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SAMHÄLLSINFORMATION- UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

Nr 2 * 2019
20 maj -  31 aug

Årgång 9

Innehåll bl a: 

Sommarmusik
Sommarkyrkor

  Tankar från  konfirmander

!

Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling
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På samma sätt är det med oss 
människor, vi behöver också 
växa och börja om på nytt 

och hämta ny kraft och styrka i 
gudstjänstgemenskapen, i bibelordet, 
i lovsången och i bönen. Även om det 
ibland kan kännas meningslöst, så är det 
viktigt att inte ge upp utan vi får ge Jesus 
ännu en chans att förnya oss och ge oss 
ny energi och ny glädje.

Det var två män som stod och pratade 
med varandra. Den ena sa: ”Jag har gått 
i kyrkan i 30 år och kommer inte ihåg 
en enda predikan. Jag undrar verkligen 
om dessa predikningar har haft någon 
betydelse”. Den andra svarade: ”Min 
fru har lagat mat till mig i över 30 år. Jag 
minns inte ett enda av dessa recept. Men 
det vet jag, att om jag inte hade ätit av 
maten, hade jag inte överlevt”.
Och jag tror det är så, att längtar du 
efter gemenskap med Livets Gud som 
vill vattna själens jord denna sommar, så 

Betraktelsen -Sommar!-

Efter en kall vinter och vår är äntligen solen och värmen på väg. 
Det är härligt att se hur blommor och växtlighet tar fart och det blir 
vackert och fint.

kommer det att hända mycket!  Ibland 
har vi svårt att släppa taget om vårt eget. 
Vi får vara öppna för vad Gud vill ge oss 
och lägga vårt liv i Guds händer.

Känn dig varmt välkommen att besöka 
kyrkan i sommar, oavsett om det är 
våffelcafeet i Snöstorp, sommarkyrkan 
i Esmareds kapell, sommarmusiken 
eller våra gudstjänster här i Snöstorps 
församling.
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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 18 aug 2019. Manusstopp: 9 juni 2019. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen vid sommarkyrkan i Esmared 2013 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.

Jesus sade: "Kom till mig, alla ni som 
är tyngda av bördor; jag skall skänka 
er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, 
som har ett milt och ödmjukt hjärta, så 
skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är 
skonsamt och min börda är lätt.”
Matt 11:28-30

Nisse Juelsson, präst i Snöstorps 
församling
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När du löst korsordet, skicka in det som står i de tonade rutorna tillsammans med ditt namn och adress till: 
Snöstorps församling, Prästvägen 74, 302 63 Halmstad. Det går även bra att mejla svaret till  
anna-lena.bengtsson@svenskakyrkan.se. Vi vill ha ditt svar senast den 31 aug 2019. Bland de inkomna rätta  
svaren dras 1:a-3:e pris. Vinsterna består av presentkort som kan användas på något av våra bokbord.  
Vinnarna kontaktas via post. Lycka till! 

Sommarkorsord
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Sommarkyrka Esmared

Där är det! Plötsligt dyker skylten ”Sommarkyrka” upp utmed riksväg 25, 
ca 8 km öster om Simlångsdalen. Kapellet ligger vackert inbäddat i grön-
skan och dess vita träfasad speglar solens strålar. Klockstapeln bär stolt upp 

klockan som ringer när det är gudstjänst och varje lördag vid helgmål kl 18.00. I 
trädgården innanför stenmuren finns ett antal bord och stolar uppställda i triv-
samma grupperingar. På borden kommer strax kaffekoppar och tallrikar att dukas 
fram. Det är sommarkyrka i Esmareds kapell. 

Doften av nygräddade våfflor har sedan år 2000 lockat Esmaredsbor, turister och 
förbipasserande att slå sig ner en stund för en eftermiddagsfika i trädgården. Till 
våfflan med sylt och grädde en kopp kaffe eller ett glas med svalkande saft. 

Nittonåriga Johanna Andersson är för tredje året i rad ansvarig för sommarkyrkan 
och är på plats under hela perioden. Det är hon som ser till att allt blir inhandlat 
och iordningställt. Hon ansvarar för att det finns vinster till loppislotteriet och saker 
från bokbordet till försäljning. Hon håller reda på hur många besökare det har 
kommit och räknar igenom och lämnar in pengarna till kansliet som i sin tur skän-
ker pengarna vidare till välgörande ändamål. Johanna läser första året till sjukskö-
terska i Växjö och detta är hennes sommarjobb. – Sommarkyrkan är viktig, säger 
hon. Det är en viktig social mötesplats. Många som kommer hit och pratar och 
dricker kaffe tillsammans bor i trakten. En del av de som kommer har gått i skolan 
här. Johanna kan en del om kapellet, men till den som vill veta mer hänvisar hon till 
Gunborg Johansson och till dokument som finns i kyrksalen. 

Till sin hjälp vid sommarkyrkan har 
Johanna ett gäng fantastiska ideella 
medarbetare (femton glada damer) 
som vispar smet, gräddar våfflor, kokar 
kaffe, dukar, dukar av och fixar och 
donar så att allt ska vara gästerna till 
belåtenhet. Gunborg har varit med i 
alla år och hon hjälper Johanna med att 
se till att det finns folk på plats. Under 
våren sammanställer hon en lista med 
dagar och tider där de som vill hjälpa 
till får skriva upp sig. Det ska alltid vara 
två på plats tillsammans med Johanna. 
Hon tycker att det känns angeläget då 
alla pengar som kommer in skänks till 
BRIS, kvinnojouren Viktoria och natt-
caféet i Halmstad (se till vänster).  

Förutom att äta goda våfflor, kan man 
köpa lotter och ta del av en utställ-
ning inne i kapellet. I loppislotteriet är 
vinsterna skänkta och det kan vara alla 
möjliga föremål som folk lämnat vidare  
för detta goda ändamål.

Utställningen har varierat genom åren. 
Gunborg nämner grytlappar, stickat, 
hattar, väskor, fotografier, ”gåramål-
ningar” (gårdar som målades av kring-
vandrade självlärda målare), biblar 
och konfirmationskort. I år blir det en 
näverslöjdsutställning.

Den som vill sitta inne för att komma 
undan regn eller sol är välkommen in i 
kapellet där man under sommarkyrkan 
dukar för fikagäster. 

Öppettider i sommarkyrkan
Onsdag-söndag 10-28 juli kl 13.00-17.00 

Bra att veta: Gluten/laktosfritt erbjuds. 
Kaffe + våffla: 30 kr, extra våffla 10 kr.

Några av de som hjälper till vid sommarkyrkan tillsammans med diakoniassistent Carina Fendell.  
Bilden är tagen vid en sopplunch i Breared under våren. Från vänster Carina Fendell, Elsa Samuels-
son. Elsa Karlsson, Sonja Simonsson och Gunborg Johansson.

Johanna Andersson, ansvarig för sommarkyrkan

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson

En intensiv tid ligger framför oss. Vi befinner oss mitt i våren, 
sommaren är i antågande. Mycket händer runt omkring oss. 
Mycket förväntningar ligger i luften. 

Händer/hänt i församlingen

Hur blir sommaren detta år? Kommer den regna bort? 
Eller blir den lika solig och torr som fjolåret? Oavsett 
så finns vi här. Snöstorps församlings kyrkor och för-

samlingsgårdar är platser att besöka både när solen skiner 
och när regnet står som spön i backen.

I Snöstorps kyrka finns nu ett säkerhetsskåp på plats i 
kyrkan, här finns möjlighet att titta på fina föremål som 
församlingen äger. Tanken är att inte alltid ha samma saker 
i skåpet utan att förändra med olika tema. Just nu visas före-
mål som har anknytning till Snöstorps kyrka. Men vi är en 
stor församling, så småningom kommer det finnas föremål 
från andra delar av församlingen där också. Skåpet är inköpt 
för testamenterade pengar, avseende utsmyckning av kyrkan. 
Pengarna testamenterades av Folke och Else-Marie Karlsson. 

Våra fina kyrkor och församlingsgårdar är som andra hus i 
ständigt behov av underhåll. Det som nu är på gång är reno-
vering av fönster i Tönnersjö kyrka. Där kommer yttertaket 
också att tjäras. Vi undersöker möjligheter till lekplats vid 
församlingshemmet i Eldsberga. Entrédörrar till Breareds 
församlingshem kommer att bytas ut så snart vi fått beviljat 
vår bygglovsansökan. Series Pastorum tavlorna i Breareds 
kyrka kommer renoveras. Vi håller just nu på att iordning-
ställa markytan utanför Vallåskyrkan efter höstens oförut-
sedda dräneringsarbete.

Just nu pågår arbetet med att byta ut björkar, längs med 
Ljungbyvägen, på Snöstorps kyrkogård. Länsstyrelsen har 
gett oss tillstånd att avverka dessa träd som börjar bli dåliga, 
för att sedan återplantera med trädsorten platan.

I samband med att kyrkoherde emeritus Tore Sjöblom fyllde 
100 år, startades en fond där insamlade medel ska användas 
till behövande i församlingen via församlingens diakoni.  
Tore önskade sig inga gåvor, men att de som ville hylla 
honom på den stora dagen gärna fick sätta in pengar till för-
samlingens diakoni. Då valde kyrkorådet att starta en fond, 
samt sätt in en grundplåt, så blir pengarna till nytta inte 
bara under innevarande år. Om någon vill skänka en gåva så 
går det bra att sätt in på församlingens bankgiro 783-7529, 
märk med Tore Sjöblom 100 år.

Med önskan om en glad sommar/Anna-Maria Carlwe
 
 

Foto: A-L Bengtsson

2018
Nattcaféet                                     

2708 kr
Kvinnojouren  

          2000 kr
BRIS 2000kr

2017
Nattcaféet                                     

4000 kr
Kvinnojouren            

2000 kr
BRIS 2000 kr

2016
Nattcaféet                                    

3048 kr
Kvinnojouren            

2000 kr
BRIS 2000 kr

2015
Nattcaféet                                     

2000 kr
Kvinnojouren            

2000 kr
BRIS 2000 kr

2014
Nattcaféet                                     

2500 kr
Kvinnojouren            

2500 kr
BRIS 2500 kr

Sommar i Snöstorps kyrka!
Under vecka 30 arrangerar Missionskretsen sommarkyrka 
må-fr kl 14.00-16.00. Det blir en inledande bön/andakt 
och därefter en programpunkt. Besökarna bjuds på kaffe och 
hembakta kakor. Varmt välkommen!

22/7 Musikprogram, Ann Möllerström

23/7 "Tolv pärlor i min hand" Jonas Kennerö

24/7 "Efter 170 142 årtag, en långrodd mellan Strömstad 
och Halmstad" Fotograf Thomas Johansson berättar och visar 
bilder. 

25/7 Inga Gustafsson och Annika Svensson berättar om att 
gå i söndagsskolan på 50-talet. 

26/7 Musikprogram, Stefan Wikrén.

Stipendie utdelat
Anna-Stina och Hilding Anderssons minnesfond bildades för 
fem år sedan, med syfte att uppmuntra musikaliskt engage-
rade i Snöstorps kyrka. I år blev det fyra glada stipendiater 
som sjungit i kör i Snöstorp i tjugo år! Först i Flickkören sedan 
i Ungdomskören och nu i VIVA. Katarina Grundström, Emma 
Söderström, Pia Andersson, Matilda Cederhag.

Foto: Stellan Bengtsson

Foto: Stellan Bengtsson

Foto: A-L Bengtsson
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Konfirmander
Matihilda, Varför Valde du att bli konfirMand? Några av mina kompisar som redan börjat och gått 
ett par månader frågade om jag ville börja. Vad gör Man under konfirMandtiden? Vi lär oss om Jesus 
och bibeln. Vi sjunger mycket, spelar pingis, fikar. Ibland så diskuterar vi tro tillsammans. Går 
på gudstjänster. Vad är det bästa Med att Vara konfirMand? Jag fick något att göra istället för att bara 
sitta hemma. Man lär känna sina kompisar bättre. Vad har du lärt dig oM dig själV och Vad tar du Med 
dig i liVet? Att jag vågade bestämma och testa detta själv. Tar med mig att man ska visa respekt 
för andra. förVäntningar på konfirMationen? Inga speciella förväntningar. Det är två dagar efter min 
födelsedag så vi ska ha kalas den dan. finns det någon händelse soM du koMMer ihåg extra Mycket under 
konfirMandtiden? Resan till Köpenhamn då vi fick umgås mycket med varandra. Dagen då vi var på 
badhuset och alla var tillsammans. Vad skulle du Vilja säga till de soM går i sjuan och funderar på att 
bli konfirMander? Jag tycker att man ska testa. Har man inget speciellt att göra så är det en bra grej 
man kan göra.

tilda, Varför Valde du att bli konfirMand?  Lära mig mer om den kristna tron. När jag tänker på 
den kristna tron så tänker jag på Sverige. Lära mig mer om varför man tror. Och morfar 
tycker att det är tradition. Presenterna.  Vad gör Man under konfirMandtiden?  Varje onsdag träffas 
vi i två timmar. Innan jag började trodde jag att vi skulle sitta och läsa i bibeln i två timmar, 
men så är det inte. Vi pratar mycket om olika ämnen, typ förlåtelse så att det blir vardag. Vad 
är det bästa Med att Vara konfirMand? Vad ska man annars göra på onsdagarna, liksom?! Vi har 
en bra gemenskap och det är roligt. Vad har du lärt dig oM dig själV och Vad tar du Med dig i liVet? Att 
man blir accepterad av Gud oavsett hur man är. Man behöver inte låtsas vara någon annan, 
man skall va sig själv och tro på sig själv. Man behöver inte vara rädd, Gud är med mig när jag 
går hem på onsdagskvällarna. Det är värt att konfirmera sig även om man inte har en kristen 
tro från början, man får förståelse för andra. Kul, jag ångrar inte. finns det någon händelse soM 
du koMMer ihåg extra Mycket under tiden du läst? Var på lägret i Vidablick och blev berörd av TJ´s 
livsberättlse. Vad Vill du säga till de soM nu går i sjuan och funderar på att bli konfirMander? Ta chansen! 
Du kommer inte att ångra dig. Det är en kort tid i livet, kanske en procent, det är värt det. 
 

 
alicia, Varför Valde du att bli konfirMand? Tänkte först att jag inte skulle konfirmera mig, men 
bestämde mig sen för att göra det. Jag hörde av många äldre som snackade om det, att det var 
det bästa de hade gjort i sitt liv. Därför valde jag det, och fick många nya vänner som jag inte 
kände tidigare. Roliga läger och roligt att träffa nya människor. Jag fick lära sig mer om kris-
tendomen som jag inte kunde så mycket om innan. Vad gör Man under konfirMandtiden? Vi åkte på 
läger och vi läste också om kristendomen. Fick ut mycket av konfirmandtiden. Det man lärt 
sig kan speglas i det som händer i vardagen, i det verkliga livet. Vad är det bästa Med att Vara kon-
firMand? Lära sig mycket nytt och träffa många nya vänner. Vad har du lärt dig oM dig själV och Vad 
tar du Med dig i liVet?  Att våga öppna sig och berätta om sig själv och vara sig själv. Att lära sig 
lyssna på andra när de berättar om sig själva. Jag fick en djupare förståelse om hur andra kän-
ner det. Man skämtade inte bort det som sas, som man kanske gjort om de berättat samma 
sak på en rast eller så. Jag kommer att bära med mig att man ska lyssna på andra människor, 
det finns saker som de upplevt som påverkar deras sätt att vara. finns det någon händelse soM du 
koMMer ihåg extra Mycket under tiden du läst? Rörö var den bästa tiden! Alla bodde i en gymnastik-
hall och alla fick nära kontakt och vi hittade på väldigt mycket tillsammans. London var ju 
också roligt, men det var lättare att lära känna och komma varandra närmare på Rörö. Där 
lärde jag mig mer av kristendomen och den kunskapen tar jag med mig. Vad Vill du säga till de 
soM nu går i sjuan och funderar på att bli konfirMander? Att de skall ta chansen, de kommer att få ut 
något av det. Deras konfirmandtid kommer att påverka dem positivt t ex genom nya vänner, 
eller på andra sätt som kan ha stor betydelse. 

V    ad är viktigt för 
ett gott liv? Vem 
är jag och vem vill 
jag vara? När du är 
konfirmand finns 
möjlighet att fun-

dera på sådant som vi kanske inte 
gör varje dag. Du får också ta reda 
på vad kristen tro är, åka på läger, 
lära känna nya människor eller lära 
känna gamla vänner på nytt sätt.

Det är april 2019 när denna text skrivs. För de ungdomar som valt 
att konfirmeras är det snart dags. Sex grupper är igång just nu med 
totalt 94 killar och tjejer som har valt att bekräfta sitt dop. 94 killar 
och tjejer som träffas regelbundet och pratar om allt mellan himmel 
och jord; livet, läger, Snapchat och Jesus. 

De som är födda 2005 och är döpta, har i dagarna fått en inbjudan 
hemsänt till sig. Men vill man konfirmeras fast man inte ännu är 
döpt så tveka inte att höra av dig. Det är inte ovanligt att man vill 
döpas som tonåring och sedan konfirmeras. 

Några av konfirmanderna har fått  några frågor att svara på för att 
dela med sig av hur deras konfirmandtid har varit. 

loVisa, Varför Valde du att bli konfirMand?  Det var lite för 
att kompisarna skulle göra det och då får jag spendera 
mer tid med dem. Jag ville lära mig mer om livet i ett 
vidare perspektiv. Det verkade kul, en rolig grej.  Vad gör 
Man under konfirMandtiden? Vi har pratat mycket. Mycket 
om kristendomen förstås, men också diskuterat värde-
grund, åsikter, livet. Vi har haft mycket aktiviteter, varit 
på läger i Jönköping och gjort många samarbetsövningar. 
Vad är det bästa Med att Vara konfirMand? Man lär känna 
många och man får göra många aktiva saker. Det är 
lärorikt. De jag känt sedan jag var liten har jag fått lära 
känna på ett annat sätt. Vad har du lärt dig oM dig själV och 
Vad tar du Med dig i liVet? En del grejer man går igenom 
ger ny syn på saker. förVäntningar på konfirMationen?  Vi är 
många konfirmander så vi får dela in oss i två grupper 
för att alla släktingar ska få plats i kyrkan. Det ska bli 
roligt att träffa släkten. Vissa träffar jag inte så ofta. finns 
det någon händelse soM du koMMer ihåg extra Mycket under 
konfirMandtiden? Lägret var riktigt riktigt kul. Vi var till-
sammans med konfirmanderna från Breared och det var 
roligt att få lära känna dem. Vi höll till mycket i skogen, 
där vi ägnade mycket tid till samarbetsövningar. Andak-
terna gav tid till att slappna av och tänka egna tankar. 
Vad skulle du Vilja säga till de soM går i sjuan och funderar på 
att bli konfirMander? Gör det! Det är så kul och lärorikt! 
Det ger möjlighet att spendera mer tid med kompisarna 
och att dela även detta med dem är värdefullt. 

Lovisa Norrgren född 2004,  
konfirmeras i juni.

Jonathan Lindberg född
2004, konfirmeras i maj.

Mathilda Skoglund född 2004, 
konfirmeras i maj.

Alicia Bengtsson (t.v) är fadder och 
konfirmerades 2018. 
Tilda Arnqvist född 2004, 
konfirmeras i maj.

jonathan, Varför Valde du att bli konfirMand?  Jag tyckte det lät intressant att lära mig mer om Gud och att få 
bekräfta mitt dop. Vad gör Man under konfirMandtiden? Vi läser bibeln, sjunger mycket, övar inför konfirma-
tionen. När vi skriver frågor anonymt på lappar så blir det vi som ställer frågorna. Åker på läger. Vad är det 
bästa Med att Vara konfirMand? Att vi kommer närmare varandra i gruppen och får bättre gemenskap. Alla 
hänger ihop och blir bättre vänner. Jag har kommit närmare flera av mina kompisar. Vad har du lärt dig oM 
dig själV och Vad tar du Med dig i liVet? Att Gud älskar alla. Tar med mig kunskap om tron, Gud och bibeln. 
förVäntningar på konfirMationen? Hoppas att konfirmationen blir en maffig stund med mycket folk och myck-
et sång. finns det någon händelse soM du koMMer ihåg extra Mycket under konfirMandtiden? Kommer ihåg lägret på 
Heljarödsgården och resan till Köpenhamn. Vad skulle du Vilja säga till de soM går i sjuan och funderar på att bli 
konfirMander? Är man osäker så ska man ändå prova för jag ångrar mig inte.

Foto: A-L Bengtsson

Foto: Jan Grundström

Foto: Jan Grundström
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Mötesplatser/konserter m m 
Maj
Må 20  11.45  Andakt, sopplunch Vallåskyrkan
Må 20 18.00 Pilgrimsvandring Saml vid Kärlekens kyrka
Ti 21 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sommartoner med Eldsberga sång- och musikgrupp.
On 22 11.45  Andakt, vårlunch Mariakyrkan 
  Musikkryss med Stefan Wikrén och Maria Andersson.  
  Anm till värdinna senast 20 maj tel 17 97 46.  
  Pris 50 kr.
To 23  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 23  10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
To 23 11.45 Andakt, vårlunch, underhållning Breareds förs. hem 
  Anmälan senast 20/5 till värdinna 035-17 97 54
To 23 19.00 Vårsoaré med Cappella Snöstorp Snöstorps förs. gård 
  Visor av Evert Taube, allsång m m.  Kaffe och hembakat  
  50 kr. Anm till exp senast 17/5, 035-17 97 00.
Fr-sö  Luthers ungar Se annons sista sidan Mariakyrkan
Ti 28 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. gård
On 29 11.45 Andakt, vårlunch Vallåskyrkan 
  Anm. senast 27/5 kl 14.00 till värdinna 035-17 97 35
On 29 14.00 Mariaträffen på utflykt Samling Mariakyrkan 
  Mer info och anm: Maria Andersson, 035-17 97 41

Juni 
Sö 2  18.00  Körkonsert  Snöstorps kyrka 
  Vokalensemblen VOS – Voices of Scandinavia  
  Dirigent Robert Bennesh. 

Ti 4 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 11 19.00  Andrum Breareds kyrka 
  Tema: Bröllopsmusik
Ti 11  14.00 Halvdagsutflykt, se sista sidan
On 12  10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 12 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 13 11.45 Andakt, sommarbuffé Eldsberga förs. hem 
  Anm. senast  3/6 till värdinna 035-17 97 65
Ti 18 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti  18 19.00  Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Kören VIVA med solister, ledare Göran Persson  
  Klassiskt, musikal, visa och spirituals
On 19 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
To 20 14.00 Midsommarkaffe Snöstorps prästgård
Ti 25 19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  Emil Brandqvist Trio. Tuomas Turunen, piano. 
  Max Thornberg, kontrabas. Emil Brandqvist, trummor.
On 26 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 26 19.00 Sommarmusik  Mariakyrkan 
  ”Duetterna” Allan Svensson och Jessica Nylander sång,   
  gitarr och piano. 
To 27 14.00 Brearedsträffen Breareds förs. hem 
  ” Sommardofter och kärlekstoner” Jessica Nylander.
To 27 18.00 Musik i sommarkvällen  Trönninge kyrka  
  "Med doft av sommar" Duo Vimla består av sopranerna  
  Ulrica M Lundbladh och Anna Marmvik, båda ut-  
  bildade sångpedagoger. De bjuder på en härlig bland-  
  ning av musikal, jazz, somriga visor och lite klassiskt,   
  allt med klara röster och glimten i ögat.  
  Vid pianot har de Stefan Wikrén.
 

Juli
Ti 2  14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 2  19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Halmstads Vokalensemble. Dirigent Göran Persson. 
  Körens a cappellaprogram inför turnén till Tyskland.
On 3 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
To 4 14.00 Våffelcafé  Snöstorps prästgård

Lö 6 19.30 Sommarmusik Breareds kyrka 
  "Klanger och spår". Per Thornberg, tenorsaxofon.   
  Lars Åke "Snus" Svensson, piano.
Sö 7 14.30 Sommarmusik på Karlslund Karlslunds café 
  Maria kyrkokör bjuder på sommarsånger, allsång och   
  dragspel till hembakat och gott kaffe. Jessica Nylander,  
  körledare. 
Ti 9 19.00  Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  "Bach i sommarkvällen – 4". En konsert med Bachs   
  musik för fjärde året i rad. Stefan Wikrén, orgel.
On 10 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 10 13.00 Sommarkyrkan i Esmared inleds Esmareds kapell 
  Onsdag-söndag 13.00-17.00. V 28- v 30. Se sid 4.
On 10 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
Lö  13 19.30  Sommarmusik  Breareds kyrka 
  Populära orgelverk, samt jazzstandards.  
  Akiko Watanabe, orgel.
Ti 16  14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 16  19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  ”I full frihet” Folkmusik, jazz, klassiskt eller allt samti digt!  
  Greger Siljebo, fiol.  
  Stefan Wingefors, piano, bas och dragspel.  
On 17 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
To 18 9.30 Sommarpromenad Från Mariakyrkan 
  Vi går en runda i Fyllinge i lagom takt och får med oss   
  ett ord på vägen. Efter promenaden blir det kaffe/te   
  och fralla i Mariakyrkans mysiga atrium. 
To 18 14.00 Våffelcafé  Snöstorps prästgård
Lö 20 19.30 Sommarmusik/Musikcafé Breareds förs. hem 
  De fyra vännerna Tomas, Tulda, Jonathan och Wendela  
  sprider med bandet ”Fågelvägen” glädje och energi   
  med sin ösiga folkpop.  Med halländska rötter står de   
  nu med en fot i Unnaryd  och en fot i Malmö. I sommar  
  är de aktuella med sitt självbetitlade debutalbum och   
  nu bjuder de in till en intim konsert. 

Må 22  14.00 Sommarkyrkan i Snöstorp inleds Snöstorps kyrka 
  Under v 30 sommarkyrka i Snöstorp. Läs mer på sid 5.
Ti 23  19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  The Spirit of New Orleans från Danmark. Traditionell   
  jazz, gospel och spirituals m djupa rötter i New   
  Orleans.  Entré 100 kr. Ej förköp. Kassan öppnar  kl 18.30
On 24 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 24 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan 

Våra arrangemang sker 
i samarbete med  
studieförbundet  

To 25 18.00 Musik i sommarkväll Eldsberga kyrka 
  "Sånger om livet". Anja Lagerqvist bjuder på en stund   
  av  glad, svängig och berörande musik, som går rakt in i  
  hjärtat. Låtarna är på svenska, med text och musik av   
  Anja och handlar om allt möjligt som vi möter i livet. 
Ti 30  14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 30 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  "Olle Adolphsons sånger och dikter." Lekfullt och  
  ömsint! Åsa Johansson, sång, violin, dragspel och piano.   
  Johan Ludvig Rask, sång, gitarr och slagverk.
On 31 10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan

Aug
To 1  9.30 Sommarpromenad (se 18/7) från Mariakyrkan
To 1 14.00 Våffelcafé  Snöstorps prästgård
Ti 6  19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  "Hela Livet" Sånger till glädje och tröst i livets alla   
  skeenden. Nina Widegren, sång. Göran Persson, piano. 
On 7  10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
On 7 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
Sö 11 18.00 Musikgudstjänst Breareds kyrka 
  Familjen Westerberg muciserar.
Ti 13 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
On 14  10.30 Sommarcafé Vallåskyrkan
To 15 9.30  Sommarpromenad (se 18/7) från Mariakyrkan
To 15 14.00 Våffelcafé Snöstorps prästgård
To 15 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
On 21 14.00 Avlutning, sommarcaféer Snöstorps hembygdsgård 
  Musikunderhållning av Ann och Stefan Möllerström.
To 22 11.45 Andakt, sopplunch Eldsberga förs. hem
To 22  18.00  Musik i sommarkvällen Tönnersjö kyrka 
  "Saxofonslingor & Orgelbrus". Improvisatoriska äventyr  
  över musik av Bach, Piazzola, Gullin m fl. Per Thorn-  
  berg, tenorsaxofon. Stefan Wikrén, piano, orgel.
Sö 25 17.30  Vernissage/sommarkonsert Vallåskyrkan 
  "En hyllning till sommaren, skapelsen, konsten och   
  musiken". Lokala konstnärer och hantverkare smyckar   
  kyrkan med sina personliga tolkningar. Charlotte   
  Polson och Lena Nielsen framför både specialskriven   
  och välkänd sommarmusik från olika genrer.   
  Vernissagen öppnar kl 17.30. Konsert kl 18.00.   
  Charlotte Polson, altsaxofon och sång. Lena Nielsen,   
  piano och orgel. Anneli Vigh, foto. Spirello Design,   
  blomsterdesign och smycken. Marta Echave Nilsson,   
  målningar.

Ti 27 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Program ej fastställt
To 29  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 29 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
To 29 11.45 Andakt, sopplunch Breareds förs. hem

 

Foto: Virge Buravkov

18/6

Foto: Annika Davidsson Foto: Hans-Lave Angviken

6/7

Foto: Jonatan Mattsson

13/7

Fo
to

: I
za

be
lle

 N
or

én

Foto: Bjarne H.A. Petersen

16/7

Fo
to

 C
ha

rlo
tt

e:
 M

od
es

ty
 S

of
ro

ne
nk

of
f

Foto: Wendla Westerberg

Foto: Admir Tahmiscija

Foto: Steven Haberland

Foto: Göran Persson

Foto: Privat

Foto: Thomas Johansson,
 Vinnalt Foto

Foto: Fröken Fokus Foto: Jonnie Holmberg

Åsa och Johan. Foto: Lowe Smed

11/8

6/8

23/7 30/7

25/7

2/7

Foto: Mattias LandströmFoto: Mattias Landström

25/6 27/6

22/8 9/7

Foto: Thomas Johansson,
 Vinnalt Foto

27/6Fo
to

: N
ils

 S
jö

ho
lm

 



1110

Söndag 19 maj 5:e sö i påsktiden
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka Afternoon tea i  
församlingshemmet kl 14.30.  
16.00 Musikgtjänst. Barnkören Sångfåglarna
och kyrkokören medverkar.  

Lördag 25 maj 
Breareds kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 26 maj Bönsöndagen
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 11.00 Mässa. Konfirman-
derna 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 Friluftsguds-
tjänst vid lekplatsen. Halmstad Brass. Trumpet 
från kyrktornet kl 9.45. Vid regn, i kyrkan. 

Söndag 2 juni Söndagen före Pingst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 18.00 Körkonsert

Söndag 9 juni Pingstdagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Sång Trio SILVER: Jessica Nylander 
Jan Agbrant, Stefan Wikrén.
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Söndag 16 juni Heliga trefaldighets d.
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Mässa
Konfirmanderna medverkar
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Kyrkokören, Stefan Wikrén, orgel/piano. 
Cecilia Sandgren, flöjt.

Tisdag 18 juni
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Lördag 22 juni Midsommardagen
Snöstorps prästgårdspark 14.00 Frilufts-
gudstjänst. Vid regn, i kyrkan. 
Eldsberga kyrkogård 16.00 Friluftsguds-
tjänst. Vid regn, i kyrkan.

Söndag 23 juni Johannes Döparens d. 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Breareds kyrka 18.00 Gudstjänst

Tisdag 25 juni
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 26 juni
Vallåskyrkan 18.00 Veckomässa
Mariakyrkan 19.00 Sommarmusik

Torsdag 27 juni
Trönninge kyrka 18.00 Musik i sommarkväll

Söndag 30 juni 2 sönd e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 18.00 Gudstjänst

Tisdag 2 juli 
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 3 juli
Mariakyrkan 18.00 Veckomässa

Lördag 6 juli
Breareds kyrka 19.30 Sommarmusik

Söndag 7 juli 3 sönd e tref.
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Karlsunds café 14.30 Sommarmusik på  
Karlslund. 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst

Tisdag 9 juli
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 10 juli
Esmareds kapell 18.00 Veckomässa

Lördag 13 juli
Breareds kyrka 19.30 Sommarmusik

Söndag 14 juli 4 sönd e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst, sockenråd
Trönninge kyrka 18.00 Mässa

Tisdag 16 juli
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 17 juli 
Eldsberga kyrka 18.00 Veckomässa

Lördag 20 juli
Breareds församlingshem 19.30 Sommarmusik

Söndag 21 juli Apostladagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps prästgårdspark 11.00 Friluftsguds-
tjänst. Vid regn, i kyrkan
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst

Tisdag 23 juli
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 24 juli 
Trönninge kyrka 18.00 Veckomässa

Torsdag 25 juli
Eldsberga kyrka 18.00 Musik i sommarkväll

Söndag 28 juli 6 sönd e tref.
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 18.00 Musikgudstjänst som 
avslutar sommarkyrkan 2019. Barbro Persson, 
dragspel. 

Tisdag 30 juli
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 31 juli
Tönnersjö kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 4 augusti Kristi förklarings d.
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 14.00 Mässa
Lurehus 17.00 Gudstjänst

Tisdag 6 augusti
Snöstorps kyrka 19.00 Sommarmusik

Onsdag 7 augusti 
Breareds kyrka 18.00 Veckomässa

Söndag 11 augusti  8 sönd e tref.
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Familjen Westerberg muciserar

Onsdag 14 augusti
Snöstorps kyrka 18.00 Veckomässa

Lördag 17 augusti
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation med  
nattvardsgång

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. 

Ljungblomman Kl 14.30 följande datum:    
21 maj, andakt. 4 juni, diakonikaffe. 18 juni, andakt. 27 augusti, andakt.

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum:  
28 maj, 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli, 6 aug, 20 aug.

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

Gudstjänster/andakter på äldreboenden 

TAXI

Söndag 18 augusti 9 sönd e tref.
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Torsdag 22 augusti
Tönnersjö kyrka 18.00 Musik i sommarkväll
 
Söndag 25 augusti 10 sönd e tref.
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 17.30 Vernissage, 
18.00 Musikgudstjänst, se sid 9.

      

Välkommen på 
FRILUFTSGUDSTJÄNST!

Kristi himmelfärdsdag 30 maj 
Klockarängen, Simlångsdalen 

8.00 Gökotta 

Tönnersjö vid Dammarna, Långeby 
8.00 Gökotta

Snöstorps kyrkogård, vid lekplatsen 
10.00 Friluftsgudstjänst

Midsommardagen 22 juni 
Snöstorps prästgårdspark  

14.00 Friluftsgudstjänst

Eldsberga kyrka 
16.00 Friluftsgudstjänst utanför kyrkan

7 juli 
Karlslunds trädgårdsservering 

14.30 Musikgudstjänst 
Ligger nära Stadsbondgården. Följ skyltarna 

mot Karlslunds café.

21 juli  
Snöstorps prästgårdspark 

11.00 Friluftsgudstjänst

 4 augusti 
Lurehus, Simlångsdalen  
17.00 Friluftsgudstjänst 

Lurehus ligger ca 12 km från Simlångsdalen. 
Kör mot Mahult och sväng vänster mot Rya-
berg och därefter höger mot Torup, ca 4 km.



Lasse! Varför surrar det på kyrkogården?

Energi/IT/Teknik: Lasse Lagerqvist: Tel: 035-17 97 68   
e-post: lasse.lagerqvist@svenskakyrkan.se  

Vad är det som surrar? Kan vi fortsätta göra så som vi 
alltid har gjort? Ja, det beror på vad det handlar om. 
Med klimat i fokus blir svaret ofta nej.
Användningen av fossila bränslen måste minska och det 
är på många områden vi vill det ska minska;  
Vattenförbrukningen, elkonsumtionen, utsläpp ...
Listan är lång.

Vi jobbar hårt nu med att ställa om. Det handlar bl a 
om hur vi reser i tjänsten, inköp av rätt maskiner och 
utrustning, smartare uppvärmning av våra kyrkor och 
församlingshem, byte till LED-lampor,  
optimering av ventilation ... Listan är lång. 

Önskelistan; Laddstolpar, solceller, laddningsbara maskiner och fordon ...  
Listan är lång. 

Visst klarar vi att tänka om! Jag jobbar med både teknikbyte och våra beteenden. Det 
hjälper t ex  inte att byta till energieffektiva fönster när det sitter i beteendet att ”här 
vädrar vi tio minuter varje morgon”. Eller att det inte är att lönt att släcka lampor o s v. 
Vi behöver alla lära oss att se möjligheterna och vara villiga att tänka om.  
Om vi har bestämt oss för att det inte får kosta oss någon bekvämlighet att ställa om, 
tror jag vi gör ett misstag. Alla måste tänka nytt, och på alla nivåer. Listan är lång.

Snart kan jag checka av;
 Kvicksilverlampor utbytta på kyrkogårdarna
 Minska på ventilationen när den inte behövs
 Digitala kyrkogårdskartor (det som surrar är alltså inga kyrkogårdsbin,  
 däremot drönare som fotograferar kyrkogårdarna)

Vi har kloka och modiga personer i kyrkorådet som antagit en Energi och miljö-
policy för att Snöstorps församling ska minska sina klimatpåverkande utsläpp med 
25% till år 2025. Resan är påbörjad och målet är utstakat. 

/Lasse Lagerqvist
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HALVDAGSUTFÄRD 11 JUNI  
till Öströö fårfarm

Fårfarmen ligger vackert beläget 
vid det vackra naturområdet Åkulla 
bokskogar i Hallands inland.

Det blir lammsafari ut över Öströös vackra 
vidder för att se både spralliga lamm och 
lurviga kossor. Efter det dricker vi kaffe med 
en större smörgås, som har blivit framdukat 
till oss i den ombonade brännvinskällaren från 
1700-talet. Här har vi också en liten andakt.
Givetvis blir det möjlighet att botanisera i 
delikatessbutiken och i hantverksateljén eller 
bara sitta ute och njuta.

Avresa kl 12.30 fr Snöstorps församlingsgård
Tillbaka  ca kl 17.30
Pris 150 kr
Anmälan Maria Andersson 035-17 97 41
eller Carina Fendell 035-17 97 31 senast  
måndagen den 3 juni.

Fasteinsamlingen 2019
"Samma himmel. Samma rättigheter. 
Verkligheten ser olika ut." Så hette faste-
kampanjen som avslutades den 14 april. Via 
Snöstorps församling skänktes  
35 374 kr. Det slutgiltiga resultatet  
redovisas på www.svenskakyrkan.se  
runt den 17 maj. Tack för din gåva! 

Den 5 maj bytte Svenska kyrkans inter- 
nationella arbete namn till act Svenska  
kyrkan. Vill du veta mer om namnbytet,  
läs mer på www.svenskakyrkan.se

”LUTHERS UNGAR”

familjemusikal 
24, 25, 26 maj

Biljetter finns att köpa i Mariakyrkan från 1 april hos Jan Grundström.  
Tel: 035-17 97 43. E-post: jan.grundstrom@svenskakyrkan.se 
Vuxen 50 kr. Barn 3-12 år 20 kr (Barn under tre år som sitter i vuxens knä går in gratis).  
OBS! Endast kontant betalning. 

Medverkande: Barnkörerna Corallerna och Blessing. Maria kyrkokör.  
Mirakelklubben och kyrkans fritids. Personal och ideella.  
Stefan Wikrén, piano. Jenny Johansson, flöjt. Filip Vari, violin. 

Föreställningar i Mariakyrkan, Fyllinge
24 maj kl 19.00 (genrep), 25 maj kl 14.00 och kl 16.30, 26 maj kl 14.00

Med tidsenlig kostym och 
medryckande renässans-
musik, tar vi dig med på en 
dag i familjen Luthers liv. 

Sommarcaféer i församlingen
Välkommen till gemenskap, fika, 
andakt och ett enkelt program! 
Alla tider hittar du på uppsla-
get 8-9!


