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Snöstorps område

Områdeschef: Lars Arvidsson
Jonas Kennerö, komminister
Ingrid Johansson, diakon
Göran Persson, organist
Rose-Marie Kuchler, församlingspedagog
Ida Landin, fritidsledare
Caroline Bengtsson, förskollärare
Anneli Moberg, församlingsvärdinna
Andreas Johnsson, kyrkvaktmästare

Gudstjänster och kyrkliga handlingar

Söndagens huvudgudstjänst firades i regel varje
söndag kl 11.00 som gudstjänst, högmässa eller familjegudstjänst. De kyrkliga handlingarna
dop, vigsel och begravning utgjorde en stor del
av de gudstjänster som firades i Snöstorps kyrka
och ofta med många besökare. Av de mindre och
kortare formerna av gudstjänster som firas kan
nämnas lovsångsgudstjänsterna på kvällstid och
musikandakterna i samband med församlingsluncherna på torsdagar. Kyrkvärdsgruppen deltog aktivt i planering och genomförande av församlingens gudstjänster.

Undervisning Barn 0-12 år
Barn- och familjearbetet

Ledare i verksamheten: Caroline Bengtsson och
Rose-Marie Kuchler (VT), Caroline Bengtsson
och Linda Svensson (HT), Lina Svensson (VT).
Öppet Kyrkis (0 år-5 år och föräldrar)
Syftet med gruppen var att föräldrar och barn fick
en naturlig mötesplats, för att skapa nya kontakter och lära känna sin församling. Ledarna jobbade mycket med sång och skapande aktiviteter.
Fikat var en viktig del, där man skapade nya kontakter. Under 2015 mötte vi över 40 familjer, en
eller flera gånger.
Kyrkis (3-5 år)
Under vårterminen hade vi en extra resurs i Lina,
för vi hade stora barngrupper med många treåringar.

Cappella Snöstorp har medverkat med gudstjänstsång vissa högtidsdagar:
15/2 Fastlagssöndagen, 5/4 Påskdagen, 10/5
Kyrkans dag, 6/9 Pastoratsdag, 29/11 1:a advent,
24/12 Julbön.

Stjärnklubbarna (6-7 år)
En extra resurs på höstterminen, Martina Heiner. Syftet var att på ett lekfullt sätt fördjupa barnens kunskaper om Jesu liv, jobba aktivt med att
få barnen delaktiga i familjegudstjänsterna och
genom leken fick barnen vara med om dop och
bröllop samt undersöka och upptäcka kyrkbyggnaden.

Kören VIVA medverkade med sång 22/2 1 söndagen i fastan, 22/3 Marie bebådelse, 17/5 Söndagen f pingst, 6/9 14 söndagen e trefaldighet
och den 18/10 som var 20 söndagen efter trefaldighet.
Extra musikalisk medverkan hade vi på särskilda söndagar, helgdagar och gudstjänster: Trettondagen, Långfredagen, Påskdagen, Kr Himmelsf dag, Pingstdagen, 7/6 (Friluftsgudstjänst),
Minnesgudstjänst, 1:a advent, Julafton, Julotta,
Nyårsafton. Vi har också haft särskilda musikgudstjänster och sång och musikmedverkan på
familjegudstjänster. Se mer om detta under rubriken körerna och kyrkomusiken.
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Riddarklubben (8-9 år)
Målet var att på ett lekfullt sätt lära barnen bibelberättelser både från gamla och nya testamentet.
Vi lärde barnen ”Vår Fader” och psalmer som de

känner igen i familjegudstjänsten. Nytt för året
var att vi har dubbningen i kyrkan, vilket gjorde
det till en högtidlig stund både för barnen och
deras föräldrar.

hjälp vid familjegudstjänster och dylikt. En hel
söndag hjälpte denna grupp till att samla in pengar till Barncancerfonden vid Halmstads arena. Vi
har arbetat med frälsarkransen.

P.G (10-11 år)
Målet var att vara en öppen kristen fritidsgård för
barn i åk, 4-5. Vi arbetade mycket med skapande
aktiviteter. Vi avslutade alltid med en andakt.

Dopuppföljning med pannkakstårta i prästgården.
Gudstjänst för stora och små, då vi provade vår
nya familjegudstjänstordning och efteråt bjöd vi
in familjerna på tacobuffe i församlingsgården,
mycket uppskattat. Julavslutningen med tema
Astrid Lindgren.

Fredagskul
Den lilla gruppen (8 barn). Fredagskul med barn
med speciella behov avslutades vårterminen 2015.
Ledare för gruppen var Margareta Rajgård, som
kunde stanna terminen ut, och R-M Kuchler. Vi
träffades 19 ggr under våren. Fasta rutiner och
att barnen fick välja vid mellanmålet vad de skulle göra efter maten var en återkommande pedagogisk metod. På så vis uppstod inga krockar när
man bytte aktivitet eller vid förflyttning.
Projekt Snöstorpsskolan 2015
Med utgångspunkt från läroplanens mål för skolans arbete erbjöds olika program under året för
F-klasserna, åk 1, åk 2 och åk 3. Besök i kyrkan,
Påskens bord, dramatiseringar, julkrubbevisningar, luciafirande m.m. Ett nytt moment under
hösten var ”Kända sånger och psalmer” där vi
förväntade oss att endast f-klasserna och ettorna
skulle dyka upp, men där hela skolan åk F-5 kom
till kyrkan och sjöng julpsalmer!
Skolavslutningen
Rose-Marie och skolledningen talade och eleverna framträdde med sång. Avslutningspsalm var
”Den blomstertid nu kommer.” Under sommarlovet bjöds skolans fritidsverksamhet in till parklek
i Snöstorps prästgårdspark.
Julavslutning för F-åk 5. Hela skolan kom. Stellan Bengtsson höll i avslutningen.
”Det är givande att arbeta i nära kontakt med
skolan och lärare och pedagoger. Jag känner att
jag har deras förtroende, och hoppas att arbetet
så småningom kan fortsätta i någon form, då
gärna med flera involverade, eftersom det är
svårt att driva ett projekt helt på egen hand.”
/R-M Kuchler.

Vi har gjort en barnkonsekvensanalys av familjegudstjänsten och arbetat fram en ny ordning,
Gudstjänst för stora och små, som gör att barnen kan vara delaktiga i alla moment. Vi har fått
mycket positiv feedback från barn och föräldrar.
Snöstorps ungdomsgrupp
Samlades en gång i veckan. Totalt antal besökare
under hösten var 46 personer (ungefär lika många
tjejer som killar). Dessa besökare är KU:are som
har konfirmerats i vår församling, samt konfirmander från tisdagsgruppen. I genomsnitt har det
kommit ca 14 ungdomar varje vecka under en 16
veckors period. De yngsta går i åk 8 och är konfirmander, enstaka går åk 9 och övervägande del
är ungdomar från gymnasiet, och en som redan
tagit studenten.
Att ungdomsgruppen håller i sig tycker vi är kul,
och om man jämför med vårens deltagare så har
de ökat med 2-4 personer i genomsnitt. Åldersspridning var mellan 14 – 19 år. Visst kan det
medföra lite problem då de äldre vill ha lite mer
bibelundervisning och de yngre lite mer lek och
aktivitet, men oftast har det funkat bra. De äldre
KU-arna är ju med som faddrar, och de gör ett
stort arbete med att rekrytera underifrån.
Under hösten 2015 hade vi volleyboll, grillning,
pysselkvällar och bowling. Under hösten bjöd
KU-arna in årets konfirmander till en gemensam

Undervisning: verksamhet 12 år och uppåt
Teens (12- 13 år)
Ledare: Caroline Bengtsson och Ida Landin
VT 2015 12 barn HT 2015 14 barn.
En grupp som var otroligt engagerade. Caroline
och Ida har många gånger tagit denna grupp till
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lekkväll. Sammanlagt blev det 46 personer denna
kväll och många av konfirmanderna fortsatte sedan
att komma på tisdagskvällarna.
Läger
Har genomförts med de äldre (gymnasie-) ungdomarna. 35 personer åkte till London en weekend
den 4:e advent. Under detta läger besöktes St Pauls
katedral, IPC-internationell praise communitet,
Hillsong carols på SSE arena, internationell gospelkonserter utomhus. Halva gruppen åkte på gudstjänst i Woodford och den andra halvan åkte till
Barkingside. Detta har varit väldigt uppskattat av
ungdomarna från Snöstorps- och Brearedsdistrikten. De rekommenderar att de nya ungdomarna får
vara med om samma sak. Lägren var ett lyft i deras
tro.

mycket enkel då ungdomarna sover på luftmadrasser. Storsatsningen på många lägerdygn hjälper
konfirmanden att finna sin identitet och det blir en
plats där man både kan trivas och vara en växtplats
med Jesus i centrum, som på sikt leder in i kyrkans
gudstjänstliv. Konfirmandtiden ska vara inbjudande
och skapa förutsättningar för såväl gemenskap som
fördjupning. Konfirmationen var i mitten av augusti. En mycket lyckad satsning!!
Ansvariga ledare: Nisse Juelsson och Ola Marmvik

Körerna och kyrkomusiken i Snöstorp

En resa till Hillsong i Köpenhamn genomfördes
och det var en så gott som fullastad buss som åkte.
De som åkte på denna resa var konfirmander från
Snöstorps tisdagsgrupp, sommargruppen samt från
Breared och ungdomar från både Snöstorps och
Breareds Kyrkans ungdom.
Ledare för Ungdomsgruppen har varit Ola Marmvik och Matilda Sandberg.

Konfirmandverksamheten
Lördagsgruppen, Snöstorp:
Årets konfirmandgrupp bestod av 18 personer
som konfirmerades i Snöstorps kyrka. De har träffats varannan lördag med Nisse Juelsson och Ola
Marmvik som konfirmandledare. Faddrar medverkade vid konfirmandpassen och på lägren. Samtliga
läger var mycket uppskattade och givande. Konfirmanderna åkte på höstlovsläger och på Elida.
Sommarkonfirmanderna Snöstorp:
Det var 23 sommarkonfirmander samt många
faddrar. Ett nytt koncept som visat sig vara mycket
lyckosamt, när vi hade anmälningar till den nya
gruppen tog platserna slut inom en vecka. 21 konfirmander har börjat under hösten!
Sommarkonfirmanderna träffades en handfull
gånger innan sommaren, därefter rådde intensivläsning i Snöstorps prästgård, dagtid, veckan före
och veckan efter midsommar. Intensivläsningen avslutades med en weekend i London, som tidigare
beskrivits.
Första veckan i augusti var det sju dygns läger på
Rörö. Inkvarteringen i London och på Rörö är
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Cappella Snöstorp
Förutom gudstjänstsång har kören deltagit i konserter och musikgudstjänster:
19/4
30/8
18/10
6/12
13/12

Te Deum av Karl Jenkins m.m.
Musikgudstjänst: Tillsammans i världen
Fountain of Life
Julkonsert: Du ljus du stjärna
Dubblerad Luciakonsert tillsammans med
VIVA
26/12 Carols vid Betlehem
30/4 Vårsånger på Heagård
1/5
Vårsånger vid Hembygdsgården
28/5 Musikcafé i Församlingsgården tillsammans
med VIVA
VIVA: Konserter/Musikgudstjänster
31/10 Musikgudstjänst på Alla helgons dag
13/12 Dubblerad Luciakonsert tillsammans med
Cappella Snöstorp
2/5
Konsert i Immanuelskyrkan
28/5 Musikcafé i Församlingsgården tillsammans
med Cappella
28/11 Konsert i Immanuelskyrkan
Nyckeltal / verksamhetsmått:
Cappella Snöstorp : 35 medlemmar, 36 övningar, 17 uppsjungningar, 1 kördag
VIVA : 17 medlemmar, 35 övningar, 13 uppsjungningar, 1
weekend-tur.

Barnkören Doremi, Delight och Confetti
Barnkörerna DoReMi-kören och Delight har
medverkat vid åtta familjegudstjänster samt en
musikgudstjänst under året. Körerna består idag
av 18 respektive 25 körbarn. Tidigare har det
funnits en problematik att få barnen att komma
och medverka på söndagarna, men det har vänt
och vi upplever att vi haft stort deltagande sista
åren. Detta gläder oss mycket, då familjegudstjänsterna också innebär att många människor
som annars inte skulle besökt vår kyrka kommer
i kontakt med församlingen.
Vi minns speciellt Feel-Good konserten och Luciagudstjänsten med 55 tärnor!
Utöver gudstjänsterna har Delight deltagit i konserten vid Hallands kyrkosångsförbunds körläger
tillsammans med 120 barn.
Även DoReMi har åkt på körläger till Gullbrannagården.
Barnkörerna har också deltagit med sång på Eurostop vid Internationella gruppens julinsamling.

Lunchmusik i Snöstorps kyrka
Varannan vecka under terminerna i samband med
lunchbuffé.
Konsertverksamhet:
8/3
Amazing Songs med Halmstads Vokalensemble, klarinettisten Bo Ingemarsson och
organisten Per Jarring.
19/4
Great Music! Cappella Snöstorp och orkester.
Bl a Te deum av Karl Jenkins.
18/10
Fountain of Life. Cappella Snöstorp med
instrumentalister. Kyrkan ljussatt!
6/12
Julkonsert. ”Du ljus du stjärna” av Alf
Hambe och Hans Kennemark. Cappella
Snöstorp, solister och musiker.
13/12
Luciakonsert, dubblerad, med Cappella
Snöstorp och VIVA och orgel och flöjt.

Sommarmusiken
Åtta välbesökta tisdagskvällar med ett varierat
och kvalitativt utbud.

Utvecklingstendenser och framtiden
Ungdomskören Confetti har medverkat vid fyra ”Cappella Snöstorp är livskraftig med 30 sångare. VIVA har utvecklats mycket och består av 15
gudstjänster samt två musikgudstjänster. Utöver
duktiga
”ladies” i åldern 20-28 år. Musikgudsdetta har de sjungit på Eurostop vid Internationella gruppens insamling både vid påsk och jul. tjänster och konserter kommer att locka folk
även i framtiden. Under terminerna försöker jag
De deltog även med sång vid Fyllingedagen och
ha kör eller annan musikalisk medverkan i gudsordnade ansiktsmålning m m.
tjänsten varje gång jag tjänstgör.” /G. Persson

Diakoni

”Under året har vi haft två kördagar samt åkt till
Köpenhamn på körresa. Där sjöng vi bla. vid en
ekumenisk gudstjänst i Nord Vestra Kirken.
Kören består av 25 sångare, flera av dem har
sjungit i församlingens körer sedan 7 års ålder.
Jag är väldigt glad över att få arbeta med dessa
ungdomar, vi sjunger två / trestämmigt och det
är så givande att få följa deras utveckling sedan barnkörtiden. Året avslutades med ett extra
luciatåg på flyktingförläggningen, väldigt annorlunda och minnesvärt.”/ J. Nylander

Församlingens diakoni har bedrivits med traditionell besöksverksamhet. Det har funnits en fast
grupp som kallas besöksgruppen. Varje medlem
i besöksgruppen har i regel haft två personer var
att besöka och vara behjälplig i olika situationer.
Gruppen samlades en gång i månaden. Diakon
under vårterminen och sedan diakoniassistent
under höstterminen gjorde hembesök till församlingsbor med viss regelbundenhet.
Församlingen ger i vissa fall socialt och ekonomiskt bistånd i form av bl a gåvor vid jul. Matkassar delades ut till två unga familjer i Snöstorp
som haft det svårt med ekonomin. Diakonal personal följde med till olika institutioner såsom socialkontoret, tingsrätten eller skuldrådgivningen.
Diakon eller diakonassistent genomförde regelbundna samtal i kyrkans lokaler, vid hembesök
eller per telefon. Samtalen skedde vid besök på
diakoniexpeditionen, mest i församlingsgården
men även i prästgården och under promenader.
Efterfrågan var stor.
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Till den diakonala verksamheten hör också att vi har
genomfört uppvaktningar, träffpunkter i församlingen, 80- 85-årskalas i Snöstorps församlingsgård,
uppvaktningar 90–95-åringar, församlingsluncher
m m. En retreat under Måbra-veckan samlade tio
personer.
Afternoon tea med Nils Börge Gårdh var mycket
välbesökt. Öppen kyrka vid Allhelgonahelgen bjöd
in 72 besökare, adventskaffet på servicehuset med
besöksgruppen hade 22 besökare. Diakon eller diakoniassistent deltog regelbundet i distriktets gudstjänster.

Distriktets präster deltar regelbundet i Missionskretsens sammankomster. Varje år genomförs en
auktion för insamling av medel till bl a kyrkans missionsarbete.
Loppisverksamheten i Vävstugan håller öppet två
gånger i veckan och under året genomfördes en
mycket uppskattad och uppmärksammad mannekänguppvisning.
Öppen verksamhet för unga familjer bedrevs i prästgården två gånger i veckan med pedagogisk personal.

Mission
I prästgårdens andaktsrum genomförs kontinuerligt kristen djupmeditation. Trenden visar på att fler
nya ”mitt i livet-församlingsbor” söker sig hit och
stannar på efterföljande samtal. Gruppens syfte är
en teologisk-pedagogisk resa in i kristen andlighet.

Statistik Snöstorps distrikt
Aktivitet
Högmässa
Gudstjänst
Söndagsgudstjänst
Söndagsmässa
Familjegudstjänst*
Familjemässa
Temamässor/gudstjänster
Musikgudstjänster
Övriga
Musik och andakt
Dopgudstjänster
Konfirmationsgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgudstjänster
Sommarmusik

Antal
12 (13)
28 (35)
- (-)
- (-)
4 (8)
1 (-)
9
2
6
26 (17)
49 (57)
5 (4)
30 (21)
92 (88)
8 (8)

deltagare
523 (1018)
1240 (1835)
- (-)
- (-)
475 (1078)
96 (-)
1401
240
172
501 (509)
3124 (2861)
1423 (1395)
1748 (1267)
4001 (4177)
987 (776)

genomsnitt
44 (78)
44 (52)
- (-)
- (-)
119 (135)
96 (-)
156
120
28
30 (30)
64 (50)
285 (349)
58 (60)
43 (47)
123 (97)

(inom parantes visar siffror från 2014)

* Den 20 september var ett dop i familjegudstjänsten. Den ingår i dopgudstjänsterna. 148 personer deltog.
Den 29 november, samma som ovan. Då deltog 102 personer. Det var då 6 familjegudstjänster med sammanlagt
725 personer (genomsnitt 21 pers).
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Norra området

Norra området består av Breareds gamla församling tillsammans med Esmareds kapell och Vallås
distrikt. Då avståndet mellan de båda distrikten
är stort fungerar det inte som en gemensam enhet, i betydelsen att kyrkfolket tar sig från den
ena kyrkan till den andra, inte heller föräldrar
och barngrupper i Öppet kyrkis. Det är framför allt avståndet som gör att det inte är en naturlig koppling. De som är knutna till Vallås tar
sig hellre till Snöstorp eller någon av kyrkorna
i Halmstad om det inte är något i Vallåskyrkan.
Därför har jag i min ledning låtit det vara två separata distrikt. Däremot sker ett utbyte mellan
distrikten på personalsidan, främst genom undertecknad som försöker vara närvarande också
i Breareds distrikt, både för personal och församlingsbors skull. Kantorerna tjänstgör i båda
distrikten, Ann Möllerström har rytmikstund på
Öppet kyrkis i Vallås. Vid vikariebehov går värdinnorna in för varandra. Inom barn och ungdom
sker också ett gränsöverskridande arbete, genom
att jag ibland skickar personal från Vallås som
vikarie i barngrupper i Breared och tar in vikarie utifrån till Vallås, då det ibland är lättare att
lösa vikariefrågan där. Området fick ny diakon
i augusti, Camilla Nordh, som framför allt engagerade sig i flyktingarbetet på Arena hotell. På
kort tid skapade hon goda kontakter och gjorde
ett gott arbete där.
Flera i personallaget har gått och går utbildningar.
Undertecknad har avslutat stiftets ledarskapsutbildning, Ola Marmvik går en högskoleutbildning
i konfirmandarbete, Lena Nielsen har tagit
sånglektioner och har i större utsträckning själv
agerat som sångsolist på gudstjänster.
Värdinnan i Breared har under hösten fått en
tjänst som enbart är förlagd i Breared. Hon har
fått byta städningen i prästgården i Snöstorp till
barngrupper i Breared. Kantor Ann Möllerström
har fått heltid och fått några timmar av diakonitjänsten för diakonalt arbete. Delvis blev så
också prästtjänsten renodlad. Under hösten fick

Områdeschef: Stellan Bengtsson
Personal: Nils Juelsson, komminister
Anna Lindgren, diakon/Camilla Nordh, diakon
Ann Möllerström, kantor
Lena Nielsen, kantor
Lena Andersson, förskollärare
Åsa Wanfors, fritidsledare
Ola Marmvik, församlingspedagog
Elin Skörde, församlingspedagog
Hayat Alkass, församlingsvärdinna
Mona Andréasson, församlingsvärdinna

den mindre ungdomsarbete i församlingens helhet och övertog det diakonala arbetet i Breareds
distrikt från diakonen.

Barn och ungdom Breared

Långsamt försöker vi medvetet få en liknande
verksamhet i Breared som i övriga församlingen,
dvs erbjuda barn- och ungdomsverksamhet i alla
åldrar. Tidigare har vi inriktat oss på fritidsbarn
på skolan och erbjudit dem flera dagar i veckan
och en del har valt vår verksamhet istället för
fritids. Nu går vi till en mer planerad verksamhet
och även till lägre åldrar. Vi började under 2015
en lågstadiegrupp som kallas Änglarna, som träffas en gång i veckan. För 2016 vill vi ha barn i
fler åldrar så vi erbjuder även de som är 6-7 år en
grupp. Det betyder att man kan ha en mer planerad verksamhet. Också på Öppet kyrkis har verksamheten blivit mer strukturerad och planerad.
Under året beslutades det att byta lokal med vävstugan och personal och ungdomar målade själva
det gamla vävrummet. Man upplever att ungdomsarbetet blir lättare att bedriva i dessa lokaler
och att man inte behöver ta barnverksamhetens
lokaler i anspråk.
Öppet kyrkis
Det hölls Öppet kyrkis två gånger i veckan, både
i Vallås och i Breared. Båda distrikten försöker
att ha en liten samling enbart med de äldre syskonen, en stund av andakt och undervisning samt
sångstund och rytmik för hela gruppen. Ann
Möllerström har varit knuten både till grupperna
i Breared och Vallås. Båda grupperna har varit
välbesökta. Vallåsgruppen har haft över 100 inskrivna. Öppet kyrkis i Vallås avslutades med julandakt i kyrkan med präst och kantor. I Breareds
Öppet kyrkis gjordes ibland utflykter tillsammans.
Lågstadiebarn
Vallåskyrkan hade två grupper med lågstadiebarn, där man inriktade sig på familjegudstjänsterna och deras tema, t ex böner om tack inför
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Tacksägelsedagen. Uppslutningen till familjegudstjänsterna var mycket god. Pyssel, lek och undervisning i gruppen, mycket arbete med de mindre
barnen som mognade och gruppen fungerade bättre
och bättre. De små barnen hämtades på skolan av
vår personal. I Breared började vi en ny grupp under
hösten för lågstadiebarn ”Änglarna”. Tidigare har
vi i Breared enbart vänt oss till mellanstadiebarnen.
Det var glädje att se att vi lyckades få en grupp i
denna ålder, som vi önskar skola in så att de fortsätter i grupper för äldre. Gruppen har fungerat bra
och teman man arbetade med var Skapelsen, Fader
Vår, änglar, jul och Alla Helgons dag. Föräldrakontakter och träffar förekom.
Mellanstadiebarnen
Vi har en grupp i Vallås och en i Breared. Gruppen
i Breared träffades två gånger i veckan och de flesta
av barnen gick båda dagarna. I Vallåsgruppen tog
vi in en musikkonsulent som sjöng med barnen och
var med på familjegudstjänsterna. Det har gjort stor
skillnad på familjegudstjänsterna med mycket sång
av barnen. Det känns särskilt angeläget då vi inte
erbjuder barnkörer på Vallås, samt att vi inte har
sångkompetens i arbetslaget.
Mellanstadiegruppen i Breared hade delvis svårt att
parera med när skolan slutade, då de ändrat i schemat, men vi har delvis försökt möta det under året.
Brearedsgruppen har gjort några utfärder, såsom
skridsko. Teman var efter kyrkoår och i familjegudstjänsterna i Breared försökte man också arbeta
med ett Afrika-tema, med vänskap och relationer.
Gruppen i Vallås åkte på läger till Gullbrannagården. Ibland var det svårt med undervisning i grupperna då de varit trötta när de kommit från skolan.
Lek och gemenskap är viktigt, andakt och samling
en självklarhet.
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Äldre mellanstadiebarn årkurs 6
Vi tappar lätt de äldre barnen, de
känner sig snart för stora för att
vara med i gruppen tillsammans
med de yngre. I Vallåskyrkan
har vi haft en sådan grupp sedan
tidigare, i Breared har vi haft
den i två terminer. Dessa grupper var svårare att fylla, det är
framförallt barn som varit med i
våra grupper sedan tidigare och
velat fortsätta. Utan dessa grupper hade de slutat. De fungerar
också som en bro till kyrkans
ungdom och tanken är att det
skall vara ett samarbete mellan
grupperna så att de vill fortsätta
i vårt ungdomsarbete. Då gruppen i Breared och
haft två ledare har man kunnat göra fler utfärder
och kyrkobesök.
Konfirmander Vallås
Vi ser en tydlig trend med kraftigt minskande antal
konfirmander i Vallås, framförallt då sommar- och
lördagskonfirmandgrupper lockar med långa läger
och utlandsläger. De som söker sig till Vallåskyrkan är ungdomar som inte vill åka på dessa långa
läger eller konfirmander som inte har någon gemenskap med övriga som anmält sig till konfirmation. Därför har vi genomfört grupperna i samråd
med kyrkoherde trots att de har varit färre än tio. I
framtiden måste vi troligen slå ihop dem med någon
annan grupp vid fortsatt lågt deltagande. Det påverkar också veckomässorna, då det i stor utsträckning
enbart är konfirmander som deltar. Under året satsade vi på en förlängd konfirmandtid men med färre
lägerdygn och erbjöd istället efter konfirmationen
två lägerdygn i Krakow, med besök på Auschwitz,
vilket i praktiken blev att vi förlängde konfirmationsläsningen ett halvår.
Kyrkans ungdom
Breareds kyrkans ungdom hade i genomsnitt åtta
besökare varje vecka. Varannan vecka firade man
veckomässa i kyrkan. Man gjorde fritidsaktiviteter
som bowling och grillning, såg på film och pysslade.
Höstens tema var vänskap, identitet och Skapelsen.
Kyrkans ungdom på Vallås, bestod av gymnasieungdomar och äldre (i genomsnitt åtta stycken, elva
inskrivna). En del har svårare att vara med, när
skolan kräver mer. KU i Vallås fungerade både som
KU-grupp och faddergrupp för konfirmanderna,
då flera av dem är knutna till konfirmandgruppen
och hjälper till där. Några av ungdomarna som var

faddrar var med på resan under hösten till Auschwitz och gjorde ett bildspel som de visade upp på
en församlingsafton i Eldsberga. Faddergruppen
i Vallås är svår att fylla på då konfirmandgrupperna är små.
Vuxengrupper
I Breared har vi ingen direkt vuxengrupp, i Vallås-kyrkan två stycken. Dels en Zumbagrupp med
åtta deltagare. Förutom dans har det varit samtal
och andakt. Den andra gruppen är en mammagrupp som träffas för samtal, ibland över olika
teman. De pysslade och sålde sina verk för att
samla in pengar till bra ändamål, med betoning
på familjer i vår närmiljö. Ibland hölls avslutningen i kyrkan med andakt. Mammorna sluter
upp med sina barn på familjegudstjänsterna.
I Breared höll föräldrar till barn i barngrupper
ett barnloppis i församlingshemmet. Tyvärr kom
inte så många köpare, men blev en bra stund och
man samlade in 1350 kr som skänktes till Svenska Kyrkans projekt i Gaza.

Diakoni
Under våren var diakonitjänsten delad mellan
Vallås och Breared och diakonen hade fasta
grupper där. Syföreningar i båda distrikten, besöksgruppen i Vallås och samtalsgrupp i Breared.
Andra fasta grupper inom diakonin var öppna
gemenskapsträffar, såväl i Vallås som i Breared. I
Vallås en gång i månaden på onsdagseftermiddagar och i Breared en gång i månaden i samband
med sopplunch. Båda distrikten har sopplunch,
från och med hösten 2015 har båda distrikten det
varje vecka. Soppluncherna inleds med andakt, i
Vallåskyrkan snarare en gudstjänst med predikan
i kyrkan som präst håller i. I Breared en andakt i
stora salen som hålls av präst och vid flera tillfällen av kantorn.
Syföreningarna är viktiga och gör ett stort arbete,
en grupp där man kan slussa in människor som
söker sig till vår kyrka, en grupp som tar stort
ansvar för kyrka och församlingshem. Arbets-

kretsen i Breared gjorde ett stort utåtriktat arbete i samband med församlingsaftnar med mat
för att samla in medel att skänka. Diakonin erbjöd utfärder, både i mindre och större grupper.
I Vallåskyrkan anordnades sommarkaffe på
onsdagar under sommaren och i Esmared kapell
hade man sommarkyrka. En viktig del av diakoni
är hembesök, kontakt efter begravning och levavidaregrupper. Diakonen har också samarbete
med andra aktörer såsom anhörigföreningen,
socialtjänsten, hemtjänsten och Vallås aktivitetsförening. Därtill uppvaktningar, ofta tillsammans
med Lions.
På Vallås äldreboende är diakon och frivilliga
engagerade i andakten och fikastunden blir för
många en naturlig fortsättning på andakten.
Samtalet fortsätter under kaffet och gränsen mellan andakt och kaffe suddas ut. Andakterna har
fungerat mycket bra, frivilliga kom i god tid och
gjorde ordning för fikat, många gånger hade de
bakat själva. De tog emot besökare när de kom
till andakten, diakonen var med och stöttade. Vi
har god kontakt med äldreboendets personal och
vi får vara i deras öppna måltidsrum, vilket gör
att både förbipasserande och de som stannar kvar
på sina rum, hör och ser oss.
På Dalsbo har det fungerat sämre, många är
svårt dementa och vi upplevde inte att all personal uppskattade vår närvaro. Tills vidare har
vi ingen andakt här men vi har kommit i överens med ansvarig för Dalsbo att ordna en andakt
med mera musik och ev. några fler frivilliga någon gång per termin. Andakt och diakonikaffe på
Ljungblomman fungerade bra och personalen har
vi god kontakt med.
Under hösten 2015 förändrades diakontjänsten i norra området. I Breareds distrikt fick distriktspräst ansvar för diakonin, församlingsvärdinnan fick 10% diakoni, vilket användes till
att utöka sopplunchen till varje vecka, kantorn
fick några timmar av diakonitjänsten. Kantorn
gör hembesök, uppvaktningar och diakoni på
Ljungblomman. Distriktspräst har ansvar för arbetskrets och samtalsgrupp. Upplevelsen är att
diakonin har minskat i Breared, prästtjänsten har
varit fylld av så mycket annat att det inte räckt till
för att ta över diakonala uppgifter från diakonen.
Bland annat finns ett behov av besöksgrupp.
Den nya diakonen som anställdes hösten 2015
tjänstgjorde både i Vallåskyrkan och på flyktingförläggningen i Arena hotell. Vederbörande fick
mycket god kontakt med olika aktörer på boen-
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det såsom Röda korset, kommunens samordnare,
och vårdcentralen. Dessutom god kontakt med
många av de boende med regelbundna samtal och
hjälp i en utsatt situation. Dessutom ordnade hon
aktiviteter för ungdomar och mammor i Vallåskyrkan. Detta arbete var krävande och tog mycket tid
i anspråk. Därför ändrades tjänsten under hösten
så att vi lyfte av diakonala uppgifter i Vallåskyrkan
till förmån för flyktingarbetet. Diakonala uppgifter i Vallåskyrkan axlades av distriktspräst. Verksamheten på Arena hotell var ny och kontinuerliga
samtal fördes hur vi skall bedriva verksamhet där,
bland annat visade det sig att fler behöver vara engagerade. Distriktspräst har också varit engagerad
i arbetet där, både i besök, i själavård och vid förrättningar.

Ljungblomman och vid SFP:s julfest i Mahult, samt
i den sedvanliga lusserundan i församlingen. Under
sommaren anordnades fem musikgudstjänster på
lördagskvällar i Breareds kyrka.
Barnkörerna i Breared växer vilket inte gör det helt
enkelt för musikern att vara ensam med dem, särskilt när de mindre barnen skall hämtas på skolan.
Församlingsvärdinna har många gånger varit behjälplig vid dessa tillfällen. Det har varit svårt att få
barnkörerna att sjunga på söndagsgudstjänsterna,
troligtvis är det för att föräldrarna inte prioriterar
det. Babyrytmiken har utökats från en gång i månaden till varannan vecka, besök av 40-tal olika familjer. Barn och ungdomspersonal har gått in och
varit behjälplig, då det behövs vara två när det är så
många barn.

Musik
I Vallåskyrkan har vi inga körer, men försöker någon gång i månaden när det är eftermiddags- eller
kvällsgudstjänster ta in körer eller solister. Exempel
på körer är Västvind, Halmstads Manskör, Anna
Marmvik med kör och Andreas Lindgren med kör.
Solister kan vara Charlotte Polson, Nina Widegren,
men även Vallåskyrkans kantor agerade i stor utsträckning själv solist. Musikertjänsten som är knuten till Vallåskyrkan får snarast ses som en pooltjänst då vederbörande tjänstgör i stor utsträckning
i alla tre områdena.

Gudstjänster och förrättningar
I tacksamhet vill jag lyfta kyrkvärdarna i Vallåskyrkan då de gör en stor insats, särskilt med tanke
på att Vallåskyrkan inte har någon vaktmästare till
gudstjänsterna. Kyrkvärdarna ställer dessutom upp
på lördagsdop och separata dopgudstjänster, därtill
smyckar de altaret inför varje söndag, samt storstädar kyrkan två gånger om året. Kyrkvärdarna har
troget varit desamma under många år och de tar
stort ansvar. Dessutom ordnar frivilliga med kyrkkaffe på söndagar i Vallåskyrkan.
Gudstjänstbesöken i Vallåskyrkan ligger på en konstant nivå och har inte nämnvärt förändrats sig under en tioårsperiod.

I Breared har man kyrkokör och barnkörer samt
tar in solister vid vissa gudstjänster. Vid 28 tillfällen har körer eller solister medverkat på gudstjänster i Breareds kyrka. Dessutom har kyrkokören
sjungit på Ljungblomman och Korumpan på Valborgsmässoafton, samt vid körens 80-års jubileum
den 24/10. Barnkörerna sjöng vid diakonikaffe på
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Vallåskyrkan har tre typer av gudstjänster; 1. Söndagens gudstjänst som mer och mer går mot en enklare form av gudstjänst - söndagsgudstjänst/mässa.
Någon gång i månaden enklare gudstjänst med musikinslag.

2. Den andra typen av gudstjänst är på måndagen
innan sopplunchen; en gudstjänst med predikan
och psalm som antingen diakon eller präst håller
i, som blir mer och mer ett komplement till söndagens gudstjänst.
3. Den tredje typen av gudstjänst vi har är veckomässan varannan vecka där konfirmanderna deltar varje gång. Denna gudstjänst är helt beroende
av hur många konfirmander vi har då övriga
församlingsbor inte deltar på denna gudstjänst i
någon större utsträckning. Antalet deltagare på
denna gudstjänst har minskat kraftigt då vi har
haft små konfirmandgrupper.

Söndagens vanliga gudstjänst samlar en trogen
och flitig skara, men många fler brukar besöka
middagsbönens gudstjänst med sopplunch. Familjegudstjänsterna ligger högt med ett genomsnitt på 80 besökare trots att vi inte har några
barnkörer. Det höga deltagandet kan förklaras av
ett ökat musikinslag i barngrupperna.
Vallåskyrkan är ingen utpräglad förrättningskyrka.

Vi har minskat antalet gudstjänster. Dels veckomässorna då jag som präst inte har haft möjlighet
att ha gudstjänsten p g a olika anledningar t ex
konvent. Då har vi inte haft någon vikarierande
präst, utan konfirmanderna har haft andakt i kyrkan med sin ledare/diakon. Om konfirmanderna
har varit lediga eller haft annan aktivitet har vi
inte haft någon veckomässa. Söndagar sammanlyser vi regelbundet till Snöstorps kyrka - särskilt
vid högtidsdagar - vilket gör att vi minskat i absoluta tal det senaste året (ca 300 personer).

Statistik för Vallås distrikt
Aktivitet
Högmässa
Gudstjänst
Söndagsmässa
Söndagsgudstjänster
Familjemässa
Familjegudstjänst
Temamässa/gudstjänst
Veckomässa
Musik och andakt/soppluncher
Musikgudstjänster
Dopgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst
Vallås Äldreboende

Antal
5 (5)
9 (14)
2 (2)
2 (4)
- (1)
6 (7)
4 (3)
11 (17)
33 (36)
10 (6)
7 (5)
1 (1)
1 (-)
1 (1)
24

Deltagare
99 (218)
102 (205)
52 (29)
22 (86)
- (35)
492 (589)
149 (94)
163 (274)
736 (826)
463 (408)
262 (184)
116 (142)
16 (-)
10 (30)
368
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Genomsnitt
20 (44)
11 (15)
26 (15)
11 (22)
- (35)
82 (84)
37 (31)
15 (16)
22 (23)
46 (68)
37 (37)
116 (142)
16 (-)
10 (30)
15
(inom parantes visar siffror från 2014)

Statistik för Breareds distrikt
Aktivitet
Högmässa
Gudstjänst
Familjegudstjänst
Söndagsmässa
Veckomässa
Temagudstjänst/mässor
Musik och andakt/soppluncher
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänster
Dopgudstjänster
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
11 (10)
18 (29)
6 (6)
1 (1)
14 (13)
7 (2)
19
2
9 (7)
14 (14)
- (1)
6 (6)
14 (18)

Deltagare
315 (290)
384 (823)
491 (403)
10 (10)
175 (154)
310 (45)
474
28
530 (259)
431 (523)
- (220)
424 (374)
722 (1048)

Genomsnitt
29 (29)
21 (28)
82 (67)
10 (10)
13 (12)
44 (23)
25
14
59 (37)
31 (37)
- (220)
71 (62)
52 (58)

Ljungblomman

16 (19)

225 (114)

14 (6)

(inom parantes visar siffror från 2014)
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Södra området

Det södra området av Snöstorps församling består av gamla Eldsbergabygdens församling inklusive Mariakyrkan i Fyllinge.
I församlingshemmet i Trönninge finns lokaler för
barn- och ungdomsverksamhet och uthyrning till
mindre sällskap i samband med dop, konfirmation och minnestunder. I huset finns även arbetsplats för musiker, barn- och ungdomsledare, diakon och komminister/områdeschef.
I Fyllinge finns Mariakyrkan; församlingshem,
kyrka, barn-/ungdomslokaler och lokaler för personal ”under samma tak”. Personalen i Fyllinge
är musiker, barn- och ungdomsledare, värdinna,
diakon och komminister.

Områdeschef: Claes Vetterlein
Personal: Reine Jansson, (konfirmander) t o m juli.
Allan Svensson, komminister fr. o.m. mars
Jan Svedenfors, diakon
Minu Bergman, kantor
Jessica Nylander, körledare
Jan Grundström, församlingsassistent
Maj-Inger Sunesson, församlingsassistent
Linda Svensson, fritidledare (tjänstledig del av året)
Margareta Rajgård, vik fritidsledare
Ban Shamun, församlingsvärdinna
Nada Ishak, församlingsvärdinna
Jeanette Andersson, kyrkvaktmästare
Michaela Sjöholm, vik fritidsledare
Pia Oomen, fritidsledare
Anna Lindgren, diakon

Gudstjänst
Vi har under året firat flera olika slags gudstjänster i våra kyrkor, ute i det fria och på Hemgårdens ålderdomshem. Gökotta har firats vid dammarna i Långeby. En underbar plats för en tidig
morgongudstjänst.
Varje sön- och helgdag har det firats minst en
gudstjänst i någon av våra kyrkor: Tönnersjö
kyrka, Trönninge kyrka och Eldsberga kyrka.
Veckomässa har firats varannan tisdag i Eldsberga. Under läsåret har vi firat afterwork-gudstjänster och vi har haft gudstjänster med bibelutdelning till 3- åringar och 6-åringar.

På personalsidan har vi sedan sommaren 2015
Anna Lindgren som diakon och Pia Oomen har
fortsatt vikariera som fritidsledare.

14

Barnverksamhet
Verksamheten bedrevs i både Eldsberga och i Trönninge. Under våren samlades barn i 7- årsåldern
på måndagar mellan 14.00–16.30 i Eldsberga
med gruppen ”Robin Hood”. Vi hade mycket uteaktiviteter enligt scoutmetodiken, med kniven och
elden som tema då vi bl a grävde en eldgrop och
lagade mat däri. Självklart var det mellanmål, lek,
sång och bibelsamling med andakt. Gruppen bestod av ca 10-15 barn. Under höstterminen hade
gruppen tio barn inskrivna, av dem var nio killar och en tjej. Vi har fortsatt vår friluftsinriktade
profil med inslag av scouting, riddartema, mycket
sång och musik etc. Under hösten spelade vi in en
CD tillsammans med övriga barngrupper. ”Robin
Hood” medverkade vid Luciagudstjänsten i Eldsberga och bidrog med många stjärngossar. Ledare under året har varit Michaela Sjöholm, Johan
Sunesson, Pia Oomen och Maj-Inger Sunesson.
I Trönninge har två olika barngrupper samlats
under året. På tisdagseftermiddagar har ”Riddarklubben” träffats mellan 14.00–16.30. Gruppen
vänder sig till barn från 6 år och uppåt. Fika, lek
och temaaktiviteter stod på schemat och en stor del
av verksamheten hölls utomhus, vid vår grillplats
”Träsket”. Vi har arbetat enligt traditionell scoutmetodik med grundläggande kunskaper om vår natur
och hur vi skall vårda den, samt hur vi tillsammans i
den lilla gruppen, ”patrullen”, fattar beslut. Vi samlades kring elden, med mycket sång och lek. Gruppen bestod under våren av ett 20-tal riddare. Totalt
bestod ”Riddarklubben” av ca 25 barn under 2015.

På onsdagseftermiddagar mellan 14.00–16.30 samlades barn mellan 6-10 år i gruppen ”STEPS”. Där
stod pyssel, sång, dans, film och drama, lekar, fika
och bibelsamling med andakt på schemat. Under
hösten har musiken varit i centrum då vi spelade
in en CD tillsammans med övriga barngrupper. Vi
var också på Gymnastikens hus och hade häftiga
aktiviteter. Barngruppen Steps har också varit på
Hemgården i Eldsberga och medverkat med sång
och bön i gudstjänst. Totalt bestod gruppen av ca
25 barn, ”STEPS” har medverkat vid Afterworkgudstjänster, Spagettigudstjänst och Luciaspel under året.
Ledare under året har varit Pia Oomen, Michaela
Sjöholm, Johan Sunesson och Maj-Inger Sunesson.
Öppen förskola
Måndagar och onsdagar har föräldralediga samlats
med sina små barn. Måndagar i Eldsberga och onsdagar i Trönninge. Det har varit en viktig och uppskattad träffpunkt, inte minst för oss som kyrka då
det blir tillfälle till en första kontakt med många unga
föräldrar, en första ”inkörsport” till vår verksamhet.
Utvecklingstendenser och framtiden
Barnen har kommit troget och det finns en vilja
att få vara med. Liksom tidigare år har kontakten med föräldrar varit bra och många kontakter
knyts. Vi har haft bra kontakt med skolan och fritids i Eldsberga och Trönninge. Under året så har
vi även lämnat barn på fritids efter verksamheten,
då det varit vissa föräldrar som gärna velat att barnen skulle vara med i vår verksamhet, men som
har haft svårt att hämta i tid varje vecka. Sång och
musik har varit en naturlig del av verksamheten,
och genom det vi kallar ”gladsång”, så når vi alla.
Personalredogörelse
Pia Oomen, Michaela Sjöholm, Johan Sunesson och
Maj-Inger Sunesson har varit verksamma.

Under hösten spelade vi in en CD tillsammans med
övriga barngrupper. Vi var också på Gymnastikens
hus och hade häftiga aktiviteter. ”Riddarna” besökte ”Bara Vara Caféet” i Eldsberga där de sjöng och
berättade om sin grupp. Klubben medverkade vid
Spagettigudstjänsten i Trönninge och Luciagudstjänsten i Eldsberga.
Ledare under året har varit Johan Sunesson, Michaela Sjöholm, Pia Oomen och Maj-Inger Sunesson.
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Miljö och arbetsmiljö
Lokalerna i Eldsberga har varit bra, likaså utemiljön med en härlig trädgård runt församlingshemmet
och närheten till en liten skog. Under året har vi
fått ny möblering med runda bord i samlingsrummet. ”Riddarklubben” i Trönninge är gärna nere
i ”Träsket” där en grillplats har gjorts i ordning.
”STEPS” är i barnlokalerna, men även ute då verksamheten och vädret tillåter detta.

Ungdomsverksamhet
I södra distriktet så fanns två ungdomsgrupper,
”Salt” och ”UG”. Tjejgruppen ”Salt” har samlats

på torsdagar mellan kl 15.00-17.00 i Trönninge
församlingshem. Aktiviteter kring tron, samhälle,
pyssel och att vara den man är, har varvats med
utflykter till olika platser.
”Salt” har deltagit i loppmarknader och försäljningar under vår och höst, Luciagudstjänst samt
varit o lussat för olika intresseföreningar. Antal
deltagande tjejer i gruppen uppgår till ca 20 st
varav ca 15 är närvarande varje vecka, de är mellan 15-23 år. Ungdomsgruppen har samlats varje
söndag kl 18.00–21.30. Programinnehållet har
varierat, några exempel är pyssel och bakning,
bowling och tankar kring livet. Varje samling avslutas med andakt.
Under våren startade ”UG” var annan vecka med
”Enkel gudstjänst med mässa och lovsång” vilket
uppskattades av deltagarna, då den gudstjänsttypen var mer anpassad för ungdomar, speciellt
med tanke på tiden. Flera av ungdomarna har
varit aktiva som ”konfafaddrar” och hjälpledare, vilket varit mycket positivt. Ungdomarna har
varit aktiva vid loppisar, vårförsäljningar, luciagudstjänst och medverkat i gudstjänster.

Konfirmationsverksamhet
Konfirmanderna för läsåret 2014/2015 samlades
varannan söndag för undervisning enligt schema.
Ett höstläger med två övernattningar på Sörgården i Örkelljunga gjordes. På lägret deltog konfakompisar och faddrar. För att få optimal närvaro
så erbjöds varje lektion dels på söndag och dels
på onsdag. Detta var en lösning som testades då
många av konfirmanderna idrottade flera dagar i
veckan.
Det blev traditionsenligt vårläger på Elida med
segling till Vinga och Hönö med lektioner, dramaövning och dans. Konfirmation hölls i maj med
sång och drama för att gestalta evangeliet. Konfirmationsgudstjänsten hölls i Snöstorps kyrka
för att ge plats till konfirmandernas familjer.
Antal konfirmander var 25 st. Att lägga märke till
är att 16 av 25 deltagare var killar (64%) och att 19
av 25 har varit aktiva i barnverksamheten (76%).

Salt och Ungdomsgruppen har varit engagerade
i nattcafé för hemlösa. Vid den ekumeniska ungdomssamlingen ”Taste Pool Party” i april deltog
20 ungdomar från Trönninge och Eldsberga och
vid ”Christmas Celebration” i december deltog
ca 25 personer där kvällen började på Arosfortet
och sedan fortsatte med lovsångsgudstjänst på
Hungry Moses.
Ungdomsgruppen deltog i ett läger i Krakow
(Auschwitz) och i London där vi bland annat besökte flera gudstjänster och museum.
Utvecklingstendenser och framtiden
Det är viktigt att arbeta vidare enligt samma riktlinjer. Detta är ett långsiktigt arbete, som bygger
på relationer med ungdomarna. Allt fler ungdomar
börjar delta i gudstjänsterna, vilket är mycket positivt. Maj-Inger Sunesson var med på Trönningeskolans resa till Polen, med besök på Auschwitz,
vilket var väl investerad tid, då relationer skapades och förstärktes med elever, lärare och föräldrar.
Personalredogörelse
För tjejgruppen ”Salt” har Anki Tenggren och
Maj-Inger ansvarat.
För ungdomsgruppen så har Pia Oomen, Reine
Jansson och Maj-Inger Sunesson varit engagerade.

Utvecklingstendenser och framtiden
Fadderverksamheten är ett sätt att nå konfirmanderna på ett naturligt sätt, och vi har under vårterminen haft glädje av att ha många aktiva faddrar,
både på lektioner och i lägerverksamheten.
Personalredogörelse
Ansvarig präst för konfirmandundervisningen
hösten 2014 och våren 2015 var Reine Jansson.
I konfirmationsverksamheten har Maj-Inger Sunesson deltagit.
Miljö och arbetsmiljö
Lektionssalen i Trönninge har ibland upplevts lite
trång, och då har gruppen delats, vilket underlättat.
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Diakoni hösten 2015 Eldsbergabygden
Diakonins verksamhet riktas in i tre olika, men samtidigt parallella riktningar: utåt, inåt och med. Inåtmed ett tydligt centrum där all verksamhet utgått
från gudstjänst och kärlekshandling.
Utåtriktad verksamhet har bestått av hembesök,
sjukhusbesök och besök på äldreboende. Dessa besök har varit en viktig del av det diakonala arbetet.
Genom att möta människor i deras vardag och i deras hemmiljö knyts kontakter där djupa och vardagliga samtal blandas.
Öppenverksamheten och fasta grupper är en annan
kärna i verksamheten som består av fyra olika träffar.
”BaraVara-café” som är en öppen grupp där vi
druckit kaffe, pratat och gjort någon aktivitet t ex
spelat bingo och julbakat.
”Eldsbergaträffen” har hållits en tisdag i månaden
med program av varierande inslag. Musik och reseskildringar har det varit under hösten. Därefter har vi
druckit kaffe med tre sorters kakor. Det är en öppen
verksamhet och antalet besökare har varit många.
Soppluncherna har inneburit att få stanna upp i vardagen för att få en andakt och därefter dela måltidsgemenskap över soppa. Detta har betytt mycket för
många. Till denna träff har det till största delen varit
en trogen skara som kommer.

Kyrkan och lokalerna har i stort sätt varit funktionella. Det gör att verksamheten fungerat bra vilket
underlättat för att utföra arbetet på ett bra sätt.
Bokbordet har varit en del av den diakonala verksamhet som haft ett eget konto. Målet har varit att
serva våra kyrkobesökare och gruppmedlemmar
med smått och gott, t.ex. vykort, småskrifter och genom att ta hem böcker för andlig fördjupning.

Musik i Eldsbergabygden
Det firades åtta musikgudstjänster under 2015. Sommarmusiken hölls vid fem tillfällen med ett snitt på
50 besökare per tillfälle. Dit kom människor utifrån
som i vanliga fall inte brukar komma på gudstjänster.
Det har fungerat väldigt bra med barnkören ”Sångfåglarna” som samlats på Eldsbergaskolans fritids,
det har varit åtta barn i kören. Lovsångskören Logos
har fortsatt sitt samarbete med kören Viva Voce. Vi
gjorde bl.a en musikgudstjänst i Immanuelskyrkan
på våren och vi hade Luciagudstjänst den 11 december i Trönninge.
Kyrkokören, med 25 medlemmar, deltog flitigt under
året i våra olika gudstjänster. Vi hade ett samarbete
med Breareds kyrkokör då vi sjöng julmusik i Breareds kyrka den 20 december.
Det har gjorts en satsning på musiken i Tönnersjö, då
vi haft gudstjänst där en gång i månaden och då med
utökad musik och ett tema, t.ex. ”Musik i jultid”.

”Mötesplats Trönninge” har varit ett nytt samarbete
med Hemvårdsförvaltningen Halmstad. Vi har träffats varannan torsdag förmiddag där vi börjat med
rörelseträning och därefter kaffe och program. Målgruppen är pensionärer och öppen grupp men hitills
har samma personer kommit varje gång. Det är uppmuntrande att besökarna gör sällskap till mötesplatsen och att de hämtar varandra, det är uttryck för en
fin omsorg som gör gruppen trygg och fylld av glädje.
”Med” –verksamheten innebär att delta på möten:
APT och APG, församlingen, storsamlingen samt att
delta på kontraktets diakonsamlingar. Kyrkan och
församlingen är en del av samhället, därför är det
viktigt att finnas med i föreningar och grupper som
finns i vår närmiljö.
Utvecklingstendenser och framtiden
Vi ser positivt på framtiden och på att bygga upp relationer med församlingens medlemmar och med de
som bor och rör sig i vår byggd. En tendens är att
diakonalarbetets behov i framtiden kommer att ökas
i takt med att samhället ändras.
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Utvecklingstendenser och framtiden
Det kan aldrig upprepas för mycket vad musiken betyder i våra olika sammanhang, våra körer berikar
gudstjänsterna med sin medverkan. På våra förrättningar tröstar, gläder och styrker musiken. Det har
ofta yttrats tack och kommentarer på förrättningarna för vad musiken betytt för de som varit där. Att
förstärka evangeliet och det kristna budskapet genom musiken är viktigt och fint. Körrekrytering är
ett ständigt pågående arbete.

Statistik för Eldbergabygdens distrikt
Eldsberga kyrka
Högmässa
Gudstjänst
Veckomässa
Övriga gudstjänster
Temagudstjänst/mässor
Musikgudstjänster
Dopgudstjänster
Vigselgudstjänster
Begravningsgudstjänster
Hemgården

Antal
19 (11)
3 (12)
14 (15)
1 ( 3)
7
3 (5)
12 (15)
5 (3)
9 (7)
22 (24)

Deltagare
412 (331)
68 (341)
132 (165)
12 (207)
334
114 (192)
570 (726)
424 (169)
270 (235)
256 (264)

Genomsnitt
22 (30)
23 (28)
9 (11)
12 (69)
48
38 (38)
48 (48)
85 (56)
30 (34)
12 (11)

Tönnersjö
Högmässa
Gudstjänst
Temagudstjänst/mässor
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänst
Dopgudstjänster
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
5 (7)
12 (22)
3
- (-)
1 (2)
3 (5)
- (-)
2 (-)
4 (4)

Deltagare
52 (102)
243 (359)
98
- (-)
49 (67)
147 (173)
- (-)
67 (-)
250 (124)

Genomsnitt
10 (10)
20 (16)
33
- (-)
49 (34)
49 (35)
- (-)
34 (-)
63 (31)

Trönninge
Högmässa
Gudstjänst
Veckomässa
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänst
Dopgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst
Temagudstjänst/mässor

Antal
16 (11)
3 (14)
- (10)
6 (6)
5 (5)
9 (10)
- (1)
1 (6)
6 (10)
17 (-)

Deltagare
479 (468)
82 (528)
- (340)
17 (262)
392 (232)
313 (399)
- (220)
79 (439)
218 (632)
430 (-)

Genomsnitt
30 (43)
27 (38)
- (34)
3 (44)
78 (46)
35 (40)
- (220)
79 (82)
36 (63)
25 (-)
(inom parantes visar siffror från 2014)
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FYLLINGE
Gudstjänster/mässor i Mariakyrkan
Mariakyrkan har sedan många år en trogen gudstjänstfirande församling. Så har det också varit under
2015. Mässa har i regel firats varje söndag kl 09.30
men med variation av gudstjänsttider beroende på
om det är en familjegudstjänst eller musikgudstjänst
etc, som ersätter mässan. Ansvarstagande kyrkvärdar har medverkat på olika sätt i gudstjänsterna och
har varit en viktig ingrediens i Mariakyrkans liv.
Varje söndag har mässan följts upp av kyrkkaffe, som skötts ideellt. Denna del har varit starkt
gemenskapsbringande. Evangeliet har som regel också lästs på arabiska och önskemål om en
tolkningsutrustning till Mariakyrkan, har framförts
under året.
Veckomässor
Veckomässorna på tisdagar har under året växt numerärt i antal deltagare. Det är en påtaglig glädje
och stillhet som präglar dessa kvällar. Karaktären
av nära gemenskap mellan trossyskon blir mycket
påtaglig i den personliga fridshälsningen, något
som under åren blivit ett signum för Mariakyrkan.
Bibelstudier
Varannan veckomässa har under året följts upp av
en enkel måltid och bibelstudium. Bibelstudiegruppen har under året bestått av ca tolv deltagare som
studerat sju olika vandringar i bibeln samt sju olika
vänskapsrelationer. Intresset av att studera och diskutera bibeltexter har varit mycket påtaglig.
Under året har det också hållits två välbesökta distriktsråd som i regel har varit i anslutning till en
söndagsmässa.
Ny präst välkomnades
Under året välkomnades Allan Svensson som distriktspräst inom södra området, med ett speciellt ansvar för Mariakyrkan. Gudstjänsten med
välkomnande hölls den 8 mars i Mariakyrkan.

Kören består av 30 korister som utvecklats mycket
de senaste åren. De är väldigt engagerade och
vi gläds över dem i Mariakyrkan. Vårkonsert,
musikgudstjänst på Karlslund, Taizémässa och
”Sjung in julen” har varit några av höjdpunkterna.

Barnkörerna ”Corallerna” och ”Blessing”
Har medverkat vid åtta familjegudstjänster/afterworkgudstjänster, samt två musikgudstjänster.
Körerna består av 18 respektive 14 körbarn. Påskspel, vårkonsert och luciagudstjänsten är några
av de tillfällen vi minns. Utöver gudstjänsterna
har ”Blessing” även deltagit i en konsert vid Hallands kyrkosångförbunds körläger tillsammans
med 120 barn. ”Corallerna” åkte på körläger till
Gullbrannagården. Båda körerna deltog med körsång på Fyllingedagen då Mariakyrkan fick synas
på ett utåtriktat och positivt sätt genom musiken.
Barnkörerna har också deltagit med sång på Eurostop vid Internationella gruppens julinsamling.
Vi är också glada för den möjlighet som funnits
att musicera tillsammans i arbetslaget i Mariakyrkan.
Allan Svensson, Jessica Nylander och Jan Svedenfors spelar och sjunger vid gudstjänster, soppluncher och andakter när möjlighet ges.

Diakoniverksamheten i Snöstorps församling
Södra området

Musikverksamheten Fyllinge

Öppna mötesplatser

Musiken har varit en viktig del av gudstjänstlivet i
Mariakyrkan.

Platser där människor blir sedda och respekterade,
är viktiga inslag i vår diakonala verksamhet och
under året har diakonen ansvarat för följande;

Maria kyrkokör har under året medverkat vid tio
högmässor/gudstjänster samt fyra musikgudstjänster. Därutöver har de sjungit vid Lördagsmusiken i
St. Nikolai kyrka samt på Eurostop vid Internationella gruppens julinsamling.
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”Mariaträffen”, café med program en gång per
månad.

”Eldsbergaträffen”, café med program en gång
per månad.
”BaraVara-café”, Mariakyrkan två gånger per
månad, Eldsberga två gånger per månad.
Soppa/andakt Mariakyrkan en gång per månad,
Trönninge och Eldsberga en gång per månad.
Sommarcafé Eldsberga vid två tillfällen och Trönninge två tillfällen.
Gudstjänster/andakter
Inom gudstjänstverksamheten i våra kyrkor och
på Hemgårdens äldreboende har diakon medverkat regelbundet.
Uppvaktningar
Vi har bjudit in till födelsedagsfest för de som under året fyllt 80 och 85 år. Vi har uppvaktat med
besök och blomma till de som fyllt 90 år, 95 år,
100 år och därutöver.
Syföreningar/arbetskretsar
Nya missionsföreningen har under året haft Vårmarknad och julauktion och samlat in pengar
som de sedan skänkt till välgörande ändamål.
Sorgearbete
Här har vi ett samarbete med församlingens övriga distrikt. Förutom de akuta kontakterna är
rutinerna sådana att en diakon ringer upp den
närmast anhörige en tid efter begravningen och
frågar hur det står till och erbjuder också personlig kontakt. Det går också ut en inbjudan till att
delta i en ”Leva-vidare-grupp”, som träffas vid
sex tillfällen varannan vecka. Under våren hade
Snöstorp en sådan grupp. Under hösten kallade
Mariakyrkan till en grupp men det blev alltför få
deltagare för att kunna genomföra den.

Själavårdssamtal och stödsamtal
Dessa möten har varit av olika slag. Dels de personer som kommit akut och krävt en omedelbar insats, dels de som vill ha en samtalspartner ett antal
gånger för att komma vidare i livet och dels de vi
besöker för att upprätta livskvalité. Dessa samtal
har skett dels i hemmen och dels på våra expeditioner. I samband med en del av dessa möten har
matkassar utdelats. Inför julen fick ett antal personer också ekonomiskt stöd. Här vill vi särskilt
tacka Vävstugan för deras ekonomiska bidrag.
Pilgrimsvandringar
I samarbete med Söndrums församling arrangerade vi en Emmausvandring, annandag påsk mellan
S:t Nikoali och S:t Olofs kapell, där vi avslutade
med en Emmausmässa.
Vi hade en 5-dagars pilgrimsvandring kring Kristi
himmelsfärd då vi gick från Halmstad (Mariakyrkan) till Ängelholm (Rebbelberga kyrka).
Under hela året har vi också genomfört kvällsvandringar, en gång i månaden. Vandringarna sker
i samarbete med Halmstads församling.
Internationella gruppen
I församlingen finns ett antal internationella ombud. I södra området finns ombud kopplade till
varje kyrka. Diakonen är samordnare. Under året
har vi varit på Eurostop och representerat vår kyrka i samband med faste- och julinsamling. Vi var
också uppe i Göteborg på Stiftets Internationella
råds årsmöte.
Utfärder
Under sommaren har två församlingsutfärder arrangerats. Bl.a. en heldag till Växjö och en halvdag till Grevie och Hovs Hallar. Vidare har en del
kortare utfärder, med församlingens minibuss, genomförts.
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Kontakt med samhället/personligt stöd
Att synas ute i samhället, som kyrkans representant och diakon är viktigt. Många spontana kontakter har på så sätt etablerats. Kontakter finns
med sjukvården, Lions och inom kommunen med
socialtjänsten, skolan, polisen, hemtjänsten och
Trygghetsgrupper. Under året har diakonerna stöttat människor i kontakterna med socialen, sjukvården, hemtjänsten och andra välfärdsaktörer.

Barnverksamheten Mariakyrkan
Mirakelklubben
En grupp för barn som går i åk 3 och uppåt som
har träffats måndags- och tisdagseftermiddagar
mellan kl. 13.30 – 16.00. Sammanlagt har 13
barn deltagit under året. Vi har jobbat med olika
teman, framförallt om hur vi ska vara mot varandra. Gruppen har deltagit vid familjegudstjänsterna med olika saker och har haft övernattning i
Mariakyrkan både på våren och hösten.

Kör-fritids
En grupp för barn i årskurs 1–3 som går i
kören. Har träffats på torsdagar mellan
kl. 13.00 – 16.15 med avbrott för kör 14.30 –
15.15 respektive 15.30 – 16.15. 17 barn har deltagit under året. Vi har haft mycket fri lek och
pyssel.
Öppet kyrkis
Öppet för alla barn mellan 0-5 år med någon
vuxen. Har träffats på torsdagar mellan kl. 9.30
– 11.30. Sammanlagt under året har 20 familjer
deltagit. Lek, sång och pyssel har stått på schemat.
En gång/månad har Jessica rytmik med gruppen.
Många har även kommit på rytmikgudstjänsterna.
Personal
Under våren (t.o.m. mars) jobbade Jan Grundström och Margareta Rajgård, som vikarierade
för Linda Svensson, i grupperna. I april kom Linda Svensson tillbaka efter mammaledighet.

Kyrkans Fritids
Är för barn som går i Förskoleklass till och
med årskurs 2. Har träffats på onsdagar mellan kl. 13.00 – 16.00. Tio barn har deltagit
under året. Gruppen har haft teman om hur vi
ska vara mot andra människor i olika situationer och har deltagit vid familjegudstjänsterna.

Statistik, Fyllinge
Mariakyrkan

Högmässa
Gudstjänst
Familjemässa
Familjegudstjänst
Temagudstjänst /mässor
Veckomässa
Övriga gudstjänster
Musikgudstjänst
Dopgudstjänst
Konfirmationsgudstjänst
Vigselgudstjänst
Begravningsgudstjänst

Antal
39 (46)
1 (2)
2 (1)
3 (4)
8 (-)
37 (42)
13 (20)
4 (3)
6 (5)
- (1)
- (-)
1 (2)

Deltagare
1415 (1505)
28 (32)
182 (47)
114 (214)
364 (-)
420 (434)
355 (496)
370 (442)
122 (170)
- (133)
- (-)
26 (95)

Genomsnitt
36 (33)
28 (16)
91 (47)
38 (54)
45 (-)
11 (10)
27 (34)
93 (147)
20 (34)
133 (133)
- (-)
26 (48)
(inom parantes visar siffror från 2014)
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Kyrkogårds- och fastighetschef:
Jan Agbrant
Arbetslag Snöstorp
Diana Nilsson
Martin Jönsson
Mikael Josefsson
Ulf Svensson

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning

Arbetslag Breared
Charlotte Nilsson (tjl)
Holger Andersson
Ida Moberg (vik)
Arbetslag Eldsberga
Anki Tenggren
Hans Svensson

Fastigheter
Församlingsexpeditionen och källaren i Snöstorps
församlingsgård har byggts om för att möta organisationens behov bättre. Ombyggnationen har
gett expeditionen fler kontor och bättre mötesrum.

Esmareds kapell har ingen fast bemanning, utan
bemannas periodiskt av personalen i Breared.
Det har inte gjorts några nedskärningar i antalet
tjänster.

Snöstorps prästgård och vävstugan har fått en
bättre belysning på parkering och infart. I prästgården har en del anpassningar gjorts för att underlätta övernattning där.

I Snöstorp har mycket arbete lagts ner på förberedande projekteringsarbete av en askgravlund,
innebärande diskussioner med stiftet och kommunen kring markförvärv. En detaljplaneändring
måste göras och på sikt ny kompostanläggning,
ny verkstad med förråd och ny infart.

Inför ombyggnation av Snöstorps kyrka har förberedande projekteringsarbeten gjorts.
Projektet med nya uppdaterade ljudanläggningarna i våra kyrkor har fortsatt med Eldsberga och
Trönninge kyrkor.
Församlingens samtliga skyltar och anslagstavlor
har inventerats och dokumenterats i syfte att få
en enhetlighet.
Förbättrad belysning har satts upp runt Eldsberga församlingshem och verkstad.
Under hösten höll taket på Eldsberga kyrka på att
blåsa sönder och arbetet med att åtgärda stormskadorna fick påbörjas omedelbart.
Utöver detta har traditionellt underhålls- och förvaltningsarbete av fastigheterna utförts.

Begravningsverksamhet
Förutom traditionellt begravningsarbete, sköter
personalen minneslundar, gräsmattor, gångar,
träd, buskar och planteringar på en yta av över
10 hektar.
Organisatoriskt sett har vi arbetat fram en ny
struktur där arbetslagen minskat från fyra till tre.
Förändringen innebär att det numera är samma
arbetslag som sköter både Eldsberga och Trönninge kyrkogårdar. Tönnersjö kyrkogård och

Offerter på underhållsplaner har tagits in.
En tjänst för provdragning av gravstenar har
budgeterats.

Gravskötslar
En översyn har påbörjats av våra gravskötselavtal.
Det digitala gravprogram som vi använder har
kommit att utnyttjas i högre omfattning och
minskat det manuella arbetet.
För alla skötselgravar har kontoutdrag skickats
till gravrättsinnehavaren. Detta har föranlett ett
omfattande arbete med att söka rätt på gravrättsinnehavare, där sådana fattas eller fel person står
angiven.
Församlingsexpeditionen har övertagit det telefonnummer som hanterar frågor kring skötselgravar och andra frågor kring gravar. Detta har
avlastat kyrkogårds- fastighetschefen men överlämnandet har tagit tid och är ännu inte slutfört.
Arbetet med att ta fram taxor för skötselgravar
har påbörjats och i samband därmed försöker vi
göra avtalen mer enhetliga.
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Administrationen, gemensamma
kostnader och övrigt
Församlingsexpeditionen i Snöstorps församlingsgård arbetar för hela församlingen.
Under 2015 delades församlingsexpeditionen i en
ekonomidel med en nytillträdd ekonom som arbetsledare och en del för övrig verksamhet med kyrkokamreren som arbetsledare.
Ekonomiavdelningen sköter budget- och bokslutsarbete och betalning av fakturor liksom utskick av
fakturor. Kontanthanteringen är fortfarande betydande, men nu finns möjlighet att swisha olika former av betalningar. Fakturahanteringen går snabbt
och lätt på elektronisk väg. Ekonomiavdelningen är
även behjälplig med handläggning av gravrätt och
skötselgravar samt tar emot samtal på telefonnummer 17 97 00.
På pastorsexpeditionen bokas alla förrättningar
i våra sju kyrkor, inte bara lokal utan även präst,
musiker och vaktmästare. Pålysningar och kollekt
inför gudstjänster förbereds för varje kyrka. Församlingens verksamhetsstatistik rapporteras från
pastorsexpeditionen varje år.
Församlingsexpeditionen svarar också för personaladministration genom att medverka vid rekryteringar, MBL- och löneförhandlingar och olika personalvårdande åtgärder. Vår organisation är inte statisk,
utan mycket tid har ägnats åt att få ihop tjänster
och bemanna vakanser. Informatören arbetar med
församlingsblad, hemsida, Facebook, annonser etc.
Många gillar oss på Facebook, som används allt mer
för annonser och i ungdomsarbetet. IT, telefoni och
kopiering ska fungera i hela församlingen och sköts
av vår IT-ansvarige. Arbetsmiljöfrågor, skyddsronder och krisplaner hanteras också via expeditionen
liksom stöd till kyrkoråd och kyrkofullmäktige alltifrån beredning till expediering av ärenden.
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Personal: Marianne Svalander, kyrkokamrer
Eva Johansson Nilsson, kyrkoskrivare
Pernilla Friberg, ekonom
Magnus Ahlström, personal-och ekonomiassistent
Christina Nilsson, assistent, gravadministratör
Marielle Pierre, assistent
Lasse Lagerqvist, it-ansvarig
Anna-Lena Bengtsson, informatör
Summa tjänster: 7,1 (varav en tjänst finansierad via lönebidrag)

Nedan följer några områden som bevakas via expeditionen:
Kostnaderna för kyrkskjutsar har varit blygsamma
under 2015, 8 tkr.
Kyrkofullmäktige har förbrukat 12 tkr. Kyrkorådet har förbrukat 200 tkr i arvoden och 150 tkr på
övrigt såsom fortbildning, litteratur, gåvor, trivselåtgärder, arbetsmiljöåtgärder och oförutsedda händelser.
Revisionen har åter kostat mer än beräknat. 170 tkr
i stället för budgeterade 130 tkr.
Alla livsmedelskostnader bokförs numera på församlingsvärdinnorna som sammanlagt har använt
60 tkr mer för livsmedel än budgeterat. Samtidigt
har både antalet verksamheter och antalet deltagare
ökat med mer fika som följd.
Lokalerna på expeditionen har anpassats, så att
alla får plats och så att vi kan ta emot besökande
på ett bra sätt. Ett arbetsrumrum är delat, snygga
väntrum för besökande har iordningställts, samtalsrummet har fått isolerad vägg/dörr och i källaren
har anordnats ett arbetsrum och ett konferensrum/
datasal. Kostnaden uppgick till 450 tkr och häri ingår även möbler till ett arbetsrum, till väntrum för
besökande samt ett sammanträdesbord för bland
annat kyrkorådet.

Utbildning har erbjudits personalen i stor omfattning, både internt och externt. Vi har numera en
egen datasal och tillhandahåller fortlöpande ITundervisning – särskilt när nya program introduceras.
I september erbjöds all församlingens personal en
mycket uppskattad trivsel- och studieresa till Visingsö och Gränna.
Massagen, som erbjuds all personal ½ timme/månad mot en kostnad av 100 kr, är omtyckt och
har förhindrat flera sjukskrivningar. Friskvårdsersättning upp till 1200 kr/år utnyttjas av många,
men det kunde bli fler.
Fler och fler får smarta telefoner och/eller I-pads i
stället för laptops. Vi har försökt hålla en policy,
där smarta telefoner tilldelas efter behov, men

utvecklingen går inte att stoppa och smarta telefoner gör att e-post och intranät bevakas på ett
helt annat sätt än med laptops. En smart telefon
är dyrare i inköp och surftid måste köpas till –
samtidigt sparar vi arbetstid och får uppdaterade
medarbetare. Med nuvarande telefonavtal ringer
alla gratis med mobiltelefon.
Kopiatorerna är samtidigt nätverksskrivare.
Snart har vi bytt ut alla kopiatorer mot begagnade exemplar som vi leasar till en betydligt lägre
kostnad än tidigare. På sikt hoppas vi få ner kopieringskostnaderna på detta sätt. Samtidigt kopieras det inte lika mycket längre utan vi skickar
mycket digitalt. Detta framgår av minskande portokostnader.
Under året har personalen, de förtroendevalda
och frivilliga arbetat med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Här har expeditionen varit
behjälplig med att göra omvärldsbevakningen
samt att över lag få ihop logistiken.
Ledningsgruppen har lagt mycket tid på att ta
fram en ny krisplan och denna är nu klar.
Stiftet har fått en arkivarie och hon har hjälpt oss
igång, så att vi börjat arbeta fram en arkivplan.
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