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Betraktelsen - Ta med din oro ut och gå
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Kontaktlista Snöstorps församling

Snöstorp 
Kyrkoherde Lars Arvidsson 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 
Församlingsvärdinna Anneli Moberg 17 97 29

Vallås 
Präst Stellan Bengtsson 17 97 30 
Diakon Erica Svensson 17 97 31 
Kyrkomusiker Lena Nielsen 17 97 32 
Församlingsvärdinna Mona Andreasson 17 97 35

Breared 
Präst Stellan Bengtsson 17 97 30 
Diakon Erica Svensson 17 97 31 
Kyrkomusiker Ann Möllerström 17 97 52 
Församlingsvärdinna Hayat Alkass 17 97 54

Fyllinge 
Präst Allan Svensson 17 97 40 
Kyrkomusiker Jessica Nylander 17 97 42 
Församlingsvärdinna Ban Shamun 17 97 46

Snöstorps församling

Box 8043, 300 08 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 
Vik. diakoniassistent 17 97 64  
Kyrkomusiker Minu Bergman 17 97 67 
Församlingsvärdinna  Monabritt Petterson 
17 97 65

 
Kyrkokamrer Marianne Svalander 17 97 04

Kyrkorådets ordförande Göran Göransson 12 33 69 
E-post: gk.goransson@spray.se

Ansvarig utgivare: Lars Arvidsson 
Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år och distribueras till alla 
hushåll i församlingen.  
Nästa blad beräknas utkomma kring den 16 maj 2017 
Manusstopp: 10 april 2017 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inlämnat material. 
Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson/Lars Arvidsson. 
Omslagsbild: Alex & Martin/IKON

 

E-post snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se  Hemsida www.svenskakyrkan.se/snostorp  Facebooksida Snöstorps församling
Gilla oss på Facebook! Redaktion: Lars Arvidsson 17 97 02, Bodil Andersson 406 76, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19,  
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Citatet är träffande, det finns så mycket att oroa 
sig över. Oron är släkt med skulden – men inte 
samma sak. Många oroar sig för sådant som 

man inte kan göra något åt. Ibland vet man inte var-
för man är orolig. Man bara är orolig. Och en del 
människor är mera oroliga än andra. Den oro som 
vi inte kan finna orsaken till är en småkusin till ång-
esten. Lite oro är sunt. Det hör till livet. Men den 
kristna tron, tar den bort oron? 

Bo Setterlind har ju skaldat …”det går en bro från 
tro till ro ...” (Sv ps 202:3). Men dagligdags tror jag 
inte vi kristna är mindre oroliga än andra. 

Vad är det då för mening med kristen tro? Så frågar 
vi oss gärna för vi är vana att värdera i lönsamhets-
termer. Allt ska löna sig för att det ska vara någon 
mening. Men en tro som duger – den kanske inte 
lönar sig alls? Både kyrkan och tron bär på en er-
farenhet och medel för att hantera oron. Vårt mest 
tillgängliga medel är kyrkorummet. Att bara gå in i 

kyrkan och sitta där ger ro. Att samtala med någon 
som har tystnadsplikt kan också ge ro i själen. Och 
kraft att leva.

Utanför det heliga kyrkorummet har vi andra rum 
där vi kan vandra tillsammans. Jag tänker på våra 
bibel- och samtalsgrupper, meditationsgrupp eller 
pilgrimsvandringar. Nu startar vi även en tisdags-
vandring i pilgrimsanda för dig som i god gemen-
skap vill söka ro i vår tro. Vandringar med och i 
stillhet, bekymmerslöshet, enkelhet och frihet. 

Vi går varannan tisdag från församlingsgården i 
Snöstorp. Alla aktuella pilgrimsvandringar hittar 
du på upplaget ”Mötesplatser”. Välkommen! 

Pax /prästen Jonas Kennerö

Vad blir det för lunch?
Alla är välkomna till luncherna i församlingshemmen. Oftast med kaffe 
och kaka efter maten. Det är högt i tak och mycket värme. Detta är ett 
tillfälle att mötas, träffa vänner och kanske stifta nya bekantskaper. 

”Oro är en liten grej inne i en klocka som hela tiden rör sig. 
Den finner ingen ro ...” 

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan. Därefter lunch i 
församlingsgården ca kl 12.00. 23 feb, 9 mars, 
23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj och  
18 maj Vårlunch Anmälan denna gång till 
värdinna 035-179729, senast den 15 maj. 

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag.  
24 maj (onsdag) Vårlunch Anmälan denna gång 
till värdinna 035-179735, senast den 22 maj.

Breareds församlingshem kl 11.45 
Varje torsdag (ej 6/4). Påsklunch söndag 9 
april efter gudstjänsten kl 11.00. Anmälan denna 
gång till värdinna 035-179754, senast den 6 april.  
18 maj Vårlunch Anmälan denna gång till 
värdinna 035-179754, senast den 15 maj.

Mariakyrkan kl 11.45 
22 febr, 1 mars, 22 mars, 29 mars, 12 april, 
26 april, 10 maj, 17 maj, 24 maj

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
9 mars, 6 april,  4 maj 

Trönninge församlingshem kl 11.45 
23 feb, 23 mars, 20 april, 
18 maj Vårlunch Anmälan denna gång till 
värdinna 035-179765, senast den 15 maj.

Välkommen till luncher i gemenskap! 
Innan lunchen avnjuts hålls en kortare andakt. 
Datum för vårterminen: 

Luncher i gemenskapIbland hör man: ”Kan jag gå på det? Jag trodde 
det bara var för pensionärer eller daglediga”. 
Nej, så är det inte alls! Vem som helst kan komma 

och äta en god måltid när det är lunchbufféer i för-
samlingen! 

Det är alltid en kort andakt som inleder och i Snö-
storps kyrka är det lunchmusik och andakt en halv-
timme innan lunchen serveras i församlingsgården. 
För det mesta är det soppluncher medan det oftas 
serveras husmanskost i Snöstorp. Varje termin bru-
kar avslutas med en rejäl påsk- vår- eller jullunch. 
Här vill man gärna ha anmälan några dagar innan.

Priset varierar också lite grand beroende på vad 
som serveras, men man kan räkna med att man 
kommer undan med 50-lappen, förutom vid av-
slutningarna, då det kan kosta mera. Kaffe på ma-
ten ingår på alla ställen. 

Kommer ni många? Ring gärna värdinnan ett par 
dagar innan så är det lättare att göra inköpen. 
Telefonnummer hittar du i kontaktrutan på sid 2.

Och du .... smaklig måltid! 
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Hänt i församlingen - Kyrkoherden informerarIdeella krafter gör skillnad
I Snöstorps församling finns många 
sådana här mötesplatser. Här presen-
teras några av de som gör skillnad; 
syföreningar, arbetskrets, missions-
kretsar, Vävstugans loppisverksam-
het, internationella grupper och be-
söksgrupper. Vi har även alla kyrkvär-
dar och grupper som hjälper till med 
våffelcaféer på sommaren och alla 
gör de en fantastisk insats! 
I detta nummer av Mellan himmel och 
jord lyfter vi fram de ideella krafterna 
i Fyllinge. 

Att skriva om engagemanget bland Mariakyr-
kans ideella medarbetare kräver egentligen 
mer utrymme än denna sida. När man är på 

plats och känner värmen och lusten att delta blir man 
inte förvånad över drivkraften hos dessa människor. 
Det finns en rad riktiga dragplåster som man skulle 
vilja nominera till en eldsjälsgala!

Efter varje högmässa som börjar kl 9.30 i Mariakyrkan ser-
veras kaffe och kakor. Sen många år tillbaka är det Ahlam 
och Raad som fixar kaffet och som dukar fram. När famil-
jen flyttade till Sverige 1998 kände de lugnet och den mysiga 
atmosfären i Mariakyrkan. De ville att barnen skulle känna 
ansvar för något och det föll sig naturligt att låta dem sköta 
sysslorna efter gudstjänsterna. De stora barnen studerar nu 
på andra orter så mamma och pappa Ishac ansvarar numer 
för kyrkkaffet så gott som varje söndag. Yngsta dottern Rita 
är gudstjänstvärd. Det är många olika personer som turas 
om att baka både bullar och kakor till kyrkkaffet. För fikat 
får man betala en tia men hela summan skänks till Svenska 
kyrkans internationella arbete. De som bakar bjuder alltså 
både på tid och ingredienser och i bakverken finns smaker av 
både kärlek, engagemang och stolthet.

Det finns en besöksgrupp som hjälper människor i Fyllinge 
som har svårt för att ta sig till t ex tandläkare eller vård-
central på egen hand. Det kan vara något mindre inköp eller 
enklare ärende som behövs utföras, men ofta även till att 
slå ihjäl någon timme då och då när ensamheten blir alltför 
påtaglig. 

En av församlingens internationella grupper finns i Maria-
kyrkan. De som engagerar sig i dessa frågor tycker att det 
känns bra att göra något för människor runt om i världen 
som inte har möjligheten att själva förändra sina liv. Grund-
idén är hjälp till självhjälp och pengarna går till att köpa 
bra och rätt saker. Denna grupp (tillsammans med de övri-
ga internationella grupperna) samlar in pengar och infor-

merar om verksamheten vid de stora insamlingarna, bl a på  
Eurostop.

Sara Nilsson bakar ofta till Mariaträffarna och det var även 
hon som först kom med idén att bjuda in gruppboenden 
till gudstjänster och andra samlingar.  Hon är med och ar-
rangerar dessa träffar och hjälper till att ställa i ordning lo-
kalerna så att tillgängligheten för rullstolar och dylikt ökar.  

Några personer hjälper till att dela ut foldrar till nyinflyt-
tade, spelar instrument och sjunger vid olika mötesplatser 
och gudstjänster. 

Mariakyrkans soppluncher är välbesökta och 
här alternerar ett dam- och ett herrlag att göra 
soppan tillsammans med värdinnan. Ni må tro 
att det går undan när det hackas morötter i kö-
ket medan det puttrar på spisen och härliga dof-
ter når näsborrarna hos lunchgästerna. 

Ja, många är de personer som gör mycket för 
att bidra till den goda sammanhållningen som är påtaglig i 
Mariakyrkan. Här hittar man personer som under många 
år alltid gjort det där lilla extra och verkligen brytt sig!   
Ingen nämnd, ingen glömd. 
Text och bild: A-L Bengtsson

Till vänster: Moluk Aziz (en av deltagarna i ”damlaget” under VT17), Ahlam 
och Raad Isach fastnade på bild efter högmässan den 22 januari.  
Till höger: Alham serverar kaffet. 

Kyrkkaffe en söndag i januari. Liten bild: Rami rör i fisksoppan.

Nu när detta skrivs pågår en renovering i Esmareds 
kapell. Bl.a. ska golvet läggas om i kyrksalen. En 
ny parkering anläggs bakom församlingsgården i 

Snöstorp.  Vi har också invigt den nya caféplatsen i Snös-
torps kyrka. Vi skrev om planerna i ett tidigare försam-
lingsblad. Även koret i kyrkan har fått en förändring ge-
nom att altarringen efter en renovering har blivit delbar. 
I samband med ändringarna i kyrkorummet har vi också 
skapat en fast plats för kyrkokören i det som tidigare var 
ett sidokapell. Andakter för mindre grupper kan istäl-
let använda sidoskeppet där vi har vårt café. Sidoskeppet 
kan enkelt möbleras med stolar för att skapa en mindre 
samling med det vackra Mariaaltaret som andaktsbild 
åt besökarna.   

Vi arbetar nu med en ny organisation för fastighetssköt-
sel och kyrkogårdsverksamhet. Jan Agbrant lämnade 
under hösten uppdraget som chef för kyrkogårds- och 
fastighetsförvaltningen och vi arbetar nu med en modell 
som innebär att vaktmästargruppen får ett utökat ansvar 
för skötsel av fastigheter och kyrkogårdar.  Administra-
tionen för fastigheterna och kyrkogårdarna sköts av per-
sonal på församlingsexpeditionen och för styrningen av 
större fastighetsfrågor finns det numera ett fastighetsut-
skott. 

I samband med jullovet slutade Åsa Wanfors som varit 
en mycket uppskattad barnledare i Vallås. Åsa har va-
rit med om att utveckla verksamheten för både barn och 
föräldrar. Fredrika Sopo är vikarie under vårterminen. 
Åsa Wanfors har gått till en ny tjänst som församlings-
pedagog i Falkenberg.  

Hösten 2017 är det kyrkoval. I kommande nummer kom-
mer det att finnas mer information om valet. Nu under 
våren ska nomineringsgrupperna sätta samma kandidat-
listor till kyrkofullmäktige. Efter valet ska kyrkorådet 
tillsätta de personer som ska vara kyrkvärdar i våra kyr-
kor. För att bli kyrkvärd ska man vara medlem i Svenska 
kyrkan och vara  döpt. Vi kommer att behöva nya kandi-
dater som är villiga att ställa upp som kyrkvärdar. Våra 
kyrkvärdar arbetar utan arvode eller andra ersättningar, 
men har kyrkorådets uppdrag att värna om församling-
ens gudstjänstliv i ett nära samarbete med präster och 
andra anställda. Ett hedersuppdrag som ger mycket 
tillbaka av gemenskap och många fina upplevelser av 
församlingens rika gudstjänstliv. Våra duktiga kyrkvär-
dar är värdefulla ambassadörer för kyrkan och betyder 
mycket för gudstjänstlivet i församlingen. 
    /Lars Arvidsson, kyrkoherde

Invigning av kyrkans cafédel i Snöstorps kyrka den 29 januari. Nedre 
bilden visar den delbara altarringen som har renoverats av Snöstorps 
Snickeri på Korsvägen i Snöstorp tillsammans med Daniella Håkansson på 
Bennets möbel och tapetserarverkstad. Budtjänst i Halmstad transpor-
terade bort bänkarna till lagret i Breared och våra vaktmästare Mikael 
Josefsson och Andreas Johnsson stod för ommöblering och mattläggning 
Foto: Stellan Bengtsson

I början av det här året har vi en del trevliga projekt på gång  
i församlingen. 
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Dop

Kanske undrar du, som är för-
älder, exakt vad som förväntas 
av dig. Tänk då på att dopet är 

en gåva från Gud till det lilla barnet 
– det hänger inte på din tro. När ett 
barn döps uttrycker du som förälder 
en vilja att barnet döps till den krist-
na tron och att barnet ska få vara en 
del av den kristna gemenskapen.

Dopets symboler
Jesus som är Guds son kom som en 
människa till jorden och han sa: ”Jag 
är med er alla dagar”.  Han levde 
som en vanlig människa med mänsk-
liga tankar och mänsklig smärta. 
Genom Jesus kommer Gud oss nära. 
Flera inslag i dopgudstjänsten kan 
hjälpa oss att bättre förstå innebör-
den av denna osynliga närvaro. 

Den långa dopklänningen visar att 
barnet inte bara ska växa fysiskt, 
utan också växa i sitt inre, i tron och 
kunskapen om Guds rike. Den vita 
färgen på dopklänningen står för 
oskuldsfullhet och renhet. 

Vattnet för också tanken till ren-
het. ”Dopets bad” talas det om i 
bibeln. De nio månaderna ligger 
barnet omslutet av vatten. Och när 
det föds, föds det genom vatten.  
Genom dopets vatten blir vi Guds 
barn. 

Dopljuset står för ljus och värme. 
Det ska påminna oss om Jesus som 
är starkare än mörkret. Han vill leda 
oss på vägen genom livet, liksom ett 
ljus kan visa vägen i mörkret. Men 

det vill också uppmana den kristne 
att sprida ljus och värme till andra. 
Föräldrarna får med sig ljuset hem 
och kan tända det för att påminna 
om dopdagen och dess innebörd. 

Prästen gör ett korstecken över bar-
nets panna, mun och hjärta. Det 
betyder att Jesus kallar oss att vara 
hans lärjungar.

Löfte för framtiden 
Den som är döpt har rätt att tro 
på sitt dop hela livet. Hur man än 
lyckas eller misslyckas i livet, består 
dopet. Ingen kan ta det ifrån nå-
gon. Det kan vara tryggt att ha det i 
åtanke. Dopet är löftet om en öppen 
famn, där förlåtelsen alltid finns att 
få för dem som längtar och vänder 
sig tillbaka till Gud. Det löftet fick vi 
när Jesus dog på korset för vår skull. 
Dopet ger oss också hopp att få dela 
glädjen i Guds himmel en gång. Det 
hoppet fick vi när Jesus uppstod på 
påskdagen. 

Barnets namn
Prästen säger barnets namn högt vid 
dopet så att alla församlade hör det. 
Men det är inte vid dopet barnet får 
sitt namn, utan när föräldrarna bes-
tämmer vad barnet ska heta. Inom tre 
månader från födelsen ska barnets 
namn anmälas till lokala skattekon-
toret. De skickar uppgift om barnets 
personnummer till vårdnadshavarna 
tillsammans med en blankett som 
ska fyllas i och skickas tillbaka. Det 
finns möjlighet att i efterhand lägga 
till namn. Även då tar man kontakt 
med lokala skattekontoret. 

Låt oss få berätta lite om dopet. Många drömmar och förväntningar väcks 
till liv när man får barn. Men man kan också känna oro inför en oviss fram-
tid. Ansvaret att vara en förälder är stort och skrämmande. En ny liten män-
niska med hela livet framför sig ska växa upp och formas i ens hem.

Dop och tro hör ihop
Jesus talar inte bara om att döpa, 
utan också om att lära och under-
visa. Föräldrar, faddrar och försam-
ling ska hjälpas åt att visa barnet  på 
Guds rikes möjligheter. Att be afton-
bön tillsammans med barnet eller 
läsa ur Barnens bibel kan vara ett 
första steg på trons väg. 

Fadder/faddrar
En fadder, kan man säga, har ett 
fint hedersuppdrag i barnets liv. 
Man blir utvald till att få vara en 
speciell vuxen. Uppdraget består i 
att få berätta om dopets betydelse 
och att Gud finns med genom hela 
livet, vad som än händer.  Under 
dopet medverkar ofta faddern, till 
exempel genom att läsa en text, be 
en bön, tända dopljuset eller bära 
fram barnet. Genom åren kan man 
påminna om dopdagen, kanske 
tillsammans besöka kyrkan där 
barnet döptes, dela tankar om li-
vet och vara aktiv under konfirma-
tionstiden. Det finns bara en regel 
för att kunna bli fadder: Du måste 
själv vara döpt i en kristen kyrka.

Välkommen
I kyrkans värld finns mycket att er-
bjuda. Det finns Öppet kyrkis som 
man kan gå på när barnen är små. 
Under åren som följer finns många 
barngrupper och klubbar att välja på. 
Eller varför inte körsång? Med jämna 
mellanrum firas familjegudstjänst i 
våra olika kyrkor. Där har barnen en 
central roll och gudstjänsten anpassas 
därefter. Ring gärna, eller besök vår 
hemsida för att få reda på mer. 

Agnes
Emil LovaKlara

PhilipTheoFrank Sally

Fakta 
Du bokar dop via expeditionen 035-17 97 00 /01. Du behöver inte vara bosatt i församlingen för 
att få ditt barn döpt i någon av våra kyrkor. 
Dopet är alltid gratis. 
Möjlighet finns att låna dopklänning. 
Barnet blir tillhörig Svenska kyrkan i och med dopet. Föräldrarna behöver inte tillhöra Svenska 
kyrkan för att låta döpa sitt barn.
I Snöstorps kyrka kan dopet ske i söndagens gudstjänst, men också vid särskilda dopgudstjänster 
vissa lördagar och vissa söndagar efter den ordinarie gudstjänsten. 
I Vallåskyrkan och Mariakyrkan har vi inte lika många dop och kan därför vara mer flexibla med 
dopgudstjänster och där finns större möjligheter att enbart ett barn döps i dopgudstjänsten. 
I Breareds kyrka kan man oftast välja lördag eller söndag. 
I Eldsbergabygden finns möjlighet att döpa i Eldsberga, Trönninge och Tönnersjö kyrka, antingen  
på gudstjänstsöndagar eller speciella förättningslördagar. 
Det finns möjlighet att hyra församlingshemmen för dopkaffe om det är ledigt.

  

Till er två 
som en gång satte 
mig till världen

Genom dopet har ni gett 
   mig en inre trygghet
det kommer alltid att 
   finnas någon som  
   tycker om mig 
även om jag ibland gör 
   något som är fel.
Det känns bra att veta att
    jag genom mitt dop kan 
   få förlåtelse
men framför allt 
       förståelse. 
Genom dopet får jag vara
   med i Guds stora familj
Tack för att ni inte 
   undanhållit mig detta.
Helt utan meriter får jag 
   lov att vara 
 och finnas till
mitt i Guds stora
   skapelse.
Även jag har fått min tid 
och jag kommer att göra så 
   gott jag kan
av denna min tid.
Tack för förståelsen och 
  förlåtelsens ord.
Jag kan aldrig bli en 
   genompräktig kristen
men vem kan det?
Tack för att jag just nu 
   bara får vara
och helt kunna lita på 
   mitt dop.

/Lena Andersson

”Vattnet är livsviktigt för 
människan och det är också 
en symbol för livet och för 
att växa.”

Till dig som är förälder
Det är helt okej om man vill vänta lite med dopet. Förr blev man automatiskt 
medlem i Svenska kyrkan när man föddes, om föräldrarna tillhörde den. Nu 
är det dopet som är vägen in i kyrkan. Efter dopet blir man tillhörig och vid en 
senare konfirmation bekräftar barnet själv sitt medlemskap och sin tro. Ni som 
föräldrar måste fatta ett beslut om ert barns medlemsskap. Vill ni att ert barn ska 
tillhöra Svenska kyrkan kan ni säga ja till församlingens inbjudan till dop.  Ibland 
vill man vänta med dopet till ett senare tillfälle. Då finns möjligheten att tala om 
för prästen att man vill att barnet ska tillhöra kyrkan i väntan på dop. Kyrkan 
kommer att följa barnet och påminna om att möjligheten om dop står kvar. 

Alla får döpas
Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det gäller barn – både små barn och ung-
domar – är det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare 
behöver ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller 
en av er,  tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion. 
Om barnet är tolv år, eller äldre, måste också barnet självt vilja bli döpt. Om du 
tidigare är döpt i en annan kyrka, behöver du inte döpas på nytt för att få tillhöra 
Svenska kyrkan. 

Text: A-L Bengtsson. Källa: Verbum och Svenska kyrkan nationell nivå

”Det känns tryggt att  
genom dopet få lämna 
sitt barn i Guds händer”

Foto: Camilla Sjölin-Nilsson
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Mötesplatser/konserter m m 
Februari
Ti 21  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 22  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Kärlekssånger med kantor Ann Möllerström.
On 22 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
On 22 18.00 Eldsberga syförening Eldsberga förs. hem 
  Kommande datum 22 mars, 19 april.  
  Nya som gamla  hälsas varmt välkomna. Kontakt/info:  
  Cajsa Makris 070-7777423
To 23 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
Sö 26   Kyrklunch m m Breareds kyrka, förs. hem 
  Underhållning av Bröderna Sträng efter gtj kl 11.00.
Må 27  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Nina Widegren och Gunnar Johansson underhåller.   
  Kaffeservering. 
Ti 28 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Allan Svensson visar bilder och berättar om  
  Jordanien. Sång och fika.  
Ti 28 19.00 Andrum Breareds kyrka

Mars
On 1  18.30  Bibelstudium Eldsberga förs. hem 
  Reine Jansson
To 2  8.30  Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
To 2  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och frågesport.
To 2  19.30 Stödkonsert för Nattcaféet Immanuelskyrkan 
  Halmstad Brass, Sara Kjellman, Minibrassarna.  
  Insamling till Nattcaféets verksamhet. Arr: HKR
Ti 7 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård
On 8 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  Må bra hela livet! Humor och rörelse utlovas av   
  Birgitta Arthursson. 
On 8 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
Må 13 14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  ”Från hunk till munk” Martin Pettersson förverkligade  
  sin dröm och bytte partylivet mot meditation och   
  inre frid. Kaffeservering. 
Ti 14  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 15  18.30 Bibelstudium  Trönninge förs. hem
To 16 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
To 16 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Mötesplats för seniorer. Sittande rörelseträning, fika  
  och program. Musikprogram med Minu Bergman. 
To 16 12.30 Brearedsträffen Breareds förs. hem 
  ”Säkra seniorer”. Ann Wallnedal från Civilförsvars-  
  förbundet informerar. 
Sö 19  16.00  Konsert  Snöstorps kyrka 
  Mozarts Requiem. Annons sista sidan.
Må 20 18.00 Pilgrimsvandring saml. Vallåskyrkan
Ti 21  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 21 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård
Ti 21 19.00  Andrum Breareds kyrka
On 22  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  ”Maria, Guds moder.” Med hjälp av sånger följer vi   
  Marias berättelse hela vägen genom alla  
  våra högtider. Åsa Hagberg. 

On 22 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45 
To 23 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
Må 27 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  ”Blomsterarrangemang i påsktid”.  
  Liljekvistens blommor visar hur man kan smycka sitt  
  påskbord och göra fina utearrangemang med vårens  
  lökar och blommor. Avslutas med utlottning av de   
  tre arrangemangen som gjorts. 
Ti 28 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. gård 
  ”Tre trallande tanter” Cajsa, Ann-Marie och Solgerd.  
  Sång och musik. Fika. 
On 29 18.30 Bibelstudium Eldsberga förs. hem 
  Reine Jansson. 
To 30  8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
To 30 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och programpunkt.  Bengt  
  Bengtsson berättar om Kvibille ost. Provsmakning.

April
Ti 4 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård 
On 5  14.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  Oscar Ahnfeldts sångskatt. Allan Svensson.  
  Kaffeservering.
On 5 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45 
To 6  8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
Må 10  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Tore Sjöblom -en livsberättelse i intervjuform. 
  Margaretha Persson ställer frågorna.  Kaffeservering.

Ti 11  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 11 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 12  18.30 Bibelstudium Trönninge förs. hem 
  Reine Jansson
To 13  8.30  Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text
Må 17 13.00 Emmausvandring 
  Vandringen startar vid S:t Nikolai kyrka kl 13.00
  och följer Prins Bertils stig mot S:t Olofs kapell.
  Vissa sträckor vandras i reflektion, tystnad och bön.  
  Vi når S:t Olofs kapell ca kl 17.00 och där bjuds det  
  på soppa. Medtag matsäck för själva vandringen.
Ti 18 14.00 BaraVara-café Eldsberga  förs. hem
Ti 18 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård
On 19 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
Må 24 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Musikglädje! Jessica Nylander med musikaliska  
  gäster underhåller. Kaffeservering.

Ti 25  14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”Vår lokala fågelfauna”  Anders Wierdheim berättar.   
  Fika. 

Ti 25 18.30 Modevisning  Breareds förs. hem 
  Kläder, mat och lotterier! Annons på baksidan. 
On 26 18.30 Bibelstudium Eldsberga förs. hem
To 27  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och programpunkt.   
  Vårsångskluringar.  
  
Maj
Ti 2 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård
On 3 14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Eldsberga musik och sånggrupp. Kaffeservering. 
To 4  8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text. 
Fr 5 18.00 Vårfest Breareds församlingshem 
  Vi firar våren med sång, mat och trivsel.  Entré 100 kr.  
  Överskottet går till Sv kyrkans internationella arbete. 
  Anmälan 2 maj till värdinna 035-179754
Ti 9 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 11  8.30  Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text
To 11 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och programpunkt.   
  Musik med ”Gamla favoriter” som underhåller  
  på bas, sång, gitarr, dragspel och trummor.  
To 11 12.30  Brearedsträffen Breareds förs. hem 
  Allsångprogram med kantor Ann Möllerström och   
  diakon Erica Svensson. Tillsammans sjunger vi  
  in sommaren. 
Må 15 18.00 Pilgrimsvandring  Fr Strandgården, Vilshärad
Ti 16 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 16 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård
On 17  Församlingsutfärd. Planering  f n ej klar. Mer info   
  se affischer/hemsida framöver.
To 18  8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text.
Ti 23 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Eldsberga musik och sånggrupp underhåller.  
  Kaffeservering. 
Ti 23 19.00 Andrum Breareds kyrka
Ti 30 18.00 Pilgrimsvandring Fr Snöstorps förs. gård
On 31 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  Sång av Stefan Wikrén, Jessica Nylander och Jan   
  Agbrant. Kaffeservering. 
 

Våra arrangemang sker i  
samarbete med studieförbundet 
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I ett Jerusalem nära dig ...
Skolbarnen i Trönninge och Eldsberga inbjuds 
årligen till ett påskspel i församlingshemmen. 

Här får barnen följa Jesus sista tid i livet, 
träffa lärjungarna och vittna om mötet med 
ängeln vid den tomma graven. Det är an-
ställda och idéella medarbetare som spelar de 
olika rollerna. 
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 Inställt
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Tisdag 21 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 26 februari Fastlagssönd.
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa (ändrat till 
Gudstjänst)
Vallåskyrkan 16.00 Gudstjänst  (ändrat till 
Söndagsmässa)
Breareds kyrka 11.00 Högmässa  
Musikmedverkan av Bröderna Sträng. Lunch 
efter gtj. Anmälan till 035-179754 eller 
035-179752 senast 22 febr. 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Högmässa. Sång-
fåglarna medverkar

Måndag 27 februari
Mariakyrkan 16.30 Rytmikgudstjänst 
Jessica Nylander. Korv och bröd.  
Mariakyrkan 19.00 Sinnesro. Delgivningsgtj.

Tisdag 28 februari
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 1 mars Askonsdagen 
Breareds kyrka 19.00 Askonsdagsmässa

Söndag 5 mars 1:a sönd i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst  
Ungdomskören Confetti och Getinge ung-
domskör medverkar.
Vallåskyrkan 9.30 Söndagsgudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa 
Sockenråd efter högmässan. 

Tisdag 7 mars 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 8 mars
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 12 mars 2:a sönd i fastan 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 14.00 Familjegudstjänst. 
Eldsberga kyrka 10.00 Musikgudstjänst, 
Anna Marmvik, sång
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa 

Tisdag 14 mars
Vallåskyrkan 17.00 After Work-gudstjänst
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 19 mars 3:e sönd i fastan
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa
Snöstorps kyrka 16.00 Konsert se sista sid.

Tisdag 21 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 22 mars
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna och klubbarna medverkar.

Söndag 26 mars J. M. bebådelsedag
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst. 
Mariasånger med VIVA
Snöstorps kyrka 14.00 Familjegudstjänst. 
Barnkörerna medverkar.
Breareds kyrka 16.00 Musikgudstjänst,  
Kyrkokören framför sångspelet ”Till dess 
morgonvinden blåser”
Mariakyrkan 9.30 Högmässa, distriktsråd 
Maria kyrkokör medverkar
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa,  
Eldsberga kyrkokör och Logos medverkar
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Måndag 27 mars 
Mariakyrkan 16.30 Rytmikgudstjänst
Jessica Nylander m fl. Korv och bröd.   
Mariakyrkan 19.00 Sinnesro. Del- 
givningsgtj.

Tisdag 28 mars
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 29 mars 
Trönninge kyrka 16.30 After Workgudstj.

Söndag 2 april 5:e sönd i fastan
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstj.
Lovsångsteam
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst 
Syföreningens brödförsäljning 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa tillsam-
mans med Gullbranna frikyrkoförsamling.

Tisdag 4 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Onsdag 5 april
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 9 april Palmsöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst. 
Barn från kyrkans verksamhet medv. Påsk-
buffé efter gudstjänsten. Anm senast 6 april 
till värdinna 17 97 54. 
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst 
Mariakyrkan 17.00 Påskspel med barn-
körerna m fl.
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Måndag 10 april
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt

Tisdag 11 april 
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt

Onsdag 12 april 
Mariakyrkan 18.30 Passionsandakt

Skärtorsdag 13 april 
Snöstorps kyrka 18.00 Skärtorsdagmässa 
Vallåskyrkan 17.00 Skärtorsdagsmässa 
Breareds kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa
Mariakyrkan 18.30 Skärtorsdagsmässa 
Maria kyrkokör medverkar.
Trönninge kyrka 18.30 Skärtorsdagsmässa

Långfredag 14 april
Snöstorps kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst. 
Vokalkvartett
Breareds kyrka 11.00 Långfredagsgudstjänst 
Marie Johansson, fiol och solosång.
Mariakyrkan 14.00 Långfredagsgudstjänst
Tönnersjö kyrka 10.00 Långfredagsgudstjänst, 
Eldsberga kyrkokör medverkar

Påskafton lördag 15 april 
Vallåskyrkan 23.30 Påsknattsmässa

Påskdagen söndag 16 april
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Cappella 
Snöstorp. Trumpet.
Breareds kyrka 11.00 Högmässa. Kyrkokören
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Maria kyrkokör 
medverkar.
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa, Eldsberga 
kyrkokör och Logos. Anita Söderberg, trumpet.

Annandag påsk måndag 17 april
Snöstorps kyrka 11.00 Familjemässa Barn-
körerna medverkar.
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst. Kyrkokören.

Tisdag 18 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 23 april 2:a sönd i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa, Sångfåglarna.

Måndag 24 april
Mariakyrkan 16.30 Rytmikgudstjänst 
Jessica Nylander m fl. Korv och bröd.
Mariakyrkan 19.00 Sinnesro. Delgivningsgtj.

Tisdag 25 april
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Gudstjänster i kyrkorna 

Ljungblomman kl 14.30 följande datum: 28 febr, 14 mars, 
 28 mars, 11 april, 25 april, 9 maj, 23 maj.

Vallås äldreboende kl 14.30 följande datum:  21 febr,  
21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj, 16 maj, 30 maj. 

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

Vänligen se vår hemsida, kyrkappen eller Hallandspostens prediokoturer för att se tjänstgörande präst.  

Gudstjänster/andakter på äldreboenden 

TAXI

För fler musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 8-9.

Söndag 30 april 3:e sönd i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 2 maj 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa 

Onsdag 3 maj
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 7 maj 4:e sönd i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Festmässa 
Breareds kyrka 16.00 Pilgrimsmässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 9 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Lördag 13 maj
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation  
(Trönninge/Eldsberga, söndagsgruppen) 
Snöstorps kyrka 14.00 Konfirmation  
(Trönninge/Eldsberga, onsdagsgruppen)

Söndag 14 maj 5:e sönd i påsktiden
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Lyckebo 9.00 Friluftsgudstjänst, kyrkokören 
Mariakyrkan 17.00 Musikgudstjänst ”Liv att 
dela.” Maria kyrkokör, Jessica Nylander m fl.
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 16 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 17 maj 
Snöstorps kyrka 17.00 After Workgudstjänst 
Vårkonsert med barn och ungdomskörerna. 
Därefter medhavd picknick i prästgårdsparken. 
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Lördag 20 maj  
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation  
(Fyllingegruppen)
Breareds kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 21 maj Bönsöndagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Söndagsgudstjänst 
Breareds kyrka 11.00 Högmässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 16.00 Musikgudstjänst, Sångfåglarna och  
instrumentalister medverkar.

Tisdag 23 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Torsdag 25 maj Kristi himmelfärds dag
Snöstorp 10.00 Friluftsgudstjänst på kyrkogården vid lekplatsen. 
Vid regn, i kyrkan.
Breared, Klockarängen 8.00 Gökotta. Naturvårdsföreningen 
bjuder på fika.   
Tönnersjö 8.00 Gökotta vid dammarna, Långeby. Medtag fikakorg.



Snöstorpsträffar
Under hösten startade Snöstorpsträffen varannan måndag. 
Detta blev mycket uppskattat och träffarna fortsätter under 
vårterminen. Bilden nedan är från slutet av januari när Oa och 
Edward rockade loss med en härlig blandning av blues, country, 
rock´n´roll och svenska klassiker. Aktuella datum hittas på upp-
slaget 8-9. Välkommen till kyrkornas alla träffar under våren!

Hej, alla som läser det här!
Vi har en spännande och rolig vår 
med många konfirmander, faddrar 
och ungdomar som på olika sätt 
engagerar sig.

Tillsammans med ungdomsrå-
det arbetar vi för en mångfald i 
gudstjänstutbudet, med Jesus i 
centrum och där alla får känna 
sig som hemma. Vi vill gärna 
önska er välkomna till vårens 
ungdomsgudstjänst den 2 april 
i Snöstorps kyrka, där en bland-
ning av musikstilar, alltifrån 
psalm, lovsång till rapp före-
kommer. Den 12 februari var 

den senaste gången. Vill du vara med och hjälpa till 
på något sätt så hör gärna av dig!  Välkommen och ta 
gärna med din granne!  /Nils Gunnar Juelsson, präst

Nisse! Vad är på gång?

Nya missionskretsen i Eldsbergabygden har vid sitt årsmöte 
beslutat att upplösa föreningen. Extra årsmöte utlyst till den 
22 mars kl 13.00 i Eldsberga församlingshem.

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan! 
Lördag 6 maj kl 14.30 Underhållning av Blue Grass- 
Torbjörn Andersson, Stefan Westerberg och Stefan Wikrén. 
Kaffe, hembakat och lotterier. Välkomna !

Requiem
Mozarts

Cappella Snöstorp och  
Halmstads Vokalensemble 
Solister Ann-Margreth Nyberg,  
Karin Andersson, Martin Thörnqvist, Peter Boman
Orkester Camerata Nordica m fl
Dirigent Göran Persson
Entré100 kr. Förköp församlingexpeditionen, tel 035-179700/01

Snöstorps kyrka 19 mars kl 16.00

”

– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

SMS:a KO till 72 905 och ge 100 kr 
Swisha valfritt belopp till 9001223

PG 90 01 22-3     BG 900-1223
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Kan en ko förändra liv?  
Genom ko- och kalvprojektet i Tanzania får familjer som  
 lever i fattigdom en möjlighet till förändring. Läs mer om 
ko-effekten på svenskakyrkan.se/fastekampanjen.– för allas rätt till mat

Sms:a KO 
till 72 905 
& ge 100 kr

Pilgrimsvandringar 
Pilgrimsvandringar i Halmstad är 
ett samarbete mellan Halmstad och 
Snöstorps församlingar. 

En folder med vårens pilgrimsvand-
ringar hittar du på hemsidan. 
www.svenskakyrkan.se/snostorp
Se även sid 8-9 för aktuella vandringar.

PILGRIMS 
VANDRINGAR

  i Halmstad 
     med omnejd

Våren 
2017

Modevisning 25 april kl 18.30  
Breareds församlingshem 
Kläder från Judith by Magnusson,  
Magnusson Herr och barnkläder från  
Piraya. Konferencier Stellan Bengtsson. 
Lotterier. Entré 100 kr. Då ingår laxsoppa, 
bröd, dryck, kaffe och kaka.   
Anmälan till Lisbeth Karlsson 0709-679 842 eller  
Mona Strandahl 035-78095. 
Allt överskott tillfaller Svenska kyrkans internationella arbete. 

Bibelstudium i Eldsberga 
Tema: Paulus liv lära och gärningar. ”Ha mig till förebild 
såsom jag har Kristus till förebild”.  
Leds av Reine Jansson. Aktuella datum på sidan 8-9. 

Fastekampanjen pågår 26 februari - 9 april 2017
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