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Mellan himmel och jord
– en hälsning från Snöstorps församling
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Några församlingsbor  
om julen

Missionskretsen Snöstorp
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Mitt namn är Martin Bengtsson. 
Jag är ny präst i församlingen 
med stationering i Breared. 

Vid min mottagning på tacksägelsedagen 
så reciterades Johannesevangeliets ord
”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu 
en kort tid och ni skall se mig igen.” 
Det är nu andra gången jag är här i 
församlingen, 2017 var jag här på ett 
vikariat men nu är jag här för att stanna.
Jag kommer närmast från en tjänst i en 
landsortsförsamling i Växjö stift där jag 
och min familj, min fru och våra barn 
också bor.

Jag har tidigare i livet läst vid polis-
högskolan och avlagt polisexamen. Jag 
har också haft, och har fortfarande ett 
uppdrag för Försvarsmakten där jag 
verkar som bataljonspastor.
Det är spännande att vara tillbaka hos 
er, en del i min tjänst är att arbeta med 
rekrytering av ideella medarbetare. Det 
är något jag brinner för! Att vara och 

Betraktelsen -Julen, en tid för vila, nåd och kärlek-

”En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall  
se mig igen.” 

bygga församling tror jag är allas vår 
uppgift. Mer information om hur du 
kan hjälpa till i din församling kommer 
längre fram.

Jesus är väldigt tydlig - Han vill 
att alla skall bli hans lärjungar och 
missionsbefallningen gäller dig lika 
mycket som mig. Vi har alla olika gåvor 
som, om vi arbetar tillsammans, kan bli 
till en stor rikedom för Kristi kyrka – vår 
församling. 

Vi går nu snart in i julens alla måsten 
och kanske är det för en del av er en tid 
på året som innebär ångest och vånda. 
Alla måsten skuggar kanske över julens 
budskap som faktiskt är något helt annat, 
nämligen vila, nåd och kärlek. 
Gud sände sin son till dig och mig för att 
vi skulle bli befriade. Befriad kanske du 
tänker, vad behöver jag bli befriad från? 
Vi behöver bli befriade från kraven 
på att vara perfekta, för genom Jesus 
födelse och död så friköps vi från 
perfekthetskravet. Jag tycker att det är 
underbart, att få möjlighet att vila i att 
jag är älskad för den jag är skapad att 
vara, trots mina fel och brister så älskar 
Gud mig och vill ha en relation med mig.

Varmt välkommen till gudstjänsten och 
mässan för att ta emot den gränslösa 
kärleken och dela gemenskapen med 
dina trossyskon! Guds rika välsignelse 
till dig!
Martin Bengtsson komminister/präst i 
Breared 
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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 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 20 feb 2020. Manusstopp: 13 jan 2020. Redaktionen förbehåller sig rätten att 
redigera inlämnat material. Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson

Omslagsbild: Alex & Martin/IKON

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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 Vi träffas i Snöstorps församlingsgård onsdagar, 
jämna veckor kl 14.00-15.30. Vi är för närvaran-
de 20 damer i olika åldrar och turas om att vara 
värdinnor vid varje träff, två värdinnor varje 
gång som då har bakat (eller köpt) vetebröd och 
en mjuk kaka. Vi lägger en slant varje gång som 
kassör Monica Andréasson räknar och bokför 
samt lämnar in på expeditionen. Vid årsmötet 
bestämmer vi vart pengarna vi samlat in under 
året skall skänkas till.

För ett antal år sedan var vi alla flitiga med olika 
slags handarbete, men idag är det ett fåtal som 
gör det. Vi har en trevlig och social samvaro och 
vissa gånger har vi bjudit in någon som håller 
föredrag eller spelar musik. 

Årligen bjuds vi in till Vallås kyrkliga syfören-
ing vid vitsippetid och på hösten bjuder vi dem 
tillbaka och det är alltid trevligt att träffas samt 
ha någon form av underhållning.

Under året gör vi även en resa med församlingens 
syföreningar.

En eftermiddag i mitten av oktober när höstlöven var som färgrikast besökte Vallås kyrkliga arbetskrets Snöstorps missionskrets. 
Anna-Maria Carlwe inledde med en andakt och efter lite information om kommande aktiviteter blev det goda kakor och bakverk som 
blandades med glada skratt och trevlig gemenskap. 

Vad gör vi i missionskretsen?

Händer i församlingen

Missionskretsen står även för som-
markyrkan i Snöstorp, då kyrkan 
är öppen från kl 14.00 - 16.00 på 
vardagar en vecka mitt i sommaren, 
då med en kort andakt och musik 
eller program. 

Det är även personer från missions-
kretsen, som tillsammans med andra 
viktiga ideella krafter, ordnar med 
Vävstugans loppisverksamhet. 

Välkommen med i gemenskapen!

Kontakt  
Ingela Undin 070-587 14 97
Ulla Sandberg 072-381 34 52

Som kyrka är det viktigt att synas. Det är inget nytt. Tänk så bra kyrktornen syns. På långt håll 
syns våra kyrkor. Utmed kusterna navigeras det efter kyrktorn, i storstäder hittar den vilsne 
rätt om en sätter blicken mot närmsta kyrktorn. 2019 syns vi också på andra ställen.  
Tidningarnas predikoturer är ett sätt att annonsera vad som händer i våra kyrkor. En gemen-
sam sida för alla församlingar i och runt Halmstad. Vi annonserar om konserter och speciella 
gudstjänster i dagstidningar. Ibland ser ni oss på den stora tavlan vid Halmstad Arena, då i 
samarbete med de andra församlingarna i och omkring Halmstad. Vi har en Facebooksida och 
ett Instagramkonto (se sid 2).
För den som är nyinflyttad så landar ett välkomstbrev i postlådan. I kuvertet ligger antingen 
senaste församlingsbladet, ett nyckelband eller som nu en gratisbiljett till någon av våra lun-
cher. Mellan himmel och jord som ni nu läser ifrån är också en viktig kanal om vad som händer 
i vår församling!
Välkomna att möta oss både via våra informationskanaler, och på plats i kyrkor och församlingshem. 
Önskar er en God Jul och ett Gott nytt År!         /Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde. 

Foton: A-L Bengtsson
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Konfirmationer 2019

Snöstorps/Vallås 
vinterkonfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto i väst

Trönninge konfirmander 
Präst Claes Vetterlein
Pedagog Maj-Inger Sunesson
Foto: Sportfoto i väst

Fyllinge konfirmander
Präst Allan Svensson
Pedagog Jan Grundström
Foto: Privat

Trönninge konfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Maj-Inger Sunesson
Foto: Sportfoto i väst
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Breareds konfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Thomas Johansson, 
Vinnalt Foto

Snöstorps  
sommarkonfirmander
Präst Nils Gunnar Juelsson
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto i väst

Nu blir det en ny musikal i Snöstorps församling! Det är ett samar-
bete mellan barnverksamheterna och barnkören i Eldsberga och  
Trönninge (Sångfåglarna, STEPS, Robin Hood och Riddarna) och det 
blir en musikal med sång, dans, teater och härliga toner!

Det är angeläget att öka medvetenheten kring miljöfrågor. Budskapet är att 
ta hand om den skapelsen Gud har givit oss. Att få göra detta tillsammans 
i ett längre projekt, tror vi kan skapa delaktighet och ett miljöengagemang 
som varar. 

Klimattänket genomsyrar inte bara musikalens innehåll utan även arbetet 
med musikalen, exempelvis görs alla kulisser av återanvänt material. 
 Just nu jobbar vi för fullt med texter, dans och med att tillverka kulisser.
Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta körledare Anna Marmvik,  
tel 073-021 31 86

Författare till musikalen: Per Andersson, Bertil Andersson

Ny musikal med miljöfrågor i fokus

Bilden visar en konfirmationsgrupp 1946
Präst Tore Sjöblom står i mitten och detta var 
om inte den första så i alla fall bland hans första 
konfirmander. Då var Tore 27 år. Kitty Enered 
lånade ut sitt konfirmandfoto för inscanning till 
Mellan himmel och jord. Tack Kitty!

Föreställning: Eldsberga kyrka 1 mars kl 10.00
Dessutom skolföreställningar i Eldsberga och Trönninge kyrka 
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”DET HÄR KAN JAG INTE VARA UTAN PÅ JULEN!”

J ulen är i antågande och med den kan många känna både längtan och stress.  
Mycket handlar om vilken mat som står på bordet, vilket pynt som ska vara  

framme, var man ska fira eller hur. Allt det där kan se väldigt olika ut och vi  
frågade helt enkelt några församlingsbor om vad de inte kan vara utan på julen.

Familjen Blom
En mulen söndag i oktober hälsar jag på hos famlijen Blom i Roshult 
utanför Simlångsdalen. Vi ska prata lite om vad de tycker är viktigt 
med julen, och trots att affärerna redan börjat locka med julsaker 
känns det lite tidigt!
Familjen Blom består av mamma Kim, pappa Fredrik, Rasmus 11 år, 
Elvira 8 år, Ebba 6 år och Elsa 4 år. En helt ”vanlig” familj, förutom 
att Elvira är multihandikappad och kräver tillsyn hela dygnet. 

När jag frågar vad som är viktigt, svarar alla MATEN! Grönkål, 
”tomtegröt”, köttbullar och godis. Det finns många favoriter. Det är 
också viktigt att många släktingar samlas och äter tillsammans. Det 
blir oftast hemma hos familjen p g a Elviras handikapp. När det pra-
tas om julklappar säger Kim att de försöker ge barnen ”upplevelser” 

i stället för saker. Farmor har köpt en husbil och barnen hoppas på att få 
följa med den som ”julklapp”. En annan tradition är att gå ut i skogen och såga sin egen gran. Fast det blir inte alltid 
så romantiskt som det låter, med blöta vantar och trötta barn! 
Vi önskar familjen Blom en härlig jul med god mat och många släktingar och vänner i huset i Roshult!
Text och bild: Ann Möllerström 

Carolina Kvarnhäll
Jag heter Carolina, jag 
bor med min mamma, 
pappa och två bröder i 
Snöstorp. Dock har jag 
flyttat till internat så vi 
träffas ungefär varan-
nan helg.

Jag kan inte vara utan 
min familj eller mina 
vänner på julen, för 
jag vill vara med dem 
jag tycker om. Sedan 
kan jag inte vara utan känslan när andra öppnar 
de julklappar jag köpt åt dem. Man blir aldrig för 
gammal för julklappar. 

Text och bild från Carolina Kvarnhäll, Snöstorp 

Familjen Ishac bor i Fyllinge 
och består av Ahlam, Raad, 
Rami, Rand och Rita. 
De kommer från Bagdad, Irak. 
Pappa Raad kom till Sverige 
1996. Mamma Ahlam kom 
-98 tillsammans med barnen 
Rami och Rand. Rita är född 
i Sverige. Rand har flyttat 
hemifrån.
Julens traditioner är viktiga 
för familjen och man blandar 
traditioner från hemlandet 
med de svenska. En mat-
rätt från Irak som äts varje 

jul är söt Kibbi som består av köttfärsfylld 
risdeg kokt i en sås av aprikos och dadlar. Viktigast för 
familjen på julen är att komma till julgudstjänst och höra 
evangeliet om Jesu födelse. I hemlandet firade man alltid 
julnattsmässa och även de första åren i Sverige, något 
man saknar idag. 
Text och bild: Bodil Andersson

Foto balgrundsbild: Alex & Martin/IKON
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Familjen Hjort
Lilli Hjort är född på Bornholm, utbildade sig till sjuksköterska och reste till  
Etiopien 1974 som missionär. Bengt Hjort är född och delvis uppvuxen i  
Etiopien och även han missionär från 1973. Sedan 1991 har paret bott i  
Trönninge och har tre vuxna barn och fem barnbarn.

För Lilli är julens traditioner och mat från Danmark viktiga. Även julevangeliets 
rader. Men en sak som hon inte kan vara utan inför jul är att skriva en personlig 
julhälsning till släkt och vänner. Då sätter hon på CDn med gospelmusikalen 
Befriad av Choralerna och låter inspirationen och stämningen få speglas i sin 
personligt handskrivna hälsning till nära och kära. 

För Bengt är julen både hemmets högtid och kyrkans högtid. 
Julottan betyder mycket för Bengt. ”När man står upp 
och sjunger: Var hälsad sköna morgonstund, helst alla ver-

serna, då är det jul”, säger Bengt. Det är en tradition han burit med sig både från Etiopien och 
Sverige. ”Det kan jag inte vara utan.”

Text och bild: Bodil Andersson

Karin Petersson
I slutet av oktober är Karin Petersson, som trogen sopplunchsbesökare i Vallåskyr-
kan, åter på plats vid bordet i samlingssalen. Karin är ursprungligen från Göteborg 
men flyttade till Halmstad 1980, då hon och hennes dåvarande man från Skåne, möt-
tes på halva vägen.

När jag frågar Karin om vad hon inte kan vara utan på julen blir svaret: aldrig en jul 
utan kristna traditioner, julkrubban och änglarna!
  När det går mot jul hemma hos Karin kommer först adventsljusstakarna på plats. 
När sen juldagarna närmar sig plockas julsakerna fram pö om pö. Den belysta jul-
krubban får alltid en central placering i bokhyllan. Ovanför krubban hängs änglar och 
figurerna i krubban placeras ut med omsorg; Jesusbarnet, Maria och Josef, herdarna ...  
men de vise männen kommer först fram i krubban på trettondedagen. "Jesus är född 
i ett stall, men behöver även födas i den enskilde,  t ex i mig", säger Karin för att 
understryka sin kristna tro. På julafton är ett besök i kyrkan ett måste. Ibland blir det 
julbönen i Snöstorps kyrka och ibland i Vallåskyrkan. 

För 16 år sedan drabbades hon av sjukdomen MS så nu lagar hon inte mat eller bakar till jul, utan köper färdigt eller 
får hjälp med detta. På julafton brukar dottern och systern komma hem till Karin och de äter lutfisk på lunchen. 
"Grismaten kommer fram senare på kvällen", berättar hon och då syftar hon på köttbullar, prinskorvar och skinka. 
Även om julklapparna har blivit färre med åren så blir det en del och ofta skänker hon en slant till välgörenhet. 

Text och bild: Anna-Lena Bengtsson
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Mötesplatser/konserter m m 

November
To 21 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
  Kaffe, samtal och ett litet program.
To 21 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Lö 23 14.00 Vallås kyrkliga syförenings julauktion Vallåskyrkan 
  Sångduon Simone Stamberg och Petra Borgman,   
  ackompanjeras av Cecilia Sandgren till andakten i   
  kyrkan. Präst Stellan Bengtsson. Därefter auktion och   
  fika i Ansgarsalen.
Må 25  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Till bords med Lars Ryberg; lärare, föreläsare och   
  författare. Margaretha Persson är samtalsledare och vi  
  har denna eftermiddag chansen att få veta mer om   
  denna pionjär inom etik och mental coaching för   
  elitidrottsmän. Lars är även ett välkänt läraransikte för   
  många i Halmstad.
Ti 26 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
  Kaffe, samtal och ett litet program.
On 27  Julstuga  Trönninge förs. hem 
  Välkomna till Julstuga för alla åldrar! Här får du/ni   
  pyssla, baka, tillverka, fika, äta och umgås. 
  Öppet hus mellan kl 9.30-18.00

On 27 14.00  Missionskretsen Snöstorps förs. gård
On 27 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Anna-Maria Carlwe, Cecilia Sandgren 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.

December
Må 2  14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Ti 3  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
On 4  13.30  Vallås kyrkl syförening Vallåskyrkan
To 5 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem
To 5 10.00 Breareds kyrkl samtalsgrupp Breareds förs. hem
Sö 8 15.00 Julkonsert Snöstorps kyrka 
  Emmie Christensson, Anders Berglund och Christian   
  Svarfvar. Cappella Snöstorp, VIVA. 
  Biljetter: Turistbyrån. 
Må 9 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. hem 
  Julstämning med ett par av våra egna musiker. 

On 11 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Våra älskade julsånger”. Vi får lyssna till en skön- 
  sjungande duo. Anna Marmvik och Stefan Wikrén, sång  
  och piano. 
Fr 13  18 & 20 Luciakonsert Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp och VIVA. Jenny Lagerström, flöjt.   
  Per Jarring, orgel. Ledare Göran Persson. 
  Två framförande kl 18.00 och kl 20.00.  
  Konsert ca 60 min.  Entré 50 kr.  Barn under 12 år, fri   
  entré. Ej förköp.

Ti 17  14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  ”Julsånger & toner” Eldsberga sång- och musikgrupp. 
To 19  9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
  Julavslutning. Jul, jul ... mera jul

Januari
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 14 19.00  Andrum Breareds kyrka
To 16 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem
Må 20 14.00 Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 20  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Program ej fastställt
Ti 21 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 22 14.00 Vallåsträffen  Vallåskyrkan 
  Präst Martin Bengtsson berättar om sig själv. 
On 22 14.00  Missionskretsen Snöstorps förs. gård
On 22 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Sö 26  Bibelveckan inleds Mariakyrkan 
  Se annons sid 12.
Ti 28  14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  Program ej fastställt 
To 30 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem

Februari
Må 3  14.00  Sticka & Skicka Biblioteket, Fyllinge
Må 3 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Program ej fastställt
On 5  14.00  Mariaträffen  Mariakyrkan 
  "Vad gör Svenska kyrkan i Sydafrika?" Glimtar från   
  en studieresa till Sydafrika. Ann-Sofie Orrdal,   
  berättar från en resa tillsammans med ACT i   
  Sydafrika. 
On 5 14.00  Missionskretsen Snöstorps förs. gård
On 5 18.00 Bibelstudium  Eldsberga förs. hem
On 5 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Ti 11 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 

Foto: Stellan Bengtsson

Foto: Magnus Aronsson/IKON 
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To 13 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
Må 17 14.00  Sticka & Skicka Mariakyrkan
Må 17  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  "Sant & osant i Halland". Föreläsning med Eva   
  Berntsson Melin. Tidigare verksam som 1:e arkivarie 
  vid Hallands kulturhistoriska museum och Folk- 
  rörelsernas arkiv i Norra Halland. 
Ti 18 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
On 19 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Musikprogram och allsång med Ann Möllerström.
On 19 14.00  Missionskretsen Snöstorps förs. gård
On 19 18.00 Bibelstudium  Trönninge förs. hem
On 19 18.00 Meditation  Snöstorps förs. gård 
  18.45 Samtalsgrupp
Ti 25  14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  Program ej fastställt
Ti 25 19.00  Andrum Breareds kyrka
To 27 9.30 Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet  

Snöstorp kl 11.30 Inledande lunchmusik i kyrkan.   
21 nov, 5 dec JULLUNCH Anm senast 2/12 tel 035-17 97 29/17 97 00, 16 jan, 30 jan,13 feb, 27 feb

Vallåskyrkan kl 11.45 Varje helgfri måndag t o m 2/12.  
11 dec MONAS JULGRÖT (och mycket mer) Anm senast 7/12 till 035-17 97 35/17 97 31. Vårterminen börjar 13 jan.

Breareds församlingshem kl 11.45 Varje helgfri torsdag. 
12 dec JULBUFFÉ Anm denna gång senast 9/12 till 035-17 97 54. Vårterminen börjar den 16 jan. 

Mariakyrkan kl 11.45 
27 nov, 4 dec BANS JULBUFFÉ med sång, musik m m, med Jessica Nylander, Jan Svedenfors, Allan Svensson, Maria 
Andersson och Ban Shamun. Anm senast 25/11 till 035-17 97 46.  15 jan, 22 jan, 29 jan, 12 feb, 19 feb, 26 feb.

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
12 dec JULBUFFÉ. Anm denna gång senast 6 dec till 035-17 97 65. 9 jan, 6 feb. 

Trönninge församlingshem kl 11.45 
28 nov, 23 jan, 20 feb. 

Välkommen till 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!
 
Vallåskyrkan, efter sopplunchen, 25 nov. 
Eldsberga kyrka, 8 december i samband med gtj
Snöstorps kyrka, 12 december vid ljusgtj/lovsång 
Breareds förs hem, 23 januari i samband med sopplunchen

Varför står inte alla 
 konserter på en sida?

Om konserten innehåller 
en andakt står den med på 

nästa uppslag.
M v h/redaktionen

Familjegtj med 
extra allt 22/12
Snöstorps kyrka 15.00 

 Familjegudstjänst med samling 
runt krubban. Fackeltåg till för-

samlingsgården efter gtj, där 
 det blir fika och dans  

runt granen. 

Julstuga 
Trönninge församlingshem 

27 november
Här får du/ni pyssla, baka,  

tillverka, fika, äta och umgås. 
Öppet hus för alla åldrar 
 mellan kl 9.30-18.00

Vid mötet bestäms när nästa 
sockenråd ska vara.  

Håll utkik i predikoturer och 
på hemsida.



10

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. Kyrkkaffe
Trönninge kyrka 17.00 Enkel mässa 

Måndag 25 november
Mariakyrkan 18.30 Sinnesrogudstjänst

Tisdag 26 november
Mariakyrkan18.30 Veckomässa

Torsdag 28 november
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, 
lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 1 december 1 sönd i advent
Breareds kyrka 10.00 Mässa
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Maria  
kyrkokör
Trönninge kyrka 10.00 Mässa, Eldsberga 
kyrkokör och musiker
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst.  
Cappella Snöstorp, brassensemble.

Tisdag 3 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa/bibelstudium

Onsdag 4 december 
Snöstorps kyrka 17.15 Julavslutning för 
barngrupperna. Glögg och pepparkaka på 
kyrkbacken. 

Torsdag 5 december
Mariakyrkan 17.30 Luciagudstjänst.  
Barnkörerna Corallerna och Blessing bjuder  
på ett stämningsfullt luciatåg. Körledare  
Jessica Nylander. 
Eldsberga kyrka 18.00 Luciagudstjänst.  
Servering i församlingshemmet efter gudstj.

Söndag 8 december 2 sönd i advent
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst, sockenråd
Tönnersjö kyrka 14.00 Mässa

Måndag 9 december
Vallåskyrkan 19.00 Julkonsert med Viva 
Voce. Körledare Anna Marmvik. Stefan  
Wikrén, piano. Glöggmingel innan konserten. 

Onsdag 11 december
Snöstorps kyrka 18.00 Stämningsfullt lucia-
firande med barnkörerna DoReMi och Delight 
tillsammans med ungdomskören Confetti. Kör-
ledare Jessica Nylander. Venla Hinnemo, piano.

Torsdag 12 december
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst,  
lovsång. Efterföljande sockenråd.

Lördag 14 december
Mariakyrkan 16.00 och 18.00 Julkonsert  
Maria kyrkokör med barnkörerna Corallerna 
och Blessing bjuder på en färgsprakande 
julkonsert. Körledare Jessica Nylander. Stefan 
Wikrén, piano. Konsert ca 60 min.

Söndag 15 december 3 sönd i advent
Trönninge kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Söndag 22 december 4 sönd i advent 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 15.00 Familjegudstjänst 
med samling runt krubban. Fackeltåg till 
församlingsgården efter gtj, där det blir fika 
och dans runt granen. 
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst

Tisdag 24 december Julafton
Mariakyrkan 10.00 Samling vid krubban 
Clara, Julia och Jessica Nylander, sång. 
Eldsberga kyrka 11.00 Julbön. Eldsberga 
kyrkokör
Vallåskyrkan 13.30 Julbön
Esmareds kapell 16.30 Julbön. Stefan  
Möllerström, solosång. 
Snöstorps kyrka  17.00 Julbön. Julaftons-
kören med solister. Roger Carlson, trumpet. 
Trönninge kyrka 23.00 Julnattsmässa.  
Anna Marmvik, solist

Onsdag 25 december Juldagen
Snöstorps kyrka 7.00 Julotta. Julotte-
sångarna. 
Breareds kyrka 7.00 Julotta. Kyrkokören
Tönnersjö kyrka 7.00 Julotta. Eldsberga 
kyrkokör
Mariakyrkan 17.00 Mässa.  
Musikmedverkan. Trio SILVER; Jan Agbrant, 
Stefan Wikrén och Jessica Nylander. 

Torsdag 26 december Annandag jul
Snöstorps kyrka 11.00 Mässa 

Söndag 29 december Sönd e jul 
Mariakyrkan 10.00 Högmässa 
Snöstorps kyrka 16.00 Julgospel 
Maria kyrkokör. Stefan Wikrén, piano.  
Axel Croné, slagverk. Andreas Lundgren, bas. 
Fredrik Nyström, gitarr. Körledare Jessica 
Nylander. 

Tisdag 31 december Nyårsafton
Snöstorps kyrka 16.00 Nyårsbön
Breareds kyrka 16.00 Nyårsbön
Eldsberga kyrka 16.00 Nyårsbön

Onsdag 1 januari Nyårsdagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa

Söndag 5 januari Söndag e nyår
Vallåskyrkan 11.00 Mässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Måndag 6 januari Trettondedag  jul
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 16.00 Ljusgudstjänst.  
Julsånger med 4xPersson. 
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst 
Kyrkokören

Söndag 12 januari 1 sönd e trettonded
Eldsberga kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 16.00 Julens psalmer
Trönninge kyrka 18.00 Enkel mässa

Tisdag 14 januari
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa. Maria kyrkokör

Söndag 19 januari 2 sönd e trettonded.
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa

Tisdag 21 januari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 23 januari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, 
lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 26 januari 3 sönd e trettonded.
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 18.00 Temamässa ”Auschwitz” 
Församlingens ungdomar berättar från sin resa.

Tisdag 28 januari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 2 februari Kyndelsmässodagen
Mariakyrkan 10.00 Högmässa. Maria kyrkokör. 
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 17.00 Familjegudstjänst  
Kyrkans körer
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstjänst  
Barnkörerna DoReMi och Delight.

Tisdag 4 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 5 februari
Mariakyrkan 17.30 AfterWork-gudstjänst.  
Barnkörerna Corallerna och Blessing medv  
tillsammans m klubbarna. Spagetti och köttfärssås 
efter gtj. Anm. till Jan Grundström 035-179743.

Gudstjänster i kyrkorna 
För konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 8-9

Vänligen se hemsidan, kyrkappen ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer för att se tjänstgörande präst. 
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Ljungblomman Kl 14.30 följande datum:    
3 dec andakt. 17 dec, diakonikaffe. 25 dec julotta kl 9.00, Kyrkokören med-
verkar. 14 jan diakonikaffe. 28 jan andakt. 11 febr diakonikaffe.  
25 febr andakt. 

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum: 26 nov, 10 dec,  
7 jan, 21 jan, 4 febr, 18 febr ... 

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

Torsdag 6 februari
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 9 februari Septuagesima
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Eldsberga kyrka 10.00 Mässa. Eldsberga kyrkokör
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Mässa
Mariakyrkan 17.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst, 
lovstångsteam

Tisdag 11 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Torsdag 13 februari 
Snöstorps kyrka 17.00 After Workgudstjänst

Söndag 16 februari Sexagesima
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 10.00 Högmässa
Eldsberga kyrka  10.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst

Tisdag 18 februari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Torsdag 20 februari 
Snöstorps kyrka 18.00 Ljusgudstjänst, lovsång
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

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

Tisdag 25 februari 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 26 februari
Breareds kyrka 18.30 Askonsdagsmässa

Bibelstudier i Trönninge/Eldsberga, onsdagar kl 18.00.

5/2 Eldsberga församlingshem; 19/2 Trönninge församlingshem; 

4/3 Eldsberga församlingshem och 18/3 Trönninge församlingshem

Om gudstjänsterna i Eldsbergabygden
Sedan några år tillbaka firar vi förmiddagsgudstjänst 
i form av mässa i Eldsberga och Trönninge kyrkor 
varannan söndag klockan 10:00. Under vårterminen 
2020 kommer vi efter önskemål om mer variation 
av gudstjänstform att ändra dels rytmen och dels ha 
fler gudstjänstformer. Det totala antalet gudstjänster 
ändras inte. 
Tanken är en rytm som en fyraveckors cykel.
Första veckan firas mässa i Trönninge kyrka, andra 
veckan firar vi gudstjänst (ej nattvard) i Trönninge 
kyrka, tredje veckan mässa i Eldsberga kyrka och 
fjärde veckan i Eldsberga kyrka blir det gudstjänst (ej 
nattvard). Femte veckan är vi åter i Trönninge kyrka och 
börjar en ny fyraveckors cykel. 

Ungefär en gång i månaden firar vi gudstjänst i  
Tönnersjö kyrka på eftermiddagen. Det kommer vi att 
fortsätta med som nu, däremot kommer det att bli 
mässa fler gånger än tidigare.



Jonas! Vad är på gång?

Präst Jonas Kennerö. Tel: 035-17 97 60  e-post: jonas.kennero@svenskakyrkan.se  

Ljus – Tystnad – Samtal i Snöstorps kyrka och  
församlingsgård

Nu är julen äntligen här, det bästa mitt i vintern är att 
få samlas i kyrkan, få sjunga med i psalmen, lyssna till 
julevangeliet och få sitta där i skymningen med levande 
ljus. Vi är många som känner så och därför fortsätter vi 
samlas under det långa vinterhalvåret till ljusgudstjänst, 
varannan torsdagskväll. Det känns högtidligt att få 
komma in i en varm kyrka med tända ljus och vi sjunger 
välkända afton- och lovpsalmer, melodier vi lär oss och 
som blir en skatt och en källa till glädje. Under guds- 
tjänsten bjuds alla fram att tända ett ljus, det blir en 
gemensam förbön till glädje och till tröst. 
Människor som inte har några ord kan tända ett ljus och det blir en bön och ett sätt att 
öva mig i närvaron utan oro för morgondagen. 
Förmågan till närvaro kan övas upp. Den teknik vi använder när vi varannan onsdag 
samlas till kristen djupmeditation har sitt ursprung i Zen. Den kom med Jesuiterna till 
Europa och har under århundraden blivit en del av den kristna kontemplativa bönen. När 
vi samlas krävs ingen förkunskap, det enda nödvändiga är en längtan efter stillhet och ro. 
Efter en introduktion mediterar vi i 25 minuter före vi samlas inför kvällens samtal, d v s  
”tystnad föregår prat”. Samtalsgruppen vill ge oss fördjupning om kristen tro och med 
hjälp av Frälsarkransens pärlor samtalar vi varje gång om en livsfråga.
Gruppen är en öppen gemenskap för den som vill delta på sina egna villkor. 
Meditations- och samtalsgrupp varannan onsdag i jämna veckor (v 4- 22) kl 18.00.
Ljusgudstjänst med café och efterföljande samtal varannan torsdag i jämna veckor  
(v 2-20) kl 18 i kyrkan. Varmt välkomna.
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Möt oss på Hallarna lördagen 30 november
Kl 10-15 Info om Act Svenska kyrkan och julinsamlingen. ”Ståkaffe”.  
10.30 Barnkörerna DoReMi, Delight, Blessing och Corallerna.  
11.30 Ungdomskören Confetti. 

Korsordet i sommarnumret 2019
Rätt lösning: Han låter mig vila på gröna ängar. Grattis till vinnarna!  
Håkan Malmberg, Simlångsdalen, Anita Cederberg, Eldsberga, Ann-Christin Zell, Halmstad. 
Vinnarna har kontaktats via post. Tack för alla svar vi fått!

Julklappstips!
Besök gärna bokborden i församlingen.  
Här finns böcker, vykort, nyckelringar,  
änglar m m. Störst utbud finns i Snöstorps 
församlingsgård och i Mariakyrkan. 
Välkommen!

Bibelvecka i Mariakyrkan
26 jan-2 febr 2020
Guidade turer kommer att anordnas under 
veckan för att se Svenska Bibelsällskapets 
stora bibelutställning, som kommer att fin-
nas utställd i Mariasalen. Gudstjänster och 
olika samlingar under veckan kommer att gå 
i Bibelns tecken. Bland annat kommer präst 
och teologiprofessor Bengt Holmberg att 
föreläsa lördagen den 1 feb kl 14.00, 16.00 
och 18.00. Mer detaljerat program kommer 
i våra olika kanaler.

Gutenbergs bibel 1455

 
   

Ekumenisk bönevecka - vecka 3
Varje kväll samlas vi till bön på olika platser, måndag till fredag. Då allt inte är klart 
vid pressläggning, hänvisar vi till hemsidan för aktuella platser. Veckan avslutas med 
ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan 19/1 kl 18.00.

Frälsarkransen klar! 
Välkommen till denna vandringsled på kyrkogården i Eldsberga 
som blev klar lagom till allhelgonahelgen. Besök den gärna när 
det börjar skymma då pärlorna är belysta. En temagudstjänst  
om frälsarkransen planeras till våren. 

foto: jesper w
ahlströ
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FÖR ALLA FLICKORS
RÄTT TILL ETT 
VÄRDIGT LIV
Miljontals flickor i världen 
lever under förtryck och 
utsätts för hot, våld och 
övergrepp. Det kan vi  
aldrig acceptera.

svenskakyrkan.se/act

#Funkisfest2020  
#Svenskakyrkanmittibruset
Fredag 7 februari 2020 genomförs Funkis-
festivalen på Halmstad arena. Funkisfesti-
valen är en musiktävling för människor med 
intellektuell funktionsvariation och vinnar-
bidraget får senare representera Halmstad 
i Stockholm. Festivalen anordnas för sjätte 
året och växer för varje år. I år beräknas 
2000 personer besöka evenemanget.
Svenska kyrkan runt om i Halmstad kommun 
kommer att vara en samarbetspartner vid  
evenemanget 2020. Ett evenemang kring 
glädje, hoppfull människosyn och mångfald. I 
foajén vid festivalen finner du Svenska  
kyrkans ”chilla- och pysselhörna”.  
Hoppas vi ses!
Vill du följa med? Biljetter köper du via  
Halmstad Tourist Center 035-12 02 00  
eller www.ticketmaster.se.  
Biljettpris: 150 kr om du köper biljetten före 
31 dec 2019, därefter är priset 195 kr.


