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Samtal om vädret påstås ju vara det 
vanligaste samtalsämnet då man 
stöter på någon spontant. Inte 

minst i vår- och försommartider. Emel-
lertid följde inte B den givna mallen. 
Visserligen nappade han på vädertemat 
men han svarade inte som jag förvän-
tade mig.  −Jag vill hellre ha regn, sa 
han. Jag trivs bättre de gråa dagarna. Så 
är det! Dessutom är det besvärligt med 
värmen. Ogräset växer så. 

Jag minns inte vad jag svarade eller hur 
samtalet fortsatte, men jag minns B. 
Han levde upp när dagen var grå och 
det regnade. 

Som liten tänkte jag inte på årstiderna. 
Det var bara det att ibland blev det kallt 
och ibland varmt. Jag trivdes för det 
mesta. Med vädret, menar jag. Det var 
först då jag blev lite äldre som vintern 
kom att kännas lång. Skönt att det nu är 
sommar och värme. Plötsligt kommer 
jag att tänka på mötet med B. Han som 
levde upp och trivdes i gråväder. Vad 
olika vi är och vad olika livet är för oss!

Betraktelsen -Sommartankar-

– Härlig dag idag. Solen skiner och sommaren är på väg!
Jag förväntade mig självklart medhåll och ett kort inledande 
samtal om vädret. 

På vägen möter jag en dam på cykel och 
vid affären kommer en man i arbetsklä-
der mot mig. Kanske är han på väg hem 
eller till jobbet. Vid skolan pågår lek 
och aktivitet. Ett barn verkar ledset och 
blir tröstat av en vuxen. Jag kommer in 
i kyrkan; där möts jag av lugnet och fär-
gerna lyser genom fönstren. Senare kör 
jag vidare och det slår mig att precis här 
och nu pågår det som är livet. Och det 
är olika för oss alla… Vissa verkar ha 
det lätt och andra svårt. 

En person jag ofta landar hos i detta 
är psalmförfattaren Lina Sandell-Berg 
och hennes liv. Hon hade ett liv som 
innehöll mycket motgång; och just det 
gör hennes sång ”Blott en dag” så inne-
hållsrik. Lina svävade mellan liv och 
död som barn. Hon såg sin älskade far 
sköljas över bord och drunkna. Lina 
miste sitt barn och fick lämna det mesta 
hon ägde då maken p.g.a. sjukdom inte 
kunde ordna upp sina affärer. När man 
vet detta kan jag inte annat än förund-
ras och tacksamt ta emot orden: ”Varje 
dags bekymmer vill han bära, han som 
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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 vakant 
Kyrkomusiker Lena Nielsen  17 97 32 
Församlingsvärdinna Mona Andreasson 17 97 35

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

Fyllinge 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakoniassistent Maria Andersson  17 97 41 
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 
Förs. värdinna Monabritt Petterson  17 97 65

 
Ekonom Pernilla Friberg  17 97 07

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 aug 2017 
Manusstopp: 10 juni 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  Facebooksida Snöstorps 
församling Hemsida www.svenskakyrkan.se/snostorp 

Gilla oss på Facebook! Redaktion: Lars Arvidsson 17 97 02, Bodil Andersson 406 76, Ann-Katrin Tenggren 17 97 19,  
Ann Möllerström 17 97 52, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06.

heter både Kraft och Råd. Morgonda-
gens omsorg får jag spara, om än oviss 
syns min vandrings stig. ’Som din dag, 
så skall din kraft och vara’, detta löfte 
gav han mig.” (SvPs 249:2) 

Då livet med dess olika skiften möter el-
ler drabbar – välj det som passar bäst – 
får vi stava på dessa Lina-ord. Ord som 
inte endast är vackra formuleringar, 
utan ord som är levda och upplevda. 
Ord som får vara tröst och vila. Att mitt 
i livet med dess skiften är Gud med. 

Det slår mig att det var nog det B hade 
förstått. Att i regnet och det gråa kan vi 
uppleva Gud som närmast. Där kan vi 
få uppleva att Gud ger just den kraft vi 
behöver för att leva i livet. Lina Sandells 
och B:s vishet att ta åt sig av, då livet är 
svårt och tungt. Och om vi klagar över 
en regnig sommar!  
 
Skön sommar och Guds kraft för varje 
dag i livet.  
Önskar Claes Vetterlein, präst södra 
området, Snöstorps församling

Konfa 2018!
Kan jag alltid vara mig själv? Vem är jag och vem vill jag vara? 
Vad ska jag bli i framtiden? 

Du är inte ensam om att fundera över livet. Kom och ta reda på vad  
kristen tro handlar om och vad den betyder just för dig! 

I dagarna har de som är födda 2003 fått en inbjudan skickad till sig. 
Välkommen med din anmälan senast den 5 juni. 

Se mer information på www.svenskakyrkan.se/snostorp

Unga tankar 2016En rapport om vad fjortonåringar funderar på

Församlingens konfirmandarbete innebär att vi 
kan erbjuda ungdomar som är på väg in i vuxen-
livet möten med både jämnåriga och vuxna där 
man får fundera och tänka högt om livets alla 
utmaningar!  

Församlingens duktiga och engagerade ledare 
ordnar läger och utflykter men håller också kon-
takt och bjuder in tidigare konfirmander så att 
de yngre kan lära av de äldre. 

Konfirmanderna får veta mer om kristen tro och 
gå på gemensamma gudstjänster. De får lära sig 
nya sånger, spela drama eller bara hänga tillsam-
mans och få nya kompisar.  

Snöstorps församling har i år grupper i Snöstorp, 
Vallås, Breared, Fyllinge och Trönninge. 

Anmälan ska helst göras före den 5 juni och mer 
information om grupper, tider samt anmälnings-
formuläret finns på www.svenskakyrkan.se/snos-
torp. Det går också bra att skicka mail till  
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se.

Det är få organisationer utanför 
skolan som når så många ungdomar 
som Svenska kyrkan.

Konfirmation 
-ett äventyr!
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I slutet av 1880-talet stod en ny byggnad i Esmared klar. Det var en skola 
med en liten lägenhet där läraren kunde bo. Vad man inte visste då var att 
huset sedermera skulle bli ett kyrkligt kapell. 

Redan år 1890 köpte bönderna 
i Esmared, Hilleshult, Roshult 
och Skene en stuga i Torpa i 

Småland som man rev och transpor-
terade till Esmared, då man behövde 
ett skolhus där. Gemensamma fri-
villiga krafter donerade pengar, sin 
tid och material för att färdigställa 
skolan. 

Det var på den tiden då det fanns 
en präst i Torared, och denna kom 
en gång i månaden för att predika 
i det som då tillhörde Tönnersjö 
församling. Samlingarna, som hölls 
både inomhus och utomhus, var väl-
besökta och tankarna på en guds-
tjänstlokal föddes. Prästtjänsten i 
Torared upphörde och kyrkoherden 
i Eldsberga, Rickard Conricus, tog 
över gudtjänsterna. Den handlings-
kraftige kyrkoherden förverkligade 
tankarna på en kyrksal och gjorde 
ritningen till det blivande kapellet 
i vinkel, samt tillverkade dopfunt 
och predikstol i trä. Genom gemen-
samt arbete och generösa penning-
gåvor kunde kapellet alltså invigas 
i november 1913 av dåvarande kon-
traktsprost K S Andersson i Veinge. 
Predikan hölls av kyrkoherde Con-
ricus. 

Under de kommande åren tjänst-
gjorde alltså kapellet både som skol-
sal och gudstjänstlokal. Den 9 juni 
1956 hölls den sista examensdagen 
i Esmareds skola och tre år senare 
överfördes Esmaredsområdet till 
Breareds församling. 

1972 gjorde man en renovering av 
kapellet och samtidigt togs de glas-
fönster som delade kyrksal och skol-
sal bort. Man installerade elektrisk 
uppvärming och tog bort vedka-

minen och dubbelkopplade fönster 
sattes in i den tidigare skolsalen.
Man fick vid detta tillfälle också ta  
över bänkarna från Martin Luthers 
gamla kyrka och orginalbänkarna 
flyttades ut i uthuset.

Huset inhyser även en liten lägenhet, 
som användes som lärarbostad. Det 
finns ett litet kök och här installera-
des el, vatten och avlopp 1993, då 
även uthuset ribbades och målades. 

I Breareds församlingsblad febr-
april år 2000, skrev Gunilla Påls-
son om klockstapeln som kom på 
plats först året innan, 1999. Esma-
redsborna hade länge drömt om 
en klockstapel till kapellet. Pengar 
till klockan hade samlats ihop ge-
nom kollekt, medan skattemedel 
hade finansierat själva stapeln. Nils 
Ewald ritade klockstapeln och vir-
ket till stapeln höggs. Själva byg-
gandet skulle genomföras som ett 
ALU-projekt, men när det var dags 
att påbörja bygget fanns inga ALU-
pengar kvar och att köpa tjänsten av 
hantverkare skulle bli för kostsamt. 
På ett sammanträde i kyrkorådet 
kunde frivilliga anmäla sitt intresse 
för att på olika sätt hjälpa till med 
bygget. Nils Ewald blev byggledare 
över alla de som antecknat sig för 
att hjälpa till. Den 14 oktober 1999 
gjöts plattan och sen arbetade flinka 
händer varje dag med färdigställan-
det av stapeln. 

Den 17 november åkte några av en-
tusiasterna till Hammenhög för att 
få vara med när klockan gjöts. En 
vecka senare var hon på plats (ja, en 
hon måste det vara då klockan döp-
tes till Esmeralda vid gjutningen). 
När hon hängdes upp var det mulet 

och grått väder, men då den skulle 
provringas så delade sig molnen och 
solen bröt fram och klockgjutaren 
lär ha sagt ”HAN har godkänt den!”

När detta bladet går i tryck genom-
går kapellet en ny renovering. Kyrk-
salen har fått nytt fint furugolv, väg-
garna och taket har målats och när 
det gäller sittplatserna har en bänk-
rad ersatts med två. Det sistnämnda 
gör kapellet väldigt lämpligt för 
vigsel då det nu blivit en mittgång 
som kommer att markeras med en 
matta. Bänkarna är de original-
bänkar som sedan 1972 stod kvar i 
uthuset. Dessa fick slipas och må-
las, men hade klarat sig väldigt bra. 
Dynor till bänkarna kommer att sys 
och knäfallen kläs om. Även hallen 
kommer att målas i år. 

Den 4 juni kl 14.00 är det gudstjänst 
i kapellet igen och vi hoppas på att 
så mycket som möjligt ska hinna bli 
klart till dess. Tveka inte att komma 
och se hur fint det blir! 

/Anna-Lena Bengtsson (Källa: Gunborg 
Johanssons sammanställing och försam-

lingsblad feb-april 2000 i Breared)

Esmareds kapell ett mysigt kapell i vackra omgivningar

Esmareds kapell är en mysig plats i vackra omgivningar. Det ligger 
ca två och en halv mil öster om Halmstad utmed väg 25. 

Bilden till vänster visar hur det såg ut innan den senaste renove-
ringen. Golvet är bytt till nytt ljust furugolv och originalbänkarna är 
slipade och målade.

Här övar kyrkokören innan gudstjänsten annandag påsk 2017.

Foto: A-L Bengtsson

Foto: A-L Bengtsson

Foto: Britt-Inger FranssonFoto: Holger Andersson

Foto: Holger Andersson

Foto: Gunilla Andersson
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När du löst korsordet, skicka in det som står i de tonade rutorna tillsammans med ditt namn och adress till: 
Snöstorps församling, Box 8043, 300 08 Halmstad.  
Det går även bra att mejla svaret till anna-lena.bengtsson@svenskakyrkan.se
Vi vill ha ditt svar senast den 31 aug 2017.

Bland de inkomna rätta svaren dras 1:a-3:e pris. Vinsterna består av presentkort som kan användas på  
något av våra bokbord. Vinnarna kontaktas via post. Lycka till! 

Hänt i församlingen Kyrkoherden informerar 

Det händer mycket bakom kulisserna i kyrkan för att alla våra verk-
samheter ska fungera. Mellan alla aktiviteter och offentliga gudstjänster 
planeras och administreras det, kyrkorum ska underhållas och grönytor 
och gångvägar ska skötas. 

och med metodisk skicklighet föra 
de olika ärendena vidare.  Marian-
ne har också haft förmågan att med 
mild men bestämd hand leda både 
personal och förtroendevalda mot 
uppsatta mål när så har behövts! 
Församlingen har anställt en ny ar-
betsledare för vaktmästargruppen. 
Det är Anki Tenggren som tidigare 
var kyrkogårdsvaktmästare i Elds-
berga-Trönninge som sedan 3 april 
tagit den uppgiften. Anki kommer 
även i fortsättningen vara placerad i 
Eldsberga men nu med arbetsledar-
uppgifter i hela församlingen.

I södra området har vi fått en lång-
tidsvikarie på den vakanta diakon-
tjänsten med placering i Mariakyr-
kan. Maria Andersson jobbar där 
som diakoniassistent från och med 
1 maj. Barnledaren Linda Svensson 
kommer att från hösten lämna ar-
betet i Fyllinge för att ta ansvar för 
barnverksamheten i Vallåskyrkan 
och barnledaren i Snöstorp, Ida Lan-
din, går in som församlingsassistent  
för barnverksamheten i Breared.
    
När Snöstorps kyrka fyllde 100 år, 
det var 1983, fick konstnären Erik 
Olson i uppdrag att förse fyra stora 
fönster i kyrkan med glasmålningar 
som skulle återge de fyra evangelis-
terna. Under våren har vi genom-
fört tvättning och målning av dessa 
och övriga fönster i hela kyrkan. Ett 
grannlaga arbete med höga ställ-
ningar inne i kyrkan. Dessbättre har 
arbetet kunna genomföras väldig 
smidigt utan att nämnvärt störa den 
regelbundna verksamheten i helge-
domen. 

I Breared har parkeringsplatsen ut-
anför församlingshemmet färdig-
ställts och vi har fått ett avtal med 
kommunen för de parkeringsplatser 
som skolan behöver. Ett annat gläd-
jeämne i den delen av församlingen 
är färdigställandet av renoverings-
arbetet i Esmareds kapell. Golvet är 
lagt och väggar slätspacklade och 
målade. Ny ytterdörr installerad 
och många andra arbeten genom-
förda. Läs gärna mer om Esmareds 
kapell på föregående uppslag. 

I augusti lämnar jag efter fem år 
tjänsten som kyrkoherde eftersom 
jag har valt att tacka ja till en ny 
tjänst och därmed återvänder till 
Skåne och Lunds stift. Jag känner en 
mycket stor tacksamhet för de fem 
år jag fått i Snöstorp och lämnar 
inte utan visst vemod! Min tjänst i 
Snöstorp är ledigförklarad och ska 
tillsättas av kyrkorådet. Jag kom-
mer att hålla min avskedspredikan 
i Snöstorps kyrka söndagen den 27 
augusti med efterföljande samkväm 
i församlingsgården. 

/Lars Arvidsson, kyrkoherde

Ps. Vi tackar och önskar lycka till ...
Prästen Reine Jansson har vikarierat 
på tjänsten som flyktingsamord-
nare under våren men går nu vidare 
till en ordinarie komministertjänst 
i Örkelljunga. Prästen Martin 
Bengtsson som prästvigdes förra 
året har hjälpt oss under våren som 
prästvikarie men flyttar till somma-
ren för att tillträda en komminister-
tjänst i Växjö stift. Vi tackar Reine 
och Martin för den här tiden och 
önskar dem båda lycka till och Guds 
välsignelse i deras nya tjänster!   
/Lars Arvidsson, kyrkoherde
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Jag vill framföra ett varmt tack 
till min nära medarbetare kyrko- 
kamrer Marianne Svalander 

som har arbetat i Snöstorps för-
samling och i det som tidigare var 
Snöstorps-Eldsbergabygdens kyrk-
liga samfällighet i nästan 8 år. Hon 
lämnar nu sin tjänst på grund av 
pension. 

När Marianne tog över uppgifter 
som kyrkokamrer hade hon stor 
nytta av sina tidigare erfarenheter 
som administrativ chef inom kom-
munens barn- och ungdomsförvalt-
ning. Hon kom in i ett skede med 
stora förändringar inom organisa-
tionen. Det var församlingssamman-
läggningar, utbyggnad av telefon- 
nät och IT-system och delvis nya 
ekonomisystem. Personalfrågor av 
olika slag har varit centrala uppgif-
ter och hon har alltid varit mån om 
god personalvård. I uppdraget låg 
också att skriva protokoll i kyrko-
fullmäktige och kyrkorådet. Vi som 
har arbetat nära Marianne har känt 
stor tacksamhet och beundran för 
hennes stora förmåga att förbereda 
ärenden, få ihop beslutsprotokoll 
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Mötesplatser/konserter m m 
Maj
Ti 16 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 16 18.00  Vävstugans modevisning Snöstorps förs. gård 
  Kläder från Vävstugans loppis. Musikunderhållning,   
  kaffeservering, försäljning och lotterier. Entré 50 kr   
  inkl fika. Kvällens intäkter går till Sv Ky intern.  arbete. 
To 18  8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Gemensam frukost och en tänkvärd text.
To 18 11.30 Lunchmusik, vårlunch Snöstorps kyrka 
  Vårlunch i förs.gården, anmälan 15/5, 035-179729
To 18 11.45 Andakt, vårlunch Breareds förs. hem 
  Anmälan 16/5, 035-179754
To 18 11.45 Andakt, vårlunch Trönninge förs. hem 
  Anmälan 15/5, 035-179765 
Ti 23 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Eldsberga musik och sånggrupp underhåller. Fika.
Ti 23 19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Med vår- och sommarmusik, Ann Möllerström. 
On 24 11.45 Lunchandakt, sopplunch Mariakyrkan
On 24 11.45 Andakt, vårlunch Vallåskyrkan 
  Anmälan till värdinna 035-179735 före den 22 maj. 
On 31 14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  Sång av Stefan Wikrén, Jessica Nylander och Jan   
  Agbrant. Kaffeservering. 
Juni
On 7  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
On 7  14.00  Sommarcafé  Mariakyrkan
To 8 19.00 Försommarkonsert Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp, VIVA. Solister Stefan Westerberg,  
  Anna Falkström och Josefin Persson Björklund. 
  Kompband med Stefan Wikrén.
Lö 10  18.00 Sommarkonsert  Breareds kyrka  
  Eldsberga och Breareds kyrkokör.  
  Körledare Minu Bergman och Ann Möllerström
Ti 13 14.00 Sommarcafé  Trönninge förs. hem
On 14  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
On 14 19.00 Sommarmusik  Mariakyrkan 
  Cappella Nova  spelar sitt Islandsprogram. Stråkmusik  
  från bl a Sverige och England. Ledare Mats Reuter.
To 15  19.00 Sommarmusik  Tönnersjö kyrka 
  ”Mellan himmel och jord”. Sånger som berör, om   
  skapelsen, livet och sommaren. Christina Lindsmyr,   
  sång. Minu Bergman, piano.
16-18 juni Sommarvandring i Simlångsdalen, se annons sid 12
Ti 20 19.00 Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  Malmö Live Vokalensemble. Dir. Sofia Söderberg

On 21  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
On 21 14.00  Sommarcafé Mariakyrkan
On 21  14.00  Midsommarkaffe Snöstorps prästgård
To 22 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem  
  Midsommarblommor tillsammans med barnen. Fika  
  och program med tema: Halmstads sommarpärlor. 

Ti 27 14.00 Sommarcafé  Eldsberga förs. hem
Ti 27 19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  Napkin Trio tolkar Joni Mitchell. Helena Hagström,   
  sång, Jimmie Emmoth, gitarr. Christian Tellin, bas.

On 28  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
To 29  19.00 Sommarmusik Trönninge kyrka 
  ”Nu är det härligt att leva”. Visor och psalmer i  
  sommartid. Tina Glenvik och  Marcus Löfdahl. 
Juli
Lö 1 19.30  Sommarmusik Breareds kyrka 
  Per Thornberg kvartett - “Klanger & Spår”  
  Per Thornberg, tenorsaxofon. Magnus Hjorth, piano.   
  Lasse Mørck, kontrabas. Snorre Kirk, trummor.
Ti  4 19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  ”Bach i Sommarkvällen – 2”  Stefan Wikrén, orgel. 
On 5  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan 
On 5  14.00  Sommarcafé Mariakyrkan
To 6  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och kortbingo. 
To 6 14.00  Våffelcafé Snöstorps prästgård
Lö 8 19.30  Sommarmusik  Breareds kyrka 
   ”Med fiolen som färdmedel” 
  Duo Eriksson/Jacobsson. Jeanette Eriksson, violin.  
  Johannes Jacobsson, violin.
Sö 9 14.30 Sommarmusik i Karlslunds trädgårdsservering  
  Maria kyrkokör. Körledare Jessica Nylander. 
Ti 11 14.00 Sommarcafé  Trönninge förs. hem
Ti 11  19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  ”I full frihet” Greger Siljebo, fiol. Stefan Wingefors, 
  piano, bas, dragspel.
On 12  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
On 12  Sommarkyrkan i Esmared börjar se sid 12.
To 13 19.00 Sommarmusik Eldsberga kyrka 
  ”Sångerna” Vi tas med på en resa i tonernas värld   
  där lycka, glädje, sorg och kärlek speglar sångernas   
  klang. Johanna Lindbergh, sång.   
  Lars Åke Svensson, piano. 
Lö 15  19.30  Sommarmusik i Breared Breareds förs. hem 
  Trio Lärkö- en lekfull jazztrio.  
  Jonatan Erlingsson, piano. Ludvig Hyrefelt, kontrabas 
  Tim Vinberg, trummor. Originalkompositioner  
  blandat med gamla traditionella visor i nya tapp-  
  ningar. Allt från livfullhet till melankoli med nordiskt  
  sound och med folklig ton.
Ti 18 19.00  Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  The Spirit of New Orleans från Danmark. Framför   
  traditionell jazz, gospel och spirituals- allt med djupa  
  rötter från New Orleans jazz. Entré 100 kr. Ej förköp.  
  Kassan öppen från kl 18.30
On 19  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan 
On 19  14.00 Sommarcafé  Mariakyrkan
To 20  14.00 Våffelcafé  Snöstorps prästgård

Lö 22  19.30  Sommarmusik Breareds kyrka 
  ”Solskenssånger, med inslag av regn”. Jeanette   
  Bengtsson, sång. Torgny Heimler, piano, sång.
Må 24 14.00 Sommarkyrka Snöstorp börjar se sid 12.
Ti 25 14.00 Sommarcafé Eldsberga förs. hem
Ti 25  19.00 Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  ”Hela livet”, sånger till glädje och tröst. Nina  
  Widegren, sång. Göran Persson, piano, orgel. 
On 26  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan 
To 27 19.00 Sommarmusik Trönninge kyrka 
  ”I visa och psalmton” En skön mix av visor, psalmer   
  och folkton. Stefan Wikrén, piano, sång.  
  Stefan Petzén, gitarr, sång. 
Lö 29  19.30 Sommarmusik Breareds kyrka 
  Janne Målares orkester. 

  

Augusti
Ti 1 19.00  Sommarmusik  Snöstorps kyrka 
  ”Dragspelsmagi” med Sveriges främste!  
  Kallis Bengtsson, accordeon
On 2  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan 
On 2 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 3 14.00 Våffelcafé  Snöstorps prästgård
Ti 8 14.00  Sommarcafé Trönninge förs. hem
Ti 8 19.00  Sommarmusik Snöstorps kyrka 
  J P Trio - Amerikanska folktoner. Johanna Persson, 
   sång, cello. Simon Mårtensson, gitarr, banjo, sång.  
  Jonnie Holmberg, slagverk, sång. 
On 9  10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
To 10  19.00  Sommarmusik Eldsberga kyrka 
  Gruppen Block framför programmet ”Jag bär mitt   
  hjärta i min hand”, där de tolkar Per Lagerkvists   
  dikter med mestadels egen nyskriven musik.

On 16  14.00 Sommarkaffet avslutas Snöstorps hembygdsgård
On 16 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 17 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och hjärngympa med   
  frågesport och klurigheter. 
To 17 14.00 Våffelcafé avslutas Snöstorps prästgård
Sö 20 18.00 Drömmar om sommaren  Vallåskyrkan 
  Musikaliska tankar kring drömmar, sommar och 
  semester. Charlotte Polson, altsaxofon. Lena Nielsen,   
  piano och orgel. Modesty Sofronenkoff, fotokonst. 
  Janne Alise Gustavsen, textila verk. Blomsterarr. av Korg  
  och presentboden. Vernissage fr 17.30.
On 23  19.00 Sommarmusik  Mariakyrkan 
   Musikprogram med Jessica Nylander och Allan   
  Svensson. Sång, gitarr och piano. Våra arrangemang sker i samarbete 

med studieförbundet 

Foto: Christiaan Dirksen

Foto: Ulrika Bokelund

Foto: Lisa Eriksson

Foto: Henrik Lundström 

Solskenssånger  
    med inslag av regn 

Torgny Heimler (piano & sång) 
och Jeanette Bengtsson (sång) 
har många års erfarenhet av att 
underhålla med sång och musik.   

Båda utgår från Laholm. 

Solskenssånger med inslag av regn är ett program på  
c:a 1 timme som lämpar sig utmärkt för sommarkonserter i 
kyrkor och församlingshem. Melodiösa sånger med texter 
om livet, kort sagt.  

Repertoaren spänner från Mauro Scocco, via Marie 
Fredriksson och Bo Kaspers Orkester hela vägen till Peter 
Cetera och Whitney Houston. 

  

 

 

 

Bokning: Jeanette Bengtsson 

Tel: 070-982 72 74  

Email: shejb29@gmail.com 

Pris:  enligt överenskommelse 

 Foto: Jon Bengtsson 

Foto: Saxstudios Foto: Lina Samuelsson

Foto: Pressbilder Mattias Landström
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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, 
DoReMi-kören, Delight och Confetti. Därefter 
medhavd picknick i prästgårdsparken. 

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, Anna-Karin Emanuelsson Rosén, 
flöjt, Lars Åke Svensson, piano. 

Tisdag 23 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Torsdag 25 maj Kristi himmelfärds dag
Snöstorp 10.00 Friluftsgudstjänst på kyrko-
gården vid lekplatsen. Ensemble ur Halmstad 
Brass. Vid regn, i kyrkan.
Breared, Klockarängen 8.00 Gökotta. Natur-
vårdsföreningen bjuder på fika.   
Tönnersjö 8.00 Gökotta vid dammarna,  
Långeby. Medtag fikakorg.

Söndag 28 maj Sönd före pingst
Vallåskyrkan 11.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Måndag 29 maj
Mariakyrkan 19.00 Sinnesrogudstjänst 
Delgivningsgudstjänst

Tisdag 30 maj
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 31 maj
Vallåskyrkan 17.00 After Workgudstjänst

Torsdag 1 juni
Snöstorps kyrka 17.00 After Work- 
gudstjänst

Söndag 4 juni Pingstdagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Familjegudstjänst
Mariakyrkan 16.00 Musikgudstjänst. 
Sommarfest. Maria kyrkokör, barnkörerna 
Corallerna och Blessing. Buffé. Anmälan till  
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se eller 
035-179743 senast 24 maj. 
Trönninge kyrka 10.00 Friluftsgudstjänst

Söndag 11 juni Heliga trefaldighets dag
Snöstorps kyrka 11.00 Friluftsgudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10 .00 Högmässa

Lördag 17 juni 
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 18 juni 1:a sönd e tref.
Snöstorp kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Pilgrimsmässa
Mariakyrkan 18.00 Gudstjänst 
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Lördag 24 juni Midsommardagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Söndag 25 juni Johannes döpares dag
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa

Söndag 2 juli 3:e sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Högmässa
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst 
Eldsberga kyrka 10.00 Friluftsgudstjänst

Söndag 9 juli 4:e sönd e tref 
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Karlslunds trädgårdsservering 
14.30 Musikgudstjänst, se sid 8
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Söndag 16 juli Apostladagen
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa

Söndag 23 juli 6:e sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Tönnersjö kyrka 18.00 Friluftsgudstjänst  
vid kyrkan

Söndag 30 juli Kristi förkl. dag
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Esmareds kapell 17.00 Musikgudstjänst.  
Avslutning av sommarkyrkan. 
Barbro Persson, dragspel.
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Gudstjänst

Söndag 6 augusti 8 sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Breared, Lurehus 17.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Söndag 13 augusti 9 sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Tönnersjö kyrka 18.00 Gudstjänst

Lördag 19 augusti
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation

Söndag 20 augusti 10 sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Anja Lagerqvist, solist. 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst 
Musikaliska tankar kring drömmar, sommar  
och semester. Charlotte Polson, altsaxofon.  
Lena Nielsen, piano och orgel. Modesty  
Sofronenkoff - fotokonst. Janne Alise Gustavsen, 
textila verk samt blomsterarrangemang av Korg  
och presentboden. Vernissage fr 17.30
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Söndag 27 augusti 11:e sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Kyrkoherde Lars Arvidsson avskedspredikar.

Gudstjänster i kyrkorna 

Ljungblomman kl 14.30 följande datum: 23 maj, diakonikaffe och sång 
av barnkörerna. 4 juli diakonikaffe.

Vallås äldreboende kl 14.30 följande datum: 16 maj, 30 maj, 13 juni, 
27 juni, 11 juli, 25 juli, 8 aug, 22 aug.

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

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.

Välkommen på
FRILUFTSGUDSTJÄNST!

25 MAJ
Snöstorp

10.00 Friluftsgtj på kyrkogården vid 
lekplatsen. Vid regn i kyrkan. Ensemble ur 

Halmstad Brass.

Breared, Klockarängen
8.00 Gökotta  

Naturvårdsföreningen bjuder på fika. 
 

Tönnersjö 
8.00 Gökotta vid dammarna, Långeby.  

Medtag fikakorg.

4 JUNI
Trönninge kyrka  

10.00 Friluftsgudstjänst utanför kyrkan

11 JUNI
Snöstorp  

11.00 Friluftsgudstjänst i  
prästgårdsparken, vid regn inne i kyrkan.

2 JULI 
Eldsberga kyrka  

10.00 Friluftsgustjänst utanför kyrkan

9 JULI
Karlslunds trädgårdsservering

14.30 Musikgudstjänst 
Maria kyrkokör, Jessica Nylander

Ligger nära Stadsbondgården. 
Följ skyltarna mot Karlslunds café.

23 JULI  
Tönnersjö kyrka 

18.00 Friluftsgudstjänst utanför kyrkan
 

6 AUGUSTI
Lurehus, Simlångsdalen 

17.00 Gudstjänst
Lurehus ligger ca 12 km från Simlångsdalen. 

Kör mot Mahult och sväng vänster mot 
Ryaberg och därefter höger mot Torup, ca 4 km.

KYRKOVALET  
17 sept

Rösta i



LOPPIS!

Stellan! Vad är på gång?

Stellan Bengtsson. Tel: 035-179730  e-post: stellan.bengtsson@svenskakyrkan.se  

Sommarkyrka i ett nyrenoverat 
Esmareds kapell 
Kapellet är beläget i vackra omgivningar i 
östra delen av Snöstorps församling, 8 km 
öster om Simlångsdalen, utmed riksväg 25. 
Under perioden 12-30 juli kl 13.00-17.00 
(onsdag-söndag) är det sommarkyrka. 
Upplev det mysiga kapellet och njut av kaffe 
och våfflor i trädgården (gluten- och lak-
tosfritt erbjuds). En utställning med kaffe-
kannor pågår under dessa veckor.  
Ansvarig för sommarkyrkan i Esmared är 
Ann Möllerström, tel 035-179752.  
30 juli kl 18.00 Musikgudstjänst. Barbro 
Persson, dragspel. 

Snöstorps kyrka sista veckan i juli, den 24-28 juli. Kyrkan hålls öppen 
måndag-fredag kl 14.00–16.00. Lyssna till en kort inspelning om kyr-
kans inventarier och församlingens historia. Frivilliga medarbetare bjuder 
på kaffe. Andakt eller program dagligen. Se särskilt program på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/snostorp. 

    Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!
Söndagskvällarna börjar kl 18.00 och 
innehåller andakt, musik, fika med hembakat. 
18 juni Magnus Aasa, Stefan Westerberg.
25 juni Nils Gunnar Juelsson, Lars Carlsson.
9 juli Jan Lindmark, Ann Möllerström
16 juli John Johansson, Ulf Blennerud och Lars Bagler
23 juli Önskepsalmer med Tore Sjöblom,  
Åke Gustafsson, Ulf Blennerud och Lars Bagler. 
30 juli Bengt Andersson, Nina Widegren och 
Cecilia Sandgren
6 augusti Tommy, Eva-Lena och Sara Kjellman. 
13 augusti Thomas Andersson, Elisabeth Almqvist  
Hansson och sångare från Söndrums kyrkokör. 
20 augusti Önskepsalmer/sånger med Jörgen Franzén,  
Birgitta Eliasson, Pär Öjeklint och Mikael Pettersson. 
27 augusti Hela Sjömanskyrkan sjunger. Ib Philbladh,  
Åke Gustafsson, Ulf Blennerud och Lars Bagler. 
 

Välkommen till sommarkyrkorna!

Nu är det en härlig tid, vår och försommar! Nauren ändrar  
karaktär och även livet i kyrkan.

Många av de barn och ungdomar som vi haft i våra grup-
per har sina avslutningsgudstjänster med musik och drama 
och gemenskapsaktiviteter. Konfirmanderna ser fram emot 
sin konfirmation. Det blir en tomhet, men vi hoppas på att 
många av dem kommer åter till höstens ungdomsverksam-
heter och, eller som ledare.

Sommaren bjuder på mycket musik i våra kyrkor, allt från jazziga, svängiga toner 
till cellons meditativa djupa vibrationer och sång från både körer och mindre 
grupper och solister. 

Sen har vi sommarkyrkorna i Snöstorp och Esmared som ett återkommande 
inslag. Här kan man avnjuta både en god eftermiddagsfika och passa på att se sig 
omkring i kyrkobyggnaden. 

Sommaren bjuder på många mötesplatser för den som vill! Vi är glada för alla 
våra idella medarbetare som tillsammans med värdinnorna ordnar sommarkaffe 
och våffelcaféer.  Sommaren är också friluftsgudstjänsternas tid, vi har många 
natursköna platser. Välkommen till sommaren i Snöstorps församling!

Sommarvandring 16-18 juni
Pilgrimsvandring i vackra Simlångsdalen! 
Utgår från Breareds församlingshem, där vi 
också övernattar och äter gemensamma 
middagar. 
På fredagen samlas vi kl 16.00 för att inleda 
helgen med en kvällsvandring, medtag egen fika. 
Det blir middag lite senare denna kväll. Lördag 
och söndag startar vi kl 9.00 och återkommer 
till församlingshemmet ca 17.00, då hjälps vi åt 
att laga middag. På söndagen avslutar vi helgen 
med en Pilgrimsmässa i Breareds kyrka. 

Alt 1. 300 kr inkl tre middagar, frukostar och 
lunchpaket. 

Alt 2. 200 kr inkl tre middagar. Du är med hela 
helgen men sover hemma och fixar frukost och 
lunch själv. 

Alt 3. 80 kr inkl en middag. För dig som endast 
vill vandra en av dagarna. Du tar med eget 
lunchpaket. 

Anmälan senast 2 juni  
Elisabeth Kling, Halmstads förs. 035-282 21 07 
Jessica Nylander, Snöstorps förs. 035-17 97 42   

Prästvägen 75, vid Snöstorps kyrka. Kaffeservering. 
Öppet helgfria tisdagar 14-18, lördagar 10-14 
Info/tel 0703-253369, 035-179700Foto: Magnus Aronsson/IKON

Stipendium till VIVA 
Årets stipendium ur Anna-Stinas och 
Hilding Anderssons Minnesfond gick till 
kören VIVA med motiveringen ”För upp-
lyftande och glädjerik sång i gudstjänst 
och konsert. En omistlig del av Snöstorps 
kyrkas körliv”.

På bilden syns några av sångarna tillsam-
mans med sin ledare Göran Persson.

Välkommen till Vävstugans

Foto: Alex&Martin/IKON
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