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SAMHÄLLSINFORMATION- UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

Nr 2 * 2020
 18 maj -31aug

Årgång 10

Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling

Innehåll bl a: 
En konfadag i mars

Det är vi som jobbar på kansliet
Korsord 

Vi kan hjälpa dig med inköp
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Jag tänker att, där finns något mer, 
som inte är så självklart i vår tid. 
Tystnad, Silentium. Kyrkorummet 

är oftast så stilla och så tyst, att vi inom 
dess tjocka väggar börjar höra, tänka 
och be. När jag bodde i storstaden så 
var tystnaden en bristvara. För mig 
började det med trafikens buller. En 
gång räknade jag antalet tutande bilar 
i stadsmiljön. Varje nytt tjut spände 
nerverna. Sedan började jag lyssna till 
tvångsmusiken som finns överallt. 
Affärer, restauranger, gym och 
gallerior är numera i en ljudsmog, som 
förhindrar tänkande och äkta känslor. 
Det finns sällan en valfrihet, det 
enda alternativet är att isolera sig. 
Och det har vi, i dessa tider, gjort 
tillräckligt. Parallellt med tilltagande 
ljudöverkänslighet, så ökar oljudet 
i städer och samhällen. Ca 15 % 
av befolkningen har tinnitus och 
siffran ökar. Men om man vänder 

Silentium - därför vill jag ha min sommar i kyrkorummet

Sommaren i våra kyrkor är härlig. Inte bara av den anledningen att  
där ständigt firas gudstjänster, dop, vigslar och andra glädjefyllda 
stunder.

på resonemanget, så är det kanske 
inte sant, att människor blir mer 
ljudöverkänsliga. Det är snarare 
samhället som låter för mycket. Jag 
har undrat om det går att stänga av 
musiken. Nu för tiden slutar en kväll 
i goda vänners lag på restaurang, ofta 
med att man ropar till varandra över 
bordet för att höras. Personalen kan 
sällan reglera musiken, som numera 
kommer från slutna förvalda system. 
Den går inte att stänga av, varken 
böner eller bot hjälper.

 Som tur är fann jag tidigt i livet, att 
man kan söka sig till tysta oaser i 
kyrkorna. Kyrkorummet är så mycket 
mer än en plats för ceremonier och 
konserter. Kyrkorummet är så stort, 
för att livets allra största händelser 
ska få plats. Kyrkorummet är så stilla 
och så tyst, för att Guds tilltal ska nå 
oss bortom bruset. Kyrkorummen 
i församlingen håller vi öppet hela 
sommaren, under olika tider, och vi 
bjuder dig helt gratis, på det många 
människor i vår tid, mest av allt 
önskar. 
  Silentium, stillhet ...

Välkomna till alla våra kyrkor i sommar!
Prästen Jonas
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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 
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  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 Margaretha 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  070-171 96 90 
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 31 aug 2020. Manusstopp: 14 juni 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbild: Alex & Martin /IKON 
Tryck: Printografen AB i Halmstad, Svanenlicensierat sedan 1999.

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.
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Trycksak 
3041 0091

Sn
ös

to
rp

s f
ör

sa
m

lin
g 

re
se

rv
er

ar
 si

g 
fö

r e
ve

nt
ue

lla
 fe

l o
ch

 ä
nd

rin
ga

r 



3

Händer/hänt i församlingen

När detta skrivs i mitten på 
april, så har vi just firat påsk. 
Jesu död och uppståndelse, vår 
stora helg firades som vanligt 

men ändå inte. Vi firade gudstjänster 
på våra vanliga tider, men med bara en 
bråkdel av de gudstjänstbesökare som 
vi är vana vid. Vi följer alla råd och re-
kommendationer från myndigheterna 
vilket innebär att vi håller avstånd och 
att antalet besökare är begränsat. Men vi 
har valt att ändå fira våra gudstjänster, 
som kyrkan gjort historiskt sett, i tider 
av kris, krig och katastrofer. Vi finns nu 
också regelbundet med korta andakter 
på hemsida och sociala medier.
April och maj brukar fyllas av avslut-
ningar och träffar, samtidigt som vi 
planerar för hösten. I år blir inte mycket 
av detta. I augusti/september brukar 
vi starta upp konfirmandarbetet. Det 
kommer flyttas till oktober, inbjudan 
med möjlighet att anmäla sig skickas ut 
i augusti istället för i maj. Läger är svåra 
boka in under hösten. Det kommer bli 
fler läger under våren istället.

På kyrkogårdarna löper det på i stort sett 
som vanligt. Ett intensivt arbete med 
vårens planteringar är avslutat. Gräs-
mattor blir gröna, träd och buskar växer 
och behöver sin skötsel. Tack till alla 
som jobbat och jobbar med detta.
Från mitten av augusti och ett år framåt, 
kommer Andreas Sundelid att tjänstgöra 
som pastorsadjunkt. Andreas har ett 
förflutet som pastor i Equmeniakyrkan, 
han har nu valt att istället tjänstgöra 
i Svenska kyrkan. Vi hälsar Andreas 
varmt välkommen!
Vi välkomnar Jasmine Arnesson till vår 
församling. Hon är nyutbildad kantor, 
har sökt och fått jobb som kantor i södra 
området. Margaretha Lööf fortsätter att 
jobba ett år till.
Så vill jag också tacka Eva Johansson 
Nilsson som efter lång och trogen tjänst 
på pastors/församlingsexpeditionen nu 
beslutat sig för att gå i pension. Den 2 
juli gör hon sin sista arbetsdag. Hon har 
varit rösten och ansiktet utåt i många år. 
En trogen medarbetare som vi nu öns-
kar lycka till med sitt nya liv.

På expeditionen kommer nu Hanna 
Attåsen att jobba. Varmt välkommen!
Livet är mycket av en dag i taget, men 
det är också viktigt att försöka se framåt. 
Livet går trots allt vidare. Hoppet om 
att det snart vänder finns, och att vi lärt 
oss något inför framtiden. De bestående 
värdena som vänskap och kärlek har 
också blivit viktigare. Vi värnar de som 
står oss nära.
Guds rika välsignelse önskar jag er! 
/Kyrkoherde Anna-Maria Carlwe

 

Sopberget som engagerade! 

Med låtar som "Renare luft", "Låt inte bilen 
gå på tomgång" och "Du ska sortera numera" 
fick publiken en tankeställare när det gäller 
återvinning, återbruk och klimatfrågor.

Barnkören Sångfåglarna, barngrupperna 
Riddarklubben, Robin Hood och Steps från 
Eldsberga/Trönninge genomförde musikalen 
"Vill du åka skidor nerför sopberget" i början 
av mars, tillsammans ledare och  kompband. 
Föreställningen för allmänheten hölls en 
söndag och under veckan fick skolorna i 
området chansen att lära sig mer om miljön.

Klimattänket genomsyrade inte bara 
musikalens innehåll utan även kulisser och 
rekvisita kom från återvunnet material. 

Oj, så annorlunda allting blev den här våren.  
Allt är ställt på paus. Vi måste tänka om, tänka nytt och 
vara flexibla.

Filmning inför påsken i Snöstorps kyrka

Örnen svävar högt ovanför kyrksalen i 
sången "Över land och hav"
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Den första hållpunkten på dagen 
var ett föredag av Torgny 
Wirén som är skolpräst/för-

samlingspräst och författare från Jön-
köping.  Han berörde alla ungdomar 
med sina berättelser och reflektioner 
från livet. Om hur man har olika roller 
i olika sammanhang. Han fick även 
alla att gymnastisera lite i bänkarna 
när man med sina rörelser skulle agera 
utifrån ett påstående. Om man är 
bra på något skulle man stå upp och 
sträcka händerna i luften. Om man 
bedömer sig själv som mindre bra på 
något skulle man huka sig ner där man 
satt. Man kan väl säga att frågan om 
hur man anser sig bemästra fotboll och 
ridning väckte stor entusiasm bland 
många av de unga åhörarna. 

Gemensam konfadag
I början på mars samlades alla konfirmanderna för en dag tillsammans 

med föreläsning, musik, samarbetsövningar och värdegrundstankar. 

Efter Torgnys tänkvärda föredrag 
delades ungdomarna in i tre grupper. 
En grupp stannade i kyrkan och hade 
musikövningar med Jessica Nylander 
och Stefan Wikrén. Det lät stundtals 
väldigt bra och kanske kommer några 
av ungdomarna fortsätta sjunga i kör? 
Till flygel, gitarr och kongastrummor 
sjöng och tolkade de olika låtar. 

En grupp höll till i prästgården där 
Maj-Inger Sunesson berättade om hur 
det kan vara att vara kristen i ett land 
där det inte är tillåtet. Hon berättade 
om hur de får memorera telefonnum-
mer för att inte andra kristna kontak-
ter ska kunna spåras. Maj-Inger och 
faddrar illustrerade hur en gudstjänst 
firas i smyg och vad som händer om 
det upptäcks. Konfirmanderna fick 

sedan skriva korta brev på engelska till 
organisationen Open doors medlem-
mar i andra länder (Open doors är en 
partipolitiskt obunden, internationell 
missionsorganisation, som arbetar 
över hela världen för att hjälpa kristna 
som förföljs på grund av sin tro). 

Den tredje gruppen höll till i musik-
salen tillsammans med Torgny som 
pratade om värdegrund och gruppdy-
namik. Ungdomarna fick göra samar-
betsövningar och det blev många glada 
skratt som blandades med tankar på 
hur man bemöter andra människor 
och på hur man själv vill bli bemött.

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson
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Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation 
-ETT ÄVENTYR!

Alla som är födda 2006 inbjuds till kon-
firmationsläsning 2020-2021. Inbjudan 
brukar skickas ut nu i maj, men då det 
är svårt att boka in lägerlokaler och 
annat just nu, kommer inbjudan istället i 
augusti. Välkommen att bli konfirmand i 
Snöstorps församling! 

GRUPPBILD
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Konfirmanddagen avslutades med en gudstjänst som inleddes 
med att ta en gruppbild av alla konfirmanderna. Fotograf och 
ledare tackar alla underbara ungdomar för det goda samarbetet! 
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Kansliet  Syns sällan men finns ändå

Vad gör alla ni egentligen? 
Frågan ställdes av missions-
kretsen en gång i höstas. Vi 

bjöds in för att berätta om våra ar-
betsuppgifter och vår roll i försam-
lingsarbetet. Redaktionen för för-
samlingsbladet tänkte att det kanske 
är fler som undrar samma sak, så här 
kommer en kort presentation om 
vilka vi inom administrationen är. 

Kyrkoskrivare Eva Johansson Nilsson är 
personen bakom den trevliga rösten 
som man möter när man ska boka in 
dop, vigsel eller begravning. Under 
sina 25 år i församlingens tjänst har 
hon bokat in otaliga förrättningar 
och förmedlat kontakt vidare till de 
som ska tjänstgöra vid desamma. Nu i 
sommar går hon i pension och Hanna 
Attåsen får överta rollen som spindeln i 
nätet den närmsta tiden.

Hanna kommer närmast från Laholm 
där hon i skrivande stund vikarierar 
som kyrkoskrivare. Förra sommaren 
var hon vikarie för Eva, så hon är 
redan varm i kläderna. 

Här är en kort presentation av oss som jobbar i kyrkan, men som kanske inte syns så 

ofta. Kortfattat kan man säga att vi servar de olika verksamheterna och fastigheterna.

Anna Kylmä är samordnare när det 
gäller församlingens alla fastigheter. 
Hon har god överblick över allt under-
håll som behöver utföras och sköter 
upphandlingar inom sitt område. 

Ser du någon som mäter, skruvar eller 
utför andra arbeten på fastigheterna 
kan det vara Magnus Olausson Kron-
holm som är fastighetsskötare. Han har 
även ansvar i ärenden som brand-
säkerhet, lås och larm samt skyddsut-
rustning. 

Pernilla Friberg är den som har koll 
på ekonomin. Budget, bokslut och 
alla löpande kostnader tillhör hennes 
område. Är också sekreterare i kyrko-
rådet och har koll på hur ekonomin 
ser ut för de olika fondgravarna. Hon 
är även en jordnära chef för kansli-
personalen. 

Magnus Ahlström är Pernillas högra 
hand. Han är löneassistent men sköter 
även bokföring, kollekter och vissa 
personalärenden. En man som för 
övrigt alltid bjuder på ett varmt skratt. 

Christina Nilsson sysslar huvudsakligen 
med gravadministration. Det är hon 
som har hand om det välfyllda bok-
bordet i Snöstorps församlingsgård 
och är initiativtagare och projektledare 
till de nu efterfrågade MåBra-dagarna.

IT, teknik och energifrågor ligger  
Lasse Lagerqvist varmt om hjärtat. Han 
har även ett gott öra för ljud- 
kvalitén i kyrkorna och ser till att all 
teknik fungerar som den ska. 

Marielle Pierre är assistent på kansliet 
och hjälper till med allt från dukning 
vid samlingar till att underhålla olika 
digitala register. Ofta ses hon med 
en kamera ute på kyrkogårdarna och 
fotograferar gravvårdarna för att sen 
lägga in bilderna i gravregistret. 

Tidningen du just nu håller i din hand 
(eller läser på webben) sätts ihop av 
Anna-Lena Bengtsson som har hand om 
den externa kommunikationen i för-
samlingen. Även annonser, affischer, 
flyers, hemsidan och sociala medier 
tillhör hennes arbetsuppgifter. 

Nu vet du mer om vilka vi är! Tveka inte 
att höra av dig om du vill veta mer. Vi 
önskar er alla en skön sommar!

Vi lyckades pricka in en regnig dag i april för gruppbilden. Fr v: Magnus Olausson Kronholm, Marielle Pierre, Anna Kylmä, Eva Johansson Nilsson,  
Hanna Attåsen, Christina Nilsson, Lasse Lagerqvist och Pernilla Friberg. Sittande: Anna-Lena Bengtsson och Magnus Ahlström
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Inledningen av år 2020 har varit en annorlunda tid. Coronaviruset har satt samhället helt ur 
spel och ingen vet från dag till dag vad som händer och sker. När det kommer till kyrkans 
alla verksamheter har dessa, liksom allt annat, fått anpassas och förändras. Under hela våren 
har luncher och olika mötesplatser fått ställas in. Vi hade hoppats på att kunna genomföra 
sommarens arrangemang som det var tänkt, men en del har redan fått ställas in. Här på 
detta uppslag brukar alla konserter och träffar listas upp i tidsordning, men denna gång blir 
det annorlunda. Vi kommer att uppdatera löpande i våra olika informationskanaler om det 
som blir av. Vi hoppas att du som församlingsbo har överseende med detta.

SOMMAR-

Våra sommarcaféer kommer vi försöka hålla öppna  
som planerat och sitta utomhus (vid regn inställt). 

Eldsberga församlingshem, tisd kl 14.00 16/6, 30/6, 14/7, 28/7  
och 11/8

Snöstorps prästgård, tors kl 14.00 2/7, 16/7, 30/7, 13/8

Vallåskyrkan, onsd kl 10.30 10/6, 24/6, 1/7, 8/7, 15/7, 22/7,  
29/7, 5/8 och 12/8

Sommarkyrka, Esmareds kapell Under perioden 8-26 juli  
kl 13.00-17.00 (onsdag-söndag)

Mariakyrkan, Fyllinge kl 14.00 Onsdagar 10/6, 24/6, 8/7, 22/7 och tisdagen 4/8

Sommarkyrka och caféer! Juni, juli, augusti

Välkommen till församlingens 

olika bokbord!

Coronaviruset

VILJA HA

INTE KOKT

BUSKE

REST

KAN MAN 
GÖRA                 
I EKA

ELVA MI-
NUS ÅTTAKÄNNER 

TILL

KAN MAN 
HA SMÅ 
FISKAR I

FORT-
FARANDE

LITET 
SAMHÄLLE

IFALL

TVEKSAMT 
SVAR

HAN HAR 
NAMNS-
DAG 1 

AUGUSTI

KÄNNA           
SIG

VATTEN-
DRAGET

OLYMPISKA 
SPELEN

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

HAR INTE 
VARIT MED 

FÖRUT

SKRIKER 
MÅNGA PÅ

Korsord för de yngre läsarna!

Bygg ihop ett ord av bokstävera i de tonade rutorna
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Foto: A-L Bengtsson

KNAPP FLUOR
KON-

JUNKTION
FÖR-

HÅLLANDE
ENA-

STÅENDE
FISK

INGÅR 
FLOTTAN I

INGÅENDE

KRYSTADE

KAN FÅ 
KRAMPER

RENONS 
PÅ

NATRIUM

EJ BE-
VANDRAD I

LÄGGER 
SKYTT

VASST 
REDSKAP

KVIDER
ÄR OFTA 
ASKAN

DRYCK

HAR 
ÅTALATS
EGEN-

MÄKTIGT

STILFULL 
DIKT

LÖVTRÄD

TRÅCKLAR

GIFTIG 
ÖRT

CHEF

INNEHÅL-
LER FRÖN
MED AND-
RA ORD

ÄR 
MODERN
LIGGER VID 
VÄTTERN

LÖK-
VÄXTER

NÄMNDE

SÄNDER 
PROGRAM

BIBELBOK

OS-STAD
HAR PÅ 

SIG
KORTA 
DAGAR

PRONOMEN 
OCH BALJAN

PARLA-
MENT

SES PÅ 
HOV

FIRAS 5 
FEBRUARI

JUNGFRU

HÄCKARNA ELLER 
KAPARNA

UNDERSÖKER 
GRUNDLIGT

DEN ÄR OMGIVEN           
AV VATTEN PÅ              
ALLA SIDOR

Foto:                        
Lotta                        
Hiller

HJÄLP-
MEDEL PÅ 
KONTOR

RIGID

KAN BÅDE 
KORTLEK 

OCH 
SVANS BLI

SLAG DISCIPLIN

FÖRSLA-
GEN ELLER 

NÄMN-
DERNA

DISCI-
PLINER

BOTA 
ELLER 

RUBBET

IDROTTS-
KLUBB

BRUKAR 
GLADA

DEL AV 
KRONA

SKAM-   
LIGA

&
SIGNUM 

FÖR 
IDROTT, 

LEK & SPEL

INTE 
INFETTAD

STUCKIT 
ELLER 
HAFT 

PLATS FÖR

DET VAR 
EN KALL 
PERIOD

SUNDEN ELLER 
DRAMATIKER LgS

GOTTADE 
SIG

Ö SOM 
KALLAS AT-
LANTENS 

PÄRLA

BRUKAR 
UGGLOR

ÄR MED I 
LIGOR

FISK

VAR 
VÅRDSLÖS

FÖRSÖKTE 
HINDRA

KNIPA
AKTUELL 

TIDPUNKT

GOODWILL FISKAR

BY I SMÅ-
LAND 

ELLER HA 
SOM PRIS

FIRAS                      
5 MAJ

DOKUMEN-
TET ELLER 

PJÄS-
DELEN

NYA ZEE-
LÄNDSK 

PAPEGOJA

I VÄG
LUKT EL-
LER TÄV-
LINGAR

BETALAS 
AV

SÄGER 
ELLER 

SPELAR PÅ 
KANTEN

KÄNNER             
PÅ SIG

Korsords-
konstruktör: 
Lars-Göran 

Ståhl ©

LIGGER 
VID HANÖ-

BUKTEN

FLYTER 
LOIRE 

GENOM

Öknen och ödemarken 
skall jubla, det 
förtorkade landet 
glädjas och blomma.                                                    
… .. … … …… (från Jesaja)

När du löst något av korsorden, 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 2020. Bland de inkomna rätta svaren 
dras 1:a-3:e pris på vart och ett av korsorden. Vinsterna består av presentkort som kan användas på något av våra 
bokbord. Vinnarna kontaktas via post. Lycka till! 

Korsord för de yngre läsarna!
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Tisdag 19 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Torsdag 21 maj Kristi himmelfärdsdag
Klockarängen, Simlångsdalen 8.00 Gökotta. 
Dammarna, Långeby 8.00 Friluftsgudstjänst, 
medtag fika. Vid regn ställer vi in. Se hemsidan.
Snöstorps kyrkogård 10.00 Friluftsgudstjänst 
vid lekplatsen. 

Söndag 24 maj Söndag före pingst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Tisdag 26 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 31 maj Pingstdagen
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Gudstjänst

Söndag 7 juni Heliga trefaldighets dag
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst

Söndag 14 juni 1 sönd e trefaldighet
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Gudstjänst

Lördag 20 juni Midsommardagen
Snöstorps prästgårdspark 14.00 Frilufts-
gudstjänst

Söndag 21 juni Johannes döpares dag
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst

Onsdag 24 juni 
Snöstorps kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 28 juni 3 sönd e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Onsdag 1 juli
Tönnersjö kyrka 19.00 Veckomässa

Lördag 4 juli
Snöstorps kyrka Konfirmationer

Söndag 5 juli 4 sönd e trefaldighet
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Karlslunds café 14.30 Friluftsgudstjänst
Snöstorps kyrka konfirmationer 

Söndag 12 juli Apostladagen
Eldsberga kyrka  10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Gudstjänst

Onsdag 15 juli
Vallåskyrkan 19.00 Veckomässa

Lördag 18 juli 
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön  
 
Söndag 19 juli 6 sönd e trefaldighet
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Onsdag 22 juli 
Esmareds kapell 19.00 Veckomässa

Lördag 25 juli
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön  

Söndag 26 juli Kristi förklarings dag
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 18.00 Gudstjänst

Lördag 1 augusti
Breareds kyrka 19.30 Helgmålsbön  

Söndag 2 augusti 8 sönd e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Lurehus 17.00 Gudstjänst

Onsdag 5 augusti
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 9 augusti 9 sönd e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Veckomässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 18.00 Mässa

Onsdag 12 augusti
Trönninge kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 16 augusti 10 sönd e trefaldighet
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Söndag 23 augusti 11 sönd  e trefaldighet
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Onsdag 26 augusti
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstjänst

Söndag 30 augusti 12 sönd e trefaldighet 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmationsmässa
(Fyllingekonfirmader)
Esmareds kapell 16.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Gudstjänst

Gudstjänster i kyrkorna 

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

TAXI

INFO 
Så länge vi myndigheterna avråder 
från stora samlingar är antalet kyrko-
besökare (inkl personal) begränsade 
beroende på kyrkans storlek och 
utförande. 
 
Esmareds kapell  15 personer
Mariakyrkan 30 personer
Snöstorps kyrka  50 personer
Tönnersjö kyrka  30 personer
Breareds kyrka  40 personer
Vallåskyrkan  30 personer 
Eldsberga kyrka  40 personer
Trönninge kyrka  40 personer

Välkommen på friluftsgudstjänst!
 Kristi himmelfärdsdag 21 maj  

*Klockarängen, Simlångsdalen 
8.00 Gökotta

Tönnersjö vid Dammarna, Långeby 
8.00 Gökotta. Medtag fika. Vid regn ställer vi in.  

Se hemsidan för info.

*Snöstorps kyrkogård, vid lekplatsen
10.00 Friluftsgudstjänst

Midsommardagen 20 juni 
*Snöstorps prästgårdspark

14.00 Friluftsgudstjänst

21 juni  
*Breareds kyrka 

18.00 Friluftsgudstjänst vid kyrkan

5 juli
Karlslunds trädgårdsservering

14.30 Friluftsgudstjänst
Ligger nära Stadsbondgården. Följ skyltarna mot  

Karlslunds café. Vid regn ställer vi in. Se hemsidan för info.

2 augusti
Lurehus, Simlångsdalen
17.00 Friluftsgudstjänst

Lurehus ligger ca 12 km från Simlångsdalen.  
Kör mot Mahult och sväng vänster mot Ryaberg och 

 därefter höger mot Torup, ca 4 km. Vid regn ställer vi in. 

*Vid regn flyttas friluftsgudstjänsterna in i kyrkan, dock med begränsningar när det gäller antal gudstjänstbesökare.  



Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Coronavirusets framfart påverkar vår vardag. Vi blir alltmer isolerade och våra dagliga 
göromål blir lidande. Att åka till affären som tidigare var en självklarhet, är nu något 
många behöver hjälp med då man uppmanas att stanna hemma. 

*Behöver du hjälp med inköp från mataffär eller apotek? Vi kan hjälpa dig! 
 
Diakon Anna Lindgren 035-17 97 64 månd-tors kl 9.00-12.00
Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler 035-17 97 26 tisd-tors 9.00-10.00 
Diakoniassistent Carina Fendell 035-17 97 31 månd-tors kl 13.00-14.00
Får du inget svar lämnar du namn och telefonnummer, så blir du kontaktad så snart som möjligt. Vi handlar 
(för upp till 500 kr) och levererar det du beställer hem till dig och ringer dig när varorna ställs utanför din dörr. 
I kassen ligger kvitto på vad inköpet kostar. Under det första samtalet bestämmer vi även hur du vill betala 
(bankgiro, swish eller faktura). 
 
 OBS! Du skall aldrig lämna ifrån dig kontanter eller betalkort. Vi vill att du skall känna dig trygg och  
säker när du vänder dig till oss om hjälp. 
Vi erbjuder även samtalsstöd för dig som känner oro och behöver prata med någon. 

FOTO: Johannes Frandsen/IKON

*Tjänsten omfattar ej inköp av alkohol, spel eller tobak

GDPR: I samband med inköp åt privatpersoner behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på: www.svenskakyrkan.se/snostorp

BEHÖVER DU 
HJÄLP MED 
MATINKÖP?

VÄLKOMMEN ATT 
HÖRA AV DIG!

Fasteinsamlingen 2020
Årets fasteaktion handlade 
om att vi har alla rätten att 
leva i trygghet och säkerhet, 
i frihet från våld. 
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Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör 
ihop.  Aktionen hette Stå på modets sida, för alla män-
niskors rätt att leva i frihet från våld och avslutades den 5 
april. Via Snöstorps församling skänktes 15 934 kr. Det 
slutgiltiga resultatet redovisas på www.svenskakyrkan.se i 
mitten av maj. Tack för din gåva! 

Diakonifokus under 2020/2021 lyfter fram 
ensamheten. Sveriges kristna råd tar vartannat år 
fram ett nytt diakonalt material utifrån ett aktuellt 
tema, kallat Diakonifokus (tidigare kallat Diakonins 
månad). Detta är ett återkommande ekumeniskt 
samarbete mellan kyrkor och organisationer som 
vill sätta fokus på en angelägen diakonal fråga. 


