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SAMHÄLLSINFORMATION- UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

Nr 1 * 2019
28 febr - 31maj

Årgång 9

Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling

Innehåll bl a: 

Taizégudstjänst
Att pilgrimsvandra

Hänt i församlingen

Tema: 
Inre 

balans

Bilden är tagen vid Askarebygget, Simlångsdalen. Ett smultronställe 
och utflyktsmål värt att nämna. Fantastiskt när blåsippan blommar!
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Sedan börjar det kännas i luften 
som en aning; våren är på väg! När 
dripp och dropp hörs från tak och 

ås och porl från smältvatten som rinner, 
då förstår vi att våren är ett definitivt 
faktum! 

De flesta av oss längtar efter våren. Ett 
av skälen – menar jag – till att vi längtar 
efter våren är att den handlar om livet. 
Träd och buskar som varit vissna och 
bruna börjar knoppas och ändra färg. Vi 
riktigt ser hur livet kommer åter. Solen 
stiger högre och högre på himlen och ger 
oss ljuset tillbaka. Ju kallare och mörkare 
det varit, desto mer har vi längtat. 

Årstiderna är en avspegling av livets 
rytm. Hösten är åldrandets tid och 
vintern med kyla och frost står för 
förgänglighet. När då våren anas med 
spirande liv som sedan slår ut i full kraft, 
påminns jag om att livet är här och nu; 
här står jag och här får jag leva! Våren 
står för livets födelse, dess växt och 
mognad.

Betraktelsen -Vår föder liv!-

Nu närmar den sig! Den där tiden de flesta av oss har längtat och 
längtar efter. VÅREN! Redan i slutet av januari börjar jag leta efter 
tecken! Snödroppar som trotsar snön (om det finns någon!),  
vintergäck som kommer strax efter.

Sommaren motsvarar det vuxna livet 
med alla dess aktiviteter som följs av 
sensommar och höst; tiden då livets 
visdom och skörd ges. Så kommer 
senhöst med ibland våldsamma vindar 
och den därpå kalla och hårda vintern 
med kyla och död. Men det stannar inte 
därvid, rytmen är att våren kommer åter 
med porlande dripp och dropp. Livets 
dripp och dropp.

Min hälsning och poäng är att så är 
också vårt av Gud givna liv. Våren är en 
påminnelse om en större och djupare vår; 
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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 
Prästvägen 74, 302 63 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 maj 2019. Manusstopp: 8 april 2019. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen i Askarebygget, Simlångsdalen av Anna-Lena Bengtsson

E-post snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se  Hemsida svenskakyrkan.se/
snostorp Facebook Snöstorps församling Instagram snostorpsforsamling 

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

hoppet om vår andes eviga liv: ”Efter 
vinter kommer vår också i Andens rike” 
(SvPs 198:1). 

Vi har nyligen firat jul och julens 
evangelium, Guds deltagande i vår värld 
och tillvaro genom Jesus. Detta innebär 
att vi får vila i löftet att Gud är med i, 
och genom, livets olika skeenden. Något 
jag påmindes om då jag promenerade 
längs med stranden. Fascinerande hur 
den förändras med årstiderna; om 
sommaren med tjo och tjim och om 
vintern med bister nordvästan. Mina 
tankar fördes till en psalm som talar 
om Guds närvaro i allt, alltid: ”Här [vid 
stranden] får jag vila och Du finns här 
mitt i livets kamp och strid. Här får jag 
vila och Du finns här med Din nåd för 
varje tid” (ur Psalmer i 2000-talet, nr 814).

Så får våren och dess ankomst vara en 
påminnelse om Guds uppfyllelse av sitt 
löfte: en närvarande Gud. Inte minst 
märker vi det i vårtid då livets ankomst 
både känns och skönjs. 

/Claes Vetterlein, präst 

 F
ot

o:
 T

ho
m

as
 Jo

ha
ns

so
n,

Vi
nn

alt
Fo

to



3

Knack knack!

Känner du dig ensam ? Du är inte ensam om det- 
det är många som upplever sig att vara ensamma. 
Det kan vara svårt att komma ut- men tyvärr är 
det som folk brukar säga: att det är ingen som 

kommer och knackar på din dörr.
Men nu gör jag det: Knack, knack!

–Hur har du det? Kom till vår  
gemenskap, du är välkommen som du är.  

Tycker du steget är för stort att ta, 
ring så kan du få hembesök.  

Vi finns för dig -gammal som ung.  
Våga komma! Vi har många olika träffpunkter 

(se kalendern, gudstjänsterna, sopporna mm). 
Vi försöker att det ska finnas något för alla 

åldrar, men förslag är alltid välkomna.

Hoppas att vi ses! 
/Anna Lindgren, diakon 

 ”Du vet väl om
att du är värdefull,

att du är viktig här och nu....”
/Ingemar Olsson                                

Kontakta oss gärna: 
Anna Lindgren Diakon i Eldsberga, Trönninge och Tönnersjö 
Telefon: 035-17 97 64 
E-post: anna.m.lindgren@svenskakyrkan.se 

Carina Fendell Diakoniassistent i Breared och på Vallås 
Telefon: 035- 17 97 31 
E-post: carina.fendell@svenskakyrkan.se 

Maria Andersson Diakoniassistent i Fyllinge och Eldsbergabygden 
Telefon: 035-17 97 41 
E-post: maria.andersson@svenskakyrkan.se

Rose-Marie Kuchler Diakoniassistent i Snöstorp 
Telefon: 035-17 97 26 
E-post: rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas 
det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med 
respekt och i ömsesidig solidaritet, möta människor i utsatta livssituationer.  

En diakon är en person som har 
särskild utbildning och ansvar för 
att leda och utveckla församling-

ens diakonala arbete. Alla i försam-
lingen har ett diakonalt och solidariskt 
ansvar, och diakonens uppgift är att 
inspirera och uppmuntra församlingen 
i de diakonala handlingarna. 

Gemenskap. I Snöstorps församling 
anordnas många aktiviteter för de 
som vill komma ut och träffa folk och 
möta gemenskap. Det finns många 
mötesplatser i församlingshemmen; 
Vallåsträffen, Snöstorpsträffen, Elds-
bergaträffen, Mariaträffen, sopplun-
cher, BaraVara-café, Sticka & Skicka 
för att nämna några. 

Samtalsstöd. I olika situationer i 
livet kan det vara skönt att få tala med 
någon utomstående. Vi kan erbjuda 
samtalsstöd för den som behöver. 

Diakoni -Vi finns här för dig-

Det finns en Leva vidare grupp som 
de som förlorat en anhörig bjuds in 
till. Den som inte fått någon inbjudan 
men ändå vill vara med är välkommen! 
Nästa grupp startar onsdagen den 27 
mars. 

Besök och ekonomiskt stöd. Diako-
nin kan även göra besök på servicebo-
ende, på sjukhus eller i hemmiljön. 
Vid tillfälliga akuta kriser kan ekono-
miskt stöd ges i form av s k matkasse. 

Kontakt. Det kan vara svårt att få 
grepp om alla praktiska saker när man 
inte mår bra.  Diakonin kan hjälpa till 
med att vara ett stöd vid kontakt med 
olika myndigheter. 
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Leva vidaregrupp
Att drabbas av sorg sätter ofta hela tillvaron i gungning. Många 
är tankarna och känslorna och man kan bära på oron: hur ska jag 
orka gå vidare? Leva vidaregruppen är en plats för dig, din sorg 
och dina tankar. 

Onsdagar kl 16.30-18.30. 27 mars, 10 april, 24 april och 8 maj. 
Anmälan senast 18 mars till Anna Lindgren, se nedan. 
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Pilgrimsvandring  -Att tystnad kan säga så mycket!-

Text: Anna-Lena Bengtsson

Kläder efter väder! Och bra skor 
förstås, därefter finns inte många 
anledningar att avstå en pilgrims-

vandring. Takten är måttlig och det är 
alltid den som går långsammast som 
bestämmer tempot. Rundan är upplagd 
av ledarna, så man kan vara säker på 
att man kommer fram ordentligt och att 
det är säkert att gå. 

En måndag i månaden under terminer-
na arrangeras en kvällsvandring någon-
stans i Halmstad. Det är ett samarbete 
mellan församlingarna i Halmstad 
och Snöstorp och tiden är alltid 18.00. 
Alla tider hittar du på uppslaget med 
mötesplatser. 
 Hur går då en kvällvandring till?  
Först blir det en kort presentationsrun-
da. Därefter berättar ledaren om vad en 
pilgrimsvandring är och går igenom lite 
praktiska detaljer. Innan promenaden 
startar ger ledaren vandraren några ord 
att tänka på under själva vandringen. 
Promenaden är i tystnad och i lugn takt 
i ca en och en halv timme. Man går ef-
ter varandra och under årets mörka del 
får några av deltagarna bära lyktor. Det 
brukar vara ca femton personer som 
går, så det är  ganska fint med lyktorna 
som lyser upp längs vägen. Efter vand-
ringen går alla in i ett församlingshem 
eller annan lokal, och ordnar en fika 

tillsammans. Det blir en samtalsrunda 
där deltagarna får möjlighet att dela det 
som de tänkt på under vandringen. Var 
och en får säga sitt men man behöver 
heller inte säga något. Kvällen avslutas 
med en gemensam aftonbön. 

Gänget på bilden är ofta med på mån-
dagsvandringarna och träffades en dag i 
februari för att berätta om hur de ser på 
dessa vandringar ...

Bertil: Man behöver inte tänka på 
vart man går, någon annan har tänkt 
ut rundan i förväg. I stället kan man fo-
kusera på orden som man fått och man 
kan koppla bort alla ljud runt omkring 
sig. Det väcks mycket nyfikenhet och 
ibland kommer människor fram och 
frågar varför vi går på led med lyktor i 
händerna. 

Sven: Jag har promenerat mycket på 
egen hand men ville ge detta en chans. 
Det blir nästan meditativt, orden man 
får att fundera på längs vägen ger kopp-
lingar till sitt eget liv.

Eva: För mig erbjuder vandringar en 
slags fin gemenskap som betyder extra 
mycket för mig då jag nu blivit ensam. 
Jag hade aldrig kommit ut annars. 

Per: Det är nästan lite märkligt. Fast 
det är tyst så känner man sådan gemen-
skap. Det är väldigt kravlöst. Det är 
skönt att dela sina tankar efteråt, om 
man vill. 

Bodil: Även om man går i trafik, så går 
det att koppla bort alla ljud på något 
vis. Vi tvekade först till att pilgrims-
vandra, men vi blev helt sålda när vi 
provat. Alla som kommer har olika 
erfarenheter och bakgrund och det är 
fint att alla hjälps åt med allt. 

Laila: Det är en själslig vila. En trygg-
het runt omkring. På sommaren fylls 
jag av allt vackert och jag känner sådan 
tacksamhet till vår natur. Tystheten är 
skön och vilsam. 

Birgit: Jag uppskattar gemenskapen 
och att träffa andra människor. Alla 
smälter in, allt är så enkelt. Jag älskar 
att få vandra i naturen. Tycker det är 
bra att det är regelbundet och jag ser det 
nu som ett behov. Jag har gått nästan 
varje gång sen starten 2010. 

Glenn: Jag har alltid tyckt om att gå. 
Jag har, som många andra, haft mycket 
i ryggsäcken och promenader har hjälpt 
mig att hitta mig själv. Det är något jag 
behöver. Vad jag tror tycker jag inte är 
så viktigt, men i pilgrimsvandringarna 
finner man god gemenskap och jag ser 
vandringarna som en bonus och som ett 
viktigt komplement i mitt liv.

Ana (ej med på bilden) förstagångs-
vandrare: Fantastiskt! Magiskt! Det 
finns människor som mår bra och 
människor som inte alls mår bra. Då 
kan man vara ett stöd för varandra. Här 
träffas medmänniskor från alla håll och 
får dela lugn, tystnad och gemenskap. 
Det här ska jag göra igen!

Jan, en av ledarna: Pilgrimsvandringar-
na är en kristen vandring men tröskeln 
är låg. De sju nyckelorden som präglar 
en vandring är: enkelhet, långsamhet, 
andlighet, delande, bekymmerslöshet, 
frihet och tystnad. Välkomna!

* Vid vandringen i januari gick man vid Ön i Skedala. Snön klädde granarnas grenar och på marken låg den alldeles orörd och tyst. I stället för att 
gå in efteråt skedde måltid och delande runt den öppna elden ledarna gjort upp i förväg.  

*

Johannes Frandsen/IKON

Mer info om pilgrimsvandring: Jessica Nylander 035-179742
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Pilgrimsvandring  -Att tystnad kan säga så mycket!- Taizémässa  "Lugn, ljus, värme, stillhet och eftertanke"

Ett trettiotal besökare sitter på de 
blåklädda stolarna i Mariakyrkan. 
Klockan är halv sju denna tisdags-

kväll i januari. Präst Allan Svensson 
reser sig upp och hälsar alla välkomna. 
Taizémässan har börjat. 

Taizé är en liten by i Bourgogne i Frank-
rike. I denna by finns sedan 1949 en all-
kyrklig kommunitet, som blivit en vilo-
stad och mötesplats för människor från 
hela världen. Från tidig vår till sen höst 
reser folk från hela världen till Taizé. En 
taizémässa är inspirerad av andaktslivet 
och generellt hålls ingen predikan, istäl-
let byggs mässan upp kring meditativa 
sånger, tystnad och textläsning.

Allan tar oss med på en inre utflykt och 
målar upp hur vi går in i ett tempel med 
olika rum. I de olika rummen märks en tydlig inre närvaro. I det första rummet 
stannar vi upp på avstånd långt bak i rummet och betraktar alla människor som 
redan är där. Det är många som tagit sig hit. Efter en stund går vi sakta fram 
genom rummet och reflekterar över saker som vi många gånger kanske tar för 
givna. Vi tackar för kläderna vi bär, för att vi har ett hem, nära och kära och för 
att vi har mat på bordet. I nästa rum ber vi för rättvisa i världen, för jordens alla 
tillgångar och för fred. Allan berättar vidare om templet som vi vandrar igenom. 
Han målar med sina ord upp vår vandring genom de olika rummen och salarna, 
han färglägger och detaljerar och förmedlar hur känslan är inuti rummen. Vi 
kommer till en plats där inne där vi kan lämna av allt som tynger oss -här får vi 
lov att starta om för att sen gå vidare. Han beskriver all vacker musik där i temp-
let, allt från 1600-talets toner till gospel och lovsång. Ett rum andas bara tystnad 
och vi lyssnar i stället inåt. 

På en taizémässa är det flera stationer/moment att delta i −ingen eller alla, du 
bestämmer själv. Vid väggen i Mariakyrkan finns en liten bönemur. Man skriver 
sina tankar på en lapp, rullar ihop den och stoppar in i någon av murens runda 
håligheter. Vad det står på lappen vet bara du, och Gud. Tills på söndagen har 
lapparna lagts i en korg som en kyrkvärd bär fram under högmässan och prästen 
välsignar dem. Efter mässans slut strimlas lapparna. 
 Vid en annan station finns en korg med stenar. Att välja en sten och hålla den i 
sina händer och tänka in sådant som tynger eller är jobbigt, för att sen lägga den 
ifrån sig, blir en symbolisk handling som kanske kan lätta på tunga ryggsäckar 
som vi går runt och bär på lite till mans. 
 Nattvard, samtal och tända ett ljus för någon i ljusbäraren är andra moment i 
gudstjänsten, men man kan välja att bara sitta still i egna tankar och sjunga med 
till de speciella meditativa sångerna från Taizé, som är korta och enkla och sjungs 
flera gånger i följd. Körmedlemmarna sitter utspritt i kyrksalen och lyfter sången, 
en del sjunger stämmor. Just denna januarikväll fick gudstjänstbesökarna frågan 
om vad de uppskattar med Taizégudstjänst. Här är några av svaren:

Det är en rofylld stund, en inre bön, privat och personlig- 
fast ändå i gemenskap. Musiken, sången, bönen och 
ljusen = spa för själen

Känna lugn och stillhet från samhällets jäkt och känna 
Guds närvaro

Möjligheten att tillbe på mitt sätt. Sångerna och 
stillheten

Fokus på bön och lovsång ger ny kraft i livet i vardagen

En stunds ro i en annars stressig vardag

Den ger en stunds ro och tid för eftertänksamhet, en 
stunds tystnad för egna tankar.

Den skapar inre harmoni och lugn, samtidigt som du 
känner en närvaro och gemenskap.

Närhet, kravlöshet, gemenskap, stillhet, Gud, evighet-
tidslöst, värme

Den är mysig och tar inte så lång tid

Det är som spa, fast för själen. Gud kommer till mig i 
de enkla sångerna och musiken. Jag behöver landa och 
hämta kraft för att orka med min vardag

Rogivande, gemenskap, avkoppling, en stund för 
eftertanke

Lugn, stillhet och ro. De långsamma, vackra sångerna.

Stillheten, närheten. Enkel men ändå djup

Mysig stämning

Stämningsfulla sångröster

Jag gillar att sjunga och lyssna till lärorika berättelser. 
Väldigt bra med kör och körledare.

Man känner lugnet och stilla ron tillsammans med sina 
medmänninskor, värmen i atmosfären med alla ljus och 
de allvarsamma och samtidigt helt underbara texterna 
i sångerna till Guds ära.

”Längst inne i människans väsen finns det en längtan efter en närvaro, en stilla önskan 
om att få uppleva en gemenskap. Låt oss aldrig glömma att en enkel önskan om kontakt 
med Gud redan är början på tron.” -Roger Schutz, grundare till den kristna ekumeniska kommunitén.

Text och bild: Anna-Lena Bengtsson
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I Snöstorps församling tänds varje år mer än 10 000 ljus i 
våra ljusbärare. Det är fascinerande att fundera kring hur 
många böner och tankar som förmedlas på detta fina sätt!

Händer/hänt i församlingen

 

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!

Ljus har, som inget annat, kommit att förmedla hopp. 
För många av oss är det svårt att tänka sig en kyrka utan 
en ljusbärare. Den praktiska handlingen att tända ett 

ljus, be en bön, tänka på någon/något som är viktigt, har 
blivit nästintill omistligt i våra kyrkor. Så har det inte alltid 
varit. Allt startade 1968 – året då allt hände!

Kyrkornas världsråd, en organisation där de flesta av 
världens kyrkor är medlemmar, skulle ha möte i Uppsala. 
Martin Luther King var inbjuden och hade tackat ja till 
att komma som talare. Men blev mördad några månader 
tidigare. En dramatisk tid i världen pågick. Något praktiskt 
att enas kring behövdes, något som de flesta kunde anamma, 
oavsett kyrklig eller politisk inriktning/hemvist. Hur skulle 
detta kunna utformas rent praktiskt?

Martin Lönnebo, som senare blev en mycket uppskattad 
biskop i Linköpings stift, jobbade då som domkyrkokaplan 
i Uppsala domkyrka, där mötet skulle äga rum. Han såg be-
hovet av något som samlade och enade deltagarna. En värdig 
symbol som kunde förena i förbön för världen och freden. 
Ljus ansågs av många som något katolskt och inget som vi 
i en evangelisk- luthersk kyrka skulle använda oss av. Trots 
det bestämde Lönnebo sig för att ett ljusträd skulle kunna 
ena och förena. Med hjälp av konstnären Olof Hellström 
togs Folkförsoningens träd fram till Uppsala domkyrka. En 
ljusbärare utformad som en jordglob, med plats att sätta 
och tända ljus på. Den fick ett viktigt utrymme vid mötets 
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sockenråd ska vara.  

Håll utkik i predikoturer 
och på hemsida.

Vallåskyrkan 4 mars efter sopplunchen
Esmareds kapell 17 mars, efter gudstjänsten som börjar kl 14.00
Trönninge förs. hem i samband med soppan, 21 mars
Snöstorps kyrka 21 mars efter ljusgudstjänsten som börjar 18.00
Mariakyrkan 5 maj efter högmässan som börjar kl 17.00

 

gudstjänster, som ringar på vattnet har ljusbärarna sedan 
spridits inte bara i vårt land utan till flera av de deltagande 
ländernas kyrkor, såväl i Norden som i övriga Europa. Idag 
tänds årligen tusentals ljus runt om i våra kyrkor. I våra 13 
domkyrkor tänds ca 600 000 ljus om året. Martin Lönnebo 
säger i en intervju med anledning av 50-årsjubileet och att 
ljusbärarna fått så stor betydelse för så många: ”När jag 
tänker på det blir jag riktigt lycklig”

Ljusbäraren har blivit en väldigt uppskattad 50-åring!

I Snöstorps kyrka firas ljusgudstjänster regelbundet. Här 
står sång, musik och mycket ljus i centrum. En stunds åter-
hämtning mitt i vardagen. Samma sak gäller de meditationer 
som vi också erbjuder.

Personalförändringar. Vi tackar Britt-Inger Fransson och 
Mikael Josefsson för deras arbete i församlingen. Britt-Inger 
har arbetat på kansliet med allt ifrån fastighetsprojekt till 
Snöstorpsträffen. Mikael har arbetat med vaktmästeri och 
fastighetsskötsel. Tack för ert arbete och engagemang och 
lycka till med era nya arbeten. Så kan vi då också välkomna 
två nya medarbetare. Magnus Olausson Kronholm efterträ-
der Mikael som fastighetsskötare. Anna Kylmä efterträder 
Britt-Inger och kommer arbeta som fastighetssamordnare. 
Välkomna bägge två! 

/Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde

Foto: A-L Bengtsson

Vill du bli kyrkvärd? 
Kontakta Anna-Maria Carlwe för att få reda på mer vad det innebär. 
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Folkförsoningens träd. Konstnär Olof Hellström, tog fram denna ljusbärare 
efter Martin Lönnebos idé. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet

Friskvård i prästgård!
Nej, det pågår inget skumt i prästgårdens andaktsrum! Bara bön i tystnad ... 

Så inleddes artikeln om meditationen från nummer 3 2018 av Mellan himmel och jord. 
Då detta nummer har tema inre balans, vill vi åter igen informera om denna kristna 
zen-meditation som hålls varannan onsdag i Snöstorps prästgård kl 18.00. Aktuella  
dagar hittar du på uppslaget om mötesplatser.  
Artikeln finns på www.svenskakyrkan.se/snostorp

Mer info: Jonas Kennerö, präst 035-17 97 60 
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Mötesplatser/konserter m m 
Februari
Må 25 14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Quizz. Henrik & Alexandra Murdock står för dagens  
  program: Lodrätt och vågrätt - med musik! En   
  underhållande viskonsert som varvas med kluriga   
  frågor som kopplas till musiken. Ett efterfrågat och  
  med applåder utprövat program! 
Ti 26 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Musikprogram med sånger av Evert Taube.  
  Stefan Wikrén.
On 27  19.00  Viskonsert Breareds förs. hem 
  Medverkande: Lars Häggström, Stefan Petzén,   
  Bengt-Göte Bengtsson, Stefan Wikrén, Frida Broo   
  och Ingela Karlsson. Boka biljett, 100 kr via mejl till   
  bengtgote@gmail.com eller tel: 0738 452 378/   
  035-703 08. Kaffe ingår!

To 28  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 28 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem 
  Vi läser och diskuterar kring söndagens texter.

Mars
Må 4  14.00  Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge
Ti 5  19.00 Andrum med önskemusik Breareds kyrka
On 6 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan
  "Halland - Landet innanför hallarna" Naturfotograf   
  Patrik Leonardsson tar oss med på en färd genom   
  Halland med bildernas hjälp. Från de stora vidderna  
  till skogens mystik och de små detaljerna i  insekternas  
  värld.
On 6  18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditiation 30 min. Kl 18.45 Samtalsgrupp
On 6  18.00 Bibelstudium Eldsberga förs. hem 
  Fika och samtal om Niceanska trosbekännelsen
Må 11 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Toni Ottosson-fotografen som grävde i minnet.   
  Toni är en välkänd ”HP fotograf” som med egna  
  ögon, genom kameralinsen, berättar om möten   
  som han upplevt och som han kommer ihåg dem.  
Ti 12  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 12  18.30 "Skicka en bild eller dö" Snöstorps förs. gård 
  Föreläsning av Bella Graflund från Tjejjouren väst,   
  om digitalt våld och om ungas utsatthet på nätet.   
  Anmälan senast 5 mars 035-17 97 00. 
On 13 17.30 Singalonggudstjänst, Disneytema Snöstorps kyrka      

To 14  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 14 10.00  Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 18 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 18 18.00 Pilgrimsvandring Saml vid Vallåskyrkan
Ti 19 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 20  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Solist Anna Marmvik med Stefan Wikrén, komp.

On 20 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditiation 30 min. Kl 18.45 Samtalsgrupp
On 20 18.00  Bibelstudium  Trönninge förs. hem 
  Fika och samtal om Niceanska trosbekännelsen
To 21 19.00 Musikcafé Snöstorps förs. gård 
  Cappella Snöstorp och VIVA. Utdelning av stipendium   
  ur Hilding och Anna-Stinas Minnesfond. Smörgåstårta  
  och kaffe. Anmälan till exp 035-179700 senast 18/3.
Må 25 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Afternoon Tea! Margaretha Persson berättar om denna  
  engelska tradition och Stefan Wikrén bjuder på  piano- 
  spel till kaffe/te, scones och läckra bakverk. Även prost  
  Tore Sjöblom gör ett gästspel, för att berätta om   
  ”Silverkonstverket” i lokalen. 50 kr denna gång. 
Ti  26 14.00    Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Vårsånger med Anna Marmvik. Föredrag/samtal 
   ”Håll dig på mattan Agda”- Ingela Olofsson 
Ti 26 19.00 Andrum. Tema Maria Breareds kyrka
To 28 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 28 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

April
Må 1  14.00  Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge
On 3 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  "Han går aldrig förbi dig." Sånger i hoppets tecken med  
  Jessica Nylander, Allan Svensson, Stefan Wikrén och   
  Jan Agbrant.
On 3 18.00  Meditation Snöstorp prästgård
  Kristen djupmeditiation 30 min. Kl 18.45 Samtalsgrupp
On 3 18.00 Bibelstudium  Eldsberga förs. hem
  Fika och samtal om Niceanska trosbekännelsen
Lö 6 14.00 Missionskretsens påskbasar Snöstorps förs. gård 
  Försäljning av bröd och kakor. Spadlotterier med fina   
  vinster. Kaffeservering och musikunderhållning  
  med Benkt Åscar.          

Sö 7 19.00 Jesus Christ Superstar In Concert  Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp och Viva.  Solister Anton Sjöberg  
  Mikael Klaening, Adam Liifw, Stefan Westerberg och   
  Anna Falkström. Stefan Wikrén, keyboards. Peter   
  Bengtsson, gitarrer.  Fredrik (Gicken) Johansson, elbas.  
  Marcus Olofsson, trummor. Göran Persson, dirigent.  
  Entré 100 kr. Förköp: nortic.se samt på förs. exp  
  035-17 97 00. Överblivna biljetter i kyrkan en timme  
  före konsert. 
Må 8 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Vårens blomsterarrangemang! Favorit i repris – tjejerna  
  från butiken Handplockat på Kungsgatan, återkommer  
  för att ge tips på vårens blomsterarrangemang. Likt   
  förra gången lottar vi ut det som skapats under   
  eftermiddagen. Kaffeservering.
Ti 9 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 9 19.00  Modeuppvisning Breareds förs. hem 
  Breareds arbetskrets arrangerar denna modevisning   
  med kläder från Magnussons dam- och herrkollektion.   
  Anmälan till Ulla Olsson 0702-29 78 33 eller Astrid   
  Svensson 0730-92 06 00. Amälan är bindande.  
  Pris 100 kr inkl måltid, kaffe och kaka. 
To 11 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Må 15  14.00  Sticka & Skicka Mariakyrkan

Singalong-gudstjänst
"EN HELT NY VÄRLD"

Riddarklubbarna, Tjejgruppen och Teens 
tillsammans med barnkörerna DoReMi,  

Delight och ungdomskören Confetti. 

 Inre 
balans

 Inre 
balans

 Inre 
balans

Foto: Stefan Nilsson
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Ti 16 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 16 19.00 Andrum  Breareds kyrka 
  Musik i stilla veckan
On 17 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Sven Johansson visar bilder från Peru. Kaffeservering. 
On 17  18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditiation 30 min. Kl 18.45 Samtalsgrupp
Må 22 13.00 Emmausvandring Start vid S:t Olofs kapell, Tylösand 
  Vandringen går till S:t Nikolai förs. hem, där vi äter   
  soppa kl 17. Avslutas med mässa. Medtag matsäck.   
  Mer info: Jessica Nylander, 035-17 97 42
Ti 23 14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  "Smultron på strån". Carina Fendell och Anna Lindgren. 
  Kaffeservering. 
To 25 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 25  10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 29  14.00  Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge
Ti 30 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem

Maj
Ti 7 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 8 14.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  Eldsberga sång- och musikgrupp. Detta härliga gäng   
  gästar oss med  sång och musik. 
On 8 17.30 Sjung in sommaren Snöstorps förs. gård 
  AW-gtj med barn- och ungdomskör. se sid 10
To 9 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 9 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 13  14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 14 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 14 19.00  Andrum med vårtema Breareds kyrka
On 15  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Sista gången för terminen bjuder Vallåsträffen på rock  
  och country med Edward C Johansson.
Må 20 18.00 Pilgrimsvandring Saml vid Kärlekens kyrka
Ti 21 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Musikprogram av Eldsberga sång- och musikgrupp. 

To 23  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 23  10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
To 23 19.00 Vårkonsert Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp och VIVA
Fr-sö                                          Luthers ungar Mariakyrkan 
  Se annons sista sidan. 
On 29 14.00 Mariaträffen Samling Mariakyrkan 
  En liten utflykt tillsammans. Mer info: Maria Andersson 

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 Inledande 
lunchmusik i kyrkan. Därefter lunchbuffé i 
församlingsgården. 28 feb, 14 mars, 28 mars, 
11 april, 25 april. Vårlunch 9 maj Anmälan 
denna gång till 035-17 97 00 senast tisdag 6/5.

Vallåskyrkan kl 11.45 Varje helgfri 
måndag. Vårlunch 29 maj. Anmälan denna gång 
senast 27/5 kl 14.00 till värdinna 035-17 97 35.

Breareds församlingshem kl 11.45 
Varje helgfri torsdag (ej 11/4 och 18/4) 
Påskbuffé 14 april efter gtj som börjar kl 11.00 
Anmälan denna gång till värdinna 035- 17 97 54, 
senast 10/4. Vårlunch/underhållning av 
sångens vänner 23 maj Anmälan denna gång till 
värdinnan, senast tisdag 20/5.

Mariakyrkan kl 11.45 
27 feb, 13 mars, 20 mars, 27 mars, 
10 april, 17 april, 24 april, 15 maj. 
Vårlunch 22 maj Anmälan denna gång till värdinna 
035-17 97 46 senast 20/5

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
7 mars, 4 april, 2 maj

Trönninge församlingshem kl 11.45 
21 feb, 21 mars, 18 april, 16 maj

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

Luncher i gemenskap

Rytmikstunder
– för barn 0-6 år med familj

Ons  27 feb 17.00 Mariakyrkan, korv och bröd efteråt
Tors   7 mars 9.15-10.30 Breareds församlingshem, fika efteråt
Mån  11 mars 15.00 Mariakyrkan, Kyrkans öppna förskola 14.00-16.00
Ons 20 mars 10.30 Trönninge förs. hem, Kyrkans öppna förskola 9.30-11.30
Tors 21 mars 9.15-10.30 Breareds församlingshem, fika efteråt
Ons  27 mars 17.00 Mariakyrkan, korv och bröd efteråt
Tors 4 april 9.15-10.30 Breareds församlingshem, fika efteråt
Tors 11 april 10.30 Mariakyrkan, Kyrkans öppna förskola 9.30-11.30
Tors 18 april 9.15-10.30 Breareds församlingshem, fika efteråt
Ons  24 april 17.00 Mariakyrkan, korv och bröd efteråt
Tors 2 maj 9.15-10.30 Breareds församlingshem, fika efteråt
Tors  16 maj 9.15-10.30 Breareds församlingshem, fika efteråt

Musik är något vi kan dela 
oavsett ålder och språk. 
Tillsammans kommer du och 
ditt barn närmare varandra 
genom att dela glädjen och  
upplevelsen i musiken.

Foto Jan-Eric Bengtsson
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Söndag 24 februari Sexagesima
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa. VIVA
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Per Thornberg, saxofon. Kyrkkaffe innan gtj.
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Måndag 25 februari
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 26 februari
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa. Maria  
kyrkokör. Bibelstudium

Söndag 3 mars Fastlagssöndagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Cappella Snöstorp
Breareds kyrka 11.00 Mässa. Kyrkokören
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst

Tisdag 5 mars
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 6 mars 
Mariakyrkan 17.30 AfterWork-gudstjänst 
Barnkörerna Corallerna och Blessing. 
Breareds kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

Torsdag 7 mars
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgtj, lovsång

Söndag 10 mars 1 sönd i fastan
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst.  
Ungdomskören Confetti.
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 12 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Bibelstudium

Onsdag 13 mars
Trönninge församlingshem 
17.00 Messy church. Måltid, gudstjänst  
och skapande aktivitet kring dagens tema. 
Snöstorps kyrka 17.30 Singalong-gudstjänst 
m Disneytema. Johan Sunesson, gitarr. Andreas 
Lundgren, bas. Axel Croné, trummor. Se sid 8. 
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 17 mars Andra söndagen i fastan
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst.  
Johanna Persson, cello. 
Esmareds kapell 14.00 Gudstj. Sockenråd

Tisdag 19 mars
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 21 mars
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst,  
lovsång. Sockenråd.

Söndag 24 mars  J Marie beb. dag
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Maria  
kyrkokör. 
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 10.00 Musikgudstj. Maria-
sånger med VIVA
Breareds kyrka 16.00 Musikgudstjänst
Kyrkokören. Anna Abrahamsson, solosång 
Gunilla Andersson, flöjt. Kaffe och våfflor  
serveras i ekonomibyggnaden från 15.00.

Måndag 25 mars
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 26 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa.  
Bibelstudium

Onsdag 27 mars
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 31 mars Midfastosöndagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 11.00 Mässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst. 
Stefan Möllerström, solosång. 
Vallåskyrkan 16.00 Musikgtj. Sångens vänner 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 2 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Onsdag 3 april
Snöstorps kyrka  
17.00 Messy church.  
Måltid, gudstjänst och skapande  
aktivitet kring dagens tema. 

Torsdag 4 april
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstj, lovsång

Söndag 7 april  5 sö i fastan
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Mariakyrkan 17.00 Musikgudstjänst
Manskör från Ängelholm
Snöstorps kyrka19.00 Konsert. Se sid 8.

Tisdag 9 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Bibelstudium

Onsdag 10 april
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 14 april Palmsöndagen
Trönninge kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa.  
Ungdomskören Confetti. 
Breareds kyrka 11.00 Familjegtj. Barnkören. 
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Familjegudstjänst. Barn- 
körerna Corallerna och Blessing. 

Tisdag 16 april
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Torsdag 18 april Skärtorsdag
Vallåskyrkan 17.00 Mässa 
Snöstorps kyrka 18.00 Mässa 
Mariakyrkan 18.30 Mässa. Maria kyrkokör
Eldsberga kyrka 18.30 Mässa
Breareds kyrka 19.00 Mässa. Kyrkokören

Fredag 19 april Långfredag
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Vokal- 
kvartett medverkar. 
Breareds kyrka 11.00 Gudstj. Karin Malm, fiol.
Mariakyrkan 14.00 Gudstjänst

Söndag 21 april Påskdagen 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Maria kyrkokör
Tönnersjö kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Cappella 
Snöstorp. Trumpet. 
Breareds kyrka 11.00 Mässa. Kyrkokören

Måndag 22 april Annandag påsk
Snöstorps kyrka 11.00 Familjemässa. Barn-
köerna DoReMi och Delight. 
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst. Kyrkkaffe.
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 23 april 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Bibelstudium

Onsdag 24 april
Breareds kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 28 april 2:a sö i påsktiden
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 11.00 Lovsångsmässa. Stefan  
Möllerström, solosång. Kyrklunch med quizz. 
Trönninge kyrka 18.00 Musikgudstjänst "Elvis" 
Minneskvintetten. I samarbete med Eldsberga-
bygdens hembygdsförening.

Måndag 29 april 
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 30 april 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 5 maj 3:e sö i påsktiden
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa. Distriktsråd

Tisdag 7 maj 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Bibelstudium

Onsdag 8 maj
Snöstorps församlingsgård 17.30 After-
Workgtj. "Sjung in sommaren" Barnkörerna 
DoReMi och Delight tillsammans med ungdoms-
kören Confetti. 

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:    
26 febr, andakt. 12 mars, diakonikaffe. 26 mars, andakt. 9 april, diakonikaffe. 
23 april, andakt. 7 maj, diakonikaffe. 21 maj, andakt. 

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum:  
5 mars, 19 mars, 2 april, 16 april, 30 april, 14 maj, 28 maj

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

Gudstjänster/andakter på äldreboenden 

TAXI

Lördag 11 maj 
Snöstorps kyrka 10.00 Konfirmation  
(Söndagsgruppen, Trönninge)
Snöstorps kyrka 13.00 Konfirmation  
(Måndagsgruppen, Trönninge) 

Söndag 12 maj  4:e sö i påsktiden
Lyckebo, Simlångsdalen 10.00 Friluftsgtj vid 
Lyckebodagen. Kyrkokören. Soppa i församlings-
hemmet mellan kl 11.30-13.00
Trönninge kyrka 10.00 Mässa.  
Konfirmandernas nattvard
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 14 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 18 maj
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmationsmässa,  
konfirmation och nattvard.

Söndag 19 maj 5:e sö i påsktiden
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Eldsberga kyrka Afternoon tea i  
församlingshemmet kl 15.00  
16.00 Musikgudstjänst. Kyrkokören.  

Torsdag 23 maj 
Snöstorps kyrka 19.00 Vårkonsert Cappella  
Snöstorp och VIVA

Lördag 25 maj 
Breareds kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 26 maj Bönsöndagen
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Mässa. Konfirmanderna 
medverkar. 

Tisdag 28 maj 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 29 maj
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst

Torsdag 30 maj Kristi himmelfärdsdag
Klockarängen 8.00 Gökotta. Kyrkokören.  
Medtag fikakorg.
Tönnersjö 8.00 Gökotta vid Dammarna, 
Långeby. Medtag fikakorg. 
Snöstorps kyrkogård 10.00 Friluftsgudstjänst  
vid lekplatsen. Halmstad Brass. Trumpet från 
kyrktornet kl 9.45. Vid regn, i kyrkan. 

 

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

Lördagscafé 
2 mars kl 14.30 Musikprogram med Ann och Stefan  
Möllerström. Kaffe, hembakat och lotteri.



Nisse! Vad är på gång?

Präst Nils Gunnar Juelsson. Tel: 035-17 97 51  e-post: nils.juelsson@svenskakyrkan.se  

Här kommer några glimtar och hälsningar från kon-
firmand och ungdomsverksamheterna i Snöstorps 
församling!

Konfirmandgrupperna och ungdomsgrupperna, med 
Jesus i centrum, är i full gång!

Väldigt många hittar till våra ungdomssamlingar 
varje vecka. Vi är glada över att allt fler kommer till 
kyrkan och känner sig som hemma här. Att få vara 
den du är och upptäcka att du inte är ensam oavsett 
vad som händer. Det betyder inte att man kan för-
klara allt, men med Guds hjälp kan vi klara allt! Vi 
är så djupt älskade, att Jesus gick i döden för oss och 
uppstod igen, så att vi kan finna vila, trygghet och ro 
hos Jesus om vi bara vill!

Vi var 45 stycken som åkte till en annan kyrka och var med och firade gudstjänst där, 
det var mycket inspirerande och givande. Nu på förintelsens dag, så samlades över 65 
personer för att lyssna på ungdomar och vuxna som hade varit i Auschwitz och deras 
upplevelser därifrån.

Ungdomsrådet är i full gång med att planera vårens ungdomsgudstjänster som äger 
rum 24/2 kl 18.00 samt 31/3 kl 18.00. Båda är i Snöstorps kyrka. Varmt välkomna till 
någon av dem, oavsett ålder! Ungdomsrådet är ungdomar från de olika ungdoms-
grupperna i Snöstorp, Trönninge, Vallås och Breared, valda av kyrkorådet.

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” 
Matteusevangeliet 11:28   

 Med önskan om en härlig vår. God bless! /Nisse Juelsson
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Samma himmel. 
Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut.
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svenskakyrkan.se/fastekampanjen
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Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!
Vill du vara en del av något större?  Vi behöver bli fler i den internationella 
gruppen i Snöstorps församling. Tillsammans kan vi göra världen till en bättre 
plats. Kontakta diakon Anna Lindgren för att få reda på mer, tel 035-17 97 64

Fastekampanjen startar på Fastlagssöndagen den 3 mars 
och pågår till Palmsöndagen den 14 april. 

Tack
till alla som skänker pengar till Svenska 

kyrkans internationella arbete! Under hela 
2018 insamlades 146 715 kr  

i Snöstorps församling.

                          ”LUTHERS UNGAR”
24, 25, 26 maj 2019

Med tidsenlig kostym och medryckande renässans-
musik, tar vi dig med på en dag i familjen Luthers liv. 
Sett från barnens perspektiv får möta Martin Luther 
(Allan Svensson) och höra hur han förändrat kyrkan 
under medeltiden. Barnen möter gycklarna på torget 
och vi undrar varför flickor inte får lära sig läsa. Vi får 
också höra hur man kan rymma från ett kloster i en 
tunna sill!

Vill du vara med? Mariakyrkans barn och vuxenkörer, 
klubbar, personal och många frivilliga krafter kommer att 
arbeta med projektet under våren. Att jobba tillsammans 
är roligt, skulle du vilja ha en uppgift i vårt musikalprojekt 
är du mycket välkommen att kontakta Jessica Nylander 
035-179742.
Föreställningar i Mariakyrkan
24 maj 19.00 (genrep)
25 maj 14.00 och 16.30
26 maj 14.00

Biljettsläpp 1 april
Vuxen 50 kr. Barn 3-12 år 20 kr.
OBS! Endast kontant betalning. Säljs i Mariakyrkan 
av Jan Grundström tel: 035-17 97 43 
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se 

Följ Snöstorps församling på sociala medier! 
Nu finns vi även på Instagram! Sedan ett par månader har församlingen ett Instagramkonto, där vi 
heter snostorpsforsamling. Här kommer ni kunna ta del av lite extra inblickar från det som händer i 
verksamheterna. På Facebook heter vi Snöstorps församling. Gilla oss! Vi gillar ju dig! 


