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Mellan himmel och jord
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D et är så fint när någon säger 
mitt namn. När jag döptes och 
Gud  tog mig i sin famn, böjde 

ned sitt huvud mötte min blick, viskade 
mitt namn och sa –du är så dyrbar i mina 
ögon, jag älskar dig så mycket. I gamla tider 
skulle barnets namn sägas högt för första 
gången just vid dopet. Gud är den som 
säger mitt namn för första gången. 
Så stort det är när jag möter någon från 
längesedan som jag knappt känner, och 
personen vet vad jag heter, säger mitt 
namn. Motsatsen så tung, när någon 
pekar på mig och säger "du där" ...                  
I församlingen gör vi resor till f.d 
koncentrationslägret Auschwitz/
Birkenau. Fångarna som kom dit blev 
av med sitt namn. Man tog deras namn 
ifrån dem och tatuerade in ett nummer. 
Symboliken så tydligt hård: du är ingen, 
du är ett nummer i en lång rad av andra 
nummer. Allt det personliga togs ifrån 
dem; ägodelar, kläder, håret. Och deras 
namn. 

Betraktelsen -Jag säger ditt namn-

"Jag har kallat dig vid namn, du är min. Du är så dyrbar i mina ögon" (Jesaja 43:1,4). 

Detta är ett av de finaste bibelord jag vet. Jag skriver det ofta i mina  
konfirmanders biblar, ett ord som man behöver ha med sig i hela livet.

När man förlorar namnet är man ingen, 
man förlorar allt sitt värde och behandlas 
därefter. 
Så viktigt namnet är, Gud kallar mig vid 
namn. Den som är förälskad, kanske i 
hemlighet, viskar, smakar på den andres 
namn, skriver det i dagboken, kanske i 
sin hand, bär namnet i sitt hjärta. Gud 
säger: – kalla varandra vid namn.  Kalla 
inte någon vid öknamn. Det är lätt att  
kalla någon för vad den gjort eller vad 
den tillhör. Att kalla någon så, är att 
förminska den, ta bort det mänskliga. 
Så annorlunda det blir om jag säger ditt 
namn, då kommer vi varandra nära. I 
vissa sammanhang är det tvärtom. Titlar 
ska användas, kanske med syfte att skapa 
ett avstånd, att slippa komma varandra 
nära.

Glöm aldrig att Gud kallar dig vid namn, 
vad du än har gjort, vem du än är. Gud 
viskar ditt namn och säger –du är dyrbar 
för mig. 
Våra namn, det mest personliga vi har, 
bär vi med oss hela livet. Ofta har våra 
namn en betydelse som man kan ta reda 
på. Nästan alltid har vi fått våra namn 
med en bön, en tanke att det skulle bli 
något gott av oss. Varje förälder som 
viskar sitt barns namn med bön och 
förhoppning om ett gott liv. 
I Auschwitz har man, på tunna 
pappersark, skrivit ner alla namn på de 
som var fångar där. Deras namn skall 
inte falla i glömska, de fick sina namn 
tillbaka. 
Det är stort att bli kallad vid namn. Kom 
ihåg: Gud kallar dig vid namn. Han 
säger: –Du är min, du  är så dyrbar i mina 
ögon. 

/Stellan Bengtsson
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För några år sedan startade "Mötesplats Trönninge". Då var det i samarbete med kommu-
nen, men de senaste terminerna har varit enbart i kyrkans regi. Diakon Anna Lindgren 
som håller i träffarna säger att det är en viktig mötesplats där man får tillfälle att träffa 

andra som är lediga dagtid. 

Just denna dag, i mitten av januari, har Anna köpt in stuvbitar av tyger och några garnnystan 
för en blygsam summa. På några av borden i församlingshemmet står symaskiner redo. Dagens 
övning består av att göra något valfritt med dessa förutsättningar. Församlingens södra område 
arbetar för fullt med en musikal som handlar om klimat, miljö och hållbarhet. Anna vill att alla 
ska känna engagemang och delaktighet i detta. Dagens alster kommer att vara med i en ut- 
ställning i samband med musikalen.

Efter att omsorgsfullt ha valt bland tygerna sätter arbetet igång. Det mäts, klipps i tyger, sytråd 
väljs och rummet fylls snart av ljudet från symaskinerna som zickzackar och syr rakt i en faslig 
fart ... 
Aktiviteterna brukar variera dessa torsdagsförmiddagar. Olika sorters spel förekommer, man 
tittar på film,  samtalar och umgås. Damerna har bidragit till Mariakyrkans "Sticka & Skicka-
verksamhet" genom att sticka babykläder och strumpor. Mängder av kvadrater har stickats 
som sedan sytts ihop till färgglada babyfiltar. -Sen blir det mycket kafferepsprat, ler en av 
damerna. -Bara att träffa Anna är kul! Man vet aldrig vad som händer, skrattar en annan.  
-Det känns skönt att ha en plats att träffas! Det är alla noga med att poängtera.  

Det visar sig snart att alla har valt att tillverka tygkassar av stuvbitarna, och ja, vad kan väl  
vara mer hållbart än så?!
      Text och bild: Anna-Lena Bengtsson

Med temat hållbarhet hade överblivna tygbitar köpts in till  
dagens träff.

Mötesplats Trönninge

Kontakt Mötesplats Trönninge: 
Anna Lindgren 035-17 97 64
Kontakt Sticka & Skicka  
Maria Andersson 035-17 97 41

 
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 
Kyrkomusiker Stefan Wikrén 070-412 00 37 
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 Martin Bengtsson  17 97 62 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Ann Möllerström  17 97 52 
Förs. värdinna  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 Margareta Lööf  17 97 67 

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 18 maj 2020. Manusstopp: 5 april 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen vid  Danska fall i 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.

Samarbete
I november 2019 bjöd Sticka & Skicka i Mariakyrkan in 
Mötesplats Trönninge. Då kom även Gunnar Lindholm 
från Human Bridge och visade bilder och berättade om 
verksamheten och om hur babypaketen kommer till 
nytta i fattiga länder. Denna gång överlämnades ca 60 
babypaket m m, till Human bridge, vilket var dubbelt 
så många än året innan. Ett paket består av en babyfilt, 
tröja, mössa och strumpor.
Det har t o m inkommit babykläder via brevförsändel-
ser till detta ändamål, något som betyder att det känns 
angeläget och fint att dela med sig till de som behöver. 
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Fikastunden är så klart ett måste efter dagens 
övningar. Denna dag hade församlingsvärdinna 
Monabritt gjort i ordning en god fruktsallad. 
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Cirka 40 förväntansfulla barn (fr barnkören Sångfåglarna, 
Riddarklubben, Robin Hood och Steps) jobbar för fullt för 
att musikalen "Vill du åka skidor nerför sopberget?" ska bli 
så bra som möjligt. 
Det är angeläget att öka medvetenheten kring miljöfrågor. 
Budskapet är att ta hand om den skapelse Gud har gett oss. 

Sopberg som engagerar!

För flera år sedan skapade biskop Martin Lönnebo ett 
radband till hjälp för bön och meditation som han 
gav namnet Frälsarkransen. De färgade pärlorna på 

armbandet har alla sin betydelse och mening. 
På Eldsbergas kyrkogård är pärlorna av glas och tillver-
kade av Magnus på Steninge glasbruk AB. Var och en är 
egna konstverk som står monterade på smidesställningar, 
tillverkade av Lars på Loricks smedja i Vessigebro. Magnus 
och Lars har tillsammans med Anki och vaktmästare Den-
nis Selenström bollat idéer och skissat på olika förslag och 
Frälsarkransen har sakta fått växa fram till sitt nuvarande 
utformande. Belysningen på kyrkogården har länge varit 
på tal och det föll sig så bra i tiden att Frälsarkransen kom 
till samtidigt som man utökade den vanliga belysningen, 
så grävningen för kablar skulle ändå göras. Lampan i varje 
pärla är speciellt framtagen för sitt ändamål och ger ett 
vackert sken och skapar spännande mönster i glaskonsten. 
Skymningsrelä i lamporna avgör när de tänds och släcks. 

Alla kan gå denna korta vandringsled som är ca 400 meter. 
Vid varje pärla står en skylt som beskriver pärlan utifrån 
Lönnebos tankar. Det viktigaste är att lyssna inåt sig själv. 
Vid varje pärla finns ditt eget centrum och bara du själv 
äger dina tankar om vad pärlan står för just nu och just för 
dig. – Oavsett vilken sinnesstämning du har, ger det något. 
Det för med sig ett slags lugn att följa pärlorna längs vägen 
och stanna upp och reflektera. 
 
På Lönnebos frälsarkrans finns sex avlånga pärlor som 
manar till tystnad. En möjlighet att stänga av det som stör. 
Dessa pärlor är inte med i denna vandring, men man kan 
låta vägen emellan pärlorna bli symboliska pärlor och göra 
vandringen i tystnad.

Vandringsleden ligger direkt till vänster när du kommit 
in från parkeringen och för Anki var det helt naturligt att 
den skulle anläggas just här. –Det är en väldigt vacker plats 
med fin utsikt över ängar och nejder. 

Ungefär för tre, fyra år sedan kom tankarna 
på att göra något fint för kyrkogårdsbesö-
karna i Eldsberga. Anki Tenggren fastnade 
för idén att göra en frälsarkrans av något 
slag, men tankarna på hur den skulle utfor-
mas var en utmaning. Nu när den är klar 
känns det så självklart! 

Projektet har varit både spännande och lärorikt. –Nu när 
den är klar och många har provgått den, har responsen 
från kyrkogårdsbesökarna varit enbart positiv, vilket är 
glädjande, säger Anki. 

Den har delvis blivit finansierad av en fond som specifikt 
var avsedd för utsmyckning av Eldsberga kyrkogård och 
med tanke på det känns det extra roligt. 

Nu smider Anki och Dennis nya planer för Eldsbergas kyr-
kogård.  När våren står i antåg, kommer nya blommor att 
planteras vid minneslunden och bänkarna har i skrivande 
stund precis fått en ljus kulör som kommer att gå i ton med 
blommorna.

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson

”Om ni tiger ska stenarna ropa”Lukas 19:40 Händer i församlingen
Ny församlingsinstruktion – vad innebär det? Under 
hösten har kyrkorådet med sockenrådens, distrikts-
rådets och ungdomsrådets hjälp arbetat fram en ny 
församlingsinstruktion. 

Alla församlingar i Svenska kyrkan ska ha en församlings-
instruktion, det har kyrkomötet bestämt. Det är ett över-
gripande dokument som berättar om grundsyn, identitet, 
sammanhang och riktning. Det är inte ett måldokument, 
men ska innehålla tre prioriterade områden. Snöstorps 
församlings prioriterade områden är:
Barn och ungdomsverksamhet – framtidens vuxna 
och deras liv här och nu. Ge barn och unga redskap för 
att hantera livet. Öka barnverksamheten, fler barn till våra 
grupper. Göra kyrkans arbete känt för att förhindra att 
kunskap och lojalitet med kyrkan och det kristna budskapet 
faller i glömska. Jobba med dop och konfirmation. Idag 
döper vi 50% av medlemmarnas barn. Vi önskar sträva mot 
60%. Konfirmandfrekvensen ligger på 60%, det önskar vi  att 
öka till 70%. Starta verksamhet för äldre ungdomar genom 
18+ grupper.

Diakoni – kopplat till människors känslor och erfa-
renheter av ensamhet, oro och rädslor inför framti-
den. Vår möjlighet att möta människors andliga och själsliga 
sökande bör prioriteras. Ensamheten är ett samhällspro-
blem som vi vill möta med vår verksamhet för alla åldrar. 
Bibehålla och starta samtalsgrupper och bibelstudiegrup-

Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

Ovan: En av de två kärlekspärlorna. Nedan: Anki Tenggren är vakt-
mästare och initiativtagare till vandringsleden.  
Gudspärlan som inleder Frälsarkransen på Eldsberga kyrkogård.

I Trönninge och Eldsberga pågår full aktivitet inför musikalen som komma skall. 
Sånger repeteras, rörelser och teater övas in och några kanske redan känner av små  
fjärilar i magen nu när föreställningarna närmar sig. 

per. Besöksgrupperna bör utvidga och 
utveckla sitt arbete. Diakoni har ingen 
åldersgräns, barnens behov bör också 
prioriteras.

Stärka det ideella arbetet – vi vill 
bygga för framtiden. Stärka människor genom att de får 
uppdrag som ger dem ett ökat självförtroende. Ge männ-
iskor en möjlighet att växa med en uppgift, där du behövs 
där trivs du. Rekrytering på många plan är en viktig del av 
framtidens kyrka. Gamla och nya deltagare i körer, studie-
grupper och arbetskretsar ska få handledning och stöd för 
att kunna bevara och utveckla en god och kvalitativ verk-
samhet. En tydlig organisation kring arbetet med ideella är 
en del i detta viktiga framtidsarbete. Hela församlingsin-
struktionen finns på vår hemsida (www.svenskakyrkan.se/
snostorp).

Vi har under vintern fått två nya medarbetare. De börjar 
sin tjänstgöring här med att vara i dvala.  Vi har nämligen 
köpt två stycken robotgräsklippare. En till gräsmattan runt 
Esmareds kapell och en till Vallåskyrkan. Många ger namn 
till sina klippare. Det vill vi också, men önskar er hjälp. Vad 
ska våra robotgräsklippare heta? Mejla förslag till  
snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

Med önskan om en härlig och ljus vår!  
/Anna-Maria Carlwe

Att få göra detta tillsammans i ett 
längre projekt, tror vi kan skapa 
delaktighet och ett miljöengage-
mang som varar. Klimattänket 
genomsyrar inte bara musika-
lens innehåll utan även arbetet 
med musikalen, exempelvis görs 
alla kulisser av återanvänt material.

Kontakt: körledare Anna Marmvik, tel 073-021 31 86 
Författare till musikalen: Per Andersson, Bertil Andersson

Föreställning: Eldsberga kyrka 1 mars kl 10.00
Dessutom skolföreställningar i Eldsberga och  
Trönninge kyrka
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LUREHUS
Denna vackra ryggåsstuga 
är belägen alldeles utmed 
väg 652 mellan Ryaberg 
och Torup. Stugan bygg-
des 1858 och bestod av ett 
rum med två små fönster, 
samt en hall med skaf-
feri. Taket var av stickor 
och täckt med jord där 
det växte blommor. Där 
fanns även en vedbod och 
en murad jordkällare med 
trätak. Stugan var bebodd 
in på 1960-talet och köp-
tes av Breareds kultur-
historiska förening 1961. 
Den är nu fint restaurerad 
och varje år firas frilufts-
gudstjänst i augusti.
Källa: Kulturhistoriska

Ja, det är verkligen en anrik byggnad 
som det finns mycket att berätta om!
Men först vrider vi tiden tillbaka 
till 800-1100-talet. Troligen fanns 
det redan då en mindre träkyrka på 
platsen. Då befolkningen var relativt 
stor, får man räkna med att nuvarande 
Breareds kyrka inte var första kyrko-
byggnaden i församlingen. 

Den kyrka vi har idag är av medeltida 
ursprung, kanske så gammal som från 
1200-talet. Den är uppförd av putsad 
gråsten i romansk stil med ursprung-
ligt rak koravslutning utan absid. Den 
är byggd som en "salskyrka" som kän-
netecknas av en enskeppig kyrka med 
enbart långhus utan att i byggnads- 
kroppen ha något markerat korparti. 
Långhuset har för ovanlighetens skull 

KLOCKARÄNGEN
Klockarängen ligger 
mellan Mahultsvä-
gen och Breareds 
kyrka.
I ängen syns 
fortfarande spår av 
odling i form av 
åkerhak (kanter) 

och platta stenrösen av ålderdomlig karaktär. Man ser också 
tydligt ytorna efter ett par mindre åkrar som delvis brukades 
ännu i början av 1900-talet, Lidsåker (strax nedanför den 
stora granen) och Björkåker (lite längre ned mot vägen).
Längs ängens östra sida löper en bred fägata mellan stenmu-
rar. Den anlades sannolikt i samband med att den samfällt 
ägda åker- och ängsmarken till Breareds kyrkby storskifta-
des i början av 1800-talet. Fägatan fortsatte då vidare (nedåt 
och förbi nuvarande IP) för att leda kreaturen till skogsbete 
på utmarken på andra sidan sjön.
I ängen återfinns flera hävdgynnade arter som backsippa, 
backtimjan, slåttergubbe, ärenpris, svinrot, rotfibbla och 
jungfrulin. Den 21 maj kl 8.00 är det Gökottegudstjänst här. 
Välkommen! Och ta gärna med fikakorgen! 

Breareds kyrka
Vackert belägen på en höjd, väster om sjön Simlången ligger Breareds 

kyrka. Många tårar av både glädje och sorg har fällts här inne och 

orgeltoner har smekt de kalkade väggarna under flera sekler. 

inte någon västlig ingång, utan två sty-
cken ingångar, en på var sin långsida, 
en på norra sidan och en på den södra. 
Den på norra sidan var förr ingången 
för kvinnor och den södra, som nu 
är huvudingången, var för män. Den 
skyddas av ett litet vapenhus som 
byggdes 1677.

I början av det sjuåriga dansk-svenska 
kriget med start 1563 brändes och 
plundrades många gårdar, byar och 
kyrkor i Halland. Även Breareds kyrka 
brann, men återuppbyggdes på de me-
deltida murarna och verkade stå klar 
redan under samma decennium. När 
en medeltida kyrka invigdes av biskop 
eller ärkebiskop fick den ett namn 
efter ett helgon. Breareds kyrka heter 
Sankt Laurentius kyrka och namnet 

härstammar från en diakon och kris-
ten martyr i Rom 225-258 e kr. Detta 
helgon har ett halster som attribut. 
Han lades på ett halster över glödande 
kol efter att ha fått i uppdrag av påven 
att dela ut kyrkans värdefulla skatter 
till Roms fattiga invånare, i stället för 
att myndigheten skulle komma över 
dem. Därför ser vi ett galler i Breareds 
kyrkas sigill. 
 
En sakristia byggdes till 1756. Inunder 
sakristian byggdes även ett grav-
kor och här ligger tre kyrkoherdar, 
verksamma under 1700-talet och deras 
hustrur begravda. Ett litet klocktorn, 
en lanternin, byggdes på takets västra 
del 1609. 

Jacob Magnus Hultgren målade taket 1795 med motiv av en 
ljusblå himmel med ulliga ljusgrå moln. Knappt 80 år senare 
målade man över detta med vit färg. Kyrkan har renoverats 
under 1900-talet. 1904 och 1952 under ledning av arkitekt 
Sigfrid Ericson. Vid nästa renovering 1991 frilades tak-
målningarna av den ljusblåa himmeln och kyrkan fick även 
tillbaka sina 1700-talsfärger.

Predikstolen i trä från 1593 är ur konstnärlig synpunkt den 
mest värdefulla inventarien. Den är gjord i renässansstil och 
de fyra evangelisterna och deras symboler pryder den. Bild- 
huggaren tros ha haft den dåvarande kyrkoherden som 
modell då han snidade ut Lukas. Evangelisten har därvid fått 
dennes  personliga anletsdrag med tre dubbelhakor. Den nu-
varande altaruppsatsen är en blandning av gammalt och nytt. 
Vissa delar av den är från 1500- och 1600-talet. Den stora 
mittbilden, Jesus Kristus med framsträckta händer, hållande i 
en nattvardskalk är från 1903.

Smultronställen

Keramiker Göran Olsson har gjort  korset som står under al-
tartavlan. Ett tidigare träkrucifix stals och ersattes med detta. 

Dopfunten är från 1702 och gjord av Gustaf Kilman. 
Dopängeln räcker fram en vit klädnad och detta syftar på 
dophandlingen. Dopängeln håller upp ett dopfat av nysilver 
från 1920.

I taket hänger en basunängel från 1706. I en sägen berättas 
det hur Petter från Orrabo förälskade sig i denna ängel. Han 
tog ner den och hängde upp den i sitt hus, där den sedan 
hittades. Enligt de flesta uppgiftslämnare är den sorglustiga 
sägnen om ”Ängla-Petter” en verklig händelse. Foto: Thomas Johansson, Vinnalt Foto

Text: Ann Möllerström och Anna-Lena Bengtsson 

Källa: Boken Breareds kyrka av Bror Jansson
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Mötesplatser/konserter m m 
Februari
Ti 25  14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  Blandad musikrepetoar från 50- och 60-talet m m. 
  Happes orkester. 
Ti 25 19.00  Andrum Breareds kyrka
On 26 13.30 Vallås kyrkl syförening Vallåskyrkan
To 27 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 27 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

Mars
Må 2  14.00 Sticka & Skicka  Biblioteket i Fyllinge
Må 2 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  ”så ljus som friheten”… sjunger Marie Fredriksson i   
  sången Tro. Jessica Nylander sjunger hennes   
  sånger, men bjuder även på smakprov ur sina egna   
  kompositioner. Örongodis med mersmak! 
On 4  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Svensk vår - när naturen är som vackrast”  
  Naturfotograf Ingmar Skogar tar oss med på en tur i  
  den svenska våren. Han började fotografera  
  i tonåren och sedan dess har det blivit omkring  
  100 olika bildspel. 

On 4  18.00  Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. 18.45 Samtalsgrupp
To 5 13.00 Brearedsträffen Breareds förs. hem 
  Etiopientema. Martin Bengtsson.
Sö 8  16.00 Konsert Halmstads Vokalensemble Snöstorps kyrka 
  Dir Göran Persson. Fri entré.
Ti 10  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 11 14.00  Snöstorps missionskrets Snöstorps förs. gård
On 11 13.30 Vallås kyrkl syförening Vallåskyrkan
To 12 9.30  Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 12 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 16 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 16 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  "Nyfiken på: Sjukhuskyrkan." Vi har sjukhuskyrkor   
  runtom i vårt avlånga land. Vilka arbetar i Halmstad?  
  Vad gör sjukhuskyrkan och vem är den till för? 
  Välkommen med frågor, tankar och funderingar.   
  Möt sjukhusdiakon Elisabet Eriksson som berättar   
  om sjukhuskyrkans arbete i Halmstad. 
Ti 17  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 18 14.00  Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Afternoon tea med inslag av boktips av Gith  
  Thedvall och Mona Andréasson.  
On 18 18.00  Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. Samtalsgrupp 18.45
Ti 24  14.00  Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  ”Ljusglimtar” Rose-Marie Kuchler och Anna Lindgren
On 25 14.00  Snöstorps missionskrets Snöstorps förs. gård
To 26 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 26 10.00  Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

Lö 28  15.00 Jesus Christ Superstar Konsertversion Snöstorps kyrka
 18.00 Två konserter. Cappella Snöstorp, VIVA, solister och   
  band. Entré 150 kr. Konsert 100 min. Förköp: nortic.se  
  eller församlingsexp.  tel 035-17 97 00
Må 30 9.30-15 Vår/påskstuga, se sid 9 Eldsberga förs. hem
Må 30  14.00  Sticka & Skicka Bilblioteket  i Fyllinge
Må 30 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  "Kvinnlig fägring och jäklar anamma" Vad sägs om   
  några av musikhistoriens starkaste kvinnor? 
  Från barndomens Astrid Lindgren till dagens Laleh,   
  via Edith Piaf, Zarah Leander m fl. Visst låter det   
  spännande? Vackert och personligt av Anna   
  Lovdal som tolkar deras sånger. 

April
On 1  14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  "Vårvisor i påsktid." Vi får denna eftermiddag lyssna  
  på en av våra mycket uppskattade solister Nina   
  Widegren. Cecilia Sandgren, piano. 
On 1  18.00  Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. 18.45 Samtalsgrupp
Ti 7 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 7 19.00 Andrum Musik i stilla veckan Breareds kyrka
On 8 13.30 Vallås kyrkl syförening Vallåskyrkan
On 8 14.00  Snöstorps missionskrets Snöstorps förs. gård 
To 9  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 15 14.00 Vallåsträffen  Vallåskyrkan 
  Stellan Bengtsson visar och berättar om den  
  prästliga skruden, bruket av de liturgiska kläderna. 
On 15  18.00  Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. 18.45 Samtalsgrupp 
To 16 13.00 Brearedsträffen Breareds förs. hem 
  "Psalmanackan" Ann Möllerström. 
Ti 21  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Påsk, vår och liv” -ur ett prästperspektiv. C Vetterlein.
On 22 13.30 Vallås kyrkl syförening Vallåskyrkan
On 22 14.00  Snöstorps missionskrets Snöstorps förs. gård 
To 23  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 23 10.00  Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 27  14.00 Sticka & Skicka Biblioteket i Fyllinge
On 29 14.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  "Spännande berättelse om vad Gud gör idag". Björn   
  Lenberg fr Borås om sina äventyrliga resor.  Björn var  
  Nordens störste importör av USA-bilar, sålde båtar,  
  blev fastighetsägare. Men livet tog en stor vändning… 
  Han började kuska runt i en gammal SJ-buss på den  
  ryska landsbygden. Delade ut kläder och mediciner,   
  smugglade biblar …

On 29 18.00  Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. 18.45 Samtalsgrupp

Maj
Ti 5 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 6 14.00  Snöstorps missionskrets Snöstorps förs. gård 
On 6 13.30 Vallås kyrkl syförening Vallåskyrkan
To 7  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 7 10.00  Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Sö 10  12.30- Snöstorpsdagen Snöstorps prästgård 
 14.30 Se rutan till höger. 
Må 11 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 12 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 13 14.00  Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Johan Sunesson och Andreas Lundgren framför sitt    
  program "En hyllning till Sven-Ingvars".

On 13 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. 18.45 Samtalsgrupp
Sö 17 14.30  Afternoon tea Trönninge förs. hem 
  Afternoon tea som inleder musikgudstjänsten i   
  kyrkan kl 16.00.
Ti 19  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sommarsånger och toner av Eldsberga sång- och   
  musikgrupp.
On 20 14.00  Snöstorps missionskrets Snöstorps förs. gård
On 27 18.00 Meditation Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation 30 min. 18.45 Samtalsgrupp
To 28 13.00 Brearedsträffen  Breareds förs. hem 
  Johan Sunesson och Andreas Lundgren framför sitt    
  program "En hyllning till Sven-Ingvars".

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 Inledande 
lunchmusik i kyrkan.   
27 feb, 12 mars, 26 mars, 23 april, 7 maj. 
28 maj: Vårlunch (anm denna gång senast 
25/5 till 035-17 97 29 eller 17 97 00. 

Vallåskyrkan kl 11.45 Varje helgfri måndag  
t o m 25 maj. Vårlunch 3/6 anm senast 1/6 till 
035-17 97 35/17 97 31. 

Breareds församlingshem kl 11.45 Varje 
helgfri torsdag förutom 9 april. Den 5 mars 
med Etiopien-tema. Anm senast 2/3 till  
035-17 97 54. 28 maj: Vårlunch anm senast 
25/5 till 035-17 97 54.

Mariakyrkan kl 11.45 
26 feb, 11 mars, 18 mars, 25 mars.  
8 april: Påsklunch.15 april, 22 april, 6 maj,  
13 maj. 20 maj: Vårlunch (anm till påsklunch och 
vårlunch senast 6/4 resp. 18/5 till 035-17 97 41 
eller 17 97 46)

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
5 mars, 2 april, 30 april, 28 maj: Vårlunch  
anm senast 22/5 till 035-17 97 65

Trönninge församlingshem kl 11.45 
20 feb, 19 mars, 16 april, 14 maj 

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

Luncher i gemenskap!

Socken-/distriktsråd
Tyck till om det som händer i din kyrka! 
Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo lämna syn-
punkter och få information om det som händer i din kyrka 
och i din församling. Alla är varmt välkomna! Dessa datum 
är fastslagna. Uppdatering på hemsidan sker kontinuerligt. 
 
Mariakyrkan: 23 febr efter högmässan kl 10.00 
Vallåskyrkan: 2 mars i samband m sopplunch kl 11.45 
Trönninge kyrka: 29 mars i samband mässan kl 10.00
Esmareds kapell: 13 april efter gudstj kl 14.00
Snöstorps kyrka: 16 april i samband m ljusgtj kl 18.00

Måndag  30 mars  
Drop in 9.30-15.00
Eldsberga församlingshem

 VÅR/PÅSKSTUGA 
Fika, varierande pyssel i olika material och 
stilar, lunch (50 kr). Skapande för alla  
åldrar efter egen fantasi och förmåga. 
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Snöstorpsdagen
Sönd 10 maj 11.00 Temamässa i kyrkan 
12.30-14.30 Familjeaktiviteter i  
prästgårdsparken och öppet hus hos  
kyrkogårdsarbetarna. Vävstugans loppis  
har öppet.  
Programmet är inte helt spikat. Titta in på 
vår hemsida som uppdateras allt eftersom. 
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Torsdag 20 februari 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 23 februari Fastlagssöndagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa och distriktsråd. 
Maria kyrkokör
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. VIVA
Breareds kyrka 11.00 Mässa. Kyrkokören

Tisdag 25 februari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 26 februari
Breareds kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

Söndag 1 mars 1 sönd i fastan
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Musikal, se sid 5 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa. Cappella 
Snöstorp
Esmareds kapell 14.00 Mässa

Tisdag 3 mars  
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 4 mars
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst 
Mariakyrkan 17.30 AfterWork-gtj. Corallerna 
och Blessing. Spagetti  och köttfärssås efter gtj.  
10 kr/pers. Anm. Jan Grundström 035-179743

Torsdag 5 mars
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 8 mars 2 sönd i fastan
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Ungdoms-
kören Confetti.
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa

Tisdag 10 mars
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa, Maria kyrkokör 
servering samt efterföljande bibelstudium

Onsdag 11 mars
Snöstorps kyrka 17.30 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna DoReMi och Delight.
Breareds f-hem 17.30 Vardagsgudstjänst

Söndag 15 mars 3 sönd i fastan
Breareds kyrka 10.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 10.00 Gemensam mässa för 
församlingens södra område. 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst  
Sångens vänner. Birgit Nilsson Huss 
Brödförsäljning och fika. Arr: Vallås kyrkliga 
syförening

Tisdag 17 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 19 mars
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 22 mars J Marie beb. dag
Mariakyrkan 10.00 Musikmässa 
"Jungfru Maria i ord och ton" Maria kyrkokör. 
Piano Stefan Wikrén. Körledare Jessica Nylander. 
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst 
Mariasånger med VIVA. Dir Göran Persson
Breareds kyrka 16.00 Musikgudstjänst 
Våfflor innan gtj. 
Trönninge kyrka 18.00 Enkel mässa

Tisdag 24 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 29 mars 5 sönd i fastan
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa, sockenråd
Vallåskyrkan 11.00 Gudstjänst

Tisdag 31 mars 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 2 april
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 5 april Palmsöndagen
Eldsberga kyrka 10.00 Pärlgudstjänst 
En gudstjänst där Frälsarkransen lyfts fram. 
Barnkören Sångfåglarna. 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 14.00 Familjegudstjänst 
Upplev påskens händelser i vårt årliga påskspel 
tillsammans med barnkörerna Corallerna och 
Blessing, samt klubbarna och konfirmanderna. 
Kakbuffé efter gtj. Bidra gärna med bakverk. 

Tisdag 7 april
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt, bibel- 
studium

Torsdag 9 april Skärtorsdag
Vallåskyrkan 17.00 Skärtorsdagsmässa
Snöstorps kyrka 18.00 Skärtorsdagsmässa
Mariakyrkan 18.30 Skärtorsdagsmässa. Maria 
kyrkokör. 
Trönninge kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa
Breareds kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa 
Kyrkokören

Fredag 10 april Långfredag
Tönnersjö kyrka 10.00 Långfredagsgudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst 
Vokalkvartett
Breareds kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst
Anna Falkström, solosång.
Mariakyrkan 14.00 Långfredagsgudstjänst

Söndag 12 april Påskdagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Maria kyrkokör
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Cappella Snöstorp. Trumpet. 
Breareds kyrka 11.00 Mässa

Måndag 13 april Annand. påsk
Snöstorps kyrka 11.00 Familjemässa. DoReMi-
kören och Delight
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst. Kyrkokören 
och Himlakören.  Sockenråd. 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Halmstad manskör, körledare Birgit Nilsson Huss.

Tisdag 14 april
Mariakayrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 16 april
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång, 
sockenråd
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 19 april 2 sönd i påsktiden
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst
Lovsångsteam

Tisdag 21 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 26 april 3 sönd i påsktiden
Trönninge kyrka 10.00 Mässa. Fantastiska kören 
från Kalmar medverkar. Körledare Minu Bergman.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Ungdomskö-
ren Confetti.
Vallåskyrkan 11.00 Lovsångsmässa. Kyrklunch. 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 28 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 3 maj 4 sönd i påsktiden
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa
Breareds kyrka 16.00 Mässa
Mariakyrkan 17.00 Vårkonsert Maria kyrkokör
Körledare Jessica Nylander

Tisdag 5 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Lördag 9 maj
Snöstorps kyrka 9.30 Konfirmation
Snöstorps kyrka 11.30 Konfirmation

Söndag 10 maj 5 sönd i påsktiden
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Temamässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Gudstjänster i kyrkorna 
För 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. 

Ljungblomman Andakt kl 14.30 följande datum:    
25 febr, 10 mars, 24 mars, 7 april, 21 april, 5 maj, 19 maj

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum: 3 mars, 17 mars,  
31 mars, 14 april, 28 april, 12 maj, 26 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

Tisdag 12 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 13 maj
Snöstorps kyrka 17.30 Musikgudstjänst 
Välkommen att njuta av barn- och ungdomskörer-
nas sommaravslutning. DoReMi-kören, Delight och 
ungdomskören Confetti . Efteråt samling i prästgårds-
trädgården med egen medhavd fikakorg.

Torsdag 14 maj 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång.
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 16 maj
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 17 maj Bönsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Breared/Lyckebo 10.00 Friluftsgtj. Kyrkokören.  
Soppa serveras i församlingshemmet 11.30-13.00
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 16.00 Musikgudstjänst. Kyrkokö-
ren. Inledande Afternoon tea i förs. hemmet kl 14.30.

Tisdag 19 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Torsdag 21 maj Kristi himmelfärdsdag
Klockarängen, Simlångsdalen 8.00 Gökotta. 
Kyrkokören. 
Dammarna, Långeby 8.00 Gudstjänst, medtag fika.
Snöstorps kyrkogård 10.00 Friluftsgudstjänst vid 
lekplatsen. Ensemble ur Halmstad Brass. Trumpet från 
kyrktornet. 

Söndag 24 maj Sönd före pingst
Mariakyrka 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 26 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 27 maj
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst
Esmareds kapell 18.00 Familjegudstjänst

Lördag 30 maj
Snöstorps kyrka 10.00 Konfirmation 

Söndag 31 maj Pingstdagen
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 14.00 Musikgudstjänst. Kyrkokören. 
Mariakyrkan 16.00 Sommarfest 
Musikgtj med Maria kyrkokör, barnkörerna Corallerna 
och Blessing, Mirakelklubben och kyrkans fritids. Som-
marbuffé (anm till Jan Grundström senast 20/5, 
 tel 035-179743)
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Bibelstudier i Trönninge/Eldsberga, onsdagar kl 18.00.

4/3 Eldsberga församlingshem och 18/3 Trönninge församlingshem



      Hej! 
Är du anhörigvårdare?
  Alltså, är du någon som vårdar, hjälper 
 eller stödjer en närstående.  Det kan vara din livs-
kamrat, en i familjen eller en god vän.
  Du är inte ensam, många är i samma situation 
och att ta hand om någon nära kan många gånger 
vara ”strängt”.  Var med och dela glädje och  
svårigheter med oss. Eller vill du hellre ha  
hembesök? Ring mig! 
 

Många varma hälsningar/ Anna, diakon

FASTEAKTIONEN 2020

Fo
to

: D
eb

or
ah

 R
os

so
uw

 /
 Ik

on
 

STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

Nisse! Vad är på gång?

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

Ett nytt år och nya möjligheter och våren är redan här, 
redan börjar det växa i rabatten och fåglarna bygger 
sina bon och vi går mot ljusare tider.
På konfirmand och ungdomsfronten är det full fart med 
många samlingar, gudstjänster och konfirmandläger på 
missionsbåten och segelyachten Elida.

Jag vill gärna uppmuntra er, ung som gammal, att kom-
ma till våra ungdomsgudstjänster som hålls i Snöstorps 
kyrka! Nästa är den 19/4 kl 18.00 med lovsångsteam, 
sång, drama, dans, undervisning och nattvard.

I maj och i juli konfirmeras över 100 ungdomar i  
Snöstorps församling och vi välkomnar minst lika många konfirmander till hösten! 
Känn er välkomna till våra mötesplatser och gudstjänster!
       /Nisse Juelsson
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Anhörigcafé
För snart tio år sedan träffades Gun-Britt från anhörigfören-
ingen, Magnus anhörigkonsulent i kommunen och Anna, diakon 
i Snöstorps församling. Gemensamt var att vi alla ville ha ett 
samarbete och att vi såg att det fanns ett behov av en mötesplats 
för anhöriga. En mötesplats för socialt umgänge och en plats där 
en  guldkant kunde förgylla vardagen. Sedan dess har ett tjugo-
tal och några frivilliga träffats i Vallås äldreboendes fritidslokal, 
torsdagar ojämna veckor kl 13.30-15.30. 
Vi fikar, delar livets glädjeämnen och det svåra, och så hittar vi på 
något -allt ifrån inomhusboule till att någon gästar med informa-
tion. Kontakta Anna Lindgren om du vill veta mer 035-17 97 64. 

Skänk din perenn! 
Våren är i ankommande och trädgårdshandskarna kommer snart 
på. Ni som har sommar- och höstblommande perenner i träd-
gården kanske snart delar plantorna. Att dela perenner är ett 
praktiskt och billigt sätt att skaffa fler plantor och många växter 
mår bra och föryngras genom delning. 

Får du växter över kan du skänka dem till någon av församlingens 
kyrkogårdar, där de kan planteras och leva vidare.  
Kontakta i så fall Anki Tenggren 035-17 97 19 

Du är viktig!
Vi tror att du är speciell och att 
du har egenskaper som behövs 
i vår församling!
För att vi skall kunna vara en öppen 
kyrka där alla känner sig välkomna och 
en plats dit människor vill gå, behöver 
vi fler som vill hjälpa till och bidra.
Det finns många områden i vår verk-
samhet där just du skulle vara till stor 
hjälp i att möta det behov som finns.
Tanken är att ditt engagemang skall 
vara där du bor och lever, alltså i den 
kyrka som förhoppningsvis ligger 
dig varmt om hjärtat. Vi kommer att 
börja med två träffar där tanken är att 
församlingsbor i respektive kyrka först 
och främst inbjuds.
Första träffen är: Vallåskyrkan  
5 april kl 16.00-17.00
Andra träffen är: Breareds förs. hem  
31 maj  kl 16.00-17.00
Välkommen!

Fasteaktionen 2020
23 februari-5 april
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Kontakt: Martin Bengtsson, 035-17 97 62 
martin.bengtsson@svenskakyrkan.se

Årets fasteaktion handlar om  
att vi har alla rätten att leva i  
trygghet och säkerhet, i frihet från våld.  
Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop.  

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter 
men verkligheten ser olika ut. Tillsammans skapar vi hopp, 
möjligheter och en hållbar framtid. 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Tack
till er alla som skänker pengar till  

Act, Svenska kyrkan. Under hela 2019 
insamlades 119 922 kr  

via Snöstorps församling.


