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När man mäter så räknar 
man med glaciären och när 
den smälter så sjunker top-

pen. Att nordtoppen inte sjunker 
på samma sätt beror på att där går 
stenberget i dagen på ett annat sätt 
eftersom den är spetsigare än syd-
toppen. Fortfarande – i alla fall när 
detta skrivs – räknas sydtoppen som 
Sverige högsta punkt på 2099 m.ö.h.

Tänk att inte ens en sådan uppgift 
som var vi har Sveriges högsta punkt 
kan vara något bestående som varar 
från generation till generation! Vi 
lever i en tid då allt förändras och 
man måste till och med omvärdera 
det man en gång lärde sig på geogra-
filektionerna i skolan. 

Även kyrkan förändras. Många sö-
ker sig till församlingskyrkan, sär-

Betraktelsen -På bergets högsta topp-

Kebnekaises högsta topp är sydtoppen och det görs en mätning av 
höjden över havet varje år i slutet av sommarperioden. De senaste 
åren har höjden legat kring 2099 m.ö.h. och sydtoppen är fort-
farande högre än nordtoppen men det skiljer bara några meter!

skilt nu under sommartiden, för att 
få ta del av den särskilda atmosfär 
som kyrkorummet har en förunder-
lig förmåga att skänka oss. Vi kan 
mötas för sång och bön, för att lyss-
na till en predikan som ger oss nya 
tankar eller bara få sitta i vår bänk 
och njuta av vacker musik. Många 
önskar att kyrkan ska vara som den 
alltid har varit. Dit ska man kunna 
komma för att känna den trygghet 
som ligger i att något är som det all-
tid har varit.

Jag älskar själv de gamla formu-
leringarna, de poetiska textläs-
ningarna och den vackra liturgiska 
sången. Men kyrkan måste också 
förändras för att kunna fortsätta 
vara den oas och den tillflyktens ort 
som människor i alla tider behöver. 
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Kontaktlista Snöstorps församling

Snöstorp 
Kyrkoherde Lars Arvidsson t o m 31/8. 17 97 02 
Stellan Bengtsson, vikarierande kyrkoherde  
fr o m 1/9.  
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 
Förs. värdinna Anneli Moberg  17 97 29

Vallås 
Präst Stellan Bengtsson  17 97 30 
Präst Per Moberg, vik. komminister fr o m 1/10 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Lena Nielsen  17 97 32 
Förs. värdinna Mona Andreasson 17 97 35

Breared 
Präst Stellan Bengtsson  17 97 30 
Diakoniassistent Carina Fendell 17 97 31 
Kyrkomusiker Ann Möllerström  17 97 52 
Förs. värdinna Hayat Alkass  17 97 54

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

Fyllinge 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakoniassistent Maria Andersson  17 97 41 
Kyrkomusiker Jessica Nylander  17 97 42 
Förs. värdinna Ban Shamun  17 97 46

Eldsbergabygden 
Präst Claes Vetterlein  17 97 66 
Präst Allan Svensson  17 97 40 
Diakon Anna Lindgren 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: Kyrkoherde. Församlingsbladet utkommer fyra gånger per år  
och distribueras till alla hushåll i församlingen. Nästa blad beräknas utkomma kring 
den 22 nov 2017. Manusstopp: 16 okt 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.

Alla sanningar är inte eviga. Vi vet 
inte hur länge Kebnekaises sydtopp 
fortsätter att vara Sverige högsta 
punkt, kanske ändras det redan i år? 
Kyrkans centrala budskap om Gud 
och kärleken må vara evig, men hur 
vi formulerar budskapet, hur vi ut-
trycker det i konst, musik, arkitektur 
och förkunnelse förändras ständigt. 
Ska vi fortsätta vara en kyrka i tiden 
för dagens människor, måste vi våga 
ifrågasätta och ompröva gamla san-
ningar, i ett dagligt sökande efter 
vad som är rätt och rättfärdigt i en 
ny tid!

Vill önska alla församlingsbor och 
läsare av detta blad ett bra slut på 
sommaren och Guds rika välsignel-
se för kommande dagar!

Lars Arvidsson,  

kyrkoherde 

Fo
to

: A
nn

a-
Le

na
  B

en
gt

ss
on



3

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 14.00-16.30 i Maria- 
kyrkans barnlokaler. Vi jobbar med 
olika teman, pysslar, sjunger, bakar, 
åker på läger m m. 
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

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

Öppet kyrkis 
För föräldrar och barn mellan 0-5 år. 
Även äldre syskon är välkomna!
Måndagar mellan kl 14.00-16.00 
Torsdagar mellan kl 9.30-11.30.
Ingen föranmälan krävs, kom som du 
är med Ditt/Dina barn! Vi sjunger, 
leker och pysslar. Kostnad 20 kr för 
vuxen, gratis för barn. Jessica Nylan-
der har småbarnsrytmik med oss en 
gång/månad.
Ledare: Jan Grundström och 
Mia Kriz

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 
Mia Kriz

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: Ida Landin

Stjärnorna
För barn i årskurs F-1
Måndagar 12.45-13.45
Ledare: Ida Landin, Hayat Alkass 

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

Himlaväsen
För elever i årskurs 4-6
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: Ida Landin, Hayat Alkass

Babyrytmik se sid 5

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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Höstens verksamheter Barn och ungdom

Zumba för tjejer/kvinnor 
Måndagar 18.45-21.00 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: Mia Kriz, Linda Svensson

Kometklubben (f 07, 08)  
måndagar kl 14.00-16.30 
Småstjärnorna (f 10, 11)  
tisdagar  kl 14.00-16.30 
Stjärnklubben (f 09, 10)  
onsdagar kl 14.00-16.30
Månklubben (f 08, 09)  
torsdagar kl 14.00-16.30
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: Linda Svensson, Lena Andersson

Ungdomsgruppen UG
För dig som är född 04-06. Vi träffas 
onsdagar 17.00-19.00 i barnlokalerna. 
Ledare: Linda Svensson, 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 utevistelse. Varje 
gång har vi fruktstund. Verksamheten är 
gratis. 
Ledare: Jessica Carlsson 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, prick-
säkerhet, godhet och mod. När man har 
mottagit dessa sex medaljer kommer 
man att bli dubbad till  
Riddare/Lady.
Ledare: Caroline Bengtsson och 
Jessica Carlsson 

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 har agenttema, vi pysslar, sjunger 
och åker på utflykter.
Ledare: Jessica Carlsson 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  
Jessica Carlsson 

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  
Jessica Carlsson 

Teens  
Torsdagar 17.00-19.00 
För åk 6-9 
Mer info se hemsidan. 
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Caroline Bengtsson 035-17 97 27 
caroline.bengtsson@svenskakyrkan.se

Ida Landin 17 97 27 
ida.landin@svenskakyrkan.se 

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

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

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

Pia Olander 17 97 62 
pia.olander@svenskakyrkan.se

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

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

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

Jessica Carlsson 179727

Maria Kriz 179744 
maria.kriz@svenskakyrkan.se

Kontakter i barn- och  
ungdomsverksamheten 

Foto: Alex & Martin/ IKON



Höstens verksamheter Körer 

Maria Kyrkokör  
Blandad kör. Startar den 31 augusti.  
Övar torsdagar 19.00-21.00.

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

Blessing är för årskurs 3-5. 
Blessing övar torsdagar 15.30-16.15 
med start den 7 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 179742 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

Mariakyrkan
Kyrkokören startar den 31 augusti. 
Övar torsdagar 19.30-21.30. 

Minikören startar den 30 augusti 
Övar onsdagar 12.45-13.30

Himlakören startar den  31 augusti. 
Övar torsdagar 14.15-15.00

Babyrytmik 
Torsdagarna 7 sept, 21 sept, 5 okt,  
19 okt, 2 nov, 16 nov, 30 nov, 14 dec, 
kl 9.15-10.30 
Kontakt: Ann Möllerström, 179752 
ann.mollerstrom@svenskakyrkan.se

Breared Snöstorp

Eldsbergabygden

Ungdomskören Confetti, årskurs 6-9 
Övar tisdagar kl 16.30-17.30 med  
start den 5 september.

DoReMi-kören, årskurs 1-2 
Övar onsdagar kl 14.30-15.15 med 
start den 6 september.

Delight, årskurs 3-5  
Övar onsdagar kl 15.30-16.15 med 
start den 6 september. 
Kontakt: Jessica Nylander, 179742 
jessica.nylander@svenskakyrkan.se

VIVA  ladies 20-30 år 
Övar onsdagar kl 17.45-19.15 med 
start v 34. Mallorca 4-9 okt.

Cappella Snöstorp Blandad kör.  
Övar torsdagar kl 19.00-21.15 med 
start v 35. Händels Messias 12 nov. 
Kontakt: Göran Persson, 179728 
goran.persson@svenskakyrkan.se 

Eldsberga kyrkokör 
Vuxenkör. Övar tisdagar kl 19.00 
-21.00 med start v 36. 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

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  

Foto: Allan Svensson 

Studie- och samtalsgrupper

Studiegrupper i Eldsbergabygden, kl 18.00 
20 september, Trönninge församlingshem 
Vi talar om Josef från gamla testamentet  
och hur han är en förebild till Jesus.

4 oktober, Eldsberga församlingshem 
Varför gör vi som vi gör i gudstjänsten? 

1 november, Trönninge församlingshem 
Vi talar om livet och döden, om hoppet och evigheten

15 november, Eldsberga församlingshem 
Program ej fastställt

29 november, Trönninge församlingshem  
Vi talar om Gud till oss; inkarnationen, julens under.

Ledare Claes Vetterlein

Samtalsgrupp Snöstorps prästgård, kl 18.30 
Onsdagarna 6 september, 20 september, 4 oktober,  
18 oktober, 1 november, 15 november, 29 november och 
13 december. Frälsarkransens olika pärlor får var och en bli  
ett samtal om livets stora frågor. Innehållet kan komma att ändras. 

Ledare Jonas Kennerö

Samtalsgrupp Breareds församlingshem kl 10.00 
Varannan vecka med start den 31 augusti.  
Vi talar om texter ur Tradition och liv, Träsnitt och 
tvärsnitt ur bibeln m fl.

Ledare Carina Fendell

Bibelstudium Mariakyrkan 
Efter veckomässorna 29 augusti, 12 september, 
26 septemer, 10 oktober, 24 oktober,  
7 november, 21 november och 5 december. 

Ledare Allan Svensson

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  
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Din röst väger tungt!

Det handlar både om beslut 
i din församling och om 
övergripande beslut för hela 

Svenska kyrkan. Hur ska din kyrko-
avgift användas? Vilka verksamhe-
ter ska finnas i din församling? Vilka 
ställningstaganden ska kyrkan göra? 
Ta chansen att påverka din kyrka. 
Välkommen att rösta i kyrkovalet! 
Här följer de vanligaste fundering-
arna kring kyrkovalet. 

NÄR ÄR KYRKOVALET?
Söndag den 17 september 2017 är det 
kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val 
vart fjärde år och alltid den tredje 
söndagen i september.

VAD VÄLJER JAG TILL?
I kyrkovalet väljer du de personer som 
ska få förtroendet att styra kyrkan de 
kommande fyra åren. Direkta val sker 
till kyrkofullmäktige i församlingen 
eller i pastoratet, till stiftsfullmäk-
tige i stiftet och till kyrkomötet på 
den nationella nivån.

ÄR JAG RÖSTBERÄTTIGAD?
För att kunna rösta i Kyrkovalet ska 
du vara medlem i Svenska kyrkan 
och fylla 16 år 

senast på valdagen. Men, du måste 
också finnas upptagen i röstlängden. 
Röstlängden baseras på uppgifter 
som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 
dagar innan valdagen. För Kyrkovalet 
2017 innebär det att dessa uppgifter 
tas ut ur Kyrkobokföringen den 18 
augusti 2017, så senast den dagen ska 
uppgifter om medlemskap finnas i 
Kyrkobokföringen.

HUR MÅNGA ÄR RÖSTBERÄTTIGADE?
Cirka 5,5 miljoner av Svenska kyr-
kans medlemmar är röstberättigade. 
I kyrkovalet 2013 röstade 700 000 
medlemmar.

NÄR KOMMER RÖSTKORTEN?
De röstberättigade får sitt röstkort 
omkring den 30 augusti 2017. På 
röstkortet finns uppgifter om vilken 
vallokal du ska rösta i och vilka val 
du har rätt att rösta till. På röstkor-
tet finns också information om vilken 
röstningslokal du kan förtidsrösta i.

HUR GÖR JAG FÖR ATT RÖSTA?
Den 17 september 2017 har alla vallo-
kaler öppet minst klockan 18–20, i re-

gel har vallokalerna öppet i 
minst sex timmar på valda-
gen. Information om öp-
pettider och lokaler finns 
på röstkortet och på si-
dan här bredvid hittar 
du alla aktuella tider 
för Snöstorps försam-
ling. Du kan förtids-
rösta i samtliga röst-
ningslokaler i hela 
landet, 4–17 sep-
tember 2017. Det 
är också möjligt 

att förtidsrösta genom brevröstning. 
På församlingsexpeditionen hittar du 
information om röstmottagningsstäl-
len, öppettider och material för brev-
röstning. För den som blir förhindrad 
att besöka vallokalen är budröstning 
möjlig.

ÄR DET MÖJLIGT ATT PERSONRÖSTA?
Ja, på valsedeln kan du markera upp 
till tre personer som du helst vill se 
valda.

VARFÖR SKA JAG RÖSTA?
Använd din möjlighet att  ta reda på 
vad kandidaterna står för och vad 
de vill och arbetar för . Lägg sen  din 
röst på den som bäst  passar in i dina 
värderingar. De grupper som deltar 
i kyrkovalet kallas för nominerings-
grupper. Det är sammanslutningar 
och intressegrupper formade för att 
delta i kyrkovalet.  

NÄR PRESENTERAS VALRESULTATET?
När vallokalerna stänger görs di-
rekt en preliminär röstsammanräk-
ning. Vartefter de preliminära re-
sultaten blir klara presenteras de på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. An-
svaret för den slutliga rösträkningen 
har stiften.

VAR FINNS MER INFORMATION?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 
och röstkortet hittar du ytterligare in-
formation.

Den 17 september 2017 
är det kyrkoval. Då får alla 
Svenska kyrkans medlem-
mar som fyllt 16 år välja  
vilka som ska företräda dem 
de kommande fyra åren.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  
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Förtidsröstning 4-17/9
Öppettider på församlings- 
expeditionen i Snöstorp.
Adress: Prästvägen 74, Snöstorp 

4-9 september och 11-17 
september är det öppet kl 
10.00-12.00.  

6 september och 12 september 
även öppet kl 17.00-20.00.

Valdagen söndagen den 17 september
Vallokaler: Snöstorps församlingsgård, Vallåskyrkan, Mariakyrkan, 
Breareds församlingshem och Eldsberga församlingshem.

Särskilda röstmottagningsställe: Trönninge församlingshem och
Tönnersjö kyrka.

Öppethållande i vallokaler:
Snöstorp  kl 10.00-13.00   gudstjänst kl 11.00 kl 16.00-20.00
Vallås  kl 10.30-12.30 gudstjänst kl 09.30 kl 16.00-20.00
Fyllinge kl 10.30-12.30 högmässa  kl 17.00 kl 18.00-20.00
Breared kl 09.00-11.00 gudstjänst kl 16.00 kl 17.00-20.00
Eldsberga kl 10.30-12.30 gudstjänst kl 19.00 kl 18.00-20.00

Särskilda  röstmottagningsställe:
Trönninge kl 11.00-13.00 gudstjänst kl 10.00  kl 16.00-18.00  
Tönnersjö kl 15.00-17.00 gudstjänst kl 14.00

Här kan du rösta! Ta med ditt röstkort och giltig legitimation.

Genom att vara medlem hjälper du bl a till med

Barn- och ungdomsverksamheter samt studieverksamhet 
och körer för alla åldrar.

Underhåll av kyrkobyggnader 

Diakoni, själavård och krishantering 
Du bidrar till att hjälpa utstötta i samhället. Att det kan  
finnas fängelse-, militär- och högskolepräst. Så även 
sjukhuspräst och sjukhusdiakon. Du bidrar till att vara en 
resurs vid olyckor och katastrofer. Du bidrar till att man 
kan få samtalsstöd.

Internationellt arbete 
Solidaritetsarbete i fattiga och krigshärjade länder är en 
del av kyrkans arbete. 

SKUT- Svenska kyrkan i utlandet 
erbjuder mötesplatser i andra länder för turister, au pair-
ungdomar och bofasta. 

Svenska kyrkan är gemenskap. Vi firar gudstjänst 
tillsammans och delar glädje och sorg, både i var-
dag och i högtid. Svenska kyrkan är platsen för egna 
tankar och funderingar för det som är personligt och 
viktigt. Här finns alltid någon att tala med.

  Om medlemskap i Svenska kyrkan

Eller rösta innan valdagen ...

Nomineringsgrupper för val till  
Kyrkofullmäktige i Snöstorps församling
Socialdemokraternas kandidater, se sid 8.  
Snöstorps församlings kyrkliga väl, se sid 9. 
Sverigedemokraternas kandidat, Susanne Larsen. (SD har blivit 
erbjudna plats i tidningen men avböjt). 

Nomineringsgrupper för val till  
Stiftsfullmäktige Halmstads och  
Laholms valkrets
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
Frimodig kyrka
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla

Nomineringsgrupper för val till  
Kyrkomötet – Göteborgs stifts valkrets
Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Borgerligt alternativ
Centerpartiet
Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
Frimodig kyrka
Kristdemokrater i Svenska kyrkan
Miljöpartister i Svenska kyrkan
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
Sverigedemokraterna
Vänstern i Svenska kyrkan
Öppen Kyrka – en kyrka för alla

Foto: Magnus Aronsson/IKON  
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Socialdemokraternas kyrkofullmäktigekandidater till Snöstorps  
församling
När oron och otryggheten ökar i vårt samhälle utgör diakonin en mycket viktig del där själa-
vård behövs. Samtalsstöd och uppsökeriverksamhet är viktigt för både unga och gamla. Vi vill 
att diakonin skall spela en framträdande roll i vår kyrka och vår församling. 

Vi ser tre konfliktområden i kyrkopolitiken just nu:
Folkkyrka eller elitkyrka
Våra motståndare I kyrkan tycker att ens värde I kyrkan bygger på teologisk skolning. Vi socialdemokrater 
står i stället för folkkyrkolinjen. Där alla är välkomna oavsett om man är troende, tvivlande eller sökande.

Synen på kvinnor, HBTQ-personer och personer som tillhör andra religioner.
För oss socialdemokrater är det alltid angeläget att stå upp för allas lika värde och rätt. Vi står upp för en  
öppen kyrka som möter samhället och den verklighet vi lever i.

Kyrkans roll I världen
Det finns mörka krafter som gör gemensam sak i synen på kyrkans internationella arbete. De vill inrikta sig 
på att hjälpa utsatta kristna. Men det är precis tvärtom; vi ska hjälpa för att vi är kristna.

Socialdemokraterna

 Vi som kandiderar för Socialdemokraterna är:

Tommy Gustafsson
Anna-Greta Bengtsson
Betina Jönsson Slättsjö
Eva-Lena Jakobsson
Folke Alfredsson
Fredrik Andersson
Jan Claesson
Marie Alfredsson
Mattias Sörenssen
Monica Hellsten
Sirpa Kutti
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Gudstjänsterna 
Söndagens gudstjänst är en viktig plats där alla kan mötas och det är därför viktigt att 
den ständigt förnyas och utvecklas. I förnyelsen ingår att pröva nya gudstjänsttider 
och – former.

Barn och unga 
Barn och ungas idéer ska få ta mer plats i församlingens verksamhet. Vi vill satsa på 
barns anslutning till kyrkan. Genom dopet och fortsatta satsningar fram till konfirma-
tionen. Vi vill även satsa på konfirmanderna. Detta kan ge unga positiva upplevelser av 
tro och kyrka samt lägga grunden för fortsatt engagemang i församlingen efter kon-
firmationen. Vi vill också lyfta fram Svenska Kyrkans Unga och vill på olika sätt bjuda 
in våra ungdomar i beslutande organ.

Prioritera kyrkomusiken 
För många som inte besöker kyrkan utgör kyrkans musikverksamhet en väsentlig 
kontaktyta. Vi tror att kyrkomusiken är en betydelsefull väg in till kyrkans övriga verksamhet. Körernas medverkan har 
stor betydelse för kyrkans verksamhet. Vi tror på att ett varierat musikutbud i kyrkan är viktigt för att nå olika kyrko-
medlemmar.

Vår nya församling 
Det är viktigt att vi på olika sätt stöttar och uppmuntrar lokala initiativ för att utveckla kyrkans verksamhet. Det är  
avgörande för vår framtid att vi lyckas engagera de lokala frivilligarbetarna. 

Förstärkt frivilligarbete 
Frivilliga insatser är nödvändiga för att kyrkan ska behålla eller utveckla sin verksamhet. Resurser måste avsättas för 
utbildning och handledning för frivilligarbetare. Det är viktigt att det finns förtroendevalda i olika åldrar och med olika 
bakgrund. Frivilligas arbetsinsatser måste uppmuntras på olika sätt.

Kyrkans sociala ansvar/diakoni 
Kyrkan ska ta ett socialt ansvar genom att finnas till för människor i svåra situationer. Vi tror att kyrkans gemenskap kan 
ha stor betydelse för många äldre som idag lever ensamma och långt bort från sina anhöriga eller saknar anhöriga.  
Vi tror också att många unga familjer behöver kyrkans stöd.

Kulturhistoriska arvet 
Kyrkobyggnaderna är viktiga som bärare av vår kultur och tradition. De har betydelse för alla oavsett kyrkotillhörighet.  
Vi vill sträva efter att kyrkorna hålls öppna så mycket som möjligt.

1.   Göran Göransson, Snöstorp
2.   Leif Sjöholm, Snöstorp
3.   Roger Gudmundsson, Trönninge
4.   Kaj Karlsson, Esmared
5.   Gunnel Bertilsson, Snöstorp
6.   Lars- Gösta Larsson, Röinge
7.   Harald Wetter, Eldsberga
8.   Lillemor Schöön Hervén, Simlångsdalen
9.   Inger Bengtsson, Vallås
10. Sten Nilsson, Kammerslyckan
11. Per Andersson, Fyllinge
12. Håkan Björklund, Vallås

Handlingsprogram  Öppen och fördomsfri folkkyrka 
Vår vision är -en levande, öppen, demokratisk och jämställd kyrka.  
Vi vill skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där mänskliga rättigheter värnas. Vi vill att alla 
ska känna ett stöd från kyrkan genom hela livet och få bekänna sin kristna tro. Alla som tillhör kyrkan 
har möjligheter och ska uppmuntras att påverka det arbete som förtroendevalda, ideella och anställda 
tillsammans svarar för. 

13. Erica Eriander, Vallås
14. Birgit Svensson, Eldsberga
15. Allan Isacsson, Vallås
16. Gert Andersson, Årnarp
17. Stig-Göran Andersson, Tönnersjö
18. Raad Aziz Ishac, Fyllinge
19. Bengt Svensson, Skedala
20. Hans Svensson, Breared
21. Inger Sjöholm, Snöstorp
22. Bo Carlsson, Simlångsdalen 
23. Anita Nimhed, Laxvik
24. Holger Andersson, Simlångsdalen

25. Charlotte Nilsson, Fröböke
26. Gunhild Karlsson, Ga. Fyllinge
27. Rolf Persson, Hylteberg
28. Anette Johansson, Laxvik
29. Maria Törnqvist, Snöstorp
30. Karine Larsson, Röinge
31. Maria Gudmundsson, Eldsberga
32. Barbro Andersson, Eldsberga
33. Cathrine Sjölin, Snöstorp
34. Marianne Löfgren, Vallås
35. Kristina Göransson, Snöstorp

Vi som kandiderar för Snöstorps församlings kyrkliga väl är:

Snöstorps församlings kyrkliga väl
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Kristina Göransson, initiativta-
gare till denna församlingsaf-
ton där modevisning stod på 

programmet, är mycket engagerad 
i hjälpverksamhet på olika sätt. 
Bland annat driver hon tillsam-
mans med andra eldsjälar Vävstu-
gans loppisverksamhet i Snöstorps 
församling. Här arbetar alla utan 
ersättning och alla pengar skänks 
till välgörande ändamål, både till 
Svenska kyrkans internationella ar-
bete, men även till diakonala insat-
ser i församlingen.  

I fjol var pengarna öronmärkta 
till ett skolprojekt i Uganda. Då 
inbringade modevisningen 8 000 
kronor. I år inkom ca 10000 kro-
nor som gick till Svenska kyrkans 
internationella arbete. Drygt 90 
personer kom till församlingsgår-
den denna tisdagskväll som bjöd 
på både frallor, hembakat, tjusiga 
mannekänger, körsång samt en stor 
skopa av medmänsklighet, humor 
och värme. 

Margaretha Persson, kvällens kon-
ferencier, presenterade mannekäng-
erna och berättde om kläderna som 
de bar med stort inslag av humor 
och glimten i ögat. Till exempel 
bar en av kvinnorna helt nya klä-
der som skänkts till loppisen: ”Här 
kommer Ulla i en helt ny outfit. Allt 
är nytt och fräscht. Det är bara Ulla 
som är gammal.” 

Precis som förra året var det ett 
glatt gäng som gick mannekänger 
med stor entusiasm! Alla är enga-
gerade i Vävstugans loppisverksam-
het  på olika sätt och brinner för att 
gamla kläder och saker kan få nya 

Avlagda kläder får nya ägare

hem och samtidigt gynna 
behövande runt om i värl-
den. Stolta visade de upp 
både festklänningar och 
vardagskläder som männ-
iskor skänkt till verk-
samheten för försäljning. 
Kvällens mest applåderade 
nummer kan ha varit Leif 
Sjöholm då han trädde 
in i stora salen iklädd en 
jumpsuit. 

Kvällens musikinslag bestod av 
sommar- och Disneysånger av ung-
domskören Confetti tillsammans 
med sin körledare Jessica Nylander 
som även kompade på flygeln. 

När modevisningen var avslutad 
kunde man köpa kläder och scarfar 
och bijouterier, prydnadssaker och 
dukar. Allt från Vävstugan så klart! 
Dessutom serverades fika och man 
kunde ta lotter med ett prisbord 
som bestod av fina kristall- och 
porslinsskålar från Konglige dansk, 
Orrefors och Boda Nova samt väx-
ter. Prästen Jonas Kennerö rundade 
sedan av kvällen med en andakt.

Den 16 maj hade Vävstugan sin nu återkommande modevisning av skänkta  
kläder i Snöstorps församlingsgård. Många var de som fick se tjusiga  
damer, och ja, även en tjusig herre visa upp både fest- vardagskläder.  

Text: Anna-Lena Bengtsson
Bild: Stellan Bengtsson

Kristina Göransson är glad och 
tacksam för alla som engagerar sig 
och bjuder till och är så glada och 
entusiastiska. Det ligger så mycket 
arbete och planering bakom för att 
allt ska fungera och flyta på. Hon 
vill framföra sitt varma tack till 
alla som besökte modevisningen 
och till alla de som bidragit till att 
kvällen blev så bra. 

Vävstugan ligger vid Snöstorps  
prästgård och har öppet helgfria
Tisdagar kl 14.00-18.00
Lördagar kl 10.00-14.00
Välkommen!



11

Jourhavande präst lyssnar på din  
berättelse
Alla behöver vi ibland någon att prata med. Ingen ska behöva vara ensam med 
svåra tankar och därför har Jourhavande präst öppet när många andra har 
stängt. Prästerna i jouren lyssnar och för inte vidare det som sägs.

Att få berätta sin berättelse för någon som lyssnar 
kan vara helande i sig, och kontakten med Jour-
havande präst kan hjälpa till att öppna nya per-
spektiv, berättar Gunilla Löf Edberg, nationell 

samordnare för Jourhavande präst.

Jourhavande präst är akut själavård och här gäller ab-
solut tystnadsplikt. Det betyder att det som sägs inte 
får föras vidare. Jouren finns över hela landet och där 
arbetar både kvinnor och män i alla åldrar anställda i 
Svenska kyrkan.

Digitala kanaler gör kontakten enklare
Tidigare kunde man bara kontakta Jourhavande präst 
via telefon men sedan några år tillbaka finns möjlighet 
att både chatta med en präst och skicka ett digitalt brev. 
Idag är det något färre som ringer medan alltfler tar 
kontakt via de nya digitala kanalerna. Sedan 2014 har 
chatten ökat med 100 procent per år.

- Det kan vara så att många tycker att det är lättare att 
prata om svåra och känslosamma saker skriftligt än via 
telefon. En del av oss vill hellre höra en röst medan det 
för andra är naturligare att prata via chatten. Ibland vill 
jag kanske tänka efter och formulera mina tankar och då 
är det digitala brevet också en möjlighet, säger Gunilla.

Samma saker tynger oss över tid
Oro, ängslan, rädsla, ensamhet, relationspro-
blem och ångest. Det vi drabbas av som männ-
iskor och det som tynger oss mest verkar inte för-
ändras så mycket över tid. Anledningarna till att 
ta kontakt med Jourhavande präst är i stort sett 
desamma nu som för 20 år sedan.

- Ja, man kan säga att grundberättelserna är kon-
stanta. Men attityden till samtalsstöd har sanno-
likt förändrats en del. Det har blivit mer accepte-
rat att söka hjälp och alltfler av oss gör det, säger 
Gunilla.

Texten är hämtad från svenskakyrkan.se

I Snöstorps församling finns både präster och diakoner/dia-
koniassistenter att tala med. Aktuella telefonnummer hittar 
du på sidan 2 i denna tidning.
 Jourhavande präst når du alla dagar 21.00-06.00 på nr 112 
och ber att få bli kopplad.  
 Mer information om funktionerna kring chatt och digitalt 
brev hittar du på www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast

Foto: Gustaf Hellsing/IKON  

Foto: Alex & Martin/ IKON
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Mötesplatser/konserter m m 
Augusti
Må 21 18.00 Pilgrimsvandring Saml. Mariakyrkan 
  Höstterminens måndagsvandringar startar. 
  Se sista sidan
On 23   9.00  Sommarpromenad  Fr Mariakyrkan  
  En runda på ca 45 minuter som avslutas med   
  kaffe/te och fralla. 
On 23  19.00 Sommarmusik  Mariakyrkan 
   ”Göm mig i dina vingar.” Musikprogram med Jessica  
  Nylander och Allan  Svensson. Sång, gitarr och piano. 
Ti 29  14.00 Eldsbergaträffen  Eldsberga förs. hem 
  I många år har konfirmander från Snöstorp seglat   
  med missionsbåten Elida. Möt skepparen  
  Stefan Abrahamsson som berättar om denna unika   
  segelbåt, om livet ombord och minnesvärda   
  händelser på seglatser runtom i Europa. Stefan  
  bjuder även på sång och musik. Kaffeservering.
On 30 14.00 Sommarcafé Mariakyrkan
To 31 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande rörelseträning, fika och program: 
  Eva Berntsson ”Sant och osant i Halland” 
  -Om sägner och folktro. 

September
Må 4  19.00 Måndagsmusik Snöstorps kyrka 
  ”Himmelska toner.” En konsert med Halmstads  
  Vokalensemble och solister ur kören. Dirigent Göran  
  Persson. Fri entré, kollekt. 
Ti 5  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 5 19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Tema: Bach
On 6 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Musikprogram med Anna Marmvik och Minu  
  Bergman. Kaffeservering. 
On 6 18.00 Meditationen startar Snöstorps prästgård 
  Kristen djupmeditation för återhämtning och vila.   
  Övriga datum se www.svenskakyrkan.se/snostorp
Må 11 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Viktoria rockers- dags att rocka loss. Fyra musiker fr  
  Halmstad spelar den svängiga 50- och 60-tals  
  rock ´n´roll de själva växte upp med. Kaffeservering.
Ti 12  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 14 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande gympa, fika, program om Stora torg, Halmstad
Må 18 18.00 Pilgrimsvandring Saml. Snöstorps förs. gård
On 20  14.00  Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Med transibiriska järnvägen till Mongoliet” Gunnel   
  Larsson och Bruno Davidsson visar bilder och  
  berättar. Kaffeservering. 
Må 25 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Organist Göran Persson bjuder in gäster som han vill  
  veta mer om. Margaretha Persson är samtalsledare.  
  Kaffeservering.
Ti 26 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  ”En 900-åring berättar”. Eldsbergabygdens  
  pensionerade kyrkoherde Lasse Franzén berättar om  
  kyrkan och sin tid i församlingen.
To 28 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande gympa, fika och kortbingo.

Oktober
Ti 3  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
On 4 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Åsa Hagberg berättar om Martin Luther.  
  Kaffeservering. 
On 4  19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  ”Rötter och Vingar.” Det är aldrig försent att hitta   
  sitt sanna jag. Att upptäcka sina rötter, breda ut  
  sina vingar och bli mer människa. Tankeväckande   
  föreläsning av Göran Larsson, präst, författare och   
  psykoterapeut. Entré 60 kr. 
Lö 7  9.30 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  ”5 minuters paus”. Frukostföreläsning om hälsa,  
  stresshantering och livsstrategier. Cajsa Tengblad,   
  friskvårdspedagog och författare. Entré 60 kr.   
  Anmälan till 035-17 97 00 senast 5/10. 
  
Må 9 14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Nicola de Lima Johansson -”Indiens döttrar”, musik   
  och föreläsning. Nicola startade ”Help India´s   
  daughters” för att hjälpa flickor som i hennes eget  
  hemland blivit utsatta för våld av värsta sort.  
  Genom sin musikaliska förmåga, sång och musik,   
  får vi berättelsen om ett fantastiskt hjälparbete 
   i Indien och Bombay. Kaffeservering. 
Må 9 18.30 MåBra-dag Snöstorps förs.gård 
  Scrapbooking med Linda Svensson. Vi gör egna kort.  
  Inga förkunskaper krävs. Vi tar en liten avgift för   
  materialet.
Ti 10  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
Ti 10 19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Tema: Önskemusik
On 11 19.00 MåBra-dag  Snöstorps förs. gård 
  ”Den som hittar sin plats tar ingen annans”.  Tomas   
  Sjödin, pastor och författare. Entré 60 kr. 
To 12  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande avslappnande träning, fika och spelet ”Är du  
  smartare än en femteklassare?” 
On 18  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Israel” Allan Svensson sjunger, visar bilder och   
  berättar om sin resa i Israel. 
Lö 21 14.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  ”Från staden till landet - vår resa mot ett mera  
  hållbart liv.” Tina Melkersson, trädgårdsmästare och   
  småskalig ekoodlare fr Genevad berättar. Entré 60 kr. 
Må 23  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Stellan Bengtsson, hobbyfotograf tillika Snöstorps-  
  bo, visar denna eftermiddag sina fotografiska   
  reseminnen från Afrika. Kaffeservering
Må 23 18.00 Pilgrimsvandring Saml. soldathemmet, Galgberget
Ti 24 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Anki Tenggren visar hur man kan skapa vackra  
  höstarrangemang. Claes Vetterlein medv.
On 25 18.00 FeelGood-konsert! Snöstorps kyrka 
  Barnkörerna DoReMi och Delight, ungdomskören   
  Confetti, Stefan Wikrén, piano. Körledare,  
  Jessica Nylander.  
To 26 9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Sittande avslappnande träning, fika och program:   
  Kerstin ”Kickan” Nilsson sjunger och spelar.
Ti 31  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem



13

Ti 31 19.00 MåBra-dag Snöstorps förs. gård 
  ”Livsberättelser” Maja Lundström, präst och Christer  
  Nilsson, f d anställd på nattcaféet ger en bild om hur  
  livet kan ta  olika vägar. Blandas med sång och dikter.  
  Nina Widegren, sång. Stefan Wikrén, piano och   
  Rose-Marie Kuchler, dikter. Entré 60 kr. 

November 
On 1 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
Må 6  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Lennart Johansson ”I huvudet på en radiopratare.”  
  Ett lättsamt kåseri om livet vid en radiomikrofon   
  och om sådant som kan hända i en direktsändning  
  som ”Tur på Hjul”, i Radio Halland P4. Programledare  
  och ”skådis” – på gott och ont, samt lite annat   
  smått och gott från kåsörens drygt sjuttioåriga liv.  
  Samarrangemang med Missionskretsen, som även  
  har lotterier och ”spadar”. Kaffeservering.
Ti 7  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem 
Ti 7 19.00 Andrum Breareds kyrka 
  Tema: All Helgona
To 9 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Prova på sittdans! Fika och egna berättelser. 
Fr 10 18.00 Höstfest Breareds förs. hem 
  Körsång, allsång under ledning av Breareds sångkör.  
  Hayat lagar irakisk mat. Pris 100 kr. Allt överskott går  
  till Svenska kyrkans internationella arbete. Anmälan  
  senast 8/11 till 035-179754.
Sö 12 16 Konsert  Snöstorps kyrka 
  Händels Messias. Cappella Snöstorp, Halmstads   
  Vokalensemble. Solister och orkester. Dirigent Göran  
  Persson. Konsert 105 min. Entré 100 kr.  
  Förköp församlingsexp. 035-179700/01
On 15  14.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  ”Fiskgjusen- en äventyrlig resa.” Naturfotografen   
  Göran Johansson visar bilder, film och berättar om   
  fiskgjusen. Kaffeservering. 
Må 20 14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Kantor Ann Möllerström, kommer tillsammans med  
  sin syster Ingela Andersson att ta med er på en   
  tidsresa i musikens tecken. Kaffeservering.
Må 20 18.00 Pilgrimsvandring  Saml. Holms förs. hem
Ti 21 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Lasse Johansson med vänner spelar och sjunger och  
  delar med sig av sina blomsterkunskaper.
To 23 16.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Höstmys med Frazzes melodikryss. Anmälan senast  
  9/11. Mer info längre fram. Observera tiden.
Ti 28  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 29 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Benkt Åscar underhåller. Kaffeservering.

  

Våra arrangemang sker i samarbete 
med studieförbundet 

Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan.   
14 sept, 28 sept, 12 okt, 26 okt,  
9 nov, 23 nov

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag med start 
den 28 augusti.

Breareds församlingshem kl 11.45 
Startar den 31 aug, därefter varje torsdag 
utom den 5 okt. 

Mariakyrkan kl 11.45 
6 sept, 13 sept, 27 sept, 4 okt, 11 okt,  
25 okt, 1 nov, 8 nov, 22 nov, 29 nov

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
21 sept, 19 okt, 16 nov

Trönninge församlingshem kl 11.45 
7 sept, 5 okt, 2 nov, 30 nov

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

Luncher i gemenskap

Skepparen Stefan Abrahamsson 

29 augusti
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Göran Johansson
15 november

Stellan Bengtsson

23 oktober
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Söndag 27 augusti 11:e sönd e tref
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Kyrkoherde Lars Arvidsson avskedspredikar. 
Cappella Snöstorp medverkar. Anmälan till 
kyrklunch senast 23/8 till exp. 035-17 97 00

Måndag 28 augusti
Mariakyrkan 19.00 Sinnesrogudstjänst  
Delgivningsgudstjänst

Tisdag 29 augusti
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 3 september
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Högmässa
Esmareds kapell 14.00 Familjegudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst,  
sockenråd i förs. hemmet efter gtj.

Tisdag 5 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa 

Söndag 10 september 
Snöstorps kyrka 11 Gudstj. Konfirmandinskr.
Vallåskyrkan 18 Gudstj. Konfirmandinskr. 
Trönninge kyrka 10 Gudstj. Konfirmandinskr.

Måndag 11 september
Snöstorps prästgård 
17.00 Messy church
Gemensam måltid, pyssel, 
stationer, andakt.   

Tisdag 12 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 17 september KYRKOVAL
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Trönninge kyrka 10.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Högmässa
Eldsberga kyrka 19.00 Gudstjänst 
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 19 september
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 24 september
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 14.00 Familjegudstjänst 
Breareds kyrka 11.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Måndag 25 september 
Mariakyrkan 16.30 Rytmikstund för de små.
Kom och sjung med ditt barn. Korv och bröd.
Mariakyrkan 19.00 Sinnesrogudstjänst 
Delgivningsgudstjänst. 

Tisdag 26 september
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa, Maria  
kyrkokör. Bibelstudium

Onsdag 27 september
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstjänst 
Vad finns i vår skattkista?
Barnkörerna Corallerna och Blessing med-
verkar. Spaghetti och köttfärssås efter gtj. 
Anm värdinna 035-179746 senast 22/9.

Söndag 1 oktober
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Snöstorps kyrka 14.00 Familjegudstjänst 
Barnkörerna DoReMi och Delight medverkar. 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa
 
Tisdag 3 oktober 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa. Sång av 
ungdomskören Confetti. 
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 8 oktober
Snöstorps kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Vallåskyrkan 18.00 Musikgudstjänst 
Breareds kyrka 11.00 Familjegudstjänst. 
Höstbuffé efter gtj. Anm till 035-179754 
senast 4 okt.
Mariakyrkan 17.00 Musikgudstjänst ”The 
joy of the Lord”. Maria kyrkokör. 
Trönninge kyrka 16.00 Musikgudstjänst 
Eldsberga kyrkokör, Eldsberga musik- och 
sånggrupp, Lasse Johansson med musiker 
samt Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt. 

Tisdag 10 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 15 oktober
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 17 oktober 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Söndag 22 oktober 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst  
Cappella Snöstorp medverkar. 
Vallåskyrkan 10.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst
Mariakyrkan 17.00 Familjegudstjänst
Barnkörerna Corallerna och Blessing medv. 
Bibelutdelning. Vill ditt barn ha en bibel? Ring 
till Jessica Nylander 035-179742 senast 
den 9/10. Spaghetti och köttfärssås efter 
gtj. Anm värdinna 035-179746 senast 
17/10.
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa  
Eldsberga kyrkokör medverkar

Måndag 23 oktober 
Mariakyrkan 16.30  Rytmikstund för de små. 
Kom och sjung med ditt barn. Korv och bröd.

Tisdag 24 oktober 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Onsdag 25 oktober 
Snöstorps kyrka 18.00 FeelGood! 
Musikgudstjänst med barnkörerna DoReMi och 
Delight, ungdomskören Confetti, Stefan Wikrén, 
piano. Körledare, Jessica Nylander.

Torsdag 26 oktober
Snöstorps kyrka 17.00 After Workgudstjänst

Söndag 29 oktober
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst 
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa. Distriktsråd  
efter gtj.
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa 
Tönnersjö kyrka 14.00 Högmässa

Måndag 30 oktober
Mariakyrkan 19.00 Sinnesrogudstjänst,  
delgivningsgudstjänst

Tisdag 31 oktober
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Lördag 4 november
Snöstorps kyrka 11.00 Musikgudstjänst  
Kören VIVA medverkar.
Breareds kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Mariakyrkan 18.00 Taizémässa. Maria kyrkokör 
medverkar. 
Trönninge kyrka 16.00 Minnesgudstjänst

Söndag 5 november
Snöstorps kyrka 16.00 Minnesgudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst
Eldsberga kyrka 16.00 Musikgudstjänst

Tisdag 7 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibelstudium

Söndag 12 november 
Vallåskyrkan 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 14.00 Högmässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa

Tisdag 14 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Gudstjänster i kyrkorna 
För fler musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 12-13.

KYRKOVALET  
17 sept

Rösta i

Vänligen se vår hemsida, kyrkappen ”Kyrkguiden” eller Hallandspostens predikoturer för att se tjänstgörande präst. 
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Ljungblomman kl 14.30 följande datum: 29 aug diakonikaffe,  
12 sept  andakt, 26 sept diakonikaffe, 10 okt andakt, 24 okt diakonikaffe, 
 7 nov minnesandakt, 21 nov diakonikaffe.

Vallås äldreboende Andakt kl 14.30 följande datum: 22 aug, 5 sept,  
19 sept, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov.

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

 

Gudstjänster/andakter på äldreboenden 

TAXI

Onsdag 15 november
Vallåskyrkan 17.00 After Workgudstjänst

Söndag 19 november
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst.  
Ungdomskören Confetti medverkar. 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Esmareds kapell 14.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 21 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa, bibel-
studium

Onsdag 22 november
Mariakyrkan 17.30 After Workgudstjänst 
Vad finns i vår skattkista? Barnkörerna  
Corallerna och Blessing medverkar. 
Spaghetti och köttfärssås efter gtj. Anm 
värdinna 035-179746 senast 17/11.

Söndag 26 november
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst.  
Barnkören Sångfåglarna medverkar. 

Måndag 27 november
Mariakyrkan 16.30 Rytmikstund för de 
små. Kom och sjung med ditt barn. Korv 
och bröd.
Mariakyrkan 19.00 Sinnesrogudstjänst 
Delgivningsgudstjänst

Tisdag 28 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Fredagen 3 november 
Kyrkorna är öppna för samtal och en  
värmande kopp kaffe. 
Eldsberga kyrka  kl 13.00 - 18.00
Trönninge kyrka  kl 13.00 - 18.00
Tönnersjö kyrka  kl 13.00 - 17.00 
Snöstorps kyrka  kl 11.00 - 17.00 
Breareds kyrka  kl 10.00 - 17.00

  Allhelgonahelgen
4 november och 5 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!



Maria! Vad är på gång?

Maria Andersson. Tel: 035-179741  e-post: maria.andersson@svenskakyrkan.se  

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!

Söndag 27 augusti kl 18.00 
Hela Sjömanskyrkan sjunger. Ib Philbladh,  
Åke Gustafsson, Ulf Blennerud och Lars Bagler.  
Andakt, musik, fika med hembakat. 

Lördagscafé 21 oktober kl 14.30  
Bibliotekarie Elisabeth Skog talar om ”tröst”.  
Sång av Jessica Nylander och Jan Agbrant. 
Lotterier, kaffe med hembakat.

-Ja, vad är inte på gång!? Som nyanställd diakoniassis-
tent sedan två månader har jag förstått att det händer en 
massa saker under hösten i hela församlingen. Förutom 
alla barn- och ungdomsgrupper samt körer som startar 
upp efter ett långt sommarlov, finns det möjlighet att dela 
gemenskap på många av de mötesplatser och träffpunk-
ter som äger rum. Det finns till exempel möjlighet att 
äta sopplunch i gemenskap flera gånger i månaden, eller 
varför inte komma och lyssna på intressanta föredrag. För 
den djurintresserade finns möjlighet att få höra natur- 
fotografen Göran Johansson berätta om fiskgjusen och se hans bilder på denna 
långvingade ståtliga rovfågel. Eller varför inte komma och lyssna till någon av alla 
körer som medverkar både under konserter och vid gudstjänster? 

Ja, nu när trädens bladverk snart börjar ändra skepnad och dagarna känns lite 
kortare finns det många anledningar att komma till några av höstens träffpunkter. 
I oktober återkommer MåBra-dagarna, som bjuder på intressanta föreläsare och i 
kyrkorna firas gudstjänster varje söndag. 

Alla hålltider hittar du inne i denna tidning och dessutom finns allt på hemsidan. 

Man kan även boka tid för samtal hos både präster och diakoner/diakoniassisten-
ter. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler. Vi finns här för dig.

/Maria Andersson, diakoniassistent i Snöstorps församling. 

Det finns också möjlighet 
att tända ljus eller skriva/rita 
en bönelapp om man vill. Musik och rytmik 
är också en viktig hörnsten i barns utveckling 
då den hjälper barnet att stärka jaguppfatt-
ningen, begreppsbildning m m.  
Efteråt stillar vi hungern med korv och bröd. 

Mariakyrkan, måndagar kl 16.30 
25 september
23 oktober
27 november 

Välkomna till höstens rytmikstunder!
 

/Personalen i Mariakyrkan

Rytmik-
stund i kyrkan 

– för barn 0-6 år med familj 

80 och 85 årskalas!
Till de som fyller 80 eller 85 år i år och 
bor i Snöstorps församling, skickas i 
mitten av augusti en inbjudan till ett 
födelsedagskalas. Det blir underhållning, 
gemenskap och kakkalas. När detta går 
i tryck är datumet inte faställt. Har du 
inte fått någon inbjudan, kontakta för-
samlingsexpeditionen på 035-179700.

Pilgrimsvandringar i Halmstad är ett samarbete mellan Snöstorps församling 
och Halmstads församling. Målsättningen är att arrangera minst en vandring varje 
månad och ge möjlighet att landa hos sig själv och hos Gud.  
Välkommen att följa med!

Samlingsplats kl 18.00
21 augusti Mariakyrkan, Fyllinge
18 september Snöstorps förs. gård
23 oktober Soldathemmet, Galgberget
20 november Holms förs. hem
18 december Vårhemsstugan, Rotorp

Kontaktpersoner/information
Elisabet Kling, Halmstad
tel 035- 282 21 07
Jessica Nylander, Snöstorp
tel 035-17 97 42

Måndagsvandringar

MåBra-dagar!
För tionde året i rad bjuder vi in till 
intressanta föreläsningar i oktober 
under det gemensamma namnet 
”MåBra-dagar”. Till exempel kom-
mer Tomas Sjödin med programmet 
”Den som hittar sin plats tar ingen 
annans”. 

Alla hålltider hittar du på  
uppslaget 12-13.

Foto: Maria Lindeskär


