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Mellan himmel och jord
- en hälsning från din församling

SAMHÄLLSINFORMATION- UTDELAS TILL ALLA HUSHÅLL

Nr 3 * 2016
17 aug - 23 nov 

Årgång 6

Innehåll bl a:

Tönnersjö kyrka

Höstens verksamheter

Psalmboken 30 år

Engagemang flykting
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Betraktelsen - Lapparna på kylskåpet -
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Foto: A-L Bengtsson 

Höstens verksamheter Barn och ungdom

Öppet kyrkis
För föräldrar och barn mellan 0-5 år. 
Även äldre syskon är välkomna!
Vi leker, pysslar, fikar, umgås och har 
en sångstund.
Eldsberga församlingshem, måndagar 
kl 9.30-11.30. 
Trönninge församlingshem, onsdagar  
kl 9.30-11.30. 
Ledare: Pia Olander

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

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

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

Salt
För elever i årskurs 5 och uppåt. 
Detta är en grupp för dig som är tjej 
och vill träffa nya o gamla kompisar, 
snacka och göra roliga saker tillsam-
mans. Ibland åker vi på läger. 
Trönninge församlingshem, 
torsdagar kl 15.00-17.00
Ledare: Maj-Inger Sunesson och  
Anki Tenggren

UngdomsGrupp (UG)
När man är konfirmerad eller går i nian 
och uppåt kan man gå på UG.
Hit kan man komma med sina frågor 
och sina tvivel, sitt skratt och mycket 
mer. Vi fikar, sjunger, åker på läger, 
skrattar, ber, diskuterar, leker ...
Trönninge församlingshem, söndagar  
kl 18.00 till ca 20.30 
Ledare: Maj-Inger Sunesson,  
Pia Olander

Mirakelklubben  
För dig som går i trean och uppåt.
Tisdagar kl 14.00-17.00 i Mariakyr-
kans barnlokaler. Vi jobbar med olika 
teman, pysslar, sjunger, bakar, åker på 
läger m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Linda Svensson

Kyrkans fritids
För dig som går i förskoleklass, ettan 
eller tvåan.
Onsdagar kl 13.00-16.00 i Maria-
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på utflykter m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Linda Svensson

Öppet kyrkis 
För föräldrar och barn mellan 0-5 år. 
Även äldre syskon är välkomna!
Torsdagar mellan kl 9.30-11.30.
Ingen föranmälan krävs, kom som du 
är med Ditt/Dina barn! Vi sjunger, 
leker och pysslar. Kostnad 20 kr för 
vuxen, gratis för barn. Jessica Nylan-
der har småbarnsrytmik med oss en 
gång/månad.
Ledare: Jan Grundström och 
Linda Svensson

Kör-fritids
För dig som går i årskurs 1-3 och 
sjunger i kören i Mariakyrkan. 
Torsdagar kl 13.00-16.15, (kören kl 
14.30-15.15/15.30-16.15).  
Vi pysslar, leker m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Linda Svensson

Öppet kyrkis
För föräldrar och barn mellan 0-5 år. 
Även äldre syskon är välkomna!
Måndagar kl 9.30-11.30
Onsdagar kl 9.30-11.30
Ledare: Elin Skörde

Stjärnorna
För barn i årskurs F-1
Måndagar 12.45-14.45
Ledare: Elin Skörde, Hayat Alkass 

Änglarna  
För barn i årskurs 2-3
Tisdagar 14.15-16.15 
Ledare: Elin Skörde, Hayat Alkass. 

Himlaväsen
För elever i årskurs 4-5
Här får du pyssla, sjunga, fika och 
umgås. Vi sätter även ihop jul- och 
påskspel som framförs i kyrkan.  
Onsdagar 12.45-15.15
Ledare: Elin Skörde, Hayat Alkass

Baybyrytmik se sid 5

Ungdomsväsen
För elever i åk 6. Vi gör utflykter, fikar 
och umgås. Torsdagar kl 14.00-16.30 
Ledare: Ola Marmvik och Elin Skörde

Kyrkans Ungdom (KU)
För ungdomar fr årskurs 7.  
Breareds församlingshem alt. kyrkan. 
Vi fikar, sjunger, åker på läger, skrattar, 
ber, diskuterar, leker ...
Onsdagar kl 19.00-22.00
Ledare: Ola Marmvik och Nisse Juelsson

All verksamhet i Breared är i för-
samlingshemmet.  Gemensamt för 
grupperna är mellanmål, pyssel, sång 
dans och andakt. Under året kommer 
Frälsarkransen vara temat anpassat 
efter ålder. 

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

Fotnot: En terminsavgift om 150 kr uttages i skolbarnsverksamheterna. Går man vid två tillfällen blir det 300 kr osv. Mellanmål ingår vid varje tillfälle. 
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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 
Kyrkomusiker Ann Möllerström 17 97 52 
Församlingsvärdinna Hayat Alkass 17 97 54

Fyllinge 
Präst Allan Svensson 17 97 40 
Diakon Jan Svedenfors 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. diakon 17 97 64  
Kyrkomusiker Minu Bergman 17 97 67 
Församlingsvärdinna  Elisabeth Nicklasson  
Johansson 17 97 65

Kyrkogårds- och fastighetschef Jan Agbrant 17 97 10 
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 22 november 2016 
Manusstopp: 16 oktober 2016 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inlämnat material. 
Grafisk form: Anna-Lena Bengtsson/Lars Arvidsson. 
Omslagsbild Tönnersjö kyrka: Anna-Lena Bengtsson

 
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,  
Ann Möllerström 17 97 52, Anna-Lena Bengtsson 17 97 06.

2015

Några har en väggalmanacka i köket för anteck-
ningar för det som inte ska glömmas bort. Andra 
har en snygg anslagstavla med komihåg-lappar 

eller bara lösa lappar på kylskåpet. Lappar som ska 
påminna om saker som ska göras 
eller bara hänger kvar sedan gam-
malt. En och annan sätter upp vy-
kort från vännernas semester eller 
en bild som man klippt ur från tid-
ningen. 

Lapparna på kylskåpet blir fler och 
fler hos den som har många järn i 
elden – föreningsmöten som ska 
besökas, tandläkartider som inte 
får missas och påminnelser om fö-
delsedagar som ska firas. Lapparna 

på kylskåpet kan avslöja en människa som har svårt att 
få livspusslet att gå ihop eller bara vara ett tecken på 
att man är inne i ett skede då det händer många spän-
nande saker i livet.

Livet är inte en almanacka och det är inte hela världen 
om lapparna på kylskåpet blir färre. Vi är allt för be-

”Morgondagens omsorg får jag spara, 
om än oviss syns min vandringsstig. 
Som din dag så skall din kraft ock vara, 
detta löfte gav han mig.”  Sv Ps 249

roende av att framstå som lyckade, personer som har 
många roliga saker på gång. Men det beroendet kan 
vi minska. Vi kan välja att dagligen tänka att livet i sig 
är en dyrbar gåva som inte alltid måste fyllas med ak-
tiviteter och måsten. Vi kan öva oss i att dagligen leva 
ett ögonblick i sänder. Som det står i psalmen som så 
många älskar ”blott en dag, ett ögonblick i sänder, vil-
ken tröst, vad än som kommer på.”  Trösten och fri-
den kommer till oss när vi likt författaren begrundar 
budskapet att ”Allt ju vilar i min Faders händer, skulle 
jag, som barn väl ängslas då?”

När hösten kommer vissnar bladen på träden och 
snart har de singlat ner på marken och lämnar gre-
narna kala och nakna. Träden behöver vila sig efter 
den gångna sommaren för att till den kommande 
våren på nytt fyllas av tusentals gröna blad.  Ibland 
behöver även vi människor avlövas för att sedan på 
nytt kunna fyllas av nya gröna blad. Vi behöver perio-
der då lapparna blir färre på kylskåpet för att vi ska 
kunna återhämta oss och få nya krafter.  

Lars Arvidsson

Foto: Marielle Pierre 
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Höstens verksamheter Barn och ungdom Höstens verksamheter Körer och studiegrupper

Zumba för tjejer/kvinnor 
Måndagar 19.00-20.30 träffas vi och 
dansar Zumba. Det kostar 10 kr varje 
gång, inkl frukt och gurkvatten efter 
passet. 
Ledare: Lena Andersson tel 17 97 34

Öppet kyrkis
För föräldrar och barn mellan 0-5 år. 
Även äldre syskon är välkomna! 
Måndag och fredag kl 9.30-11.30.
Gemensam frukost, fri lek och pyssel. 
Ibland rytmik med Ann Möllerström. 
Kostnad 15 kr för vuxen (barn gratis). 
Ledare: Åsa Wanfors

Klubbverksamhet 
Måndagar kl 14.00-16.30 (f 06, 07) 
Tisdagar  kl 14.00-16.30  (f 09, 10) 
Onsdagar kl 14.00-16.30 (f 08, 09)
Torsdagar kl 14.00-16.30 (f 07, 08)
Vi arbetar med olika utmaningar, pysslar, 
sjunger och åker på läger. På tisdagar 
och onsdagar hämtar vi barnen i skolan. 
Varje gång avslutas med bön och andakt.
Ledare: Åsa Wanfors, Lena Andersson

Ungdomsgruppen UG
För dig som är född 03-05. Vi träffas 
17.00-19.00 i barnlokalerna. 
Ledare: Åsa Wanfors och Lena Andersson

Mammagruppen
För dig som tycker om att pyssla, prata 
med andra vuxna och fika. Vi träffas två 
gånger i månaden kl 17.30 -20.30 i 
kyrkans barnlokaler. Varje träff avslutas 
med en kort andakt i kyrkan.  
Ledare Åsa Wanfors
Mer info/frågor:  
asa.wanfors@svenskakyrkan.se

Kyrkans Ungdom
en öppen verksamhet för dig som är 
född -02 eller tidigare. Vi träffas varje 
onsdagsskväll mellan kl 18.00-20.00. 
Kom och fika, snacka eller bara va! 
Ledare: Lena Andersson

 

Kyrkis
För barn i åldrarna 3-6 år
Måndagar och torsdagar kl 8.30-11.30
Vi har en tydlig kristen profil och 
arbetar temainriktat. Vi sjunger, har 
skapande aktiviteter och mycket ute-
vistelse. Varje gång har vi fruktstund. 
Verksamheten är gratis. 
Ledare: Ida Landin och Caroline  
Bengtsson 

Riddarklubben 
För åk 2 och 3 
Måndagar kl 14.15-16.30
Vi möter barnen på skolan.
I Riddarklubben kämpar man om  
medaljer; klokhet, styrka, kärlek, 
pricksäkerhet, godhet och mod. När 
man har mottagit dessa sex medaljer 
kommer man att bli dubbad till  
Riddare/Lady.
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Ida Landin

Stjärnklubben, tisdag el onsdag
För förskoleklass och åk 1
Tisdagar kl 13.10- 15.30
Onsdagar kl 13.10-15.30
Vi möter barnen på skolan.
Vi arbetar med olika teman, pysslar, 
sjunger och åker på utflykter.
Ledare: Ida Landin och Caroline 
Bengtsson

Kyrkans Unga
För ungdomar från åk 8 och uppåt.
Tisdagar kl 19.00- 21.30, drop in från 
kl 18.30. 
Ledare: Ola Marmvik

Öppet kyrkis
För föräldrar och barn i åldrarna 0-6 
år. Äldre syskon, mor- och farföräldrar 
är hjärtligt välkomna! 
Vi träffas på onsdagar och fredagar 
mellan kl 9.00-11.00. Varje gång fikar 
vi tillsammans (15 kr/vuxen och barn 
gratis). 
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Linda Svensson

P.G (PrästgårdsGänget) 
För åk 4 och 5
Torsdagar kl 14.15-16.30.
P.G är en öppen fritidsgård med kris-
ten inriktning. En plats där du och dina 
kompisar kan hänga.  
Ledare: Caroline Bengtsson och  
Ida Landin 

Teens  
Torsdagar 17.00-19.00 
För åk 6-8 
Mer info se hemsidan. 
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Caroline Bengtsson 035-179727 
caroline.bengtsson@svenskakyrkan.se

Elin Skörde 179753 
elin.skorde@svenskakyrkan.se

Ida Landin 179727 
ida.landin@svenskakyrkan.se 

Jan Grundström 179743  
jan.grundstrom@svenskakyrkan.se

Lena Andersson 179734 
lena.ka.andersson@svenskakyrkan.se

Maj-Inger Sunesson 179763 
maj-inger.sunesson@svenskakyrkan.se

Pia Olander 179762 
pia.olander@svenskakyrkan.se

Nils Gunnar Juelsson 179751  
nils.juelsson@svenskakyrkan.se

Ola Marmvik 179733 
ola.marmvik@svenskakyrkan.se

Åsa Wanfors 179734 
asa.wanfors@svenskakyrkan.se

Linda Svensson 179744 
linda.m.svensson@svenskakyrkan.se

Kontakter i barn- och  
ungdomsverksamheten

Maria Kyrkokör  
Vuxenkör. Startar den 1 september. 
Övar torsdagar 19.00-21.00.

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

Blessing är för årskurs 3-5. 
Blessing övar torsdagar 15.30-16.30 
med start den 1 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 179742 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

Mariakyrkan
Kyrkokören startar den 25 augusti. 
Övar torsdagar 19.30-21.30. 

Minikören startar den 31 augusti 
Övar onsdagar 12.45-13.30

Himlakören startar den 1 september  
Övar torsdagar 14.15-15.00

Babyrytmik 
Torsdagarna 8 sept, 22 sept, 6 okt,  
20 okt, 3 nov, 17 nov. kl 9.15-10.30 
Kontakt: Ann Möllerström, 179752 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Breared Snöstorp

Eldsbergabygden

Ungdomskören Confetti, årskurs 6-9 
Övar tisdagar kl 16.30-17.15 med  
start den 30 augusti.

DoReMi-kören, årskurs 1-2 
Övar onsdagar kl 14.30-15.15 med 
start den 31 augusti.

Delight, årskurs 3-5  
Övar onsdagar kl 15.30-16.15 med 
start den 31 augusti. 
Kontakt: Jessica Nylander, 179742 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

VIVA  fr 18 år  
Övar onsdagar kl 17.30-19.15 med 
start den 31augusti.

Cappella Snöstorp 
Blandad kör. Övar torsdagar kl 19.00-
21.15 med start den 1 september. 
Kontakt: Göran Persson, 179728 
goran.persson@svenskakyrkan.se 

Eldsberga kyrkokör 
Vuxenkör. Övar tisdagar kl 19.00 
-21.00 med start v 35. Eldsberga 
församlingshem.

LOGOS. Vi behöver bli fler!  
Från gymnasieålder och uppåt. 
Övar torsdagar kl 17.00 med start v 36.

Sångfåglarna  
Barnkör som  övar torsdagar 15.00-
15.45 på Eldsbergaskolans fritids. 
Startar v 36. 
Kontakt: Minu Bergman, 179767 
minu.bergman@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp, meditation och studiegrupper
Lätta på ryggsäcken! 
Zen. Kristen djupmeditation. Varje onsdag ges möjlighet till en stund av 
inre samling för att möta olika behov av återhämtning och vila. Vi ses i 
Snöstorps prästgård kl 18.00 med start den 7 september, pågår till 23 
november. Retreatdag. I höst ägnar vi en heldag åt att fördjupa medita-
tionen genom avspänningsövningar, föredrag och stillhet. Varmt välkomna 
den 8 oktober! Kontakt/anmälan (retreatdagen): Jonas Kennerö, 179760, 
jonas.kennero@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupp om Frälsarkransen
Under hösten fortsätter vi samtala om frälsarkransens pärlor. Varje pärla får bli ett samtal om livets stora frågor.  
Gruppen är öppen för nya medlemmar som behöver en tid och en plats att få dela och lyssna till varandras tankar.  
Samtalsgruppen sker varannan vecka, jämna veckor kl 18.45–20.00, under veckorna 36-46, i Snöstorps prästgård. 
Kontakt: Jonas Kennerö, 179760, jonas.kennero@svenskakyrkan.se

Hem till bibliska hem! 
Studiecirkel i Mariakyrkan. Tisdagar ojämna veckor med start efter veckomässan den 30/8.  
Tema: Vi besöker olika hem i bibeln. Studier kring bibelns olika hem. Exempel: ”Hemma hos Fångvaktaren i Filippi” eller 
”Hemma hos Aquila och Priscilla i Korinth”. Kontakt: Allan Svensson, 179740, allan.svensson@svenskakyrkan.se

Studiegrupp Eldsberga/Trönninge Fem gånger under hösten kl 18-20 i församlingshemmet. Tema: ”Gudsbilder- en  
teologisk vandring genom livet”. 12 okt Trönninge, 26 okt Eldsberga, 2 nov Trönninge, 23 nov Eldsberga, 7 dec Trönninge.

Samtalsgrupp för konfirmandföräldrar startar till hösten. Mer information kommer på hemsidan.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  

Foto: Alex&Martin/IKON

Foto: A-L Bengtsson

2015
Foto: Allan Svensson 
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Sedan slutet av januari har jag arbetat som sam-
ordnare för församlingens flyktingarbete. Det 
är ett väldigt omväxlande arbete där ingen dag 

är den andra lik. En vanlig vecka kan bl a bestå av 
att finnas till för samtal och frågor på asylboendet 
Arena Hotel, att hjälpa till med anordnandet av 
språkcafé samt planering på både kort och lång sikt 
tillsammans med Halmstad kommun, Röda Korset, 
LIONS, olika studieförbund med flera. 

Överallt i landet sker ett intensivt arbete med att 
erbjuda stöd och meningsfull sysselsättning åt de 
människor som flytt till Sverige och väntar på be-
sked om huruvida de får stanna eller inte. Frivilliga 
krafter bär en stor del av detta arbete och alla de 
timmar som läggs på klädinsamling, språkcaféer, på 
att vara språkvän m m är ovärderliga. Då jag själv 
har lång erfarenhet av föreningsliv och arbete med 
mentorskap är det ideella engagemanget min hjär-

Engagemang flykting Psalmboken 30 år
Hur ser den nya vardagen ut för människor som 
kommit till vårt land i flykt? På vilka sätt kan vi vara 
medmänniskor för dem? Här berättar Maria Benulic 
om sin roll. 

tefråga i tjänsten som samordnare. Min målsättning är 
att hitta sätt att lyfta de frivilliga krafter som finns i för-
samlingen samt göra det enkelt för dem som vill hjälpa 
till men ännu inte vet hur.  

Under hösten kommer jag lägga fokus på att närmare 
lära känna de församlingsbor som engagerar sig ide-
ellt på något sätt för att ta reda på om det finns något 
de behöver för att få ny kraft och inspiration. Det kan 
exempelvis handla om utbildning eller möjligheten till 
ett bollplank. Jag är säker på att församlingens frivil-
liga har mängder av erfarenheter och kunskap att dela 
med sig av och jag ser fram emot att skapa möten mellan 
dem och personer som är intresserade av hur frivillig-
verksamhet kan se ut. I mitten av september bjuder vi in 
till en träff där både rutinerade frivilliga och de som är 
nyfikna på att börja engagera sig kan träffas. Vid detta 
tillfälle kan man även passa på att ställa frågor om för-
samlingens arbete med flyktingar och integration. 

/Maria Benulic

Ingen dag den andra lik ... under en Crocketrunda blir det förutom mycket skratt även nya ord i ordförådet.    
Foto: Magnus Ahlström

Informationsträff! 
Torsdagen den 15 september kl. 18.30–20.00  anordnas en informationsträff på temat ideellt engagemang 
och flyktingfrågor i Snöstorps församlingsgård. Föranmäl dig gärna via mail maria.benulic@svenskakyrkan.se
så att vi vet ungefär hur mycket fika som behövs. Varmt välkommen!

Psalmboken gjorde en unik satsning på ekumenik när den kom 1986. 
De första 325 psalmerna är gemensamma för fjorton kristna samfund. 

Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand ... 
Det är en väldigt känd barnvisa som också är 
en psalm. Fler typiska barnvisor har nummer 

605-614 i denna nu trettio år gamla/unga bok. Just 
barnpsalmerna var en nyhet och mottogs inte med 
välvilja av alla. 

Kantor Ann Möllerström, 62, spelade sina första 
psalmer på orgel som femtonåring och har under åren 
fått bra koll på vilka psalmer som är gångbara vid 
olika tillfällen. När det gäller begravning är det fort-
farande Blott en dag och Härlig är jorden som är de 
mest populära. När det gäller dop är det nummer 248 
Tryggare kan ingen vara, hon spelar mest.

De första 325 psalmerna är alltså gemensamma för 
olika kristna samfund. Från den gamla psalmboken 
som utkom 1937 finns många psalmer kvar. Men det 
är bara en som har samma nummer som i den gamla, 
nr 265 Ingen hinner fram ... som sig ej eldigt fram-
tränger. Ann tillägger med stor entusiasm att hon 
hade det registreringsnumret på sin förra bil och tyck-
er att det passade hennes körstil bra?! 

På grund av psalmbokens uppdelning med de 325 för-
sta ekumeniskt gemensamma psalmerna innebär det 
att man får leta efter t ex julpsalmer på två ställen.

Kyrkomusikerna får ofta kommentarer att det var 
synd att de plockade bort så många fina gamla 
psalmer. Men då kan det ju vara så att de bara bytt 
nummer. Men visst har det även gallrats. Psalmboks-
kommittén, med Per Olof Nisser i spetsen, gallrade 
bort det som innehöll en gammaldags människo- och 
samhällsyn, liksom det som handlade om under- och 
överordnande av människor och andra texter som an-
sågs stötande. 

En psalm kan även vara en tidsmaskin. När man hör 
den kan man minnas samma dofter och känslor som 
man kände vid förra tillfället man hörde den. Den 
kan väcka vemod och sorg eller stark glädje och läng-
tan. Man kan komma att tänka på skolavslutningar 
bara man hör de första tonerna av Den blomstertid 
nu kommer eller förnimma sin mors strykning över 
pannan vid läggdags vid Gud som haver barnen kär.  

Avslutningsvis får vi gratulera trettioåringen som till-
sammans med de tidigare utgåvorna 1937, 1819 och 
1695 utgjort Svenska kyrkans officiella psalmböcker. 

Visste du att ... 
Psalmboken även innehåller afrikanska psalmer.
Man använder ett lätt gultonat papper för bästa  
läsbarhet. 
En undersökning visar att man föredrar att språket är  
lätt framför att tonarten är lagom hög.
Nummer 1 heter Gud, vår Gud, vi lovar dig.
En av de äldsta psalmerna skrevs av Johannes i Damaskus 
ca 676-754 e kr.

Text: A-L Bengtsson 
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Sägner från Tönnersjöbygden:
Trollen bodde i Hulekull, Tönnersjö. Hulekull var en hög kulle i Hulelycke, nära Borgebro. Trollen skulle ha rövat kalken i Tönnersjö kyrka. En riddare från Brunskog kom ridande nära deras boning. Trollen passade på och räckte honom kalken, som var fylld med vin. Han hällde ut det, men några droppar spillde han på hästens svans. På det stället gick håret av. Riddaren red därifrån i galopp. Trollen hack i häl efter honom. Vid Iglasjön voro de nära att ta kalken. Han red längs en plogfåra, men sedan tvärs över (korstecknet). Kalken kom åter till Tönnersjö kyrka. Innehållet trollen fyllt den med var en elddryck.

sägnen om Tönnersjö kyrka. Man ville från början ha byggt kyrkan uppe i Gårdshult på ett ställe man kallat ”Kyrkobjer” (Kyrkoberget). Det var mitt i socknen och folket i övre och östra delen av socknen ville ha kyrkan där för att få kortare väg dit. Men godsägaren till Clastrup, godset och gården som var föregångare till Stjärnarp, bestämde platsen. Kyrkan kom att byggas i västra ändan av socknen. Där bodde mera folk härute, menade han. Detta hade en man som levde på 1840-talet hört de gamla berätta.
Avskrift från ”Den gamla Eldsbergabygden” av Erik Andersson

Vid den idag igenväxta Borgsjön, längst upp i sjösystemet, fanns för länge sedan  
en borg där borgherren bodde. Var det månne han som gav klartecken till att 
bygga kyrkan? 

Tönnersjö kyrka 

Ja, när man letar i litteraturen om den gamla Tön-
nersjöbygden möts man även av sägner som kan-
tas av berättelser om troll, vidskeplighet och onda 

makter i norr. Tönnersjö kyrka ligger hur som helst väl-
digt vackert i ett omväxlande landskap med många små 
sjöar och porlande bäckar. Ån vid kyrkan hette förr Tund 
och sägs ha gett Tönnersjö dess namn. De många sjöarna 
i Tönnersjötrakten, liksom ån nedanför kyrkan, bildade 
ett sjösystem som förr även var segelbart.

Bronsåldershögar i trakten vittnar om att det fanns be-
byggelse långt tidigare än kyrkan fanns, kanske redan för 
3000 år sedan! 

Nuvarande kyrka har sitt ursprung från sent 1100-tal 
då den troligen ersatte en äldre träkyrka. Kyrkan bygg-
des i romansk stil, men fick vid 1400-talets slut gotiska 
korsvalv i tegel. Vid en om- och tillbyggnad i mitten på 
1800-talet förlängdes kyrkan och nuvarande torn uppför-
des. Kyrkan blev också utformad till en korskyrka genom 
att ett äldre vapenhus på sydsidan och ett lägre gravkor 
på nordsidan byggdes på till långhusets höjd. Dessför-
innan hade kyrkan haft en ingång för kvinnor på norra 
sidan och en ingång för män på södra sidan. Ursprung-
ligen hade inte kyrkan så många och stora fönster som 
idag. Åt norr framförallt, var fönsterna små och satt högt 
upp. Det berodde på att ljuset från norr var dåligt samt 
att man trodde att det fanns onda makter där. 

Huvudingången blev under ombyggnationen placerad i 
väster, murades igen efter tio år men är sedan 1952 åter 
kyrkans huvudingång.

I kyrkan finns flera väl bevarade skulpturer som var och 
en bär på sin historia. Kristusskulpturen ”Kristus i vän-
tan” är troligen från 1400-talet.  Evangelisterna Matteus, 
Markus och Johannes har suttit på en äldre altaruppsats. 
Maria med Jesusbarnet och diakonen S:t Laurentius från 
tidigt 1500-tal finns även de kvar i kyrkan. Däremot sak-
nas skulpturen av Lukas och ingen vet var denna finns 
idag. 

Vid kyrkans ombyggnad på 1800-talet togs skulpturerna 
bort och hamnade senare på Hallands museum. Därefter 
rådde tveksamhet kring vem som ägde dem men, efter 

intensiv och idog brevväxling med Hallands museum och 
Riksantikvarieämbetet under ett halvt sekel är nu samt-
liga kvarvarande skulpturer återbördade till Tönnersjö 
kyrka. De som vill läsa på mer ingående om dessa hänvi-
sas till boken ”Medeltida träskulptur i Hallands kyrkor”. 

Till kyrkans nyare klenoder hör ett par ljusstakar, idag 
placerade på predikstolen. De är svarvade av Fred Nim-
hed och är tillverkade av en gammal, delvis murken, 
ekstock från kyrkans tak som blev utbytt vid kyrkans 
restaurering -98. I denna ekstock kunde man räkna till 
ca 500 årsringar. Troligen har stocken varit en del i det 

ursprungliga bygget 
och i så fall började 
ekplantan växa på 
600- eller 700-talet. 
Här kan man tala 
om återvinning på 
hög nivå! 

Predikstolen är de-
taljrik med uttrycks-

givande återgivningar av evangelisterna och Kristus.  
Den var under en tid vitmålad, men konservatorn Erik 
Sköld restaurerade den 1956 och lyckades återställa dess 
ursprungliga skick. Det är inte känt vem som gjort pre-
dikstolen från början. 

Vid restaureringen -98 byggdes också ena korsarmen om 
till sakristia kombinerat med samlingsrum som används 
till bl a kyrkkaffe. Ett bra exempel på hur man på ett 
varsamt sätt kan göra en medeltidskyrka mer funktionell 
för dagens behov.

Orgeln är byggd 1872 av E A Setterqvist från 
Örebro. Den är kyrkans första orgel och är 
fortfarande i bruk. Den byggdes om 1952 av or-
gelbyggare A Magnusson från Göteborg. Från 
1872 till 1952 var orgeln placerad vid kyrkans 
nuvarande ingång. Vid ombyggnaden flyttades 
den till den norra korsarmen. 

Dopfunten man använder idag är från 1922 
och utskuren i ek. Funten är tillverkad av fin-
snickaren A P Kronvall i Knäred efter ritningar 
av prosten Conricus. Dopskålen av nysilver är 
tillverkad av C G Hallbergs Guldsmeds AB i 
Halmstad och är graverad med en duvbild och 
en inskription ”Låten barnen komma till mig”. 

Kyrkklockorna är gamla. Storklockan från 
1621 och lillklockan från 1765 med inskriptio-
nen som inleds med: ”Ifrå Solens uppgång in-
till nedergången vare Herrens namn lofat ... ”  
Psaltared 113:3. Så när du  hör klockorna ringa 
nästa gång, känn dig välkommen att besöka 
denna mysiga kyrka! Oavsett hur historiens 
vingslag dragit fram här så kvarstår lugnet som 
man kan känna när man kliver in i altargången. 

Text: Bodil Andersson och A-L Bengtsson 

Smultronställen 

Bökhult (Bögilt hette det på danska) betyder Bokhult och att skogen 
har fått prägla platsens namn är inte att undra på! Den vackra skira 
gröna färgen på löven mot de mörka stammarna är en fröjd för ögat 
om våren. Var som helst längs Mästockavägen kan man lätt gå in i 
skogen och njuta av det täta lövverket. 

Ett annat smultronställe i närheten av Tönnersjö är Danska Fall som 
är ett välbesökt utflyktsmål. 

Mysig förrättningskyrka. De som planerar barndop eller kanske går i 
bröllopstankar kan ha Tönnersjö kyrka i åtanke. Den är en välkomnande och 
gemytlig förrättningskyrka och rymmer ca 160 personer. Det finns även en 
brudkrona att låna. Kyrkans nuvarande altaruppsats är från 1873. 

För att ringa i kyrkklockorna fick vaktmästaren klättra på en stege bred-
vid orgeln som var placerad längst bak i kyrkan fram till 1952, bilden 
till vänster. Bilden till höger visar orgelns nuvarande placering vid norra 
korsarmen och basunängeln från 1700-talet.

Källa: Medeltida träskulptur i Hallands kyrkor av Inga Lindén Nilsson och Eldsberga och Tönnersjö kyrkor av S.-E. Ekstöm
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Hänt i församlingen -Kyrkoherden informerar-

Återträff på stor festmässa! 
För sjuttio år sedan konfirmerades Kitty Enered, 
Inge Sandberg, Maj-Lis Ahlström och Margareta 
Palmqvist och Bertil Andersson i Snöstorps kyrka 
(med på bilden ser vi även Maj-Britt Andersson 
och Gunnel Sandberg). Den 22 maj var det dags för 
en återträff då det även var stor festmässa. Grup-
pens konfirmationspräst, kyrkoherde emeritus Tore 
Sjöblom, nu 97 år, kunde även han vara med på 
denna mässa med eftersittning i församlingsgår-
den. Förutom Tore Sjöblom medverkade nuvarande 
kyrkoherde Lars Arvidsson och komminister Jonas 
Kennerö och Cappella Snöstorp.

Under festmässan framfördes också ny gudstjänst-
musik som komponerats av Göran Persson, musik-
direktör i Snöstorps församling. 

Kontraktsprosten Anders Knutsson besökte för-
samlingen den 26 april i år. Ämnet vid visitationen 
var dopet. Han träffade personal och förtroende-

valda och hade särskilda överläggningar med försam-
lingens präster. En inspirerande dag som gav många 
uppslag till förnyelse i vårt församlingsarbete när det 
gäller hur vi arbetar med dop och dopuppföljning!

Mariakyrkan genomförde en fest på nationaldagen 
den 6 juni. En tillställning som engagerade både an-
ställda och frivilliga medarbetare kring kyrkan och 
dess mångskiftande verksamhet för både unga och 
gamla i Fyllinge!

En nyhet för i år är att till hösten börjar vi något som 
vi kallar för Snöstorpsträffen i Snöstorps församlings-
gård. Det blir samlingar varannan måndag med kaf-
feservering och program. 

Nada Ishak har fått en ny tjänst inom skolans område 
och lämnade under sommaren sin tjänst som värdinna 
i Eldsberga och Trönninge. Vi gratulerar henne till nya 
tjänsten och önskar henne Guds rika välsignelse i det 
nya arbetet med barnen! Som hennes efterträdare har 
vi anställt Elisabeth Nicklasson Johansson som när-
mast kommer från en liknade tjänst i Enslövs försam-
ling där hon arbetat sedan 2005. 

Församlingsexpeditionen får till hösten välbehövlig 
förstärkning. Det är Hans Sjöblom som börjar sin 
tjänst i september med särskilt ansvar för adminis-
trationen kring säkerhetsarbetet med gravstenar samt 
kontakt med gravrättsinnehavare etc. 

Vår diakon Anna Lindgren är barnledig under hösten 
och där kommer Bodil Andersson, tidigare kyrkvärd, 
vikariera på deltid för att stötta upp verksamheten.
Nisse Juelsson har från och med 1 juni en ny tjänst 
med särskild inriktning mot ungdom och konfirman-
der, och kommer i den tjänsten ha sitt tjänsteställe i 
Snöstorps prästgård.
 
Från den 1 juni har vi gjort en del justeringar i för-
samlingens personalorganisation. Församlingens fem 
distrikt ingår numera i två områden. I södra området 
ingår Fyllinge och Eldsbergabygden och i norra om-
rådet ingår Snöstorp, Vallås och Breared. I södra om-
rådet är komminister Claes Vetterlein områdeschef 
och i norra området är komminister Stellan Bengtsson 
områdeschef. Områdescheferna ansvarar för ekonomi 
och personalplanering för allt som rör församlingens 
kyrkliga arbete. Det är min förhoppning att den delvis 
nya organisationen ska vara till stöd och hjälp för både 
anställda och frivilliga medarbetare och ge oss förut-
sättningar för en bra ledning och styrning av verksam-
heten.  

Lars Arvidsson
Kyrkoherde  

Tillbakablick -Festmässa 22 maj-

Guld och silver till Cappella Snöstorp!

Bilderna är tagna av Thomas Johansson, Vinnaltfoto

Den 18-22 juni deltog Cappella Snöstorp i den 4:e 
Internationella Copernicus Festivalen i Torun i Polen 
tillsammans med körer från Island, Polen, Tjeckien, 
Lettland, Tyskland, Finland och Sverige. Staden 
Torun ligger 16 mil söder om Gdansk och är helt 
fantastisk med en medeltida stadskärna på Unescos 
världsarvslista. 

Kören tävlade i två klasser: Mixed Choir (blandad 
kör) och Musica Sacra (kyrkomusik). Tre inter- 
nationella domare satt i juryn och belönade kören 
med guldmedalj i Mixed Choir och silvermedalj 
i Musica Sacra, endast 0,94 poäng från Guld. En 
stor framgång för kören som jobbat intensivt under 
våren med många extra repetitioner. 

Vid en konsert utanför själva tävlandet bröt vilt 
jubel ut efter att kören sjungit ”Wade in the water” 
med dirigenten själv som solist (och slagverkare)!

/Göran Persson

Ledsagare och medmänniskor. Ja, det är så de beskriver sig 
själva i sina roller som medlemmar i Snöstorps besöksgrupp.

På namnet kan man utläsa att någon av dessa personer kan 
komma hem på besök till den som känner sig ensam för en liten 

pratstund över en kopp kaffe. De kan följa med till apoteket eller 
optikern eller hjälpa till med enkla ärenden. Förutom detta arrang-
erar bl a besökgruppen sommartid våffelcaféet i prästgården och 
går till servicehuset i Snöstorp med adventsfika till de äldre. 

Vill du komma i kontakt med besöksgruppen eller kanske vara med själv?  
Kontakta Rose-Marie Kuchler för mer information. Tel 035-179726 eller e-post: rose-marie.kuchler@svenskakyrkan.se

Här planerar besöksgruppen våffelcaféet under guldregnens prakt.
(Tyvärr saknas en deltagare på bilden.)

Ideella krafter gör skillnad
Nu har turen kommit till Besöksgruppen i Snöstorp i  
presentationen om ideella krafter. 
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Mötesplatser/konserter m m 
Augusti
On 17 10.30 Sommarkaffe  Vallåskyrkan
To 18  9.30  Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika, program ”Kräftor och tradition.”
To 18 14.00 Våffelcafé Snöstorps prästgård
Må 22 18.00 Pilgrimsvandring Samling vid Olaus Petri kyrka 
  Vandring i långsam takt och gemenskap. Avslutning   
  med aftonbön ur Lilla pilgrimsboken.
On 24 14.00 Sommarkaffe Snöstorps hembygdsgård 
  Sommaravslutning
To 25 17.00 Arbetskretsen Breared Breareds förs. hem 
  Terminsstart
Ti 30 14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Eva Nilsson berättar om ”Britt G Hallqvist -  
  översättare, poet och psalmförfattare”. 
On 31 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Arkeologiska fynd som bekräftar bibeln.
On 31 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 31 14.00 Missionskretsen Snöstorp Snöstorps förs. gård 
  Terminsstart 

September
To 1  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programpunkt: Elvis Presley
To 1 10.00 Samtalsgruppen i Breared Breareds förs. hem 
  Terminsstart. Ojämna veckor.
Må 5  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt
Ti 6 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 7 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Allan Svensson, präst i Mariakyrkan visar bilder och   
  berättar om sin resa till Jordanien. 
On 7 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 7 18.00 Meditation, samtalsgrupp  Snöstorps prästgård
Ti 13 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 14 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Nutidstips, frågesport
On 14 13.30 Vallåsk:ans kyrkl. missionskrets Vallåskyrkan 
  Terminsstart
On 14 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 14 18.00 Meditation  Snöstorps prästgård
To 15  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programpunkt
To 15 12.30 Brearedsträffen (efter sopplunch) Breareds förs. hem 
  Nina Widegren, sång. 
To 15 18.30 Informationsträff  Snöstorps förs. gård 
  Engagemang och flyktingfrågor. Se sid 6.
Må 19  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt
Må 19  18.00 Pilgrimsvandring Samling vid Snöstorps kyrka
Ti 20  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 21 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Film
On 21 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 21 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Programpunkt och kaffeservering
On 21 18.00 Meditation, samtalsgrupp   Snöstorps prästgård
Ti 27 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Ulrika Larsson från Akademibokhandeln bjuder på   
  höstens boktips!
On 28 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Film

On 28 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 28 18.00 Eldsberga kyrkl syförening Eldsberga förs. hem
On 28 18.00 Meditation  Snöstorps prästgård
To 29 9.30  Mötesplats Trönninge  Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och underhållning med ”Gubbröra.”

Oktober
1-2 heldagar Pilgrimsvandring 2 dagar i Simlångsdalen. Se annons.
Må 3  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt
Ti 4 18.30 Modevisning 
  Breareds församlingshem 
  Entré 100 kr inkl mat,  
  dryck, kaffe och kaka. Kläder  
  från Judith by Magnussons  
  Dam och Herr och barn- 
  kläder från Piraia. Lotterier.  
  Överskottet går till Svenska  
  kyrkans internationella arbete.  
  Anmälan/mer info: Lisbeth  
  Karlsson 070-9679842.

On 5 13.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  Nyckelharpslaget 2010. Folkmusik på högsta nivå.

On 5 14.00 Café Maria  Mariakyrkan
On 5 18.00 Meditation, samtalsgrupp   Snöstorps prästgård
Lö 8 9.30-16 Retreat Snöstorps prästgård 
  Meditation, avslappning, föredrag. Se mer sid 5.
Lö 8 17.00 Konsert Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp, Stefan Wikrén m fl.
Ti 11 14.00 BaraVara-café  Eldsberga förs. hem
Ti 11 19.00 Andrum Breareds kyrka
Ti 11 19.00 MåBra-dag Cissi Glittvik Snöstorps förs. gård 
  Föreläsning ”Friskvård för insidan” Entré 60 kr.
On 12 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Vi bakar.
On 12 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 12 18.00 Meditation  Snöstorps prästgård
On 12 18-20 Bibelstudiegrupp Trönninge förs. hem
To 13 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programpunkt. ”Må bra hela   
  livet.” Birgitta Arthursson. 
Lö 15  15.00 Afternoon Tea Snöstorps förs. gård 
  Kaffe, te, nybakta scones. Musikunderhållning med   
  Karusell som spelar och sjunger schlagers från 60-talet,  
  både svenska och engelska. Rut Larsson, Karin Croné  
  och Selma Sedelius. Entré.
Må 17 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering. ”Höstglöd, när Sverige är färgrikast”   
  Naturfotograf Ingmar Skogar, visar bilder och berättar.
Ti 18 14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 19 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Google earth, vi reser via Internet. 
On 19 14.00 Café Maria Mariakyrkan

On 19 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Kaffeservering och programpunkt.
On 19 18.00 Meditation, samtalsgrupp   Snöstorps prästgård
To 20 15-17 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  Ulla Jönsson, trolldeg för alla åldrar. Entré 20 kr.
Ti 25  14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sång och musik med Anna Marmvik och Minu Bergman.
Ti 25 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  Elise Lindqvist eller ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”. 
  Starka berättelser från verkligheten. Entré 60 kr. 
On 26 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Prosten Tore Sjöblom berättar om sitt liv i Snöstorps   
  församling.
On 26 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 26 18.00 Meditation  Snöstorps prästgård
On 26 18-20 Bibelstudiegrupp Eldsberga förs. hem
To 27 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programpunkt.  
  Blomsterfrågesport. 
Må 31 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt.

November 
Ti  1 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 2 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Pälle Näver ”En resa i ord och bild med Birgitta  
  Arthursson och Kerstin Hallén.”
On 2 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 2 18.00 Meditation, samtalsgrupp   Snöstorps prästgård
On 2 18-20 Bibelstudiegrupp Trönninge förs. hem
On 9 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Berömda målningar med kristen anknytning.
On 9 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 9 18.00 Meditation  Snöstorps prästgård
To 10  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och föredrag. Halmstad idrotts-  
  historiska förening. 
Må 14  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt
Ti 15  14.00  BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 16  13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Tipsrunda” inomhus med nutidsfrågor. 
On 16 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Kaffeservering och programpunkt.
On 16 18.00 Meditation, samtalsgrupp   Snöstorps prästgård
Ti 22 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  I juletid. Claes Vetterlein och Anki Tenggren. 
On 23 13.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  Doktor Barnabas i Tualamaenga, Tanzania.
On 23 18.00 Meditation  Snöstorps prästgård
On 23 18-20 Bibelstudiegrupp Eldsberga förs. hem
To 24  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programmpunkt. Adventsmys  
  med underhållning. 
Må 28 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt.
On 30 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Lasse Johansson från Tönnersjö handelsträdgård,   
  bjuder på musik, blommor och lotteri.

On 31 14.00 Café Maria Mariakyrkan 
 
 

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan.   
Därefter lunchbuffé i församlingsgården: 15 sept, 
29 sept,13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov.

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag Startar den 5 september

Breareds församlingshem kl 11.45
Varje torsdag fr 1 sept ej 6 okt. 
Höstbuffé den 9 okt. Denna gång anmälan senast 
6 okt till värdinna, tel 035-179754. 
 
Mariakyrkan kl 11.45 
Varje helgfri onsdag
Här är det frivilliga som kokar soppan tillsammans med 
värdinnan varannan vecka. Ett herrlag och ett damlag 
alternerar som kockar. 

Eldsberga församlingshem kl 11.45
8 sept, 6 okt, 3 nov

Trönninge församlingshem kl 11.45 22 sept 
sockenråd efter sopplunchen, 20 okt, 17 nov

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

Luncher i gemenskap

Ingmar Skogar
17 oktober

Elise Lindqvist
25 oktober

Cissi Glittvik

11 oktober
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Lördag 20 augusti
Snöstorps kyrka 11.00 Konfirmation, 
Sommargrupp

Söndag 21 augusti 13 efter tref.
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Mariakyrkan 14.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Söndag 28 augusti 14 efter tref.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst, sockenråd 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 30 augusti
Mariakyrkan 19.00 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 4 september 15 efter tref. 
Snöstorps kyrka 11.00 Gemensam festmässa. 
Cappella Snöstorp. Kyrklunch efter gtj.  
Anmälan senast 31 aug, tel 035-179729.
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst

Tisdag 6 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 11 september 16 efter tref.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst

Tisdag 13 september
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa  
Maria kyrkokör medv. 

Söndag 18 september 17 efter tref. 
Snöstorps kyrka 14.00 Familjegudstjänst 
DoReMi-kören och Delight
Vallåskyrkan 9.30 Högmässa. Erica Svensson, 
ny diakon hälsas välkommen!
Esmareds kapell 14.00 Familjegudstjänst 
Barnkörerna
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Ungdomskören Confetti medv
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa, Eldsberga 
kyrkokör medv.

Tisdag 20 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 25 september 18 ef tref. 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst 
Breareds  kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Familjegudstjänst 
Barnkörerna Corallerna och Blessing medv.
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 27 september
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 2 oktober Hel. Mikaels dag
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Pilgrimsmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 4 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 9 oktober Tacksägelsedagen
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst  
Kyrkans körer
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Maria kyrkokör medv. 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst
Trönninge kyrka 17.00 Musikgudstjänst,  
Eldsberga kyrkokör, PRO-kören och instru-
mentalister

Tisdag 11 oktober
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 16 oktober 21 efter tref.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa

Tisdag 18 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 19 oktober
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna Blessing och Corallerna medv.

Söndag 23 oktober 22 efter tref.
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Confetti medv. 
Vallåskyrkan 9.30 Mässa 
Esmareds kapell 14.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa 
Trönninge kyrka 11.00 Söndagsmässa

Tisdag 25 oktober
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 26 oktober
Snöstorps kyrka 18.00 Musikgudstjänst  
Feelgood! Barnkörerna DoReMi-kören, Delight 
och ungdomskören Confetti.

Söndag 30 oktober 23 efter tref.
Snöstops kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 16.00 Sånger till tröst.  
Nina Widegren. 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Distriktsråd i  
samband med kyrkkaffet. Alla är välkomna!
Tönnersjö kyrka 14.00 Söndagsmässa,  
Eldsberga kyrkokör medv. 

Lördag 5 november Alla helgons dag
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Minnesgudstjänst 
Stefan Möllerström, solosång
Mariakyrkan 18.00 Taizégudstjänst
Maria kyrkokör medv.
Eldsberga kyrka 16.00 Minnesgudstjänst,  
Anna Marmvik, sång. 

Söndag 6 november Sö e alla helgons d.
Snöstorps kyrka 16.00 Minnesgudstjänst 
Trönninge kyrka 16.00 Musik till tröst, Elds-
berga kyrkokör och Breareds kyrkokör medv.

Tisdag 8 november
Snöstops kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 13 november Sö före Domsönd.
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Gullbrannagården 10.00 Gudstjänst tillsammans 
med Gullbranna frikyrkoförsamling.

Gudstjänster i kyrkorna 

Ljungblomman kl 14.30 följande datum: 23 aug (diakonikaffe), 6 sep 
(andakt), 20 sep (diakonikaffe), 4 okt (andakt), 18 okt (diakonikaffe),  
1 nov (minnesandakt), 15 nov (diakonikaffe) 29 nov (andakt).  

Vallås äldreboende kl 14.30 följande datum:  23 augusti, 6 sept,  
20 sept, 4 okt, 18 okt, 1 nov minnesandakt, 15 nov, 29 nov.

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

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 12-13.

Tisdag 15 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 16 november
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst 
Barnkörerna Blessing och Corallerna medv. 
Bibelutdelning. 

Söndag 20 november Domsöndagen 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Mässa
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Tröninge kyrka 10.00 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 22 november
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 27 november 1 i advent
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Breareds kyrka 10.00 Festmässa  
Kyrkokören medv. 
Mariakyrkan 9.30 Mariakyrkan 30 år! 
Maria kyrkokör medv. 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa  
Eldsberga kyrkokör medv. Trumpet. 

Tisdag 29 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Fredagen 4 november 
Kyrkorna är öppna för samtal och en  
värmande kopp kaffe. 
Eldsberga kyrka kl 13.00-18.00
Trönninge kyrka kl 13.00 - 18.00
Tönnersjö kyrka kl 13.00 -17.00 
Snöstorps kyrka kl 11.00-17.00 
Breareds kyrka kl 10.00-17.00

5 november och 6 november 
Se gudstjänstschemat för aktuella tider. Vid 
minnesgudstjänsterna i de olika kyrkorna är 
det ljuständning och namnuppläsning för de 
som avlidit sedan förra Allhelgona. 

Välkomna till kyrkor och till kyrkogårdar!

Allhelgonahelgen



Allan! Vad är på gång?

Allan Svensson, präst i Mariakykan 
Tel: 035-179740 e-post: allan.svensson@svenskakyrkan.se

Vi jobbar just nu med en folder för hushål-
len i Fyllinge som på ett överskådligt sätt 
presenterar vad Mariakyrkan har att erbjuda 
och där det också i ett svarsformulär finns 
möjlighet att ge respons på kyrkans verk-
samhet. Vår tanke är att på ett personligt 
sätt sprida foldern genom att många frivil-
liga delar ut den i postlådorna. Vi tror att vi 
också då kan få en del spontana möten på 
vägen. Så håll gärna ”utkik” i slutet av augusti, då en del av ”Mariakyr-
kans vänner” söker reda på de postfack som finns i grannskapet, för 
att i samband med det, gärna också få ett gott samtal om kyrkan. 

Mariakyrkan, som firar 30-års jubileum den första advent i år, har 
ofta flaggan ”välkommen in” uppe, och vår intention är att vara en 
öppen kyrka för samtal eller stillhet, så ofta det är möjligt. 
Genom barnverksamhet, musik och körer, diakoni, soppluncher (varje 
onsd kl 12.00), gudstjänster, konfirmandverksamhet och caféträffar, 
vill vi sprida den värme som är Guds och som är tänkt för varenda 
människa. 

Till sist: Är du eller ditt barn intresserad av att sjunga i kör eller vara 
med i någon grupp? Önskar du besök, samtal eller veta mer om våra 
mötesplatser i Fyllinge? Se kontaktuppgifter i början av bladet.
Och Du ... Välkommen till Mariakyrkan!

Musik är något vi kan dela, oavsett ålder och språk. 
Sång & rytm sprider glädje! Efter gudstjänsten stillar vi 
hungern med korv och bröd. 

Mariakyrkan, måndagar kl 16.30 
26 september
17 oktober
28 november

Välkomna till höstens rytmikgudstjänster!
/Personalen i Mariakyrkan

För barn i förskoleåldern med familj

Rytmikgudstjänster 

 MåBra-dagar
Välkommen till höstens 
MåBra-dagar. 
Möt bl a  ”Ängeln på Malmskilln-
dasgatan” som berättar om hur 
hon varje fredag går sin runda 
och pratar med unga kvinnor 
som hamnat i prostitution i 
Stockholm. Cissi Glittvik ger oss 
massor av feel-good! Retreat-
dagen i Snöstorps prästgård ger 
mäjlighet till meditation, stillhet 
och avslappning. 
Hålltiderna hittar du på sidorna 
12-13.

Familjedag 
Snöstorps prästgård kl 11-13
lördagen 10 september 

Lekar • hamburgare •
bakluckeloppis • ansiktsmålning • tipspromenad • 
ponnyridning • hoppborg m m.

80 och 85-årskalas  
1 september 14.00-16.00  
Snöstorps församlingsgård 
Alla som fyller 80 eller 85 år under 
2016 och som bor i Snöstorps för-
samling, har under början av augusti 
fått en inbjudan till ett 80, 85-års-
kalas. Det blir underhållning och 
gemenskap och så klart kakor och 
födelsedagstårta till alla jubilarer! 

Ps: glöm inte att anmäla dig!

”

Stödmanifestation/gudstjänst 
för förföljda kristna

Söndagen den 4 september kl 16.00 
Kornhillskyrkan, Vallås

Robert Södertun, Open Doors ger oss en historisk bakgrund och 
informerar om nuläget. Personliga berättelser om förföljelser.  
Insamling till Open Doors. Bön. Soppa och kaffe, 30 kr.

80% av all religiös förföljelse riktar sig emot kristna runt om 
i vår värld. Denna förföljelse ökar hela tiden. Vi vill belysa 
detta genom denna stödmanifestation för alla förföljda 
kristna över hela vår värld. Alla kristna samfund i Halmstad 
är representerade och vi önskar en bred uppslutning av 
människor. För vidare info hör av er till diakon Jan Svedenfors 
Snöstorp, tel 035-179741 eller Reine Jansson präst i 
Oskarströms församling, tel 035-192428. 

Arrangeras av Halmstad Kristna Råd  
i samarbete med Open Doors.

Foto: Kristina Strand Larsson 

Välkomna!

 

Vandringen startar lörd kl 9.00 
förs. hemmet i Breared. Vi går i 
Simlångsdalen och återvänder till 
förs. hemmet för en gemensam 
middag på kvällen ca kl 17.00 då 
möjlighet till övernattning finns. 
På söndagen avslutas oktober-
vandringen med  pilgrimsmässa i 
Breareds kyrka kl 16.00. 
Info/anmälan Jan Svedenfors 
035-179741

Oktobervandring

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!  
Lördag 22 oktober kl 14.30 ”Bland minor och andra minnen”. 
Elisabeth Högberg berättar om livet på Hönö under kriget. 
Nina Widegren och Stefan Wikrén, sång och piano. Kaffe och lotterier.

I mitten av maj var arbetskretsarna på en resa som bar av till 
Hässleholm och trakterna där omkring. Man besökte Tåssjö 
kyrka, Ingeborrarps värdshus och Västerkyrkan. 


