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Så mycket i vår tillvaro är informa-
tion, bokstäver och siffror, och 
vardagen för många av oss, 

är full av arbete och planering för kropp 
och hjärna. I en sådan situation kan 
musiken vara en harmoniserande och 
läkande kraft, det har jag själv upplevt 
många gånger. 

När en vuxen och ett barn, sitter tätt 
tillsammans och sjunger på samma sång, 
uppstår en gemenskap, samhörighet och 
närhet, som är svår att slå. Så kan det 
också vara i vår gemenskap med Gud. 
En underbar melodi eller sångtext, kan 
plötsligt leta sig in i vårt hjärtas innersta 
vrå, och vi känner oss berörda. I Guds 
närhet, är det inte ovanligt att ingredien-
ser som längtan, skönhet, stillhet, trygg-
het, glädje, sorg och saknad blir starka 
och påtagliga, och oftast händer detta 
fina i samband med sång och musik.

Varför sjöng tex Elvis Presley ofta ”How 
great thou art”(O store Gud) som extra-

Betraktelsen -Allt har sin tid-

Detta nummer av församlingsbladet har musik som tema.  
Och vad sången och musiken kan göra för själen och för  
välbefinnandet, går knappast att överskatta. 

nummer på sina konserter? Jo, antagligen 
därför att han så innerligt mycket, tyckte 
om just den sången! Han upplevde säkert 
att den var speciell att sjunga och kunde 
förmedla något värdefullt och omistligt, 
som komplement till hans övriga reper-
toar –det är i alla fall vad jag tror! 

I Mariakyrkan har vi under maj månad 
fått spela musikalen ”Luthers ungar”. 
Vi hade inte haft en chans att nå ut med 
musikalens budskap, om det inte hade 
varit med sångens och musikens hjälp! 
Inte en chans! Så heja heja ni alla som på 
något sätt jobbar med sång och musik, 
vår tillvaro hade varit så grå annars! 

Till sist en liten personlig anekdot. För 
några år sedan så står jag hemma i köket 
ensam och lagar mat. Plötsligt, och det 
är inte så vanligt vad det gäller mig, så 
börjar tårarna rinna i strid ström nerför 
mina kinder. Vad händer? Jo, lite svagt så 
står radion på, och tonerna från temat till 
filmen ”Forest gump” har letat sig fram 

till mina öron och in i mitt hjärta. På 
något sätt, och jag vet inte än i denna dag 
varför, så berörde denna helt underbara 
melodi något oförlöst inom mig. Jag grät 
som ett barn. Det kändes både sorgligt 
och välbehövligt på samma sätt. Jag är 
helt säker på, att för Gud finns det inga 
gränser. Gud var i stunden med i dessa 
toner och berörde mig på djupet. 

Tack, tack, tack skapare av himmel och 
jord, för sången och musiken.

/Allan Svensson, präst
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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 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 
Kantor 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 25 nov 2019. Manusstopp: 13 okt 2019. Redaktionen förbehåller sig rätten 
att redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbilden är tagen vid sommarmusik i Snöstorp 2016 av  
fotograf Stellan 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.
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Höstens verksamheter Barn och ungdom

Kyrkans öppna förskola (start 26/8)
Välkomna föräldrar, mor/farföräldrar 
och barn! Vi leker, fikar, pysslar och 
har en sångstund.
Eldsberga församlingshem, måndagar 
kl 9.30-11.30. 
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 9.30-11.30. 
Ledare: Anna Lindgren

Robin Hoodklubben (start 2/9)
För dig som går i F-klass och uppåt.
Detta är en grupp där vi bl a leker, 
pysslar, bakar, grillar, bygger trefot 
och åker på läger.  
Eldsberga församlingshem, måndagar 
kl 14.00-16.30. Vi hämtar på  
Eldsbergaskolans fritids.
Ledare: Maj-Inger Sunesson  

Riddarklubben (start 27/8)
För dig som går i F-klass och uppåt 
och som gillar att göra saker med 
händerna och vara i naturen. T ex laga 
mat över öppen eld, surra, snickra, 
göra en fackla m m.   
Trönninge församlingshem.  
Tisdagar kl 13.15-16.30. Vi hämtar 
på Trönningeskolans fritids.  
Ledare: Maj-Inger Sunesson 

Steps (28/8)
För dig som går i F-klass och uppåt.
Här får du pyssla, spela teater och 
spexa, sjunga och dansa.  
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 13.15-16.30.
Vi hämtar på Trönningeskolans fritids.
Ledare: Maj-Inger Sunesson 

Salt (start 5/9)
För elever i årskurs 5 och uppåt. 
Detta är en grupp för dig som är tjej 
och vill träffa nya och gamla kom-
pisar, snacka och göra roliga saker 
tillsammans. Ibland åker vi på läger. 
Trönninge församlingshem, 
torsdagar kl 14.30-16.00
Ledare: Maj-Inger Sunesson

UngdomsGrupp, UG (start 1/9)
Från åk 8 och uppåt.
Hit kan man komma med sina frågor 
och sina tvivel, sitt skratt och mycket 
mer. Vi fikar, sjunger, åker på läger, 
skrattar, ber, diskuterar, leker ...
Trönninge församlingshem, söndagar  
kl 18.00 till ca 20.30 
Ledare: Maj-Inger Sunesson  

Kyrkans öppna förskola (start 29/8) 
Öppen verksamhet för förskolebarn 
tillsammans med föräldrar eller far-, 
morföräldrar. Även äldre syskon är 
välkomna!  
Måndagar mellan kl 14.00-16.00 
Torsdagar mellan kl 9.30-11.30.
Ingen föranmälan krävs, kom som du 
är med Ditt/Dina barn! Vi sjunger, 
leker och pysslar. Kostnad 20 kr för 
vuxen, gratis för barn. Jessica  
Nylander har småbarnsrytmik med  
oss 2 ggr/månad.
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz 

Mirakelklubben (start 27/8) 
För dig som går i trean och uppåt.
Tisdagar kl 14.00-16.30 i Maria- 
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på läger m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

Kyrkans fritids (start 28/8)
För dig som går i förskoleklass, ettan 
eller tvåan.
Onsdagar kl 13.00-16.00 i Maria-
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på utflykter m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

Kör-fritids (start 5/9)
För dig som går i årskurs 1-2 och 
sjunger i kören i Mariakyrkan. 
Torsdagar kl 13.00-16.15, (kör kl 
14.30-15.15).  
Vi pysslar, leker m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

Kyrkans öppna förskola (start 2/9) 
Öppen verksamhet för barn 0-5 år med 
föräldrar. Även äldre syskon är välkomna! 
Vi leker, fikar, sjunger och umgås. 
Måndagar kl 9.30-11.30 
Onsdagar kl 9.30-11.30 
Ledare: Ida Landin

Änglarna (start 2/9) 
För barn i årskurs 2-3. Vi hämtar och 
lämnar barnen på skolan. Pyssel, teman 
och utflykter.  
Måndagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass. 

Stjärnklubben (start 27/8) 
Årskurs F-1. Här leker vi mycket utomhus, 
pysslar och har ett fast tema varje termin 
och åker/går på en del utflykter.  
Tisdagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass 

Himlaväsen (start 28/8) 
För elever i årskurs 4. Här får du pyssla, 
sjunga, fika och umgås.  
Onsdagar 12.45-14.45 
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass

Dalens Teens (start 28/8) 
Åk 7. Onsdagar 16.00-18.00 
Ledare: Ola Marmvik

Babyrytmik (start 4/9) 
Torsdagar jämna veckor kl 9.15-10.30 
Ledare: Ida Landin, Ann Möllerström

Kyrkans Ungdom (KU) (start 21/8) 
För ungdomar fr årskurs 8. Breareds förs. 
hem alt. kyrkan. Vi fikar, sjunger, åker på 
läger, skrattar, ber, diskuterar, leker ... 
Onsdagar kl 19.00-22.00. Drop in fr 18.30  
Ledare: Ola Marmvik 

Ungdomsväsen (start 30/8) 
För barn i åk 5 
Torsdagar 14:10-16:10 
Ledare: Ida Landin

Välkommen till höstterminens olika verksamheter. På följande sidor 
presenteras de verksamheter som erbjuds dig, dina nära och kära. 

Fotnot: En terminsavgift om 150 kr uttages i skolbarnsverksamheterna.  
Går man vid två tillfällen blir det 300 kr osv. Mellanmål ingår vid varje tillfälle. 

Ba
rn

/u
ng

do
m

, E
ld

sb
er

ga
by

gd
en

Ba
rn

/u
ng

do
m

, B
re

ar
ed

s 
fö

rs
- 

he
m

Ba
rn

/u
ng

do
m

, F
yl

lin
ge

Fo
to

: A
-L

 B
en

gt
ss

on



4

Höstens verksamheter Barn och ungdom

Kyrkans öppna förskola (start 30/8)
För barn 0-5 år med föräldrar. Även 
äldre syskon är välkomna! 
Måndag och fredag kl 9.30-11.30.
Gemensam frukost, fri lek och pyssel. 
Kostnad 20 kr för vuxen (barn gratis). 
Ledare: Linda Svensson

KLUBBARNA (start tisdag v 35)
Vi arbetar med olika utmaningar, pysslar, 
sjunger och åker på läger. Varje träff 
avslutas med bön och andakt. Läger och 
disco en gång per år.  
Ledare: Linda Svensson, Lena Andersson 
Tisdagsklubben F-åk 3 
tisdagar kl 14.00-16.30  
(Ledare hämtar barnen vid cykelstället 
på Vallåsskolan kl 13.45)
Onsdagsklubben  åk F-3 
onsdagar kl 14.00-16.30  
(Ledare hämtar barnen vid cykelstället 
på Vallåsskolan kl 13.45)
Torsdagsklubben från åk 4  
torsdagar kl 14.00-16.30

UngdomsGruppen UG fr åk 6
Vi träffas onsdagar 17.00-19.00 i 
barnlokalerna. Kvällsfika, pyssel, andakt 
blandat med massa snack och skratt. 
Läger anordnas en gång per år. 
Ledare: Linda Svensson, Lena Andersson

MAMMAGRUPPEN
För dig som tycker om att pyssla, prata 
med andra vuxna och fika. Vi träffas två 
gånger i månaden onsdagar kl 17.30 
-20.30 i kyrkans konfirmandsal på 
markplan. Varje träff avslutas med en 
kort andakt i kyrkan. Kontakta Ida om 
du vill vara med. Datumen bestämmer vi 
tillsammans. 
Ledare: Ida Landin 17 97 53

Kyrkis (start 29/8)
För barn i åldrarna 3-6 år
Måndagar och torsdagar kl 8.30-11.00. 
Vi har en tydlig kristen profil och 
arbetar temainriktat. Vi sjunger, har 
skapande aktiviteter och mycket ute-
vistelse. Varje gång har vi fruktstund. 
Verksamheten är gratis. 
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

Kyrkans Unga (20/8)
För ungdomar från åk 8 och uppåt.
Tisdagar kl 19.00-21.30
Ledare: Ola Marmvik

Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson 
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Caroline Bengtsson 035-17 97 27 
caroline.bengtsson@svenskakyrkan.se

Ida Landin 17 97 54 
ida.landin@svenskakyrkan.se 

Jan Grundström 17 97 43  
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se

Lena Andersson 17 97 34 
lena.ka.andersson@svenskakyrkan.se

Maj-Inger Sunesson 17 97 63 
maj-inger.sunesson@svenskakyrkan.se

Nils Gunnar Juelsson 17 97 51  
nils.juelsson@svenskakyrkan.se

Ola Marmvik 17 97 33 
ola.marmvik@svenskakyrkan.se

Linda Svensson 17 97 34 
linda.m.svensson@svenskakyrkan.se

Jessica Karlsson 17 97 27 
jessica.a.karlsson@svenskakyrkan.se

Maria Kriz 17 97 44 
maria.kriz@svenskakyrkan.se

Kontakter i barn- och  
ungdomsverksamheten 

Foto: Johannes Frandsen/IKON

Riddarklubben (start 28/8) 
För barn i åk 2-3 
Onsdagar (åk 2) 14.00-16.30 och 
torsdagar (åk 3) kl 14.00-16.30. 
I Riddarklubben kämpar man om  
medaljer; klokhet, styrka, kärlek, prick-
säkerhet, godhet och mod. När man har 
mottagit dessa sex medaljer kommer 
man att bli dubbad till Riddare/Lady.
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

Agenterna (start 27/8)
För barn i åk F - 1
Måndag kl 13.30- 15.30
Tisdag kl 13.30-15.30
Vi hämtar och lämnar på fritids.
Barnen får lösa olika uppdrag. 
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Karlsson 

Kyrkans öppna förskola (start 21/8) 
För barn i åldrarna 0-6 år med föräld-
rar. Även äldre syskon är välkomna! 
Vi träffas på onsdagar och fredagar 
mellan kl 9.00-11.00. Varje gång fikar 
vi tillsammans (20 kr/vuxen). 
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson 

P.G PrästgårdsGänget (start 2/9)
För barn i åk 4 och 5.  
Måndagar kl 15.30 -17.00.
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Jessica Karlsson

Teens (start 29/8) 
Torsdagar kl 15.30-17.30.  
För åk 6-7. 
Ledare: Ola Marmvik

Tjejgrupp (start 5/9)
Från åk 8.  
Ojämna torsdagar 17.00-19.00
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Höstens verksamheter Körer 

Maria Kyrkokör  
Blandad kör. Startar den 22 augusti.  
Övar torsdagar 19.00-21.00.

Corallerna, årskurs 1-2 
Övar torsdagar 14.30-15.15.  
Höstterminen startar torsdagen den  
5 september.

Blessing är för årskurs 3-5. 
Blessing övar torsdagar 15.30-16.15 
med start den 5 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 17 97 42 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

Mariakyrkan

Kyrkokören  
startar den 29 augusti. Övar torsdagar 
19.30-21.30. 

Minikören  
Minikören är för dig som är 6-9 år och 
träffas i församlingshemmet. Vi hämtar 
och lämnar på fritids. Vi övar onsdagar kl 
12.45 med start den 4 september.

Himlakören är för dig som är 10 år och 
äldre. Vi träffas i församlingshemmet 
onsdagar kl 13.45 
Kontakt: Ann Möllerström, 17 97 52 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Breared Snöstorp

Ungdomskören Confetti, årskurs 6-9 
Övar tisdagar kl 16.30-17.30 med  
start den 3 september.

DoReMi-kören, årskurs 1-2 
Övar onsdagar kl 14.30-15.15 med 
start den 4 september.

Delight, årskurs 3-5  
Övar onsdagar kl 15.30-16.15 med 
start den 4 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 17 97 42 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

VIVA Ladies 19-35 år 
Övar onsdagar kl 18.00-19.30 med 
start v 35. Fler sångare välkomnas. 

Cappella Snöstorp Blandad kör.  
Övar torsdagar kl 19.00-21.15 med 
start v 35. Vi tar gärna emot fler  
herrar!  
Kontakt: Göran Persson, 17 97 28 
goran.persson@svenskakyrkan.se 

Studie- och samtalsgrupper

Studiegrupper i Eldsbergabygden kl 18.00
4 september i Eldsberga förs. hem. 16 sept  18 sept,  Trönninge 
förs. hem. 2 okt Eldsberga förs hem. 18 okt 16 okt, Trönninge 
förs hem.  
Om Niceanska trosbekännelsen
Ledare Claes Vetterlein 

Samtalsgrupp Snöstorps församlingsgård, kl 18.45 
Jämna onsdagar med start 18 september 
(Efter meditationen som börjar kl 18.00) Ledare Jonas Kennerö

Bibelstudium Mariakyrkan 
Start 27 augusti, därefter varannan vecka efter  
veckomässorna. 

Ledare Allan Svensson

Samtalsgrupp Breareds församlingshem kl 10.00 
Varannan vecka med start den 29 augusti.  
Vi talar om texter ur Tradition och liv, Träsnitt och 
tvärsnitt ur bibeln m fl.

Ledare Carina Fendell

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  

Eldsbergabygden

Kyrkokören i Eldsberga
Vuxen
Övar torsdagar kl 19.00-20.45 
i Eldsberga församlingshem.
Start 29 augusti

Sångfåglarna
Barnkör
Övar torsdagar kl 15.15-16.00 i 
Eldsbergaskolans musiksal. 
Går du på fritids blir du hämtad  
och lämnad där.
Start 29 augusti

Kontakt: Anna Marmvik, 073-021 31 86 
anna.marmvik@svenskakyrkan.se

DoReMi-kören och  
Delight vid en gudstjänst 

i Snöstorps kyrka
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MusikMusik
Varför är det så roligt egentligen att sjunga i kör?
Har du någon gång ingått i ett större sammanhang, där man med gemensamma 
krafter lyckats med något som man först trodde var omöjligt? 
Då vet du hur det känns, den djupa gemenskapen och styrkan. Glädjen över att 
det gick till slut, just för att vi gjorde det tillsammans. Så känns det att vara en 
del av en kör.

När körledaren plockar fram nytt sångmaterial kan 
sångaren ibland känna att uppdraget är övermäktigt.
 – Kan detta verkligen bli bra, oj det verkar svårt, kom-

mer vi att hinna till utsatt datum?

Men när man träffats varje vecka och repeterat, plockat ner 
stycket i minsta beståndsdel och satt ihop det igen, övat text-
ning, sceniskt uttryck, känsla och det är dags.
DÅ!
Då händer det! Alla är fokuserade, energin lyser i ögonen, vi 
är inte längre 30 individer utan en organism som uttrycker 
något gemensamt, med synkroniserad andning, med hela 
vårt väsen!
Dirigenten lyfter händerna och ”slår in” och kören börjar 
sjunga, det är en magisk känsla, obeskrivlig! 
Efter allt övande är det lätt att bli berörd när stycket till slut 
sitter som det ska och vi når fram till församlingen med vår 
sång.

Vad händer då i kroppen när vi sjunger, varför mår man så 
bra av det? 
Den som kommit till en körrepetition trött och seg efter en 
lång arbetsdag, och sedan kommer ut två timmar senare pigg 
och glad, vet hur det känns. 
Musiken har en fantastisk inverkan på hjärnan, man blir helt 
uppslukad och massor av endorfiner, kroppens eget lyckopil-
ler, utsöndras när vi sjunger. Detta medför att stressnivåerna 
i kroppen minskar. 
Forskare är eniga om att det inte bara handlar om det psy-
kiska välbefinnandet utan även det fysiska.

– Immunsystemet verkar boostas av sången, säger Christina 
Grape Viding, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och 
vårdvetenskap  – Lungor och hjärta får motion. Våra tarmar 
hänger på bukhinnan, och när vi sjunger så masserar även 
diafragman tarmarna.
Töres Theorell är professor i psykosocial miljömedicin och 
har skrivit boken ”Noter om musik och hälsa.” Han håller 
med Christina och menar även att cellbildningen i kroppen 
förbättras och dessutom ökar halten av det uppbyggande 
hormonet testosteron vid körsång.

Men hur påverkas man av att lyssna på musik då?
Det finns även här stora hälsoeffekter, musiken har en speci-
ell förmåga att leta sig in i vårt innersta rum, som balsam för 
själen. 
Vill du bli piggare och gladare eller finna tröst och ro, så har 
du säkert varit med om att musiken kan vara ett hjälpmedel. 
När själen mår bra mår också kroppen bättre, då exempelvis 
pulsen och blodtrycket sänks.

Jag tänker att sången och musiken är ett språk från Gud 
själv. När orden inte når in i vårt hjärta, kan musiken leta sig 
in och beröra oss människor som en hälsning från himlen.

Så passa på att komma till våra kyrkor, lyssna till musiken 
och sjung med i psalmerna. En stunds friskvård på köpet när 
du går på gudstjänst eller konsert.

/ Jessica Nylander, körledare

Därför håller du dig 
frisk av körsång 

och musik!!
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MusikMusik
Många blev delaktiga i ett stort 
”tillsammansprojekt”

Stämningen är pirrig och förvän-
tansfull på kyrktorget i Mariakyr-
kan, 82 personer står uppställda 

i renässanskläder och väntar på att få 
göra entré. Några sista instruktioner 
och så räcker alla fram ena handen 
framför sig ”Nuuuuuuu kör viiiiii!!”

Under våren har vi arbetat med musi-
kalen Luthers ungar, skriven av Karin 
Runow. Den medryckande och roliga 
familjemusikalen handlar om familjen 
Luther ur barnens perspektiv. Fyra 
slutsålda föreställningar, så när som på 
tio biljetter, blev det! 

Ett fantastiskt roligt projekt där så 
många i Mariakyrkans verksamheter 
deltog, från 7 till 92 år.
Barnkörerna Corallerna och Blessing, 
Mirakelklubben, Kyrkans fritids, Maria 
kyrkokör, personalen och ideella. 

Församlingsbor har lånat ut både klä-
der och rekvisita, folk har bakat bullar, 
snickrat scenografi och övat sånger och 
repliker m m. Från början fanns det 
nog viss tveksamhet hos några. Vad ska 
det bli av detta? Men känslan infann 
sig, ingenting är omöjligt om vi bara 
hjälps åt.

Många fick växa och blomma ut, för 
det är ju vad som händer när man tar 
ett litet steg utanför sin comfort zon. 
Den trallvänliga musiken har följt oss 
dag som natt och vi har fått minnen för 
livet, ungefär som när man åker på en 
resa tillsammans. Att dela upplevelser 
med andra människor är så värdefullt.

Projektet gick med vinst och de 8000 kr 
som blev över skänker vi till ett hem för 
gatubarn i Manilla som Svenska kyr-
kans internationella arbete driver (Act). 

Barnkörerna har stöttat det under en 
längre tid och vi har redan skickat näs-
tan 50.000 kr under årens lopp.  

Martin Luther arbetade ju för att 
påverka sin samtid till det bättre. Att 
göra ett sånt här projekt påverkar 
förhoppningsvis vår lilla kyrka till det 
bättre. Vi känner oss som en stor familj 
som gärna vill växa. Välkommen till 
Fyllinge du också!

/Personalen i  
Mariakyrkan
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Cappella Snöstorp
Cappella Snöstorp är en blandad kör 
med ca 30 sångare. Trots att kören 
bildades så sent som 2007 har den en 
lång historia då den är en direkt om-
bildning av Snöstorps kyrkokör som 
startade redan 1935. Kören sjunger i 
gudstjänster och konserter i Snöstorps 
kyrka och gör utlandsresor vartan-
nat år. Senaste resan gick till Island 
(bilden). Kören är dessutom prisbelönt 
vid tävlingar i Italien och Polen. Ett 
par gånger om året framförs större 

verk tillsammans med solister och 
orkester. Repertoaren är bred med allt 
från klassiskt till visa och spirituals. 
Kören är välbesatt i stämmorna men 
just nu letar vi efter fler sångare till 
basstämman.

Gustav Andersson, Cappella Snöstorp
Vad betyder kören/körsången för dig? 
Det är roligt att sjunga och att vara 
social. Ett intresse. Kan du berätta om 
något extra roligt du varit med om i 
kören? (Speciell händelse eller dylikt?) 

KÖRSÅNG SNÖSTORP

Körsång i Snöstorp
I Snöstorp finns två körer för vuxna och tre för barn/ungdom;
Cappella Snöstorp och VIVA leds av Göran Persson och i DoReMi-
kören, Delight och Confetti är Jessica Nylander körledare. 

Händelser finns det många, men jag 
minns när vi var i Italien 2012 och 
tävlade (och vann!). Tenorerna gick först 
in på scenen men de andra följde av 
någon anledning inte efter, så där stod vi 
ensamma. Publiken tyckte det var roligt 
och applåderade. Resten av kören kom 
så småningom. Det var kul! Hur länge 
har du sjungit i kör? I 35 år, varav 25 år 
i Snöstorp.

Tillbakablick - Jesus Christ  
Superstar
Den 7 april i år framförde Cappella 
Snöstorp och VIVA tillsammans med 
solister och musiker en bejublad  
konsertversion av Jesus Christ  
Superstar inför två slutsålda hus! 

Cappella Snöstorp 
Blandad kör  
Övar torsdagar kl 19.00-21.15 
Start 29 augusti 

VIVA Ladies 19-35 år 
Övar onsdagar kl 18.00-19.30 
Start 28 augusti

Körledare
Göran Persson, tel 17 97 28 
goran.persson@svenskakyrkan.se

Alla körer i Snöstorp övar i musik- 
salen i församlingsgården. 
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DoReMi-kören
Kören för barn i åk 1-2, som med här-
lig entusiasm upptäcker körmusikens 
glädje. Vi använder oss gärna av rö-
relser och annat för att på ett lekfullt 
sätt förstärka sångerna. Kören sjunger 
i familjegudstjänster och After-work- 
gudstjänster och vid jul blir det ett 
maffigt luciatåg såklart. Det årliga 
körlägret tillhör 
en av våra 
höjdpunkter för 
barnen.

Edith Hallberg, 
DoReMi-kören
Vad tycker du 
är roligt med 
att sjunga i 
kör? Att man 
får nya kompisar och att det 
är roligt att sjunga, och vår körledare är 
jättebra!
Kan du berätta om något extra roligt 
du varit med om i kören? Körlägret var 
jätteroligt!!
Hur länge har du sjungit i kör?
Jag har sjungit i kören i två år. 

KÖRSÅNG SNÖSTORP

Delight
Denna kören vänder sig till dig i åk 3-5. 
Att sjunga tillsammans är så roligt och 
när man nu kan läsa lite mer, blir sång-
erna snäppet svårare. Vi börjar känna 
lite på stämsång och ibland någon låt 
på engelska. Tycker man om att sjunga 
solo finns det även tillfällen för det, i 
våra familjegudstjänster / konserter 
när kören medverkar. Även dessa körer 
deltar såklart i luciatåg och körläger 
som vi ser fram emot mycket.

Elvira Ljungberg, Delight
Vad tycker du är 
roligt med att 
sjunga i kör? Jag 
tycker det är 
roligt att sjunga 
i kören för vi 
får sjunga både 
svenska och 
engelska låtar.
Kan du berätta 
om något extra 
roligt du varit 
med om i kören? En sak jag tycker är 
extra roligt är att åka på körläger. Hur 
länge har du sjungit i kör? Jag har sjungit 
i kören i tre och ett halvt år.

Confetti 
Detta är kören för ungdomar i åk 6-9. 
Flera av deltagarna har gått i barnkör 
tidigare och vi är glada att församlingen 
har en ”körtrappa” som innefattar även 
denna åldersgrupp. Men körvana är 
inget krav och vi tar med glädje emot 
nya sångare. Vi sjunger två-trestämmigt 
och repertoaren består bl a av lovsång, 
gospel, pop och visa. Det är roligt att 
utveckla sin sångteknik och jobba med 
klangen i kören. Kören medverkar i 
gudstjänster runt om i församlingen och 
avslutar även terminen med luciakon-
sert. Confetti åker också på en mindre 
körresa varje år vilket är så 
viktigt för gemenskapen.

Emilija Mitev, Confetti
Vad tycker du är roligt 
med att sjunga i kör? Att 
få sjunga tillsammans med 
andra och att vi sjunger i 
stämmor är roligt. Kan du 
berätta om något extra 
roligt du varit med om 
i kören? Jag tycker att 
konserterna där vi får visa upp vad vi lärt 
oss och våra läger är extra kul! Hur länge 
har du sjungit i kör? Jag har sjungit i kören 
i sju år.

VIVA 
Denna kör består av 14 ”ladies” i 
20-30 årsåldern. Kören fick sitt namn 
2013 men har sina rötter i Snöstorps 
Ungdomskör som bildades redan 1987. 
Liksom Cappella Snöstorp sjunger 
kören i gudstjänster och konserter i 
Snöstorps kyrka och gör då och då 
resor i Sverige och utomlands, senast 
till Mallorca med sång bl.a. i den stora 
katedralen i Palma. Repertoaren inne-
håller allt från klassiskt till visa, pop, 
folkmusik, musikal och spirituals.

Matilda Cederhag, VIVA
Vad betyder kören/körsången för dig? 
Viva betyder väldigt mycket för mig, 
speciellt den glädjen jag känner via 
sången och gemenskapen med de andra 
medlemmarna. Körsången har blivit en 
oerhört stor del av mitt liv genom åren. 
Kan du berätta om något extra roligt du 
varit med om i kören? Det finns mycket 
att välja mellan men resan vi gjorde till 
Palma för ett par år sedan var en av de 
bästa. Särskilt när vi sjöng några sånger 

i katedralen, det var en riktigt mäktig 
upplevelse. Sen måste jag även nämna 
Jesus Christ Superstar-konserten vi 
gjorde nu i vår, det var fantastiskt roligt! 

Hur länge har du sjungit i kör? Jag 
började sjunga för Göran redan 1999 i 
flickkören, så i år har det gått 20 år. 

Confetti, årskurs 6-9. Övar tisdagar kl 16.30-17.30 .Start 3 sept.

DoReMi-kören, årskurs 1-2. Övar onsdagar kl 14.30-15.15. Start 4 sept.

Delight, årskurs 3-5. Övar onsdagar kl 15.30-16.15.  Start 4 sept. 

Körledare 
Jessica Nylander, tel 17 97 42 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se
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Breareds sångkör ”kyrkokören” är 
namnet på vuxenkören i Breared.  
Denna kör startades av skolkantor Nils 
Hemgård 1935 och har fått behålla sitt 
”halvprofana” namn. Vi är en fyr-
stämmig kör som sjunger vid de stora 
kyrkliga högtiderna, vid sommar- och 
julkonsert, på Korumpan på valborgs-
mässoafton samt vid något evenemang 
i församlingshemmet. Några kortare 
körresor har det också blivit. 

Stefan Möllerström - Breareds  
sångkör/kyrkokören
Jag började en gång för att det var roligt 
att sjunga och sedan har jag inte kunnat 
sluta. Gemenskapen i kören betyder 
också mycket.
Något extra roligt: När vi åkte till Sveri-
ges körförbunds rikssångfest i Västerås 
1980, samt körens senaste resa till 
Kuskahusen på Österlen förra året (där 
en av höjdpunkterna var när halva kören 
gick vilse!).
Jag började sjunga i kyrkokören 1969, 
men innan dess sjöng jag i barnkören.

KÖRSÅNG BREARED

I Breared finns tre kyrkokörer; Breareds sångkör, Himlakören och Minikören. 
Alla körer sjunger vid de ”stora” kyrkliga högtiderna, sommar- och julkonsert, friluftsguds-
tjänster m m. Vi sjunger också vid Lucia, valborgsmässoafton samt i andra ”profana” samman-
hang. 

Körsång i Breared

Fotot är taget vid Gökottan på Klockarängen av 
Stellan Bengtsson. 
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KÖRSÅNG BREARED

Minikören: Sångarna är i åldrarna 6-8 år. Vi träffas varje vecka och sjunger sånger 
som vi mår bra av! Övar in lite till familjegudstjänster och luciatåg.

Maja Johansson - Minikören 
Vad tycker du är roligt med att sjunga i kör? Det är roligt att sjunga mycket om Gud 
och Jesus. Kan du berätta om något extra roligt du varit med om i kören? Extrakul att 
lussa på Ljungblomman. Hur länge har du sjungit i kör? Maja har sjungit i ett år.

Himlakören: Här börjar man sjunga i årskurs 3. Vi 
sjunger vid familjegudstjänster, på äldreboendet och är 
med på barnkördagar.

Tindra Andersson - Himlakören
Vad tycker du är roligt med att sjunga i kör? – Det är 
kul att lära sig nya låtar. Kan du berätta om något extra 
roligt du varit med om i kören?–Att åka på barnkördag och 
sjunga många tillsammans. Hur länge har du sjungit i kör?
Tindra har sjungit i 4 år.

Kyrkokören 
Vuxen
Torsdagar 19.30-21.30.
Start: 29 augusti 

Minikören 
Ålder: 6-9 år 
Onsdagar kl 12.45
Övrigt: Vi hämtar och lämnar  
på fritids. 
Start: 4 september

Himlakören 
Ålder: 10 år och äldre. 
Onsdagar kl 13.45
Start: 4 september

Körledare
Ann Möllerström
035-17 97 52 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Alla körer i Breared övar i  
Breareds församlingshem
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Maria kyrkokör är en fyrstämmig 
blandad kör som grundades 1986 när 
Mariakyrkan byggdes och består idag 
av 30 korister som sedan 2009 leds
av Jessica Nylander.
Vi är en ganska scenisk kör som lägger 
tyngdpunkt på mötet med dem som 
lyssnar. Att beröra är viktigt! Reper-
toaren är varierande, från traditionell 
körmusik till visa, folkmusik, pop, 
musikal och klassiskt. Men gospelmu-
siken har en egen plats i våra hjärtan, 
så full av glädje och energi.
En gång i månaden ungefär, sjunger vi 
i Mariakyrkans olika gudstjänster eller 
konserter och naturligtvis vid de stora 
högtiderna. Temagudstjänster eller 

konserter som  
t ex Beatlesmäs-
san  (15/9) och 
Julgospel (29/12) 
är extra roligt. 
Vi åker gärna på 
körresor emel-
lanåt, senast var 
vi i Prag 2018. 

I Mariakyrkan i Fyllinge finns tre körer. En kyrkokör och två barnkörer. Under hela 
våren har musikalen Luthers Ungar haft stort fokus och gemenskapen körerna 
emellan har blivit starkare. 

Körsång i Mariakyrkan

Henry Cederholm - Maria kyrkokör
Vad betyder kören för dig?
Jag uppskattar att vi träffas regelbun-
det, där vi delar gemenskap och glädje 
med sång.
Att få sjunga i kör där vi tillsammans 
övar in körsånger och sedan få sjunga 
upp inför publik är en upplevelse.
Kan du berätta om något extra roligt du 
varit med om i kören?
Att få deltaga i kören där vi alltid har 
roligt samt våra resor som vi gjort under 
åren där vi spontant ställer upp och 
börjar sjunga på gator och torg, har varit 
fantastiskt roligt.

Hur länge har du sjungit i kör?
Jag har varit med i Maria Kyrkokör sedan 
1991 (28 år).

Corallerna
En stor härlig kör för barn i åk 1-2.
De yngsta körsångarna har ofta den 
mest spontana glädjen och kan lära sig 
nya sånger väldigt lätt. Den lekfulla 
vägen är ett pedagogiskt sätt att upp-
täcka musiken och vi tar gärna hjälp 
av rörelse eller koreografi vid inlärning 
och framträdande.

Foto Jennifer Claesson

KÖRSÅNG MARIAKYRKAN 
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Kören sjunger i familjegudstjänster och After Work-guds-
tjänster. Luciakonsert och julkonsert är extra festligt att se 
fram emot. Även det årliga körlägret på Gullbrannagården 
tillhör en av höjdpunkterna för barnen.

Felicia Klinthammar 
och Nathalie Ortenlöf 
- Corallerna
Vad tycker du är roligt 
med att sjunga i kör?
F Det är roligt att sjunga 
när man är så många, 
och kul när vi jobbar 
med fallskärmen.
N Roligt att sjunga, och 
min farmor går också 
på kör.
Kan du berätta om nå-
got extra roligt du varit 
med om i kören?
F och N Musikalen (Luthers Ungar) va jätterolig!! Och att åka 
på körläger så klart. Det är roligt att uppträda för folk.
Hur länge har du sjungit i kör?
N Jag har varit med i 3 år.
F… och jag har gått på kören i 3 år.

Blessing
I denna kören, åk 3-5 kan man fortsätta efter Corallerna 
(eller börja som ny så klart). Vi höjer ribban något i 
repertoaren och sjunger ibland på engelska eller i kanon/ 
diskantstämma. Man får också prova på solosång vid 
olika framträdande om man vill, när kören medverkar vid 

KÖRSÅNG MARIAKYRKAN

familjegudstjänster / konserter / after-
workgudstjänster. Även Blessing deltar 
såklart i luciatåg, julkonsert och körlä-
ger som vi ser fram emot mycket.

Isabelle Date - Blessing
Vad tycker du är roligt med att sjunga 
i kör?
Att sjunga tillsammans och ha konserter.
Kan du berätta om något extra roligt du varit med om i kören?
Det är jättekul att åka på läger på Gullbrannagården, då får 
man sjunga mycket och sova över med kompisarna.
Hur länge har du sjungit i kör?
Jag har sjungit i barnkörerna i Mariakyrkan i 3 år.

Confetti
Många barn som vill fortsätta sjunga i kör även i de äldre 
årskurserna börjar ofta i Jessicas kör Confetti som övar i 
Snöstorp (se sid 9). 

Maria Kyrkokör Blandad kör.   
Övar torsdagar 19.00-21.00. Start 22 augusti.

Corallerna, årskurs 1-2 
Övar torsdagar 14.30-15.15. Start 5 september.

Blessing är för årskurs 3-5. 
Övar torsdagar 15.30-16.15 Start 5 september. 

Körledare
Jessica Nylander, tel 17 97 42 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se
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Körsång i i Eldsbergabygden
Håll igång kropp, röst och gemenskap med körsång! 
Det är sedan länge känt att körsångare mår bra av att sjunga. Vi håller igång våra röster, 
jobbar med andning och hållning, håller igång hjärnan när vi lär in nya sånger och upplever 
ofta god gemenskap. 

KÖRSÅNG ELDSBERGABYGDEN

Avslutningfika ute i det fina vädret.

Eldsberga kyrkokör är en kör för 
vuxna i alla åldrar där vi låter hälsa 
och gemenskap stå i centrum. Under 
en övning sjunger vi sånger inför nästa 
framträdande med fokus på en hållbar 
röst, får tips på hur vi ska kunna ta 
höga toner med mindre ansträngning, 
få fram texternas innebörd, lyssnar in 
varandra och har skoj tillsammans. 
Under övningen har vi en fikastund 
med tid att umgås. Repertoaren är 
blandad med både klassiskt, visor, 
psalmer och gospel.

Vi medverkar under gudstjänster i 
kyrkorna i Eldsberga, Trönninge och 
Tönnersjö. Under hösten är vi med vid 
en hembygdsgudstjänst där vi gör mu-

sikaliska nedslag i Eldsberga 
kyrkas 900-åriga historia. Hur 
lät musiken under 1400-talet? 
Var det någon skillnad på mu-
siken i kyrkan och i slott och 
koja på 1600-talet?

Under allhelgonahelgen 
sjunger vi sånger till tröst, en 
musikgudstjänst i Trönninge kyrka 
med Stefan Wikrén vid pianot och ett 
varierat program. Vi medverkar med 
välkända advents- och julsånger under 
första advent och julbönen på julafton. 
Vi gör även ett konsertbesök på Halm-
stads teater under hösten för att fylla 
på med inspiration och samvaro.

Sångfåglarna -Eldsberga 
kyrkas barnkör. Barnen 
blir hämtade på Elds-
bergaskolans fritids 
och går till skolans 
musiksal där vi övar. Vi 
värmer upp kropp och 
röst och sjunger inför 
våra framträdanden. 

Det blir många glada sånger där vi 
oftast gör rörelser till. Efter en stund 
blir benen fulla av spring och vi leker 
en lek. 

Ibland sjunger barnen under söndags-
gudstjänster men i höst får vi även se 
andra delar av kyrkans verksamhet. Vi 
sjunger under Messy church (läs mer 
i rutan här brevid) och kommer också 
vara med under veckomässan i decem-
ber som blir något utöver det vanliga. 
Det blir många kända, traditionella 
julsånger där alla är välkomna att 
sjunga tillsammans med oss.

”Det bästa med 
kören är att man 
får sjunga, lära 

sig nya sånger och 
träffa kompisar” 

-Signe
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Våra kyrkogårdar är viktiga platser, 
de besöks av många människor varje 
år. De flesta besök handlar om att gå 
till en viss speciell grav där någon som 
var viktig för mig fått sin sista vila. 
Många besöker minneslunden för att 
ens anhörige vilar där, eller för att jag 
t ex inte har möjlighet att besöka den 
kyrkogård där jag har mina nära och 
kära. Många tycker också att kyrko-
gården är en lugn och värdig plats, ett 
ställe för eftertanke. 

På kyrkogården i Eldsberga kommer 
det snart att växa fram en Frälsarkrans. 
Frälsarkransen som är ett armband 
med stenar i olika färger som sym-
boliserar det som är viktigt i våra liv; 
Kärlek, tystnad, Gud, skapelsen m m. 
Det som nu projekteras är en vandring 
på kyrkogården där varje pärla ska 
finnas med jämna mellanrum. Där 
kommer finnas en beskrivning av vad 
den betyder och en möjlighet till bön 
och eftertanke. Loricks smedja och 
Steninge glashytta AB samarbetar med 
projektet för att ta fram ställningar 
och glaspärlor, tillsammans med Anki 
Tenggren som är inititativtagare till 
anläggningen av frälsarkransen på 
Eldsberga kyrkogård. 

Kyrkokören i Eldsberga
Vuxen
Övar torsdagar kl 19.00-20.45 i 
Eldsberga församlingshem.
Start 29 augusti

Sångfåglarna, barnkör i Eldsberga
Övar torsdagar kl 15.15-16.00 i 
Eldsbergaskolans musiksal. 
Går du på fritids blir du hämtad  
och lämnad där.
Start 29 augusti

Körledare
Anna Marmvik 
073-021 31 86 
anna.marmvik@svenskakyrkan.se

MESSY CHURCH
Kl 17.00 börjar vi med att äta en måltid tillsammans. 

Efter maten presenteras kvällens tema och vi startar 
olika “stationer” där vi pysslar på det aktuella temat. 
Som avslutning har vi en andakt då vi utgår från 
kvällens tema och knyter ihop det hela. 

Vi slutar kl 18.30 och kan gå hem i lugn och ro utan att tänka på mat och 
disk! Förhoppningsvis har man fått något att fundera över och prata om.
Ta med dig familjen och grannen till en bra kväll med härlig gemenskap.
Ingen anmälan, det är bara att ”droppa in”.

Trönninge församlingshem 
Onsdag 11 september och onsdag 9 oktober 

Händer i församlingen
Foto: A-L Bengtsson

Under september startar vi upp årets 
konfirmandgrupper. Vi välkomnar med 
glädje drygt 90 ungdomar till vår verk-
samhet. Även faddrar och unga ledare 
är här viktiga och växer med sina olika 
uppdrag.

Vi välkomnar Charlotte Nilsson, 
vaktmästare i Breared, tillbaka efter 
sin föräldraledighet. Martin Bengts-
son, börjar som präst i norra området 
i mitten av september. Anna Marmvik 
fortsätter som körledare i Södra områ-
det. Kantor i Södra området kommer 
under hösten vara Margareta Lööf.

Det är viktigt att vara med när det 
händer något i våra närområden. Den 
7 september invigs en ny aktivitetsyta i 
Vallåsparken och Strandvallen 136 och 
på Fyllingedagen 14 september finns 
vi på plats där med information, fika 

och för en pratstund. Den 15 septem-
ber ordnar vi Snöstorpsdagen i och 
vid Snöstorps kyrka. Vi börjar kl 11 
med Beatlesmässa i kyrkan. Kl 13.00 – 
15.00 är det familjedag vid Snöstorps 
prästgård med korvgrillning, fika, 
tävlingar m m. Dessutom håller Väv-
stugans loppis öppet denna dag!

Med anledning av numrets tema, 
vill jag uppmana er att ta del av det 
fantastiska utbud av sång och musik 
som finns i alla våra kyrkor. Och om 
du är sugen på att sjunga i kör, våga ta 
steget, ta kontakt med körledare och 
testa. Det gjorde jag för ett år sedan, 
och har inte ångrat mig. Kropp och själ 
mår bra av sången, gemenskapen och 
glädjen!

Väl mött/  
kyrkoherde Anna-Maria Carlwe



16

Mötesplatser/konserter m m 
Aug
Må 19 18.00 Pilgrims-/kvällsvandring Saml. Hagöns camping
On 21 14.00 Avslutning, sommarcaféer Snöstorps hembygdsgård 
  Musikunderhållning av Ann och Stefan Möllerström.
On 21  14.00 Missionskretsen i Snöstorp startar Snöst. förs. gård
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”. 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.

Må 26 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan 
Ti 27 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Allsång med Christina Lindqvist. Kaffeservering.
To 29  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 29 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem

Sept
Ti 3  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
  Kaffeservering och ett litet program
On 4 14.00  Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Carina och Mona bjuder på ”Bild och Musik-Quiz” från   
  sommaren som gick. Kaffeservering.
Lö 7  Aktivitetsyta invigs på Vallås Vallåsparken 
  Kyrkan medverkar på denna dag. Mer info, se hemsida. 
Sö 8 13-16 Kyrkan öppen vid Kulturarvsdag Eldsberga k:a 
Sö 8 13-16 Kyrkan öppen vid Kulturarvsdag Tönnersjö k:a
Må 9 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge 
Ti 10 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 10  19.00 Andrum Breareds kyrka
On 11  13.30 Vallås kyrkliga syförening startar Vallåskyrkan
To 12 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 12 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Sö 15 13-15 Snöstorpsdagen  i och vid Snöstorps kyrka  
  Vi börjar kl 11 med Beatlesmässa i kyrkan. Kl 13.00-  
  15.00 är det familjedag vid prästgården. Korvgrillning,   
  fika, tävlingar m m. Vävstugans loppis har öppet. 
Må 16 18.00 Pilgrims-/kvällsvandring Saml. Sperlingsholms k:a
On 18 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”En resa till Lofoten” Allan Svensson visar bilder och   
  berättar från sin sommarresa. 
On 18 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Sö 22 18.00 Körkonsert  Snöstorps kyrka 
  Helsingborgs Kammarkör framför musik av kvinnliga   
  tonsättare. Dirigent Sverker Zadig. Fri entré, kollekt. 
Må 23 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan

Ti 24 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Må bra” Smaka, prova och testa. Anna Lindgren   
  och Monabritt Petterson.
To 26 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 26 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 30 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Country & Rock n´roll Edward C Johansson 

Okt 
Ti 1  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 2  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Stellan Bengtsson berättar om Jesu lärjungar,  bl a om   
  deras symboler och om deras öden. 
On 2 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Sö 6 14 & 16 Olle och blomman Snöstorps kyrka 
  Familjeföreställning för de med barn mellan 3 och 5 år.
  Från död till liv är temat. Vi får träffa Olle, björnen,   
  kanin och sjunga några av våra kända barnvisor.
Må 7 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge 
Ti 8 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 8 19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Tema: Önskemusik.
Ti 8 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  ”DE VI VILLE BLI -om de tre livstrådarna vi alla har”   
  Britta Hermansson är pastor i Equmeniakyrkan. Hon   
  är  efterfrågad föredragshållare och driver den populära  
  samtalspodcasten ”Brittas vardagsrum”. Entré 60 kr.
To 10 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
Sö 13 16.00 Körkonsert  Snöstorps kyrka 
  RilkeEnsemblen från Göteborg. Dirigent Gunnar  
  Eriksson. Cappella Snöstorp medverkar.  
  Fri entré, kollekt. 
Må 14  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Program under utformning
Ti 15 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  SMAK på livet - viljan att leva. Manuela Liegnell om   
  positiva målbilder, vår självkänsla m m. Entré 60 kr.
On 16  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Nattcaféet i Halmstad” Fredrik Lagerström,  
  samordnare för nattcaféet, berättar om verksamheten.  
  Vi kommer att ha insamling av saker som nattcaféet  är  
  i behov av. Se information på hemsidan.
On 16 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp  
Må 21 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan 
Må 21  18.00 Pilgrims-/kvällsvandring Samling Mariakyrkan
Ti 22  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sven-Ingvars. Musikprogram med Johan Sunesson och  
  Andreas Lundgren. Kaffeservering.
Ti 22 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  HOPE – om tron på en framtid för Afrika och för vår   
  planet. Föreläsning av Sven och Linda från Afrikahuset i  
  Hjärnarp. Entré 60 kr.
To 24 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 24 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Må 28  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Program under utformning
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Ti 29 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 29 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Bildvisning från en kryssning jorden runt. Sanna Nilsson 
On 30 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp

Nov
Må 4 14.00 Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge 
Ti 5 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 5 19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Tema: Musik till tröst
Ti 5 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  Michael Ben-Menachem. ”Pojken med Davidsstjärnan   
  –en överlevare berättar.”  Entré 60 kr.
To 7 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 7 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 9 16.00 Konsert för kör och orgel Snöstorps kyrka 
  Musik i Allhelgonatid. Cappella Snöstorp. 
Må 11 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Program under utformning
On 13  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Mariakyrkan” Jan Lindmark delar med sig av olika   
  betydelsefulla händelser i Mariakyrkans historia.
On 13 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Må 18 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan 
Må 18 18.00 Pilgrims-/kvällsvandring Saml. Kärlekens kyrka
Ti 19 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Nattcaféet- samordnare Fredrik Lagerström.
On 27  Julstuga  Eldsberga förs. hem 
  Välkomna till Julstuga för alla åldrar! Här får du/ni   
  pyssla, baka, tillverka, fika, äta och umgås. 
  Öppet hus mellan kl 9.30-19.30
To 21 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
To 21 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 23 14.00 Vallåskyrkans syförenings julauktion Vallåskyrkan
Må 25  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Till bords med Lars Ryberg; lärare, föreläsare och   
  författare. Samtalsledare Margaretha Persson.
Ti 26 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 27 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Anna-Maria Carlwe , Cecilia Sandgren, Åsa Holmquist   
  och Carina Fendell berättar och sjunger om diverse   
  ting och händelser.
On 27 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Lö 30 10-15 Möt oss på Hallarna! Hallarna 
  10.30 Barnkörerna Corallerna, Blessing, DoReMi och   
  Delight sjunger julsånger. Ungdomskören Confetti   
  sjunger 11.30. Information om Act Svenska kyrkan.

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet 

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan.  
12 sept, 26 sept, 10 okt,  
24 okt, 7 nov, 21 nov

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag med start 
den 2 september.

Breareds församlingshem kl 11.45 
Varje torsdag med start den 29 augusti  
(ej 10/10). 

Mariakyrkan Onsdagar kl 11.45 
4 sept, 11 sept, 25 sept, 2 okt, 9 okt,  
23 okt, 30 okt, 6 nov, 20 nov , 27 nov

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
22 aug, 19 sept, 17 okt, 14 nov

Trönninge församlingshem kl 11.45 
5 sept, 3 okt, 31 okt, 28 nov

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

Luncher i gemenskap

Tyck till om det som 
händer i din kyrka!
Socken-/distriktsråd
Vid dessa samlingar kan du som församlingsbo 
lämna synpunkter och få information om det  
som händer i din kyrka och i din församling.  
Alla är varmt välkomna! 
Bestämda datum:
Mariakyrkan, 25/8, 22 /9, 10/11 efter högm. 
Vallåskyrkan 16/9 i samband med sopplunchen
Eldsberga församlingshem, 26/9 kl 18.00 
8/12 i samband med gtj i Eldsberga kyrka
Snöstorps församlingsgård 12/9 i samband med 
lunchen 
Breared: Nästa möte bestäms vid sockenrådet 
den 14/7. Mer info på hemsidan. 

Britta Hermansson
 8 okt
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Torsdag 22 augusti
Tönnersjö kyrka 18.00 Musik i sommarkväll
 
Söndag 25 augusti 10 sönd e tref.
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Därefter 
distriktsråd.
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 17.30 Vernissage, 
18.00 Musikgudstjänst, se sid 16

Måndag 26 augusti
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst 

Tisdag 27 augusti
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 1 september 11 sönd e tref 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa

Tisdag 3 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 5 september
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 8 september 12 sönd e tref 
Breareds kyrka 10.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst,  
konfirmandinskrivning
Trönninge kyrka 18.00 Gudstjänst,  
konfirmandinskrivning

Tisdag 10 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 11 september
Trönninge förs. hem  
17.00 Messy church

Söndag 15 september13 sönd e tref
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Beatlesmässa 
Maria kyrkokör. Musiker: Stefan Wikrén, 
Johan Sunesson, Axel Croné, Andreas  
Lundgren. Körledare Jessica Nylander. 
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 17 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 

Onsdag 18 september
Mariakykan 17.30 AfterWork-gudstj.  
Barnkörerna Corallerna och Blessing medverkar 
med sång tillsammans med klubbarna. Spagetti 
och köttfärssås efteråt, anm. 035-17 97 43

Torsdag 19 september
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstj./lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 22 sept 14 sönd e tref
Mariakyrkan 10.00 Högmässa, distriktsråd 
Eldsberga kyrka 10.00 Ekumenisk mässa m 
Gullbranna frikyrkoförs. Eldsberga kyrkokör. 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. VIVA
Vallåskyrkan 11.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 24 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium 
Ungdomskören Confetti 

Söndag 29 september Helig Mikaels d
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 11.00 Lovsångsmässa. Kyrk-
lunch. Anm 035-17 97 31 senast 26/9.
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Måndag 30 september
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst 

Tisdag 1 oktober
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa, Maria  
kyrkokör

Torsdag 3 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstj./lovsång 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 6 oktober 16 sönd e tref 
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst med 
Hembygdsföreningen.  ”Kyrkan som budbä-
rare” I dagens predikan knyts det andliga ihop 
med det kulturella. Om byggnaden, taket, 
målningar och speciella föremål. Eldsberga 
kyrkokör. Kyrkkaffe. 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 17.00 Enkel mässa

Tisdag 8 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 9 oktober 
Trönninge förs. hem 
17.00 Messy church 
Barnkören Sångfåglarna

Söndag 13 oktober Tacksägelsedagen
Mariakyrkan 10.00 Tillsammansmässa 
Maria kyrkokör, barnkörerna Corallerna och  
Blessing medv tillsammans med klubbarna.  
Enkel lunch, anmälan till Jan 035-17 97 43
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Cappella 
Snöstorp
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Snöstorps kyrka 19.00 Ungdomsgtj. Körer

Tisdag 15 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 16 oktober
Vallåskyrkan 17.00 Vardagsgudstjänst

Torsdag 17 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst/lovsång 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 20 oktober 18 sönd e tref
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 14.00 Mässa

Tisdag 22 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Bibelstudium
av Karl-Erik Nilsson

Onsdag 23 oktober
Snöstorps kyrka 17.00 After Work-gudstjänst

Söndag 27 oktober 19 sönd e tref
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst
Trönninge kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Laholms manskör medverkar

Måndag 28 oktober
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst 

Tisdag 29 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 31 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst/lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 2 november Alla helgons dag
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstj. VIVA
Breareds kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Tönnersjö kyrka 16.00 Minnesgudstjänst 
Mariakyrkan 18.00 Taizémässa. Maria kyrkokör 

Gudstjänster i kyrkorna 
För konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 16-17

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

Obs!  
Ny veckodag för  

veckomässan i Eldsberga kyrka
Jämna torsdagar fr 5/9
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Söndag 3 november Sönd e alla helgons d.
Snöstorps kyrka 16.00 Minnesgudstj. Marie  
Sättermon, fiol. Josefin Persson Björklund, sång. 
Trönninge kyrka 16.00 Musik till tröst 
Eldsberga kyrkokör. Stefan Wikrén, orgel.
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstj. Breareds kyrkokör

Tisdag 5 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 10 november 21 sönd e tref
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa, distriktsråd
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 17.00 Enkel mässa

Måndag 11 november
Breareds församlingshem 17.30 Vardagsgudstjänst

Tisdag 12 november
Vallåskyrkan 17.00 Vardagsgudsjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 13 november
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstj.  
Barnkörerna Corallerna och Blessing medverkar med 
sång tillsammans med klubbarna. Spagetti och kött-
färssås efteråt, anmälan till Jan 035-17 97 43

Torsdag 14 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst/lovsång 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 17 november Sönd före domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Mässa 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 18.00 Taizémässa
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst

Tisdag 19 november
Mariakyrkan 18.30 Klassisk musikafton. Stefan  
Wikrén, Jessica Nylander, Allan Svensson. Servering. 

Söndag 24 november Domsöndagen
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Mässa
Trönninge kyrka 17.00 Enkel mässa

Fredagen 1 november 
Kyrkorna är öppna för samtal och en  
värmande kopp kaffe. 
Eldsberga kyrka  kl 13.00 - 18.00
Trönninge kyrka  kl 13.00 - 18.00
Tönnersjö kyrka  kl 13.00 - 17.00 
Snöstorps kyrka  kl 11.00 - 17.00 
Breareds kyrka  kl 10.00 - 17.00

  Allhelgonahelgen
2 november och 3 november 
Se gudstjänstschemat för aktuella 
tider. Vid minnesgudstjänsterna i de 
olika kyrkorna är det ljuständning  
och namnuppläsning för de som  
avlidit sedan förra Allhelgona. 

Välkomna till kyrkor och till kyrkogårdar!

Ljungblomman Kl 14.30 följande datum:    
27 augusti, andakt.10 sept, diakonikaffe. 24 sept, andakt. 8 okt, diakoni-
kaffe. 22 okt, andakt. 5 nov, minnesandakt. 19 nov, diakonikaffe.

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum:  
20 aug, 3 sept, 17 sept, 1 okt, 15 okt, 29 okt, 12 nov, 26 nov

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

      



Välkommen till Sjömanskyrkan! Strandgatan 5, Halmstad

Lördagscafé 5 okt 14.30 Inblick i Sjömanskyrkans värld i London. Anders Pihl berättar. Susanna Pihl, sång.
Kaffeservering, hembakat och lotterier.  

80 och 85 årskalas! 
Snöstorps församling inbjuder i sam-
arrangemang med Lions Club Simlångs-
dalen, församlingens 80- och 85-åringar 
till födelsedagskalas (se närmare personlig 
inbjudan som sänds ut i månadsskiftet 
aug/sept). Kaffe, kakor, tårta och musik-
underhållning av Happes orkester. Har du 
inte fått någon inbjudan, kontakta försam-
lingsexp på 035-17 97 00.
Välkommen till Snöstorps församlingsgård, 
torsdag 3 oktober kl 14.00–16.00

Tillbakablickar
Modevisning i Snöstorp
Återbruk är viktigt och populärt. Vävstu-
gans loppis vid Snöstorps prästgård ordnar 
en gång per år modevisning. Då visas en del 
av kläderna som finns till försäljning upp. 
Loppisen sköts ideellt och de duktiga man-
nekängerna är vävstugans egna personal. 
Detta år samlade denna kväll drygt 80 
personer. Musikunderhållning, andakt, fika 
samt shopping gör kvällen lyckad i många led. Entréavgiften, lotterier samt kläd-
försäljningen inbringade i år 12 000 kr till välgörenhet. Den största delen går till 
Act Svenska kyrkan, (i maj i år byttes namnet från Svenska kyrkans internationella 
arbete) men fördelas också lokalt till t ex Nattcaféet och församlingens diakoni. 

Modevisning i Breared
Modevisning i Breareds församlingshem 
gick av stapeln den 9 april. Salen var 
fullsatt, ca 90 personer och stämningen 
var på topp. Kvällens förtäring bestod 
av Hayats kokta fisksoppa och därefter 
hembakad kaka. Stellan var konferencier 
under visningen och talade varmt för varje 
plagg. Arbetskretsen som höll i visningen 
hade samlat ihop vinster till fyra rejäla lot-
terier, där kvällens behållning på 6 000 kr, 
gick till Nattcafet i Halmstad. Många gick 
hem glada med både vinster och nyinköpta 
kläder från Hylteaffären.

Stort tack till alla ideella som engagerat 
sig för att få allt att fungera och till alla som besökt och därmed bidragit till dessa 
skänkta medel. 

Vi startar vår Leva vidaregrupp v. 40. 
Fem tillfällen, varannan 
torsdag.

Se vidare personlig 
inbjudan eller ring:
Jonas Kennerö 
035-17 97 60
Rose-Marie Kuchler 
035-17 97 26

För dig som mist någon 

Gustaf Hellsing/IKON

Foto: Jesper W
ahlström

 / Ikon

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

svenskakyrkan.se/act

BLI MÅNADSGIVARE!
Sms:a ACT till 72905 och ge 100 kr/mån

Vi har samma rättigheter
Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv.

VI LEVER ALLA UNDER 
SAMMA HIMMEL


