besökte   
  Auschwitz och Birkenau i oktober, berättar om sin resa  
  vid gudstjänsten.

Må 28  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Programmet är ej fastställt. 
Ti 29 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Programmet är ej fastställt.
To 31  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 31 10.00 Breareds kyrkliga samtalsgrupp  Breareds förs. hem

Februari
Må 4 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge
On 6 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Följ med på en resa till utlandskyrkorna på Costa   
  Blanca och i Florida.” Susanne och Michael Franzén   
  visar bilder och berättar.
On 6 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp
Må 11  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Programmet är ej fastställt. 
Må 11 18.00 Pilgrimsvandring Samling Snöstorps förs. gård
Ti 12 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 14 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Må 18 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 19 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 20 14.00  Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Birgitta Artursson, sittgympa och om hälsosam kost. 
On 20 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  kl 18.45 Samtalsgrupp
Må 25 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Programmet är ej fastställt. 
Ti 26 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Programmet är ej fastställt.
Ti 26  19.00 Andrum  Breareds kyrka

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan.   
22 nov, 6 dec, 17 jan, 31 jan,  
14 feb, 28 feb

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag t o m 3/12.  
12 dec Monas Julgröt (och mycket mer) 
Anmälan senast 7/12  till  035-17 97 35/ 
17 97 31. Vårterminen börjar 14 januari.

Breareds församlingshem kl 11.45 
Varje torsdag. 6 dec Julbuffé Anmälan 
denna gång senast 4/12 till 035-17 97 54. 
Vårterminen börjar den 17 januari. 

Mariakyrkan kl 11.45 
28 nov Bans julbuffé Anmälan senast 26/11 
till 035-179746.  16 jan, 23 jan,  
30 jan, 13 feb, 20 feb, 27 feb.

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
13 dec Julbuffé. Anmälan denna gång senast 
7 dec till 035-17 97 65. 10 jan, 7 feb.  
Trönninge församlingshem kl 11.45 
29 nov, 24 jan, 21 feb. 

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!

Mariakyrkan, efter högmässan 25 nov. Kvällsmacka. 
Vallåskyrkan, efter sopplunchen, 26 nov. 
Trönninge förs. hem i samband med soppan, 21 mars

Vid mötet bestäms när nästa sockenråd ska vara.  
Håll utkik i predikoturer och på hemsida.

Rytmik-
stund i kyrkan 

– för barn 0-6 år med familj 

Musik och rytmik är en viktig hörnsten i 
barns utveckling då den hjälper barnet att 
stärka jaguppfattningen, begreppsbildning m m. Det 
finns också möjlighet att tända ljus eller skriva/rita en 
bönelapp om man vill. Efteråt stillar vi hungern med korv 
och bröd, 10 kr.

Mariakyrkan, Fyllinge 
Onsdagen 30 januari kl 17.00
Onsdagen 27 februari kl 17.00
Välkomna till dessa rytmikstunder! 

/Personalen i Mariakyrkan
Ibland blir det  

rytmikstund vid  
”Kyrkans öppna förskola”. 

Se hemsidan under barn och 
ungdom för aktuella  

tider och platser!



1514

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, distriktsråd 
efter gtj. 

Måndag 26 november
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 27 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, 
lovsång
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 2 december 1 sönd i advent
Breareds kyrka 10.00 Högmässa, kyrkokören
Mariakyrkan 10.00 Högmässa, Maria  
kyrkokör
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa. Kyrkokören 
Caroline Persson, trumpet. Louise Persson, 
trombon. 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Cappella 
Snöstorp. Brassensemble. 
Invigning av askgravlunden efter gudstjänsten. 
Snöstorps kyrka 14.00 Familjegudstjänst, 
barnkörerna DoReMi och Delight. 

Tisdag 4 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibel-
studium

Torsdag 6 december
Snöstorps kyrka 17.15 Familjegudstjänst,  
terminsavslutning, barngrupper.
Eldsberga kyrka 18.00 Luciagudstjänst 
Servering i församlingshemmet efter gtj.

Söndag 9 december 2 sönd i advent
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst,  
Barnkörerna medverkar med luciatåg. 
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Luciagudstjänst med 
barnkörerna Corallerna och Blessing samt 
klubbarna. Körledare Jessica Nylander. Ris-
grynsgröt och skinkmacka e gtj. Anmälan till 
035-179743
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Måndag 10 december
Vallåskyrkan 19.00 Luciakonsert med Viva 
Voce. Körledare Anna Marmvik. 

Tisdag 11 december 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, 
lovsång
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 12 december 
Snöstorps kyrka 18.00 Barnens Lucia
Tärnor från barnkörerna DoReMi, Delight  
och ungdomskören Confetti.  
Venla Hinnemo, piano

Söndag 16 december 3 i advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Orgelinvignings-
gudstjänst. Organisterna Göran Persson  
och Stefan Wikrén inviger orgeln.  
Anders Johnsson, orgelkontrollant.
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Julkonsert 
Kyrkans körer. Gunilla Andersson, flöjt. 
Andakt.

Söndag 23 december 4 i advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa

Måndag 24 december Julafton
Mariakyrkan 10.00 Samling vid krubban 
Julia, Clara och Jessica Nylander, sång
Eldsberga kyrka 11.00 Julbön. Kyrkokören
Vallåskyrkan 13.30 Julbön
Esmareds kapell 16.30 Julbön. Stefan  
Möllerström, solosång
Snöstorps kyrka 17.00 Julbön. Julaftons- 
kören. Solist Josefin Persson Björklund
Trönninge kyrka 23.00 Midnattsmässa

Tisdag 25 december Juldagen
Snöstorps kyrka 7.00 Julotta. Julotte- 
sångarna. Ida Johansson, solist.
Breareds kyrka 7.00 Julotta. Kyrkokören
Tönnersjö kyrka 7.00 Julotta. Caroline  
Persson, trumpet. Louise Persson, trombon. 
Stefan Wikren, sång. 
Mariakyrkan 17.00 Högmässa. Maria 
kyrkokör.

Onsdag 26 december Annandag jul
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Söndag 30 december sönd efter jul
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Vallåskyrkan 11.00 Gudstjänst

Måndag 31 december Nyårsafton
Breareds kyrka 16.00 Nyårsbön 
Stefan Möllerström, solosång
Trönninge kyrka 16.00 Nyårsbön
Snöstorps kyrka 16.00 Nyårsbön

Tisdag 1 januari Nyårsdagen
Eldsberga kyrka 16.00 Mässa

Söndag 6 januari Trettondedag jul
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 16.00 Ljusgudstjänst.  
Julsånger med 4xPersson
Trönninge kyrka 16.00 Musikgudstjänst med 
Sångens vänner. Körledare Birgit Nilsson Huss
Breareds kyrka 18.00 Gudstjänst. Kyrkokören

Tisdag 8 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång

Söndag 13 januari 1 e Trett
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Julens psalmer

Tisdag 15 januari 
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa. Maria kyrokör

Söndag 20 januari 2 e Trett
Vallåskyrkan 9.30 Mässa 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Bibelläraren,  
författaren och Israelkännaren Anders  
Sjöberg medverkar. Han medverkar även vid en 
ekumenisk gudstjänst S:t Nikolai k:a kl 18.00.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 22 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 27 januari 3 e Trett
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa
Vallåskyrkan 18.00 Temamässa. Ungdomar 
berättar om resan till Auschwitz.

Måndag 28 januari
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 29 januari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 3 februari Kyndelsmässodagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Maria kyrkokör
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa 
Vallåskyrkan 15.00 Familjegudstjänst 
Breareds kyrka 17.00 Familjegudstjänst 
Barnkör medverkar
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstjänst. Barn-
körerna DoReMi och Delight.

Tisdag 5 februari 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa
Mariakyrkan 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:    
4 dec andakt. 25 dec julotta kl 9.00, Kyrkokören medverkar.  
15 jan diakonikaffe. 29 jan andakt. 12 febr diakonikaffe. 26 febr Andakt. 

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum:  
27 nov, 22 jan, 5 febr, 19 febr.

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

Söndag 10 februari 5 e Trett
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Trönninge kyrka 10.00 Mässa 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst.  
Ungdomskören Confetti medverkar.
Esmareds kapell 14.00 Mässa. Kyrkokören
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 12 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa med extra musik

Söndag 17 februari Septuagesima
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 18.00 Lovsångsgudstjänst

Tisdag 19 februari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 24 februari Sexagesima
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Per Thornberg, saxofon
Eldsberga kyrka 17.00 Taizémässa

Måndag 25 februari
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 26 februari
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa. Maria kyrkokör

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!

Lördagscafé 
8 dec kl 14.30 Staffan Orrdal berättar om 
advent och jultraditioner. Eva-Lena och Sara 
Kjellman sjunger advent- och julsånger.  
Lotterier. Kaffe med hembakat.



Anna! Vad är på gång?

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

Nu är det snart jultider och med första advent så 
börjar Julinsamlingen ”En flicka är född*” med 
Svenska kyrkans internationella arbete. Vi börjar 
insamlingen med att stå på köpcentret Hallarna den 
1 december. Då blir det tid att mötas, få informa-
tion och möjlighet att skänka pengar. Pengarna går 
till olika projekt för att hjälpa och stärka flickor 
över hela världen, så att de ska få möjlighet till ett 
bra liv och rättigheter som människa.

*En flicka är född 
I flera delar av världen anses flickor mindre värda än 
pojkar. Som flicka är det inte självklart att du får
gå i skola, äta dig mätt eller bestämma över din 
egen kropp. Svenska kyrkans internationella arbete 
kämpar för att alla ska få rätt till sina mänskliga rättigheter. Var med du också och 
supporta kampanjen!  Genom att skänka pengar hjälper du flickor över hela världen 
att få mat och rent vatten, rätt till sin kropp, utbildning, rätt till hälsa och sjukvård 
och trygghet och försörjning. Något som vi i västvärlden ser som en självklarhet. 
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Hålltider på Hallarna 1 december
Kl 10-15 Info om Svenska kyrkans internationella arbete och julinsamlingen. 
”Ståkaffe”. 10.30 Barnkörerna DoReMi, Delight, Blessing och Corallerna. 
11.30 Ungdomskören Confetti. 13.00 Maria kyrkokör. 12.00-15.00 Jul-
kortspyssel för barn.

Titta in i kyrkorna via din dator!
På vår hemsida finns nu 
möjlighet till att se sig om-
kring inne i kyrkorummet, 
via google360. Du hittar 
rundturerna under respek-
tive kyrka (Esmareds kapell 
kommer senare).

Korsordet i sommarnumret 2018
Rätt lösning: Sparvar, Hägern, Svalan, Hönan, Örn och Duvor. Grattis till vinnarna!
Eva Bergman, Eldsberga. Ann-Kristin Nilsson, Hult. Ingrid Henriksson, Fyllinge. 
Vinnarna har kontaktats via post. Tack för alla svar vi fått!

Julklappstips!
Besök gärna bokborden i församlingen. Här finns böcker, vykort, 
änglar, nyckelringar m m. Störst utbud finns i Snöstorps församlings- 
gård. Välkommen vardagar mellan klockan 9.00-15.00!

Avfärd kl 9.00 fr Snöstorps församlingsgård
Åter ca kl 16.00
* Kaffe och kaka
* Musikprogram i jultid
*  ”Håll dig på mattan, Agda!”
* Julmat, kaffe på maten
* Andakt
* Glögg och pepparkaka
Pris 250 kr

Välkommen med din anmälan senast den 
29/11 till Anna Lindgren 035-17 97 64  
eller Carina Fendell 035-17 97 31

Julutfärd 
EFS-gården 
Åsljunga den 
10 december

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. Det kan vi inte 
acceptera. Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, utnyttjas eller 
tvingas – bara för att de är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och makt över sitt eget liv.
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Bibelhelg 19-20 januari i Mariakyrkan
Anders Sjöberg, författare, bibellärare och Israelkännare gästar Mariakyrkan. 
Föredrag lördagen 19/1 kl 10.00, 13.00 och 18.00. Anders medverkar även  
under högmässan i Mariakyrkan på söndagen (och vid en ekumenisk gudstjänst i 
S:t Nikolai kyrka i Halmstad). 

EN FLICKA 
ÄR FÖDD

PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och orättvisor. 
Det kan vi inte acceptera. Flickor ska aldrig nekas, 
kränkas, hotas, utnyttjas eller tvingas – bara för att 
de är flickor. Ge en gåva och ta ställning för varje 
människas lika värde och makt över sitt eget liv.

#ENFLICKAÄRFÖDD
900 12 23

SwIshA
DIn gåva tILl

TACK!
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Barnkören Sångfåglarna startar igen!

Den 15 jan kl 15.15 i Eldsbergaskolan
Körledare Anna Marmvik 
0730-21 31 86
E-post: anna.marmvik@sangstudio.se

Foto: Dan Kosmayer


