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Mellan himmel och jord
- en hälsning från din församling
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Årgång 6

Innehåll bl a:

Konfirmandbilder

Erica Svensson, ny diakon 

Integration 
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Ibland när jag längtat riktigt mycket efter att en 
speciell dag skall infinna sig, t ex att jag skall få gå 
på en konsert, eller få åka till ett semestermål jag 

drömt om, eller att familjen skall få samlas till något 
roligt, så har jag tänkt: Tiden är nu på min sida! Dag 
efter dag kommer jag närmare det jag längtat efter. 
I sådana lägen är inte tiden en fiende, utan en vän. 

Precis så är det med advent! Advent påminner oss 
om att tiden är frälst och räddad genom honom som 
kommer! Hur då? Jo, därför att för varje sekund och 
minut som klockan går, och för varje slag som mitt 
hjärta slår, närmar sig Världens Herre och frälsare. 
Tid är detsamma som att Kristus kommer! 

Anders Piltz säger: ”Dagarna i almanackan är nu 
inte en hjärtskärande påminnelse om att allt försvin-
ner. Han som skall komma tillbaka och fullborda 
allt, är på väg. Tiden går alltså inte mot tomheten 
utan mot fullheten.”

I Matt 19:28 säger Jesus: ”Sannerligen, vid världens 
återfödelse, när människosonen sätter sig på sin 
härlighets tron.”

Detta ord pekar mot följande: Han som en gång 
kom i ringhet till vår jord som ett litet barn, han 
har lovat att komma en andra gång, för att åter-
ställa hela skapelsen till sin ursprungliga harmoni. 
Underbara framtidshopp!

Advent innebär det största glädjebud som denna 
värld kan få, nämligen: Världen går inte mot sin 
egen undergång, den går mot sin återupprättelse. 

Och vem skulle kunna klara av detta gigantiska 
projekt, om inte Han skulle kunna, denne genom 
vilken skapelsen en gång förmedlades, Guds egen 
älskade son, Herren Jesus Kristus. 

Han vill idag komma emot dig som din vän. ”Se din 
konung kommer till dig” När du och jag väntar och 
längtar efter hans ankomst, ja då är verkligen tiden 
på vår sida. 

Så vill jag önska dig en god Advent, med hela 
sin fullhet och rikedom. Någon har sagt: ”Kris-
tus är en pärla, som sökes med största fram-
gång, i stilla vatten”      
/Allan Svensson, präst

Tiden är nu på min sida! Dag efter dag kommer jag närmare 
det jag längtat efter. I sådana lägen är inte tiden en fiende, 
utan en vän. 
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Lettlandshjälpen avslutas

Klädinsamlingen till Lettland är nu avslutad 
och vi vill rikta ett varmt tack till alla som 
skänkt kläder till Lettland och till alla som 

engagerat sig på olika sätt! Utan er alla hade det 
aldrig fungerat!

Ingegerd Lindau är en person som varit lite av en 
spindel i nätet. Hon är den som tagit emot, sorte-
rat, märkt upp och packat om alla kläder samt även 
hunnit med att sticka tröjor av de restgarner som 
har kommit in till insamlingen. Inte mindre än 81 
tröjor har det blivit som har kunnat göra god nytta 
i ett på vintern kylslaget Madona. –Det är skönt att 
de kommer till nytta. Det har också varit inspire-
rande att få in alla olika garner och omvandla till 
olika barnkläder i passande färger, säger Ingegerd. 
 
För fem år sedan växte tankarna om att starta en 
klädinsamling till Madona församling i Lettland. 
Behovet var stort, lokaler fanns och jag kände kyr-
koherden i Madona. Det behövdes medhjälpare 
och efter att ha berättat om planerna på höstbuffén 
2011, så nappade Ingegerd Lindau på idén och den 
27 januari 2012 startade vi insamlingen till Lett-
land. Vi hade också fått tag på Per-Olof Johans-
son som via sitt yrke ofta körde till Lettland med 
sin pickup. På så sätt kunde man även utnyttja en 
transport som redan fanns och därmed slippa en 
stor kostnad. 

Under dessa fem år så har det gått 15 klädsändning-
ar till Madona i Lettland och den sista väntar på att 
hämtas. Ingegerd har tyckt det varit roligt att arbeta 
med hjälpsändningen under dessa år. Det har varit 
lagom mängd kläder mellan varje transport och det 
mesta som vi fått in har varit i gott skick. En hel del 
kläder som skänkts har till och med haft prislappen 
kvar! Det har varit varierande storlekar, alltifrån barn- till vuxenkläder. 

Men allt har sin tid. Den 3 augusti beslutade vi gemensamt att avsluta insamlingen, eftersom då olika faktorer  
sammanföll. Till exempel har Per-Olof gått i pension och med det har den smidiga transporten upphört. 

Vi är glada och tacksamma för alla som skänkt kläder och garner och ett särskilt varmt tack till  
Ingergerd Lindau för alla hennes insatser under dessa fem år! 

Nisse Juelsson, präst Snöstorps församling

Sedan 2012 har våra tröjor, strumpor, byxor, ett och annat gosedjur och 
mycket annat fått nya ägare i Madona, en liten församling på Lettlands 
landsbygd. 

Madonas kyrkoherde Hans Jönsson tillsammans med sina diakoni-
medarbetare var på besök hos oss under 2015 och var mycket glada 
och tacksamma över all hjälp de fått! 
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En regnig höstkväll knackar jag på dörren till Vall-
åsgården på Strandvallen 16. Inifrån det varma 
köket vinkar några kvinnor som börjat förbereda 

kvällens äppelpajer. Det är första gången jag besöker 
den kvinnogrupp som träffats regelbundet i ett halv-
års tid. Gruppen består av asylsökande eller nyanlända 
kvinnor och svenska volontärer med koppling till Röda 
Korset. Snöstorps församling har ett tätt samarbete 
med Röda Korset i frågor som rör migration och inte-
gration och jag har sett fram emot att få hälsa på.  

Medan pajerna står i ugnen sätter vi oss för att lyssna 
till de två gynekologer som bjudits in för att informera 
och svara på frågor. Vi skrattar mycket under den in-
ledande presentationsrundan där det blir tydligt att 
vi kvinnor gärna ser oss som ”ungefär 20 år”, oavsett 
från vilket land vi kommer. Denna kväll är vi 21 perso-
ner i åldrarna 21-71, från länderna Syrien, Jemen och 
Sverige. 

Integration över äppelpaj

Tänk dig att komma till ett nytt land, med ett nytt språk och en kultur som 
är helt främmande din egen. En önskan om att kunna återvända till din 
hemstad, men med medvetenheten att den är jämnad med marken. 
Några kvällar i månaden träffas nyanlända kvinnor för att dela erfarenheter 
och för att lära sig mer om sitt nya land. 

Kvinnogruppen startades i februari 2016 av Röda  
Korsets volontärer Natalie Takvam och Linda Holmgren. 
För tillfället ses gruppen 2 ggr/ månad. Det finns alltid 
plats för fler volontärer! 

Du kan läsa mer om kvinnogruppen och Röda Korsets 
andra aktiviteter på www.redcross.se/halmstad eller höra 
av dig till Maria Benulic, samordnare för flyktingarbete 
Snöstorps församling: maria.benulic@svenskakyrkan.se

Efter informationen fikar vi och stämningen är varm 
och uppsluppen. Runt omkring mig samtalar man 
om allt mellan himmel och jord och frågorna haglar. 
”Finns det någon enkel gympaövning för att få mindre 
höfter?” ”Åh, kan vi inte bugga eller göra yoga igen 
snart?” ”Är det svårt att simma i en burkhini?” Det 
märks att man kan dela både svåra saker och glädje i 
gruppen och jag förstår att det, just som flera har gjort, 
är lätt att knyta vänskapsband här. När jag lämnar 
Vallåsgården tänker jag att mötet med andra kulturer 
är så bra för välbefinnandet att det borde kunna skri-
vas ut på recept.  

Text och bild: Maria Benulic 

Vill du engagera dig?
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Nada Ishak bodde med sin man 
Yusef och två barn i deras hem-
stad Mosul i Irak. I ett hus 

som låg idylliskt vid olivlundar levde 
denna unga familj och försökte trots 
otryggheten leva ett vanligt liv. Dock 
fanns en ständig oro då stridsflyg-
planen drog förbi och tv-nyheterna 
berättade ihärdigt om hur Iraks infra-
struktur bombades sönder alltmer för 
var dag som gick. Efter att huset näs-
tan träffats av bomberna bestämde 
sig alltså familjen för att fly. De reste 
till Jordanien och efter att de fått tag 
i en lägenhet reste hennes man vidare 
till Sverige. Månader gick och Nadas 
man fick till slut uppehållstillstånd 
här. Han ansökte hos svenska ambas-
saden i Jordanien om uppehållstill-
stånd för resten av familjen.

Månaderna gick och Nada och bar-
nen var tvungna åka fram och tillbaka 
till Syrien för att förnya sina visum. 
Till slut blev hon kallad till intervju i 
Jordanien och fick berätta om sitt liv, 
svara på alla möjliga frågor och lägga 
fram bevis för att hon var Yusefs fru 
och att barnen var deras gemensam-
ma barn.

Mitt i mars 2002, efter en sexton må-
naders lång process, återförenades 
familjen på en kylslagen Landvetter 
flygplats.  Barnen, då sex och åtta år 
gamla, fick åter igen lyftas upp i pap-
pas trygga famn. 

Nada stod i köket och lagade mat till familjen. Plötsligt hörde hon 
hur stridsflygplanen var mycket närmare än de brukade. Rädslan 
kom krypande och hon sprang ut för att hämta in sina två små barn 
som lekte utanför. De sökte skydd i den säkraste delen av huset och 
några minuter senare hade alla fönster ramlat in och glaskross låg 
spritt över hela måltiden och täckte alla golv i huset. Detta var tredje 
gången på kort tid som bomberna föll så nära och Nada som levt i 
krig sedan nio års ålder förstod att det var dags att ge upp. De hade 
förgäves hoppats så länge på att det skulle lugna ner sig, men den 
här dagen sa Nada till sin man att det var nog och de bestämde sig 
för att fly. Det fanns inte längre något annat alternativ.

Nada minns att hon tyckte det var 
kallt i Sverige och i Halmstad, där 
Yusef hade ordnat deras bostad. Men 
kylan var hon förberedd på. Det hon 
hade hört om Sverige innan var att det 
var väldigt kallt, att vi har ett språk 
som inte är engelska och att årsti-
derna påverkar hur långa eller korta 
dagarna är. 

Familjen lärde sig snabbt svenska och 
kämpade på för att anpassa sig till sitt 
nya land. De valde att se fram emot 
det som väntade dem här istället för 
att sakna det de haft förut. ”Go all 
in!” Valet var gjort och i Irak fanns det 
ingen framtid. Barnen började i skola 
och Nada studerade hårt och fick så 
småningom arbete. De fick ett tredje 
barn som precis fyllt nio år. De större 
barnen studerar nu båda på universi-
tetet i Lund. Utbildning är väldigt vik-
tig i Nadas familj. Hon har själv fyra 
år på universitet i Irak med i bagaget. 

Nada besökte en gång huset i Mosul, 
som även varit hennes föräldrahem, i 
december 2008 och då var det restau-
rerat och fint. Men i skrivande stund 
råder det kraftiga strider mot IS som 
tagit staden i besittning och efter att  
ha sett tv-bilderna befarar hon att allt 
är utplånat och fördärvat. Den senas-
te kontakten med en bekant i Mosul 
var för flera månader sedan. Alla för-
bindelser med omvärlden är begrän-

På flykt
Den enda utvägen du ser är att lämna hus och hem, vänner och bekanta. 
Ofrivilligt lägga din stad och ditt land bakom dig. Att starta om ...

sade. Nadas närmsta anhöriga finns 
i Sverige och Danmark och är trygga.

Nada är säkert känd för många av er 
läsare som församlingsvärdinna, men 
sedan en tid tillbaka arbetar hon på 
två olika skolor i Båstad och hjälper 
nyanlända barn. På den ena skolan 
går barn åk 7-9 och där arbetar hon 
som studiehandledare och på den 
andra skolan är hon vikarie i matte 
och NO-ämnen. Hon trivs bra med 
att hjälpa barnen och  tycker att det 
är oerhört viktigt med utbildning och 
integration i samhället. Hon vet hur 
viktigt det är att lära sig språket och 
hur samhället fungerar här. Barnen 
som hon undervisar har varit här mel-
lan tio månader och två år.

Men visst saknar Nada ibland käns-
lan av att gå och handla på de öppna 
marknadsplatserna i Mosul. Dof-
terna av alla exotiska kryddor, de in-
tensiva diskussionerna vid stånden, 
värmen, den uppsluppna stämningen 
och miljön. 

Mosul är staden där hon lekte som 
liten, staden där hon växte upp, stu-
derade och där hon blev kär. Där gifte 
hon sig och där blev hon mamma.  
Ja, Mosul må nu vara i ruiner men i 
Nadas hjärta blomstrar staden stän-
digt av varma minnen.

Text och bild/Anna-Lena Bengtsson
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Tjugosex år ung och som nyutexaminerad bete-
endevetare med en magisterexamen i psykologi 
sökte Erica lite olika jobb på vinst och förlust. 

En dag ringde de från Munka Ljungby församling 
och erbjöd henne en kombinerad tjänst som barnle-
dare och församlingsvärdinna. När hon klev in i kyr-
kans värld kände hon att det var just som en serendi-
pity -det var ju diakon hon ville bli! När hon var liten 
hade hon funderingar på att bli präst eller psykolog. 
Plötsligt förstod hon att det var ju ”prästpsykolog” 
hon skulle bli, som barn kände hon ju inte ens till or-
det diakon. 

Tjänsten i Munka Ljungby utvecklades snabbt till att 
bli en diakoniassistenttjänst. Åren gick. Elva år och 
tre barn senare, och efter blivit antagen och klarat 
diakon-utbildningen och diakonvigd i Lunds stift, så 
är hon nu här i Snöstorps församling. Det var inte så 
stor skillnad att byta stift,  tycker hon. -”Men att få 
ca femtio kollegor i stället för arton, det var stor skill-
nad!”

Erica bor på andra sidan Hallandsåsen. Närmare be-
stämt i Vejbystrand, där hon bor i hus med maken 
och deras tre barn. På fritiden tränar hon styrketrä-
ning några gånger i veckan och är med i en syjunta, 
fast utan sy. ”Vi har bara inte kommit på något bättre 
namn ännu”, skrattar hon. Sina barns namn har hon 
tatuerat på sin underarm. Tillsammans med bl a en 
måne -för att hon älskar dem till månen och tillbaka. 

Erica är en varm och glad person och är lätt att få 
kontakt med. Hon påtalar under intervjun att hon 
känner sig så varmt välkomnad av alla hon har stött 

Erica Svensson
Serendipity- när det goda kommer till oss utan att vi 
ens letar efter det. Ja, lite så var det när Erica  
Svensson bestämde sig för att bli diakon. 

på. Till och med 
innan hon börja-
de den 15 augus-
ti, besökte hon 
en gudstjänst i 
Vallåskyrkan och 
blev överväldigad 
av värmen hos 
alla hon träffade. ” Här finns en sådan varm känsla och 
så stor omsorg”. 

Hon försöker alltid se olika människors utsatthet. När 
man talar om utsatthet behöver det inte vara att man rå-
kat ut för något traumatiskt eller att man inte har mat på 
bordet. En människa är utsatt om hon känner sig utsatt, 
punkt. Då ska man ha rätt att få ventilera sina tankar 
med någon. 

Erica kan vara ditt samtalsstöd om du behöver prata, oav-
sett kyrkotillhörighet, ålder eller tro. Förutom enskilda 
samtal kommer hon att ha hand om olika grupper som 
träffas regelbundet i Breared och i Vallås. Hon slår ett ext-
ra slag för Morgonstund i Vallåskyrkan som är varje tors-
dag kl 8.30. Då äter man frukost tillsammans och Erica 
eller församlingsvärdinnan Mona läser en tänkvärd text. 
En bra start på dagen!

Vill man ha kontakt med Erica så mejla eller ring och var 
inte rädd för att prata in på telefonsvararen, uppmanar 
hon. Eller kom fram i samband med till exempel sopp-
lunch eller vid ungdomscaféet i Vallåskyrkan. Erica besö-
ker även ibland ungdomssamlingarna i Snöstorps präst-
gård.  

Text och bild: Anna-Lena Bengtsson
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Jag träffar arbetskretsen en regnig 
och blåsig torsdagskväll. Men i för-
samlingshemmet är det varmt och 

mysigt! De har just ätit lite tillsammans 
och sitter och samtalar medan de hand-
arbetar.

För tillfället är de åtta stycken som träf-
fas varannan torsdag mellan 17.00 och 
19.30. Men de hoppas att fler ska vara intresserade av deras verksamhet och är beredda att senarelägga träf-
fen om det passar bättre.

Föreningen har funnits under många år och de har tidigare varit många fler. Då var julauktionen en återkom-
mande händelse. Där såldes bröd från Stenlia, handarbeten, vävda trasmattor och mycket mer. De senaste 
åren har det i stället blivit en julmarknad i församlingshemmet. Men fortfarande säljs bröd från Stenlia!

De har även sysslat med annat. Vid Bengt-Göte Bengtssons uppskattade arrangemang, hjälpte de till och 
ordnade, samt serverade fika. Ofta var det fullsatt med 150 gäster.

Modevisning är också något de anordnar. Vid den senaste var överskottet ca 7000 kronor. Behållningen 
skänker de till Nattcaféet, Kvinnojouren, Svenska kyrkans internationella arbete m fl. Se bilder här nedanför.

Det senaste de satsar på är vävning av plädar och det står några vävstolar i källaren i församlingshemmet 
och väntar på nya intresserade medlemmar. Så nu hoppas de att flera ska känna sig välkomna till deras  
gemenskap och olika aktiviteter.

 Text och bild: Ann Möllerström

Ideella krafter gör skillnad Nu har turen kommit till Arbetskretsen i Breared i  
presentationen om ideella krafter. 

Kyrkliga arbetskretsen i 
Breared

Bilderna nedan är tagna vid modevisningen i Breareds församlingshem av Thomas Johansson, Vinnalt Foto Halmstad
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Konfirmander  
2016

Fyllinges konfirmander
Präst Allan Svensson
Pedagog Jan Grundström
Foto: Dahlqvist Foto, Laholm

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

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

Vallås konfirmander
Präst Stellan Bengtsson
Pedagog Lena Andersson
Foto: Jenny Rosenbring

Snöstorps  
vinterkonfirmander
Präst Jonas Kennerö
Pedagog Ola Marmvik
Foto: Sportfoto i väst



10

En retreatdag och konserten Fred-Peace-Pace, inledde 
MåBra-dagarna den 8 oktober. 

Årets föreläsare var Cissi Glittvik och Elise Lindqvist. Cissi är 
inspiratör och författare och på sin klingande göteborgska lät 
hon oss följa med på sin resa i med- och motgång. 

Elise Lindqvist berörde ca 100 åhörare starkt då hon berättade 
om hur hon blivit sexuellt utnyttjad redan som femåring och 
vidare upp i åren och hur tilliten till medmänniskan försvann. 
Vidare om hur hon nu vigt sina fredagskvällar och nätter åt att 
bjuda på fika och prata med prostituerade på Malmskillnads-
gatan. 

MåBra-dagarna 2016
Ulla Jönsson visade hur man skapar i trolldeg. Det blev änglar, 
fiskar, svampar och ja, alla möjliga figurer! 

Musik och sånggruppen Karusell bjöd på schlagers från 60- 
talet till varmt te och ljumna scones på afternoon tea.

Naturfotograf Ingmar Skogar visade bildspelet Höstglöd. En  
timme fullkomligt flög förbi under hans intressanta presentation. 

Den sprakande finalen på årets MåBra blev Feelgood-konserten 
i Snöstorps kyrka då barn- och ungdomskörerna med Jessica 
Nylander som körledare, klämde i från tårna. 

Under dagarna ställde Marielle Pierre ut sina fina fotografier av 
djur och natur. 

Gravstenssäkring
Nu pågår arbetet med att säkerställa att alla gravvårdar 
klarar de krav på säkerhet som är föreskrivet av Centrala 
gravvårdskommittén. 

Församlingen har påbörjat ett större arbete med gravstenssäkring. Det 
innebär att samtliga gravvårdar kommer att bedömas enligt de krav på 
säkerhet som finns. Vi kommer att kontakta respektive gravrättsinnehavare 

för de gravplatser som behöver åtgärdas. Arbetet inleddes på Tönnersjö kyrko-
gård och när detta blad kommer ut har Breareds kyrkogård påbörjats. 

Gravstenen provtrycks och den ska klara 35 kg tryck från två håll. 
Man kontrollerar att stenens sockel är säker, ligger tilläckligt djupt och att stif-
ten mellan sockel och sten har rätt längd. 

Om den inte klarar kriterierna så säkras gravstenen tillfälligt, med en stötta som 
ska säkerställa att stenen inte kan välta.

Därefter kontaktas gravrättsinnehavaren med vilka åtgärder som behöver vidtas.
Mer info på hemsidan. 

På de gravar vi saknar noteringar om gravrättsinnehavare 
kommer vi att sätta upp en skylt där berörda ombeds  
kontakta församlingsexpeditionen på  telefon 035-17 97 81

Bild: A-L Bengtsson
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Hänt i församlingen Kyrkoherden informerar

Han kom då närmast från en diakontjänst i Klip-
pan. Då liksom nu är han bosatt i Skummeslöv. 
Jan blev tidigt engagerad som ledare i försam-

lingens internationella grupp. Gruppen har särskilt 
uppmärksammat de stora insamlingarna till kyrkans 
internationella arbete som är återkommande vid jul 
och under fastetiden. För att nå ut till en större krets 
har gruppen engagerat sig med återkommande akti-
viteter på Eurostop. Jan har också varit kontrakts-
samordnare i kyrkans internationella arbete. 

Jan har under åren i församlingen tagit över ansvaret 
för den kyrkliga verksamhet som är särskilt riktad 
mot människor med missbruksproblem. Där har han 
tillsammans med präster och musiker utformat ett 
gudstjänstfirande där delande av erfarenheter, ljus-
tändning och sinnesrobön alltid varit centrala inslag. 

Gudstjänstutvecklingen i Mariakyrkan har hela ti-
den legat Jan varmt om hjärtat. I olika vardagsguds-
tjänster men också i söndagens mässa har arbetslaget 
strävat att hela tiden nå ut med budskapet till nya 

grupper. Jan trakterar både dragspel och basgitarr 
och deltar gärna till mångas glädje även musikaliskt i 
samband med gudstjänster och andra samlingar.  

Som diakon i församlingen har Jan haft ett brett 
spektrum av verksamheter. Hembesök, andakter på 
äldreboende, uppvaktningar på födelsedagar, sorge-
grupper, trivselträffar och utflykter är bara några 
exempel från församlingens breda utbud. Jan säger 
själv att som diakon är man något av en diversear-
betare. Diakonen får ofta fungera lite som spindeln i 
nätet och vara en motor för att utveckla församlings-
livet. Jan har med hela sin personlighet, sin entusiasm 
och positiva människosyn, fått betyda mycket för att 
sprida glädje och hopp hos människor som befunnit 
sig i både sorg och glädje. Nu när Jan efter ett långt 
yrkesliv går i pension får vi önska honom och hans 
familj all Guds rika välsignelse för kommande dagar!

Jan Svedenfors kommer att avtackas i samband med 
högmässan och Mariakyrkans 30-årsjubileum den  
27 november.

/Lars Arvidsson

Diakon Jan Svedenfors går i pension och slutar hos oss i Snöstorps 
församling vid årsskiftet. Han kom till församlingen 2010 och har nu 
varit här i sex och ett halvt år.

Pilgrimsvandringar 
Jan Svedenfors har haft huvudansvaret för 
församlingens pilgrimsvandringar. Det har 
varit allt från några timmar till några dagars 
vandringar med övernattning. 

De första kristna kallades för Vägen. De 
gick livets väg! Enkelhet, tystnad och bön 
är återkommande inslag i dagens pilgrims-
vandringar. 

Pilgrimens sju nyckelord är Friheten, Enkel-
heten, Långsamheten, Tystnaden, Bekym-
merslösheten, Delandet och Andligheten. 

Kvällsvandringarna fortsätter till våren.  
Se hemsidan för dag och plats.
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Mötesplatser/konserter m m 
November 
Ti 22 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  I juletid. Claes Vetterlein och Anki Tenggren. 
Ti 22 17.00 Konsert  Snöstorps kyrka 
  Konsert med barnkören Watoto från Uganda.  
On 23 13.00 Mariaträffen  Mariakyrkan 
  Doktor Barnabas i Tualamaenga, Tanzania.
On 23 18.00 Bibelstudiegrupp Eldsberga förs. hem 
  Tema: Gudsbilder-en teologisk vandring genom livet. 
To 24  16.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programpunkt. Adventsmys   
  med underhållning.
Må 28 14.00  Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Sång och musik i adventstid. Ann Möllerström.  
  Kaffeservering.
On 30 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Lasse Johansson från Tönnersjö handelsträdgård,   
  bjuder på musik, blommor och lotteri.
On 30 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 30 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45 
  
December 
To 1  8.30 Morgonstund Vallåskyrkan 
  Frukost och bibelord.
Lö 3 14:00 Julförsäljning Snöstorps förs.gård. 
  Arr: Snöstorps kyrkliga missionskrets.  
  Kaffeservering, försäljning, lotterier och underhållning.
Lö 3 10-15 Möt oss på Eurostop! 
  Information och insamling till Svenska kyrkans  
  internationella arbete och julkampanjen ”Låt fler få   
  fylla fem”. Annons sista sidan.
Ti 6  18.00 Lucia Eldsberga kyrka 
  Efter gruppernas luciatåg i kyrkan väntar gemenskap i  
  församlingshemmet. 
On 7 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Jultraditioner
On 7 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 7  18.00 Bibelstudiegrupp Trönninge förs. hem 
  Tema: Gudsbilder-en teologisk vandring genom livet. 
To 8 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
To 8 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Julunderhållning och julfika.
To 8 12.30 Brearedsträffen  Breareds församlingshem 
  Direkt efter jullunchen. Ann Möllerström och Erica   
  Svensson sjunger in julen. 
To 8 17.15 Julspel med barngrupperna Snöstorps kyrka 
  Barngrupperna avslutar terminen med ett julspel för  
  alla. Glögg och pepparkaka.
Fr 9  18.00 Lucia Trönninge kyrka 
  Körerna Sångfåglarna, LOGOS och Viva Voce.  
  Jenny Johansson, flöjt. Körledare Minu Bergman och  
  Anna Marmvik. 
Lö 10 16.00  Konsert med andakt.  Vallåskyrkan 
  Viva Voce. Körledare Anna Marmvik.
Sö 11 17.00 Lucia Mariakyrkan 
  Corallerna, Blessing och klubbarna.  
  Körledare Jessica Nylander.  
Ti 13 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem

Ti 13 18, 19.30 Lucia Snöstorps kyrka 
  VIVA och Cappella Snöstorp. Jenny Johansson, flöjt.   
  Per Jarring, orgel. Göran Persson, dirigent. Entré.

On 14 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Scrapbook. Linda Svensson lär dig göra egna julkort.

On 14 14.00 Café Maria Mariakyrkan
On 14 14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Stefan Westerberg sjunger in julen. 
On 14 18.00 Lucia barn och ungdomskörerna Snöstorps kyrka 
  DoReMi-kören, Delight och Confetti.  
  Körledare Jessica Nylander. 
To 15 8.30  Morgonstund Vallåskyrkan
Lö 17 17.00 Sjung in julen ... Mariakyrkan 
  ... med Mariakyrkans körer. Körledare Jessica Nylander. 
Ti 20 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Sång och musik med Ulf Blennerud, Åke Gustafsson   
  och Lars Bagler. 
Ti 20  19.00 Andrum  Breareds kyrka
Må 26 18.00 Carols  Snöstorps kyrka 
  Cappella Snöstorp, Stefan Wikrén, orgel.  
  Körledare Göran Persson. 

Januari
To 5  9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och frågesport om Halmstad. 
On 11 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Terminsstart. Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
To 12 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
Ti 17 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 19 08.30 Morgonstund Vallåskyrkan
To 19 09.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och programpunkt med temat   
  Frank Sinatra. 
Ti 24  14.00 BaraVara-café  Eldsberga förs. hem
Ti 24 19.00 Andrum Breareds kyrka
On 25 14.00 Vallåsträffen  Vallåskyrkan 
  Nattcaféet i Halmstad informerar om sin  
  verksamhet. Annons sista sidan.
On 25 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
To 26 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
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Snöstorp kl 11.30 
Inledande lunchmusik i kyrkan.   
Därefter lunchbuffé i församlingsgården: 24 nov 
och jullunch 8 dec Denna gång anmälan senast  
5 dec till värdinna, tel 035-179729. 
26 jan, 9 feb, 23 feb.

Vallåskyrkan kl 11.45 
Varje helgfri måndag. Jullunch 14 dec 
Denna gång anmälan senast 9 dec till värdinna, 
tel 035-179735. Startar 9 jan igen efter 
juluppehållet.

Breareds församlingshem kl 11.45 
1 dec, Jullunch 8 dec. Denna gång anmälan 
senast 6 dec till värdinna, tel 035-179754. Startar  
den 19 jan igen efter juluppehållet och 
fortsätter sen varje vecka.

Mariakyrkan kl 11.45 
23 nov, 30 nov, 7 dec jullunch, denna gång 
anmälan senast 5 dec till värdinna, tel 035-179746.  
18 jan, 1 feb, 15 feb. 

Eldsberga församlingshem kl 11.45 
1 dec, 12 jan, 9 feb.

Trönninge församlingshem kl 11.45 Jullunch 
15 dec Denna gång anmälan senast den 12 dec till 
värdinna, tel 035-179765. 26 jan, 23 feb.

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

Luncher i gemenskap

Uruppförande i Snöstorps kyrka på 1:a advent 27 nov kl 11.00
 
I gudstjänsten i Snöstorps kyrka den första advent uppförs  
Fröjda dig, du dotter Sion för kör, brassensemble och orgel av 
kyrkans organist Göran Persson. 

Göran komponerade stycket redan 1979, då enbart för kör,  
men det blev aldrig  uppfört. Nu har han lagt till brassensemble 
och orgel och fått till ett festligt klingande stycke som avslutas 
med en kanon för åtta stämmor. 

Cappella Snöstorp sjunger, Per Jarring spelar orgel och brassensembeln består av 
Jan Mogren och Fredrik Davidsson på trumpet, Lars-Göran Dimle och Martin 
Söderlund på trombon. 

Må 30 14.00 Snöstorpsträffen terminstart Snöstorps förs. gård 
  OA & Edward rockar loss med glimten i ögat.  
  Kaffeservering.
Ti 31 14.00  Eldsbergaträffen Eldsberga förs. hem 
  Fika och programpunkt. ”Säkrare seniorer”.  
  Ann Wallnedal, Civilförsvarsförbundet. 

Februari
On 1  14.00 Missionskresten,  Snöstorp Snöstorps förs. hem 
  Terminsstart
To 2 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
To 2  9.30  Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och allmännyttig information   
  från Hemvårdsförvaltningen.
On 8 13.00 Mariaträffen Mariakyrkan 
  Hanö. Bildspel, Karlo Pesjak
On 8 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
To 9 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
Må 13  14.00 Snöstorpsträffen  Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt.
Ti 14 14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
To 16 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
To 16 9.30 Mötesplats Trönninge Trönninge förs. hem 
  Rörelseträning, fika och kortbingo
To 16  12.30 Brearedsträffen  Brearerds förs. hem 
  Benkt Åskar, trubadur 
Ti 21  14.00 BaraVara-café Eldsberga förs. hem
On 22  14.00 Vallåsträffen Vallåskyrkan 
  Kärlekssånger med Ann Möllerström.
On 22 18.00 Meditation/samtalsgrupp Snöstorps prästgård 
  Samtalsgrupp om Frälsarkransen kl 18.45
To 23 8.30 Morgonstund Vallåskyrkan
Må 27  14.00 Snöstorpsträffen Snöstorps förs. gård 
  Kaffeservering och programpunkt.
Ti 28 14.00 Eldsbergaträffen Eldsberga förs. gård 
  Allan Svensson visar bilder och berättar om  
  Jordanien. Sång och fika.  
Ti 28 19.00 Andrum Breareds kyrka
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Tisdag 22 november
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium

Söndag 27 november 1 i advent
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst. Cappella 
Snöstorp och brassensemble. Uruppförande av 
Fröjda dig, du dotter Sion. För kör, brass och 
orgel (se sid 13).
Breareds kyrka 10.00 Festmässa  
Kyrkokören medv. 
Mariakyrkan 9.30 Mariakyrkan 30 år! 
Maria kyrkokör medv. se annonsen på sid 15. 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa  
Eldsberga kyrkokör medv. Anita Söderberg, 
trumpet. 

Måndag 28 november
Mariakyrkan 16.30 Rytmikgudstjänst 
Jessica Nylander. Korv och bröd.  

Tisdag 29 november
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 30 november
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 4 december 2 i advent
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst 
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Taizémässa

Tisdag 6 december
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa,  
bibelstudium
Eldsberga kyrka 18.00 Luciagudstjänst

Fredag 9 december
Trönninge kyrka 18.00 Luciagudstjänst

Söndag 11 december 3 i advent
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 17.00 Familjegudstjänst 
Breareds kyrka 14.00 Familjegudstjänst 
Barnkörernas luciatåg
Mariakyrkan 17.00 Luciagudstjänst 
Corallerna, Blessing och klubbarna. Körledare 
Jessica Nylander.  
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 13 december
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 14 december 
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 18 december 4 i advent
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 16.00 Musikgudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 16.00 Musikgudstjänst 
Laholms manskör 

Tisdag 20 december 
Mariakyrkan 19.00 Sinnesrogudstjänst

Lördag 24 december Julafton
Snöstorps kyrka 17.00 Julbön  
Julaftonskören med solister.
Vallåskyrkan 13.30 Julbön 
Daniel Lantz och Charlotte Polson
Esmareds kapell 16.30 Julbön.  
Lina Håkansson och Johan Karlsson,  
solosång.
Mariakyrkan 10.00 Samling vid krubban 
Julia, Clara och Jessica Nylander, sång. 
Eldsberga kyrka 11.00 Julbön
Trönninge kyrka 23.00 Julnattsmässa.  
Christina Lindsmyr, sång. 

Söndag 25 december Juldagen 
Snöstorps kyrka 7.00 Julotta 
Julottesångarna Lena Palm, Renate Olsson, 
Håkan Björklund och Göran Persson.  
Organist Göran Persson. 
Breareds kyrka 7.00 Julotta. Kyrkokören. 
Mariakyrkan 17.00 Juldagsmässa.  
Maria kyrkokör.
Tönnersjö kyrka 7.00 Julotta.  
Eldsberga kyrkokör. 

Måndag 26 december Annandag jul
Snöstorps kyrka 18.00 Carols. 
Cappella Snöstorp, Stefan Wikrén, orgel.  
Körledare Göran Persson. 
Breareds kyrka 18.00 Musikgudstjänst, 
kyrkans körer. Gunilla Andersson, flöjt.

Lördag 31 december Nyårsafton
Snöstorps kyrka 16.00 Nyårsbön
Breareds kyrka 16.00 Nyårsbön.  
Anna Abrahamsson, solosång.
Eldsberga kyrka 16.00 Nyårsbön.  
Anna Falkström, sång. 

Måndag 1 januari Nyårsdagen 
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 11.00 Högmässa
Trönninge kyrka 16.00 Söndagsmässa

Fredag 6 januari Trettonde dag jul
Snöstorps kyrka 16.00 Ljusgudstjänst  
Julsånger med 4 x Persson. 
Breareds kyrka 16.00 Gudstj. Kyrkokören
Trönninge kyrka 16.00 Musikgudstjänst 
Eldsberga kyrkokör, Ulrika Ekengren, piano. 
Anna-Karin Emanuelsson Rosén, flöjt. 

Söndag 8 januari 1 efter Trett. d
Vallåskyrkan 11.00 Julens psalmer  
Nina Widegren
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Tönnersjö kyrka 14.00 Gudstjänst

Tisdag 10 januari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Onsdag 11 januari
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 15 januari 2 efter Trett. d
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Breareds kyrka 16.00 Gudstjänst 
Mariakyrkan 17.00 Högmässa 
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 17 januari 
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa
Mariakyrkan 18.30 Taizémässa

Söndag 22 januari 3 efter Trett. d
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 24 januari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 25 januari
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 29 januari 4 efter Trett. d
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstjänst
Vallåskyrkan 9.30 Högmässa 
Breareds kyrka 16.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Taizégudstjänst

Måndag 30 januari
Mariakyrkan 16.30 Rytmikgudstjänst 
Jessica Nylander. Korv och bröd.  

Tisdag 31 januari
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 5 februari Kyndelsmässod.
Snöstorps kyrka 17.00 Familjegudstj. 
DoReMi-kören och Delight medv. 
Vallåskyrkan 16.00 Familjegudstjänst
Breareds kyrka 18.00 Ljusgudstjänst 
Kyrkokören
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Gudstjänster i kyrkorna 

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.  

TAXI

För fler musikgudstjänster och konserter i våra kyrkor, se även under rubriken Mötesplatser/konserter på sid 12-13.
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Ljungblomman kl 14.30 följande datum: 29 nov (andakt) 13 dec med 
barnkörernas luciatåg. 25 dec Julotta kl 8.30. Kyrkokören medverkar.  
17 jan, 31 jan, 14 febr, 28 febr. 

Vallås äldreboende kl 14.30 följande datum:  29 nov, 13 dec, 27 dec,  
3 jan, 10 jan, 24 jan, 7 febr, 21 febr. 

Gudstjänster/andakter på äldreboenden 

Tisdag 7 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 8 februari
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa 
Mariakyrkan 17.30 After Work-gudstj. med 
dopuppföljning. Barnkörer och klubbarna medv. 

Söndag 12 februari Septuagesima
Snöstorps kyrka 11.00 Gudstj. Confetti medv. 
Snöstorps kyrka 18.00 Ungdomsgudstjänst 
Lovsångsteam m m
Breareds kyrka 11.00 Familjegtj. Barnkör
Mariakyrkan 17.00 Musikgudstjänst 
”Med glädje och kärlek!” Maria kyrkokör
Eldsberga kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 14 februari
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Söndag 19 februari Sexagesima
Snöstorps kyrka 11.00 Högmässa 
Vallåskyrkan 9.30 Gudstjänst
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Trönninge kyrka 10.00 Högmässa

Tisdag 21 februari
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa
Eldsberga kyrka 18.30 Veckomässa

Onsdag 22 februari
Breareds kyrka 19.00 Veckomässa

Söndag 26 februari Fastlagssönd.
Vallåskyrkan 16.00 Gudstjänst 
Breared kyrka 11.00 Högmässa 
Mariakyrkan 9.30 Högmässa
Eldsberga kyrka 18.00 Taizégudstjänst
Tönnersjö kyrka 14.00 Högmässa

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

Tisdag 28 februari
Snöstorps kyrka 19.30 Veckomässa 
Mariakyrkan 18.30 Veckomässa

Mariakyrkan - en fridens boning på krigisk mark! 
Med den förhoppningen togs det första spadtaget till Mariakyrkan i Fyllinge våren 1986. Kyrkan är 
nämligen byggd på ett gammalt slagfält. Kyrkan invigdes 1:a advent 1986 av dåvarande biskop Bertil 
Gärtner, och tänk, nu har det gått 30 år sedan dess!

Detta vill vi fira med ett 30-års jubileum som börjar med högmässa den 27 november kl 9.30, 
där Maria Kyrkokör med Jessica Nylander, kh Lars Arvidsson, Jan Lindmark, Allan Svensson,  
Jan Svedenfors m fl medverkar. 

Efter högmässan serveras en buffé. Anmälan senast 24 nov till vår värdinna Ban Shamun  
035-179746 eller till församlingsexpeditionen 035-179701. Välkommen!



Låt fler få fylLa fem!
Swisha din gåva till 9001223  
eller SMS:a FEM till 72905  
och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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Stellan! Vad är på gång?

”

Man måste inte vara sjöman ... 
... för att komma till Sjömanskyrkan!  
Lördag 3 dec kl 14.30 ”Sång och musik i Advent och juletid”. 
Tommy, Eva-Lena och Sara Kjellman, Ulf Blennerud och Lars 
Bagler. Kaffe, hembakat och lotterier. 

Korsordet i sommarnumret 2016
Grattis till vinnarna i korsordstävlingen!  
Rätt lösning: ”Se på ängens liljor hur de växer”.
Monica Wetter, Eldsberga 
Ulla Johansson, Eldsberga 
Ann-Marie Ahlström, Vallås
Vinnarna har kontaktats via post. Tack för alla svar vi fått!

Julklappstips! Besök gärna våra bok-
bord. Du hittar böcker, vykort, änglar, 
nyckelringar m m. Störst utbud finns i 
Snöstorps församlingsgård. Välkommen 
vardagar mellan kl 9.00-15.00.

Möt oss på Eurostop 3 december! 
Hjälp oss att hjälpa!
Vi är på plats mellan kl 10.00 – 15.00 för att informera om 
Svenska kyrkans internationella arbete. 
Vi har även ett bord med scrapbooking för de som vill göra 
egna julkort och vi bjuder på kyrkkaffe. 
Körer framträder: kl 10.30 fyra barnkörer; DoReMi kören, 
Delight, Corallerna och Blessing.
Kl 11.30 Ungdomskören Confetti. 13.00 Maria kyrkokör.

Snöstorps prästgård  
kl 12.00-14.00

Pris 50 kr. Anmälan mellan den  
28 nov-16 dec till exp 035-17 97 00. 

Välkommen!

 Julafton i gemenskap! Vallåsträffen 25 januari kl 14.00 i 
Vallåskyrkan.

Ca 300 personer i Halmstad är utan bostad. 
Nattcaféet hjälper till och stöttar med skänkta 
kläder, handdukar sängkläder, kaffe m m.

Vid denna träff informerar Nattcaféet om sin 
verksamhet. Det går bra att ta med saker som 
du tror kan vara till glädje för andra. Dagens 
intäkter från kaffeserveringen går oavkortat 
till Nattcaféets verksamhet. 

Begravningsavgiften  
Från 2017 har vi en gemensam begravningsavgift över hela 
landet om ca 24 öre*.  Detta är inte något som kan påverkas 
av enskilda församlingar utan sätts på nationell nivå. Vissa 
kommer alltså att få sänkt avgift med några öre och andra 
kommer att få en höjd. I Snöstorps församling innebär det en 
höjning på ca tre öre*.  
Begravningsavgiften betalas av samtliga skattebetalare  
oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller ej.
*Formellt beslut tas av Kammarkollegiet den 1 december. 

Bilder från kyrkvärdsresan till Helsingör den 3 september

Jag ser framför allt fram emot ju-
lens gudstjänster med sång och 
musik. Att sjunga julens psalmer 
med texter som går rätt in i hjärtat.  
Många av våra gudstjänster inne-
håller mycket av sång och musik, 
med duktiga solister.  

En fin tradition sedan flera år till-
baka är Julbönen på julafton i Vallåskyrkan med solis-
terna Daniel Lantz och Charlotte Polson, mäktig sång 
och saxofon som inleder julfriandet. I Breareds kyrka 
annandag jul har vi en musikgudstjänst med en fin mix 
av vuxen- och barnkörer från Breared, en härlig upp- 
levelse när äldre och unga sjunger ihop.

 Vill man hålla kvar lite av kyrkans julstämning även efter 
själva julhelgen så har man möjlighet att få det i Vallås-
kyrkan den 8 januari. Då sjunger vi kyrkans julpsalmer, 
och Nina Widegren kommer som solist och sjunger flera 
av julens fina sånger. 

/Stellan Bengtsson, präst


