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av Thomas Johansson, VinnaltFoto. 

Inledning

Här kommer en redovisning av verksamheten i Snöstorps församling för år 2016. 

En av församlingens huvuduppgifter är att fira gudstjänst. Under 2016 kom Svenska kyrkan med 
förslag till nya gudstjänstordningar. Gudstjänstlivet har därför varit särskilt uppmärksammat bland 
kyrkans medarbetare och i den kyrkliga pressen. Församlingens gudstjänstliv består av gudstjäns-

ter på söndagar, vardagsgudstjänster och kyrkliga handlingar. Gudstjänsterna på söndagar firas i regel 
som huvudgudstjänster vilket innebär att de följer några av de ordningarna som finns i Svenska kyrkans 
gudstjänsthandbok. Under det gångna året firades 229 gudstjänster i församlingen som huvudguds-
tjänster. Det innebär att vi hade i genomsnitt på fyra eller fem huvudgudstjänster varje vecka. Dess-
utom firades 37 musikgudstjänster, ofta på söndagar, samt 332 vardagsgudstjänster.  Antalet genom-
förda gudstjänster sammanlagt ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Däremot kan vi se ett ökat 
antal deltagare på huvudgudstjänsterna, särskilt gäller det för besökare till det vi i annonseringen kallar 
för högmässa och gudstjänst. Antalet högmässor var färre än året innan, från 107 till 91, men antalet 
besökare ökade från 3295 år 2015 till sammanlagt 3455 året efter vilket är glädjande. Av statistiken 
för samtliga gudstjänster med nattvard kan man också avläsa att antalet  kommunioner, dvs besökare 
som tar emot nattvarden, har ökat något under 2016.   

Besökare vid våra musikgudstjänster, 37 till antalet (34 året innan), har ökat från 2158 besökare till 
2995 besökare* för år 2016. 

Tittar vi på statistiken för de kyrkliga handlingarna ser vi inget trendbrott utan den kyrkliga seden verkar 
stå sig över åren. Genomsnittet för antal besökare var relativt högt under 2016: för dop 55 deltagare, 
för konfirmationsgudstjänst 256 deltagare, för vigselgudstjänst 72 deltagare och för begravningsguds-
tjänst i genomsnitt 47 deltagare. 

Räknar vi samman samtliga gudstjänster som finns med i församlingens gudstjänststatistik blir det 
sammanlagt 875 gudstjänster* under ett år. Antalet besökare vid dessa gudstjänster är sammanlagt 
36.468 deltagare! Det betyder att vi har ett genomsnitt på ca 42 deltagare* vid varje tillfälle som Guds 
ord förkunnas och församlingen samlas till lovsång och bön till människors stöd och hjälp i glädje och 
sorg.  För det är alltid vår strävan och vår bön att varje enskild individ ska få något med sig till glädje, 
vägledning och tröst i mötet med kyrkans andliga skatt.  

I denna verksamhetsberättelse redovisas den kyrkliga verksamheten i de fem distrikten, en redovisning 
av arbetet på kyrkogårdarna och vår förvaltning av kyrkor och andra fastigheter samt en kort beskriv-
ning av det administrativa arbetet på församlingsexpeditionen.

*statistik rapporterad till Svenska kyrkan centralt. 

Snöstorp den 5 april 2017

Lars Arvidsson, kyrkoherde 
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SNÖSTORP

Gudstjänst
Gudstjänstlivet i Snöstorps kyrka bygger på starka 
traditioner men påverkas också till stora delar av en 
vilja till förnyelse.  Arbetslaget består av anställda 
och kyrkvärdar som lägger ned stor tid och möda 
för att få en hög kvalité i verksamheten. Vår strävan 
är att i mötet med både regelbundna och tillfälliga 
gudstjänstbesökare kunna erbjuda en varm och väl-
komnande atmosfär. Stommen i gudstjänstfirandet är 
söndagens huvudgudstjänst kl 11. I regel firas den 
med extra sång och musikinslag.  Därtill finns famil-
jegudstjänster, musikgudstjänster och veckomässor 
och vissa temagudstjänster. Några gånger under året 
firar vi särskilda gudstjänster med efterföljande kyrk-
lunch. Något särskilt som kommit till sista åren är de 
mycket omtyckta ungdomsgudstjänsterna. 

Under våren deltog vi i Svenska kyrkans prövning av 
nya gudstjänstformer och ny gudstjänstmusik. Det 
har haft ett visst genomslag på vårt gudstjänstfirande 
även efter prövotiden.

Den kyrkliga seden tycks hålla i sig för vår del när 
det gäller dop och konfirmationsgudstjänster. Vid 
dessa tillfällen tar man med sig både släkt och vän-
ner till kyrkan.  När det gäller kyrkobesök i samband 

med dödsfall finns seden kvar att man ska besöka 
kyrkan vid själaringning och tacksägelse. Det gäller 
för många av de anhöriga som bor i församlingen 
och som har möjlighet att besöka kyrkan. 

Snöstorps kyrka är en omtyckt vigselkyrka. I regel 
vill man fira det som ett kyrkbröllop med många gäs-
ter i kyrkan. Vigsel med endast vittnen närvarande 
tillhör undantagen.

Musik i Snöstorp 
Cappella Snöstorp har medverkat i sex söndagsguds-
tjänster, fem konserter/musikgudstjänster och haft 
ytterligare fyra framträdanden. Körföreningen har 
genomfört en sångresa till Polen.
 
Kören VIVA har medverkat i fem söndagsgudstjäns-
ter och därutöver haft ytterligare sex framträdanden. 
I samband med en weekendtur till Malmö medver-
kade kören i St Petri kyrka.

Extra musikalisk medverkan vid gudstjänster, i regel 
under ledning av församlingens organist Göran  Pers-
son, har genomförts vid elva tillfällen och därutöver 
bör särskilt nämnas lunchmusiken under terminstid 
och kvällsmusiken som genomförs under åtta sommar- 
veckor.

Norra området består av Breareds gamla församling med Esmareds kapell och Vallås distrikt. 
Nytt från hösten 2016 är att också Snöstorp ingår i det norra området, vilket framför allt be-
tytt att barn- och ungdomsarbetet i Snöstorp har organiserats under det som var norra områ-
det och fått områdeschefen som arbetsledare. Det har också betytt att områdeschefen, Stellan 
Bengtsson har tagit över arbetsledaransvaret för komminister, Nisse Juelsson som dessutom 
har blivit ungdomspräst, från att tidigare har varit distriktspräst i Breared. Avstånden mel-
lan Breared och Vallås gör att det inte fungerar som en gemensam enhet i den betydelsen att 
församlingsbor tar sig mellan distrikten. Däremot är det en naturlig koppling mellan Vallås 
distrikt och Snöstorp, då avståndet är kort och beröringspunkterna är många. Det ser vi på 
gudstjänstsidan, musiken, diakonin och inom barngrupperna. Därför är samordningen mellan 
Snöstorp och Vallås viktig liksom att verksamheten i Breared får vara bibehållen. Däremot sker 
ett naturligt utbyte av personal mellan distrikten.

Norra området

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt foto

Bild: A-L Bengtsson
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Av Göran Perssons verksamhetsberättelse över musi-
ken i Snöstorp framgår också att det har genomförts 
fyra konserter under året. ”Maria! Maria!” Med 
solister och kören VIVA, ”Stabat Mater” med kö-
rer och orkester, ”Fred-Peace-Pace” med körer och 
instrumentalister samt en dubbelkonsert på Luciada-
gen.

Barnkörerna DoReMi-kören och Delight har med-
verkat vid sex familjegudstjänster varav två musik-
gudstjänster under året. Körerna består idag av 20 
respektive 25 körbarn. I år har vi även tio killar med 
i körerna, vilket känns extra roligt. Vi minns speciellt 
Feel-Good konserten och Luciagudstjänsten med 68 
tärnor! Utöver gudstjänsterna har Delight deltagit i 
konserten vid Hallands kyrkosångsförbunds körlä-
ger tillsammans med 120 barn. Även DoReMi har 
åkt på körläger till Gullbrannagården där de gav en 
härlig avslutningskonsert. Barnkörerna har också 
deltagit med sång på Eurostop vid Internationella 
gruppens julinsamling.

Ungdomskören Confetti har medverkat vid fem guds-
tjänster samt två musikgudstjänster. Tjejerna deltar 
ofta med textläsning, dikter m m i musikgudstjäns-
terna  och de tar en naturlig plats i vårt gudstjänstliv. 
Utöver detta har de sjungit på Eurostop vid Inter-
nationella gruppens insamling vid jul samt deltagit 
i sju luciatåg på Vallås äldreboende. Körlägret i år 
var i Mahults gamla skola, där ungdomarna sov på 
golvet, paddlade kanot och gick en pilgrimsvandring 
tillsammans med diakon Jan Svedenfors. Tystnaden 
i bokskogen med 20 tonårstjejer, när de fick uppleva 
frälsarkransens pärlor är något de säkert bär med sig. 
Kören består av 20 sångare, flera av dem har sjungit 
i församlingens körer sedan 7 års ålder.

Barn och ungdom
Anja Lagerqvist har haft en praktiktjänst under vå-
ren i Snöstorps distrikt och har bidragit mycket med 
sång, musik och dans, vilket har varit mycket upp-
skattat.

Öppet kyrkis är måndagar och fredagar. När höstter-
minen började var det många föräldrar som återgick 
till sina arbeten. Det har gjort att antalet besökande 
har sjunkit. Vi har bland annat försökt nå fler genom 
utskick, men också bjudit in till ettårsfest. Det verkar 
också som om barnantalet sjunker framöver. Vi sam-
lar omkring 35 familjer. Terminen avslutades med en 
fin julfest med dans runt granen.

kyrkis 
Som enda ställe i norra området har vi kyrkisgrupper 
i Snöstorps prästgård för barn i åldern 3-6 år. Vi har 
18 stycken barn i våra två grupper. Det är svårt att 
nå barn som går på kommunala förskolor. Däremot 
har vi ett antal barn som går på Kyrkdalen som kom-
mer till oss. Detta är något väldigt positivt och en del 
av vårt samarbete med Kyrkdalen. Vi har haft tema 
Emil och Ida. Emil- och Idadockorna har fått följa 
med barnen hem och föräldrarna har fotograferat 
dem. På detta sätt har vi fått lära känna barnen lite 
mer och fått se hur deras hem ser ut. Vi arbetar aktivt 
med att barnen ska vilja komma på våra Afterwork/
familjegudstjänster genom att ge dem små uppdrag.

stjärnklubbar med barn i åldern 6-7 år. Vi har två 
sådana grupper, en på tisdagar och en på onsdagar, 
med sammanlagt 29 stycken barn, varav nio är poj-
kar. Temat har varit agenter, vilket har varit uppskat-
tat av barnen. Barnen har fått stifta bekantskap med 
Jesu nalle Byron och fått höra om deras äventyr i 
Nasaret. Vi försöker aktivt vara ute med barnen så 
att de får röra på sig och för att samlingarna skall bli 
så bra som möjligt. 

riddarklubben med barn i åldern 8-9 år, samlas på 
måndagar. Vi har tolv stycken i denna grupp, jämt 
fördelat mellan pojkar och flickor. Under våren hade 
vi 25 barn i den här gruppen. Tappet i gruppen kan 
ha berott på byte av dag vilket vi gjorde för att kun-
na ta emot samtliga, men det kan också ha berott på 
att många började mellanstadiet. Barnen har blivit 

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt foto

Bild: A-L Bengtsson
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högtidligt dubbade i kyrkan och hälsats välkomna. Vi 
har kämpat om medaljer i styrka och mod. Populärt var 
när vi lekte ”Mästarnas mästare”. 

p.G, Prästgårdsgänget, för barn i ålder 10-11 år, där 
alla 20 är tjejer. Ett stort gäng och en mycket rolig och 

”pratig” grupp. Det är svårt att hitta bra gemenskaps-
aktiviteter och aktiviteter som belöning och mål för 
strävan. De måste finnas i närområdet och inte vara för 
dyra. P.G gjorde en fin insats och hjälpte till att planera 
och anordna Familjedagen. Temat i gruppen har varit 
Harry Potter med trollstavstillverkning.

teens. Barn i ålder 12-14 år. 14 stycken är med i denna 
grupp varav en kille.  Många av barnen har vi haft hos 
oss under lång tid och vi känner glädje och stolthet över 
att de vill fortsätta i våra grupper år efter år. Teens har 
varit medhjälpare för de mindre barnen och de gjorde 
en stor insats för att klara julavslutningen och dess dra-
ma på familjegudstjänsten. Teens träffas på kvällstid på 
torsdagar.

konfirmander. Hösten 2016 träffades de varje tisdag. 
Vi har en stor konfirmandgrupp i Snöstorp på 24 styck-
en, varav 17 killar. Gruppen är i  största laget, särskilt 
med tanke på könsfördelningen. Det är en glädje att ha 
så många konfirmander. Det beror dels på ett kontinu-
erligt arbete med faddrar, läger och ungdomsarbete dels 
på sammanslagning av grupperna Snöstorp och Vallås. 
Det bör övervägas om vi skall ha så stora grupper i 
framtiden. Gruppen leds av ungdomspräst och pedagog. 

Sommarkonfirmanderna var 21 stycken. Det är många 
faddrar knutna till sommarkonfirmanderna.  Sommar-
läsningen visade sig vara väldigt populär. På mycket 
kort tid fylldes gruppen och vi kunde inte ta in fler. 
Sommarkonfirmanderna började på hösten och träffa-
des fem gånger innan sommaren. Därefter var det inten-
sivläsning i Snöstorps prästgård dagtid som avslutades 
med en weekend i London, där olika kyrkor och guds-
tjänster besöktes. I augusti var konfirmanderna på ett 
sjudygnsläger på Rörö som följdes av konfirmationen i 
augusti. I denna grupp har vi satsat mycket på läger och 
det har visat sig vara ett mycket gott koncept. Läger-
dygnen hjälper konfirmander att finna sin identitet och 
ger en växtplats med Jesus i centrum, som på sikt leder 
in i kyrkans gudstjänstliv, gemenskap och fördjupning. 

kyrkans unGdom snÖstorp. I genomsnitt träffas 15 ung-
domar varje vecka, men vi når fler än så, då det har va-
rit 65 stycken olika besökare på KU under året.  Det är 
en stor spridning i ålder på ungdomarna. De yngsta går 
i årkurs 8 och de äldsta i årskurs 3 på gymnasiet. Även 
några som är äldre återvänder till gruppen. Tema under 
våren var,  Den Helige Ande, döden och kärlek. Vi hade 
besök av prästen Anna-Maria Carlwe som berättade 
om genusperspektivet i Bibeln samt gjorde en judisk 
påskmåltid. Gruppen var flera gånger på Hillsong samt 
hade läger och därtill många gemenskapsfrämjande ak-
tiviteter.  Under hösten var det filmtema. Terminen av-
slutades med KU-läger i London med Hillsong. Ledare 
var pedagog och praktikant.

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt foto
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Diakoni
Diakonin består av hembesök, träffpunkter, besöks-
grupper, församlingsluncher, utfärder och  enskilda 
samtal. Jonas Kennerö och Rose-Marie Kuchler 
hade Leva-vidare-grupp under höstterminen 2016. 
Diakoniassistent Rose-Marie Kuchler ökade under 
året sin arbetstid inom diakoni från 40 % i början 
av året till närmare 80 % diakoni vid slutet av året. I 
samband med årsskiftet 2016/2017 övergick hon till 
100 % tjänst som diakoniassistent.

Varje vardag tar Rose-Marie Kuchler emot män- 
niskor av olika bakgrund, utbildning, ålder, livs-
åskådning och med varierande problematik. De sö-
ker sig till kyrkan för att de antingen hört gott om 
den, blivit rekommenderade att göra så av någon 
annan som fått hjälp, eller, och detta är något som 
dykt upp på senare tid; de blivit rekommenderade av 
vårdcentralen.
En del konfidenter träffar diakoniasisstenten i olika 
omgångar. Andra börjar kanske i någon av våra 
verksamheter. Några behöver stöd länge, andra är 
flygfärdiga efter några gånger. Att vara med om lätt-
naden i människors uttryck och sätt att röra sig när 
de börjar få kraft igen är helt obetalbart!

Antal enskilda samtal 2016 var 572, varav 78 på tele-
fon. Genomförda hembesök 43, institutionsbesök 21, 
ledsagande till skuldrådgivning, socialförvaltningen, 
BVC, VCT, Piva, skattemyndigheterna 25 tillfällen. 

Tack och lov har vi i kyrkan möjlighet att ta hjälp av 
frivilliga krafter. Besöksgruppen har i regel två per-

soner som de besöker 1-2 ggr/månad. De är så vär-
defulla och gör en stor insats i diakonin. Här vill vi 
även nämna de som arbetar med Loppisen och även 
Snöstorpsträffarna.  

Besöksgruppen ställer upp på församlingens olika 
evenemang, bland annat följande: 
Våffelcafé i Prästgården under sommaren med runt 
30 personer vid varje tillfälle. Hjälp med olika evene-
mang i samband med Må-bra-dagarna. Bemanning 
i kyrkans Öppet hus under gravsmyckningsdagen i 
samband med Allhelgonahelgen. Adventskaffe med 
hembakade kakor på Hemvårdsförvaltningens Mö-
tesplats Snöstorp. Julkaffe i Prästgården, där Besöks-
gruppen också bakar och de pengar vi får in går till 
diakonin. Besöksgruppen bjuds som tack för sina 
insatser på lunch i maj och på julbuffén i Snöstorp 
i december. Antal besök utförda av besöksgruppen 
är ca 120 st.
  
När det gäller ekonomiskt bistånd har det främst 
gällt dels familjer med småbarn och flyktingar/ut-
landsfödda.  Vi har också utdelning av julgåvor till 
särskilt behövande.

Vuxenverksamhet 
I Snöstorps prästgård samlas varje vecka en grupp 
församlingsbor för att meditera i prästgårdens kon-
templativa andaktsrum. Varannan vecka under ter-
minstid är det också en samtalsgrupp under ledning 
av distriktsprästen Jonas Kennerö. 

Bild: IKON
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(inom parantes visar siffror från 2015)

Statistik Snöstorps distrikt
Aktivitet  Antal deltagare genomsnitt
Högmässa 11 (12) 752 (523)  68 (44)
Gudstjänst  27 (28) 1300 (1240) 48 (44)
Söndagsgudstjänst - (-) - (-)  - (-) 
Söndagsmässa - (-) - (-) - (-)
Familjegudstjänst 7 (4) 797 (475) 114 (119)
Familjemässa 2 (1) 153 (96) 77 (96)
Temamässor/gudstjänster 11 (9) 1219 (1401) 111 (156)
Veckomässor 11 (3) 94 (41) 9 (14) 
Musikgudstjänster 5 (2) 783 (240) 157 (120)
Övriga - (6) - (172) - (28) 
Musik och andakt 19 (26)  519 (501) 27 (30)
Dopgudstjänster 59 (49) 3600 (3124) 61 (64)
Konfirmationsgudstjänster   3 (5) 1070 (1423) 357 (285)
Vigselgudstjänster 27 (30) 1809 (1748) 67 (58)
Begravningsgudstjänster 93 (92) 4658 (4001) 50 (43)
Sommarmusik  8 (8) 887 (987) 111 (123)

Under hösten har det varit en ny verksamhet i försam-
lingsgården. Varannan vecka har vi bjudit in till Snö-
storpsträffen. Det har varit varierat program med stor 
uppslutning. En liten kommitté under ledning av Mar-
garetha Persson har lagt upp terminsprogrammet och 
olika frivilliga har ställt upp som värdar för samling-
arna. 

Vi har församlingslunch varannan torsdag, och det 
kommer mer och mer folk till dem. Mellan 50 och 60 
personer kommer och äter. I kyrkan på lunchmusiken 
brukar vi vara runt 30-35 personer. 

Må Bra dagarna
Varje höst ordnar församlingen ”Må Bra dagar”. 2016 
genomfördes fyra evenemang under oktober månad. 
Bäst besökt var ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” med 
Elise Lindqvist där vi hade 103 besökare.  

Flyktingarbetet
Under året genomfördes boende för ensamkommande 
i Snöstorps prästgård och i Breareds prästgård i nära 
samarbete med Halmstads kommun. Boendet varade 
båda gångerna ca en månad. I Snöstorp genomfördes 
verksamheten med egen personal men för boendet i 
Breared anlitades i första hand kommunens personal. 
Genom avtal med kommunen fick församlingen ersätt-
ning för sina merkostader.  

I början av året anställdes Maria Benulic på deltid som 
församlingens flyktingsamordnare. I uppgiften ingick 
främst att samordna kyrkans kontakter med andra 
organisationer och med kommunen när det gäller för-
samlingens kontakter med nyanlända flyktingar. Maria 
Benulic har också skött kontakter med andra försam-
lingar och med Göteborgs stift i frågor som gäller flyk-
tingar och personer som nyligen fått uppehållstillstånd.  
Genom projektanslag från stiftet kunde tjänsten som 
flyktingsamordnare övergå till en heltidstjänst under 
hösten 2016.

Bild: Maria Benulic
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VALLÅS
Vallås är församlingens största distrikt och vi möter 
stora behov, särskilt inom diakonin. Under våren var 
diakonitjänsten vakant och uppehölls av distrikts-
prästen. Tjänsten tillsattes under hösten 2016, något 
som gjorde stor skillnad i distriktet. Dels för de som 
regelbundet kommer till våra grupper och träffar, 
men än mer för dem som söker själavård/samtals-
stöd och ekonomisk hjälp. Vidare har diakonen kun-
nat gå in i olika verksamheter och på så sätt vara en 
sammanhållande kraft. Prästtjänsten i Vallås har för-
ändrats till att bli arbetsledare för fler och dessutom 
fått ta över ansvaret att vara distriktspräst i Breared.
 

Gudstjänster 
Vallåskyrkans gudstjänster samlar en trogen och 
stabil skara på söndagförmiddag eller kväll. Guds-
tjänster planeras så att de inte krockar med konser-
ter och större gudstjänster i Snöstorps kyrka. Sopp-
lunchandakterna är en viktig del av gudstjänstlivet, 
då de är utformade snarast som en predikogudstjänst 
(se diakoni). Under hösten 2016 har vi slutat med 
veckomässor då vi inte har någon konfirmandgrupp. 
Familjegudstjänsterna är en integrerad del av guds-
tjänstlivet. På söndagar ordnar frivilliga med kyrk-
kaffet själva och bakar till detta. Inkomsterna skänks 
till drottning Silvias mödrahem. 

Musik
I Vallåskyrkan har vi inga körer, men försöker någon 
gång i månaden när det är eftermiddags- eller kvälls-
gudstjänst ta in körer eller solister. Medverkande har 
varit Västanvind, Halmstads manskör, Anna Marm-
vik med kör, Andreas Lindgren med kör, solister som 
Nina Widegren, Charlotte Polson och Daniel Lantz. 
Gudstjänsterna utformas som musikgudstjänster 
med bön och förkunnelse och blir på så sätt ett komp- 
lement till övriga gudstjänster den söndagen. Vallås-
kyrkans kantor agerar också i stor utsträckning själv 
som solist och framför musikprogram både i guds-

tjänst och i andra sammanhang, men tjänsten är en 
pooltjänst så vederbörande tjänstgör i stor utsträck-
ning också i övriga distrikt. 

Diakoni
andakter på Vallås äldreboende  
Varannan vecka har vi haft andakter på Vallås äldre-
boende. Det alterneras mellan avdelningarna Kulla-
gård, Svingelstorp, Furuvik och Klyftehög. Snöstorps 
präst och Vallås präst har delat på ansvaret för an-
dakterna. Under året har ingen diakon kunnat vara 
knuten till andakterna, då  det har varit en vakans, 
och under hösten har träffarna varit samtidigt som 
andra åtagande. Under 2017 är tanken att diakonen 
på Vallås ska vara med på andakterna. Musiker är 
alltid med. Besöksgruppen på Vallås är med på de 
olika avdelningarna för att hjälpa till med fika och 
för att hjälpa de boende. Fika bakas av besöksgrup-
pen med stöd av värdinnorna i Snöstorp och på Vall-
ås.

sopplunch med andakt

Varje måndag 11.45 har vi en andakt i Vallåskyrkan 
för att sedan äta soppa tillsammans i Ansgarsalen. 
Andakterna har präst och diakon delat på under hös-
ten. Temat under hösten har varit Josua och Domar-
boken. Värdinnan lagar soppa med kaffe och kaka. 
Det är i genomsnitt 24 besökare på sopplunchen. 
Vårterminen avslutas med vårlunch och höststermi-
nen med en jullunch och då brukar samtliga sopp-
lunchgäster sluta upp och vi är ca 35-40 personer. 

Bild: A-L Bengtsson

Bild: A-L Bengtsson
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morGonstund

Varje torsdag erbjuds det frukost med ett ord på vägen 
i Vallåskyrkan. Värdinnan ordnar frukosten och håller 
i verksamheten. Diakon och präst är med regelbundet 
om inte annan verksamhet är samtidig.  Vi äter frukost 
tillsammans och samtalar och läser en text ur andakts-
boken ”Under ytan”. Vi är 3-8 personer varje gång.

Vallåsträff

Fyra onsdagar per termin har vi Vallåsträff, då vi lyss-
nar på ett program och fikar tillsammans. Träffarna av-
slutas med andakt. Diakon ansvarar för träffarna och 
värdinna ordnar förtäring. 

sommarcafé 
Under sommarveckorna, när det är uppehåll från sopp-
lunchen, har vi ett sommarcafé på onsdagar. Träffarna 
är viktiga, då de håller samman dem som söker sig till 
Vallåskyrkan under terminerna. Genom att träffas har 
man en omsorg om varandra och vetskap om hur man 
har det. Flera av träffarna har haft en enkel program-
punkt och har avslutats med psalm och/eller bön. Som-
marcaféet avslutades med fika på Snöstops hembygds-
gård. Många frivilliga hade  bakat och under kaffet 
sjöng och spelade Lena Nielsen.

besÖksGruppen träffas en måndag i månaden, med uppe-
håll över sommar och jul. Diakon ansvarar för gruppen, 
men under vakansen har Vallåsprästen hållit i gruppen. 
Vi börjar med andakt i kyrkan och sedan ett samtal kring 
en bibeltext. Besöksgruppen hjälper till på Vallås äldre-
boende och vi samtalar om den verksamheten. 

syfÖreninGen träffas varannan onsdag med uppehåll 
över sommar och jul. Diakon ansvar för gruppen och 
håller i andakt och är syföreningens sekreterare. Sy-
föreningen samlar in och skänker pengar till Svenska 
kyrkans internationella arbete och det görs framförallt 
genom auktioner, försäljning  och lotterier i samband 
med gudstjänster. 

anhÖriGcafé drivs av Anhörigföreningen i Halmstad  
på Vallås äldreboende. De träffas varannan torsdag. I 
mån av tid har diakon från församlingen varit med. 

uppVaktninGar 
Under våren och sommaren har uppvaktningar förde-
lats på präster och diakoniassistent och det har organi-
serats på central nivå i hela församlingen. Vi uppvaktar 
alla som fyller 90, 95, 100 eller mer i hemmen. I Snös-
torps församlingsgård ordnades dessutom ett födelse-
dagskalas för alla som fyllde 80 och 85 år under året. 
Alla fick ta med sig en närstående och tillsammans blev 
vi 100 personer som åt tillsammans och lyssnade på un-
derhållning.

själaVårdande samtal

Detta är en viktig och prioriterad del av diakonin. I 
samband med att diakontjänsten tillsatts har tillgäng-
ligheten för samtal ökat. Under hösten har diakonen 
haft samtal med åtta enskilda personer vid 25 tillfällen.

hjälpsÖkande 
Ekonomiska medel har delats ut enligt församlingens 
policy: 500 kr till enskilda och 800 kr till barnfamiljer 
och där upplever vi att bidraget till barnfamiljer är lågt 
satt. Matkassar har delats ut under året. Diakon hjälper 
också till att hitta och söka från fonder.
 
uppfÖljninG med efterleVande 
Diakon har ringt upp närmast anhörig till församlings-
bor som gått bort och under vakans har Vallåskyrkans 
präst gjort det. De flesta uppskattar vår omsorg, men 
ibland känns det naturligare att begravningsprästen har 
samtalet.

Barn och ungdom
Vallåskyrkan har barn- och ungdomsgrupper för barn i 
årkurs 1 till 9. Vi har öppet kyrkis- grupper för föräld-
rar och barn. Dessutom några äldre ungdomar som är 
engagerade i Vallåskyrkan. Eftermiddagsgrupper finns 
måndag till torsdag eftermiddag för skolbarn. Grup-
perna har haft som tema; goda gärningar. Förutom te-
mat innehåller träffarna fri lek, mellanmål, skapande 
verksamhet och andakt. Vi har förberett barnen till fa-
miljegudstjänsterna där de framför olika program.  De 
mindre barnen hämtar vi på skolan.

Tyvärr hade Vallåskyrkan inga konfirmander under 
hösten 2016, under våren konfirmerades en liten grupp 
på fyra stycken. Konfirmandantalet har sjunkit i Vallås- 
kyrkan,  framförallt därför att grupper med mycket lä-
gerinriktning har lockat med London och Elida.  Vallås-
konfirmanderna fick som avslutning efter konfirmatio-
nen åka till Auschwitz. Det blev en bra resa, med samtal 
och andakter, men det var inget vi lockade med inför 
konfirmandläsningen. 

 
Bild: Thomas Johansson, Vinnalt Foto
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Öppet kyrkis har vi två gånger i veckan, måndag och 
fredag förmiddag. På måndagar med enbart en leda-
re, vilket har fungerat då det inte har varit så många 
besökare. På fredagar med två ledare, då har vi haft 
många som besökt oss, ibland nästan överfullt. Även 
de som bor utanför vår församling har hittat denna 
verksamhet. Två timmar har vi haft öppet för för-
äldrar med små barn. Det har varit fri lek men också 
organiserat pyssel. Verksamheten avslutas med sång- 
stund och andakt. Hösten avslutades med julandakt 
som diakonen höll i. Diakonen är med ibland allt för 
att skapa kontakt med föräldrar.

småstjärnorna har 13 deltagare i åldern 6-7 år, sju 
flickor och sex pojkar. Gruppen har bland annat gjort 
svärd och sköldar och lärt sig riddardansen som de 
sjungit och dansat på familjegudstjänster. En sång 
som handlar om hur en kristen kämpar för det goda 
och mot ondskan. Stjärnklubben har tolv deltagare i 
åldern 8-9 år, nio flickor och tre pojkar och har haft 
samma program.  Månklubben har 14 deltagare i 
åldern 9-10 år, varav fem pojkar har fått olika upp-
gifter de skall utföra som att hjälpa till hemma med 
vissa saker, leka med någon som man inte brukar leka 
med och de har också gått på trolldegskurs i Snöstorp.  
Kometklubben, åldersgruppen 11 år, har läst boken 
om Jesper.

unGdomsGruppen är för åldersgruppen 12-13 år, men 
har också deltagare som är konfirmerade, sju pojkar 
och sju flickor. Under året har de haft musikhjälp av 
Maria Sundelid med sång och musik, vilket gjorde att 
man kunde framföra ett mycket fint julspel på famil-
jegudstjänsten. Gruppen var också med och arrang-
erade en familjedag i Snöstorp. Ungdomarna har varit 
duktiga och de har förberett aktiviteter för de mindre 
barnen i grupperna. Det har varit svårt att hitta akti-

viteter som hela gruppen tycker om. Det känns väldigt 
bra att vi lyckas behålla så många i ungdomsgruppen.  

unGdomscafé, i Vallåskyrkan, har tidigare varit en 
verksamhet som samlat både gamla och nya konfir-
mander.  Men i takt med att Vallåskyrkan har haft 
färre konfirmander har verksamheten  hösten 2016 
centraliserats till Snöstorp. Under hösten 2016 har 
diakon och pedagog haft gruppen men den kommer 
att fortsätta med enbart pedagog 2017. 

Vuxengrupper
Vallåskyrkan har två grupper som vänder sig till 
vuxna. 

mammaGrupp som består av 10-15 deltagare, där 
många av mammorna har barn i våra barngrupper. 
Gruppen har haft samtal med olika teman. Här finns 
ett stort engagemang att samla in pengar och hjälpa 
behövande (framför allt familjer i närmiljön) och 
därför har här funnits ett samarbete med diakonin.                                                                                                                        
Zumba i Vallåskyrkan för kvinnor har haft 15 delta-
gare.

Statistik för Vallås distrikt 
Aktivitet Antal Deltagare Genomsnitt 
Högmässa 3 (5) 52 (99) 17 (20)
Gudstjänst 14 (9) 269 (102) 19 (11)
Söndagsmässa 7 (2) 99 (52) 14 (26)
Söndagsgudstjänster 2 (2) 83 (22) 42 (11)
Familjemässa 1(-) 75 (-) 75 (-)
Familjegudstjänst 6 (6) 365 (492) 61 (82)
Temamässa/gudstjänst  2 (4)  168 (149) 84 (37)
Veckomässa 6 (11) 79 (163) 13 (15)
Musik och andakt/soppluncher 29 (33) 633 (736) 22 (22)
Musikgudstjänster 6 (10) 341 (463) 57 (46)
Dopgudstjänst 5 (7) 194 (262) 39 (37)
Konfirmationsgudstjänst  1 (1) 92 (116) 92 (116)
Vigselgudstjänst - (1) - (16) - (16) 
Begravningsgudstjänst 4 (1) 146 (10) 37 (10)
Vallås Äldreboende 22 (24) 242 (368) 11 (15)
 

(inom parantes visar siffror från 2015)

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt Foto
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BREARED
Gudstjänster
Vi försöker skapa tid för planering men det har blivit 
svårare då Breared inte har någon egen distriktspräst 
sedan hösten 2016. Områdeschefen har också blivit 
distriktspräst, därtill ansvarig för barn och ungdoms-
arbetet i Snöstorp och deras familjegudstjänster och det 
märks i planeringen. Vi försöker få det att fungera med 
gemensamma krafter. Det märks på gudstjänstdelta-
gandet att konfirmander inte läser på söndagar längre 
och därför inte deltar lika mycket i gudstjänsterna. 

Musik
I Breared har man kyrkokör och barnkörer som leds av 
kantor, därtill tar vi in solister och musikgrupper vid 
vissa tillfällen. Vid 26 tillfällen har körer och solister 
medverkat på gudstjänsterna i Breareds kyrka. Viktigt 
komplement till gudstjänstlivet har varit helgmålsbö-
nen på lördagarna under sommaren. Denna har varit 
i form av musikgudstjänster. Dessutom deltar kyrkans 
körer när aktiviteter ordnas i samhället. Således har 
kyrkokören varit med på Korumpan på Valborgsmäs-
soafton och vid höstmarknaden. Barnkörerna har med-
verkat på SPF:s julfest och vid våra egna arrangemang 
på Ljungblomman, vidare har de medverkat på lusse-
rundan i församlingen, vilken har en stor diakonal be-
tydelse. Glädjande nog har körernas medlemsantal ökat 
något. Församlingen har varit noga med att det skall 
vara två ledare i barn och ungdomsgrupper, däremot 
har det inte gällt barnkörerna, där kantor är ensam 
med många barn och det är något som borde ses över. 
Församlingsvärdinna är behjälplig i möjligaste mån 
med att hämta och lämna barn på skolan. 

andrum: En gång i månaden inbjuds till en halvtimmes 
musik i kyrkan på kvällstid. Temat har varit ”musik i 
stilla veckan”, vårmusik, vigselmusik m m. Det kom-
mer runt tio personer och samlingen avslutas med fika 
och gemenskap.

Babyrytmik: Varannan torsdag under terminerna sam-
las föräldrar med små barn till sång och rytmik. Under 
våren hade vi besök av 17 familjer, med i genomsnitt 
fem vuxna och fem barn per gång. Under hösten besök-
tes vi av tolv familjer med samma genomsnitt.

Diakoni
diakonikaffe: En tisdag i månaden är vi på Ljungblom-
man med andakt, musik och fika. Diakon och kantor 
håller i träffen, som värdinnan bakar till och i genom-
snitt samlas 21 personer. 

samtalsGrupp: Varannan torsdag har vi samtalsgrupp i 
barnlokalen. Vi är en fast grupp på åtta personer som 
träffas för att fika och läsa ur en bok tillsammans. Un-
der det här året har vi läst ur ”Tradition och liv”, vilket 
har gett många härliga diskussioner om livet förr och 
nu. Diakon leder gruppen, tidigare har den letts av di-
striktspräst.

sopplunch med andakt har vi varje torsdag i försam-
lingshemmet. Andakterna leds av präst, diakon eller 
kantor. Vi har varit i genomsnitt 23 deltagare. Vid ter-
minsavslut, påsk och höst, serveras buffé och då kan 
deltagarantalet vara över 80 stycken. 
Brearedsträff: Tre torsdagar per termin och i samband 
med sopplunchen, då vi lyssnar på ett program och fi-
kar tillsammans. Vi är i genomsnitt 28 stycken, men har 
också varit över 50.

Bild:  Gunilla Andersson

Bild:  Stellan Bengtsson
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allhelGonakaffe: Kantor och diakon, tillsammans 
med frivilliga, hade kyrkan öppen på fredagen för 
samtal och kaffe. Det var mycket uppskattat, särskilt 
med tanke på vädret, med ett 50-tal besökare. Det 
kändes angeläget och viktigt och vi överväger om vi 
borde ha öppet under lördagen också. 
Arbetskretsen gör en stor insats och samlar många 
när man ordnar mannekänguppvisning med mat, 
som man tillagar själv. De ordnar försäljningar och 
håller i vävning i församlingshemmet. Arbetskretsen 
sköter sig mycket själv men stöds av präst och dia-
kon.
uppVaktninGar sköts av kantorn. Därtill också hem-
besök, omsorg om efterlevande och kontakt med för-
samlingsbor. På så sätt håller vi oss informerade om 
vad människor behöver av kyrkan. 

Barn och ungdom
Temat för grupperna och familjegudstjänsterna har 
varit frälsarkransen. Vi har arbetat med temat på 
olika sätt i alla våra grupper; i samtal, med pyssel 
och färger.  Det har varit gott att ha ett tema som 
genomsyrat hela verksamheten och som återkommer 
i familjegudstjänsterna. Träffarna innehåller också 
mycket av fri lek och gemensamma aktiviteter.

Öppet kyrkis: Måndag och onsdag förmiddagar med 
under hösten i genomsnitt fem vuxna och sju barn. 

Kantorn är knuten till onsdagssamlingarna.  Sam-
lingarna innehåller sång, musik, massage och ryt-
minstrument. Pysselaktiviteter, bakning, föräldra-
samlingar, utfärder och fotografering har skett samt 
deltagande på julspel och julfest. Diakon har varit 
närvarande ett flertal gånger i gruppen. 
änGlarna med 13 barn, varav tre pojkar. Besök har 
gjorts på kyrkogården. Bön har varit ett viktigt in-
slag i gruppen och barnen har lärt sig Fader Vår och 
Gud som haver. Barnen hämtas och lämnas på skola 
och fritids. Även en familjekväll har anordnats. 
stjärnorna har 13 barn, varav fyra pojkar. Detta 
är en ny grupp som vi har startat under hösten för 
att kunna vända oss till alla åldersgrupper. Innehål-
let har varit liknande det som för Änglarna. Barnen 
hämtas på skola/fritids.

himlaVäsen har tolv barn, varav sju pojkar. Barnen 
har sytt sin egen frälsarkrans i tyg. Internationella 
fredsdagen uppmärksammades genom att vi gjorde 
flaggor och talade om allas lika värde. Pyssel och ut-
färd till Snöstorps kyrka. 
Ungdomsväsen. Åtta barn varav en kille från års-
kurs 6 träffas en gång i veckan efter skolan. Gruppen 
har prövat på meditation i prästgården, samt flera 
gemenskapsfrämjande aktiviter, som lekar och täv-
lingar. Andakter och program har varit inriktat på 
familjegudstjänsterna.  

Bild: A-L Bengtsson
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Statistik för Breareds distrikt
Aktivitet Antal Deltagare Genomsnitt 
Högmässa 8 (11) 213 (315) 27 (29)
Gudstjänst 19 (18) 397 (384) 21 (21)
Familjegudstjänst 5   (6) 341  (491) 68 (82)
Söndagsmässa 2   (1)   39  (10) 20 (10)
Söndagsgudstjänst 1 (-) 10 (-) 10 (-)
Veckomässa 9 (14) 99 (175) 11 (13)
Temagudstjänst/mässor 6   (7) 286  (310) 48 (44)
Musik och andakt/soppluncher 27 (19) 610 (474) 23 (25)
Övriga gudstjänster - (2)  - (28)  - (14)
Musikgudstjänster 9   (9) 472  (530) 52 (59)
Dopgudstjänster 12 (14) 540  (431) 45 (31)
Konfirmationsgudstjänst  1  (-) 210  (-) 210 (-)
Vigselgudstjänst 4  (6) 303 (424) 76 (71)
Begravningsgudstjänst 12 (14) 451 (722) 38 (52)
Ljungblomman 19 (16) 349 (225) 18 (14) (in
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konfirmander. Under våren 2016 var det söndagsläsning. Tio stycken konfirmerades och de träffades varan-
nan söndag. Det var sju lägerdygn fördelat på två tillfällen, ett inledningsläger på tre dygn och avslutningen 
på Elida med fyra dygn. Detta har fungerat mycket väl. Under hösten var det söndagsläsning som tidigare 
och fördelningen var sex killar och två tjejer. Det är glädjande att se att vi får ett stort antal killar till konfir-
mationsläsning.  

kyrkans unGdom i Breared är i genomsnitt åtta stycken. Flera av årets konfirmander har fortsatt i Kyrkans 
ungdom. Varannan gång inleds KU med veckomässa och varannan gång med andakt. Dessutom ordnas läger 
för KU. Ledare har varit samma som för konfirmanderna,  vilket ger kontinuitet. Kyrkans ungdom fungerar 
som en växtplats och fördjupning av den kristna tron.  
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Fyllinge

Gudstjänst
Mariakyrkan har sedan många år en trogen guds-
tjänstfirande församling. Så har det också varit under 
2016, året då Mariakyrkan första advent firade 30 
årsjubileum. 

Mässa firas i regel varje söndag med variation av 
gudstjänsttid beroende på om det är familjeguds-
tjänst eller musikgudstjänst som ersätter mässan. 
Ansvarstagande kyrkvärdar medverkar på olika 
sätt i gudstjänsterna och är en viktig ingrediens i 
Mariakyrkans liv. Varje söndag följs mässan upp av 
kyrkkaffe, som sköts ideellt. Evangeliet läses som re-
gel även på arabiska och under året har Snöstorps 
församling införskaffat en tolkningsutrustning som 
kommer väl till pass. 

Regelbundet firas under veckorna andra former av 
gudstjänster. Det är välbesökta afterwork-, rytmik-, 
Taize- och sinnesrogudstjänster. Veckomässor på tis-
dagar har under året växt numerärt i antal deltagare. 

Bibelstudier
Varannan veckomässa har under året följts upp av 
en enkel måltid och bibelstudium (ansvarig Allan 
Svensson). Bibelstudiegruppen har under året vuxit 
till upp emot 20 personer. Intresset av att studera och 
diskutera bibeltexter har varit mycket påtagligt. 

Musikverksamhet
Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet i Maria-
kyrkan. 

maria kyrkokÖr består av trettio korister som fort-
sätter att utvecklas kontinuerligt. Kören har under 
året medverkat vid högmässor/gudstjänster samt 
musikgudstjänster. En viktig del är medverkan vid 
Internationella gruppens julinsamling på Eurostop. 
Detta är tillfällen då vi når människor som annars 
inte besöker våra kyrkor. 

Ett gospelprojekt under våren tillsammans med Ulf 
och Åsa Nomark gav oss mycket och resulterade i 
en fullsatt kyrka. Mariakyrkans sommarfest med 
musikgudstjänst, sommarmusik på Karlslund, Taizé-
mässor och Sjung in julen är några andra höjdpunk-
ter under året som gått.

barnkÖrerna corallerna och blessinG har medver-
kat vid familjegudstjänster och afterworkgudstjäns-
ter och vid musikgudstjänster. Körerna består av 18 
respektive 15 körbarn. Påskspel, sommarfestkonsert 
och luciagudstjänst är tillfällen vi särskilt minns.

Utöver gudstjänsterna har Blessing även deltagit i 
konserten vid Hallands kyrkosångsförbunds kör-
läger tillsammans med etthundratjugo barn. Även 

Mitt i skogen och mellan de böljande fälten har under århundraden kyrktornen kunnat ses som 
en påminnelse om Guds närvaro i nuet. Kyrkklockorna har kallat och kallar alltjämt varje sön-
dag och helg till gudstjänst; om det så är mitt i Fyllinge till Mariakyrkan eller i Tönnersjö-, Elds-
berga- och Trönninge kyrka är det platser där Gud är och den helige Ande gör Jesus levande för 
var och en. 

Det södra området av Snöstorps församling består av gamla Eldsbergabygdens församling och 
Mariakyrkan i Fyllinge. I Fyllinge finns Mariakyrkan: kyrka, församlingshem, barn-/ungdoms-
lokaler och lokaler för personal ”under samma tak”. Personal i Fyllinge är musiker, barn- och 
ungdomsledare, värdinna, diakon och komminister. I gamla Eldsbergabygdens församling finns 
Tönnersjö kyrka och i Trönninge och Eldsberga finns – förutom kyrkor – församlingshem med 
lokal för barn-/ungdomsverksamhet och uthyrningar i samband med dop och begravningar. 
Personal är musiker, barn- och ungdomsledare, innevaktmästare, värdinna, diakon och kommi-
nister/ områdeschef. 

Södra området

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt Foto
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Corallerna har varit på körläger där de gav en härlig 
avslutningskonsert.

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 jul-
insamling.

Barnverksamhet
Verksamhet speciellt riktad till barn och unga är mycket 
betydelsefullt i vårt uppdrag att undervisa om dopets 
gåva. I Mariakyrkan finns mirakelklubben för barn 
som går i åk 3 och uppåt. Sammanlagt har 13 barn 
deltagit under året. kyrkans fritids för barn som går 
i F-klass till åk 2. Båda grupperna har haft teman om 
hur vi ska vara mot andra människor i olika situationer, 
hur man är en bra kamrat och om hur man ska vara 
mot andra människor. Grupperna har även deltagit vid 
familjegudstjänster och after-work-gudstjänster.

Öppet kyrkis för föräldrar och barn mellan 0 – 5 år. 
Sammanlagt under året har 15 familjer deltagit i lek, 
sång och pyssel. En gång/månad har Jessica rytmik med 
gruppen. Många har kommit på rytmikgudstjänsterna.

Ett spännande 5-årsprojekt med förskolorna har star-
tats. Då personalen ofta är i kyrkan på möten tar de 
med sig 5-åringar till oss. Ett sätt att visa på vår verk-
samhet, vilket också har genererat nya medlemmar till 
bl.a. Kyrkans Fritids. 

Konfirmander
Under året har Mariakyrkan haft en konfirmandgrupp 
på tio konfirmander. Under hösten var det läger tillsam-
mans med Trönninges konfirmander på Sunnerbogår-

den utanför Ljungby. På våren anordnades en resa med 
bl.a. besök på Rögle Kloster utanför Lund där syster 
Sophie berättade om sitt liv, samt besök i Köpenhamns 
domkyrka och akvariet den ”blå planeten”. 

Diakoni
En av de viktiga diakonala uppgifterna är besöksverk-
samhet. Under året bildades en grupp bestående av 
frivilliga. Gruppens syfte är att på ideell basis utföra 
hembesök. Som ett led i detta studerades boken ”Och 
ni besökte mig”. Diakon tillsammans med en medlem 
har varit ute och träffat hemtjänsten för att informera 
om vår verksamhet. Denna grupp har inte bara haft in-
riktning besökstjänst utan även engagerat sig för andra 
uppgifter som t.ex. utdelandet av Mariakyrkans infor-
mationsblad och medverkan vid Fyllingedagen. 

När det gäller sorgearbete har vi samarbete med för-
samlingens övriga distrikt. Förutom de akuta kontak-
terna är ambitionen att diakon ringer upp den närmast 
anhörige en tid efter begravningen, frågar hur det står 
till och erbjuder också personlig kontakt. Det går även 
ut inbjudan om att delta i Leva-vidare-grupp som träf-
fas vid sex tillfällen varannan vecka. 

Platser där människor blir sedda och respekterade är 
viktiga inslag i vår diakonala verksamhet. Under året 
har diakonen ansvarat för middagsbön i samband med 
sopplunch varje onsdag som följts av Mariaträff med 
efterföljande Café Maria.

själaVårdssamtal och stÖdsamtal har varit av olika 
slag. Dels personer som kommit akut och krävt ome-
delbar insats, och dels de som önskar samtalspartner 
ett antal gånger för att komma vidare i livet och för att 
upprätta livskvalité. Dessa samtal har skett både i hem-
men och på expedition. I samband med en del av dessa 

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt Foto
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möten har matkassar utdelats. Inför jul fick ett antal 
personer ekonomiskt stöd. Här vill vi särskilt tacka 
Vävstugans loppisverksamhet för deras ekonomiska 
bidrag.

”Man behöver vara frisk och stark för att kunna 
vara sjuk och svag”. Så är det ibland då vi kommer i 
kontakt med samhällets trygghetssystem. Under året 
har vi stöttat människor i kontakterna med socialen, 
sjukvården, hemtjänsten och andra välfärdsaktörer. 
Att som diakon synas ute i samhället som kyrkans rep- 
resentant är viktigt. Många spontana kontakter har 
på så sätt etablerats. Kontakter finns med kommu-
nen inom socialtjänsten, skolan, polisen, hemtjäns-
ten, sjukvården, Lions, Trygghetsgrupper.

Diakonen i Fyllinge har varit kontraktsdiakon och 
ordnat kontraktssamlingar under våren för kontrak-
tets diakoner. Detta uppdrag innebar också att delta 
vid regelbundna stiftsträffar där diakonen är bryg-
gan mellan stiftet och kontraktet i diakonala frågor 
och samordnig för Svenska Kyrkans Internationella 
ombud. Diakonen har varit församlingens ombud i 
Halmstads Kristna Råd och suttit med i dess styrelse.
 
I och med 2016 års utgång gick diakon Jan Sveden-
fors i pension. 

Övrigt
En extraordinär satsning för Mariakyrkan var svens-
ka bibelsällskapets stora bibelutställning. Den besök-
tes av ett stort antal människor, inte minst flera klas-
ser från Fyllingeskolan. 

Tacksamheten att, vid jultid genom diakon- och kör-
medverkan på Eurostop, få möjlighet att dels sprida 
Jesusbudskapet och samtidigt få möjlighet att samla 
in medel till vårt internationella arbete kan inte nog 
betonas.

 
Statistik, Fyllinge 
Mariakyrkan Antal Deltagare Genomsnitt 
Högmässa 38 (39) 1537 (1415) 38 (36)
Gudstjänst 1 (1) 22 (28) 22 (28)
Familjemässa - (2) - (182) - (91)
Familjegudstjänst  6 (3)               324 (114) 54 (38)
Temagudstjänst/mässor 4 (8) 250 (364) 63 (45)
Veckomässa 34 (37) 601 (420) 18 (11)
Vecko- söndagsbön 34 (ej angett) 693 20
Övriga gudstjänster 19 (13) 264 (355) 14 (27)
Musikgudstjänst 6 (4) 846 (370) 141(93)
Dopgudstjänst 2 (6) 48 (122) 24 (20)
Konfirmationsgudstjänst 1 (-) 160 (-) 160 (-)
Vigselgudstjänst - (-) - (-) - (-)
Begravningsgudstjänst 1 (1) 44 (26) 44 (26) (in
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Eldsbergabygden
Gudstjänst
Vi har under året firat många olika slags gudstjänster: 
normalt varje sön- och helgdag minst en gudstjänst i 
någon av Tönnersjö-, Trönninge- eller Eldsberga kyr-
kor. Vi har firat Taizegudstjänster och musikgudstjäns-
ter. Under vardagstid har vi firat Afterworkgudstjänst 
med bibelutdelning till tre- och sexåringar med efter-
följande matservering. Gökotta har firats vid Dam-
marna i Långeby. En underbar plats att fira tidig mor-
gongudstjänst. Veckomässa har firats varannan tisdag i 
Eldsberga. Under våren firade vi regelbundet gudstjänst 
på Hemgårdens äldreboende, något som upphörde då 
Hemgården stängdes under sommaren.

Bibelstudier
Att i ett öppet samtal studera och fundera utifrån bi-
belns texter är av stor vikt. För den trygge kristne och 
för den sökande är Bibeln en källa till inspiration och 
kraft i livet. Under året har två olika bibelstudieserier 
hållits. Under våren utifrån Första Petribrevet (ansvarig 
Lars Arvidsson) och under hösten utifrån temat ”Guds-
bilder – en teologisk vandring genom livet” (ansvarig 
Jörgen Franzén).

Musikverksamhet 

Musik är ett språk – verbalt och musikaliskt – som be-
rör människor på djupet. Musik är ett sätt att sprida 
evangeliet där vi i olika sammanhang får glädje, styrka 
och tröst. kyrkokÖren med en trogen skara på 25 med-
lemmar har under året medverkat i olika gudstjänster. 
Kören medverkade även på vårmarknaden, fasteinsam-
lingen på Eurostop, vid Valborgsfirandet och vid Hem-
bygdsgården Dammen. Kyrkokören gjorde två sam-
arbeten under hösten. Det ena med Eldsberga Musik  
och Sånggrupp på Tacksägelsedagen och det andra med 
Breareds Sångkör under allhelgona helgen. Båda guds-
tjänsterna var väldigt uppskattade och välbesökta. Vi 
hade även tolv välbesökta musikgudstjänster varav fem 
var Sommarmusik. 

barnkÖren sånGfåGlarna fungerar fortsatt bra på 
Eldsbergaskolans fritids. Antalet i kören ökade något 
till elva barn. Barnen är frimodiga och trygga vilket 
märks då de medverkar i gudstjänsterna. De kommer 
troget – ofta tillsammans med föräldrar – och sjunger 
av hjärtans lust i olika gudstjänster. Lovsångskören 
loGos fortsätter att öva varje vecka. Både Logos och 
Sångfåglarna tillsammans med kören Viva Voce deltog 
i välbesökt luciagudstjänst. 

Satsningen sedan ett år tillbaka på mycket extra mu-
sik i gudstjänsterna i Tönnersjö har slagit väl ut. Årets 
Sommarmusik var åter välbesökt. Vid planeringen av 
sommarmusiken är en strävan att hitta en bredd på mu-
siken så att olika musikstilar och konstellationer lyfts 
fram. Detta är tillfällen då även människor som annars 
inte besöker våra kyrkor deltar. 

Barn- och ungdomsverksamhet
I Eldsberga träffas på måndag eftermiddag gruppen 
robin hood. Tio till femton barn – hälften flickor – i 
sju till åttaårsåldern har mycket uteaktiviteter enligt 
scoutmetodik. Kniven och elden som tema med grävan-
de av eldgrop och mat som lagas däri. Även riddartema 
och mycket sång och musik har varit självklart. Andra 
omtyckta aktiviteter har varit besök på Trönningestran-
den och Gymnastikens hus. Robin Hood gruppen med-
verkade vid Luciagudstjänsten i Eldsberga med många 
stjärngossar. Självklart har varje samling innefattat 
sång och bibelsamling med andakt.

I Trönninge samlas två olika barngrupper. På tisdag ef-
termiddag träffas riddarklubben. Gruppen med mellan 
femton och tjugo deltagare vänder sig till barn från sex 
år och uppåt. En stor del av verksamheten är utomhus, 
där vi samlas kring elden, ofta vid vår grillplats Träs-
ket. Vi arbetar enligt traditionell scoutmetodik, där vi 
lär oss hur vi tillsammans i den lilla gruppen – patrullen 
– fattar beslut. Samtal om grundläggande kunskaper 
om vår natur och hur vi skall vårda den vävs in un-
der aktiviteterna. Andra aktiviteter har varit besök på 
Gymnastikens hus. Vi har varit på Trönningestranden, 
där vi grillat och lekt. Riddarklubben medverkade vid 
Afterworkgudstjänster i Trönninge och luciagudstjäns-
ten i Eldsberga. Varje samling innefattar lek som varvas 
med sång och andakt. I verksamheten har också Johan 
Sunesson varit engagerad som ledare.
 
På onsdag eftermiddag samlas cirka tjugofem barn i 
gruppen steps, sex till tio år. Det är pyssel, sång, dans, 
film och drama, lekar, fika och bibelsamling med an-
dakt. Under året har vi varit på Trönningestranden ett 
flertal gånger och på Gymnastikens hus. STEPS har 

Bild: Thomas Johansson, Vinnalt Foto
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medverkat vid Afterworkgudstjänster och Luciaspel 
under året. Barnen kommer troget det finns en vilja 
att få vara med och kontakten med föräldrar är bra.  
Många kontakter knyts t.ex. med skola och fritids i 
Eldsberga och Trönninge. 

Öppet kyrkis för barn 0-5 år och föräldrar med sys-
kon har samlats måndagar i Eldsberga och på onsda-
gar i Trönninge. Sång, lek, pyssel och fika är en vik-
tig del av verksamheten. I juletid avslutades terminen 
traditionsenligt i Eldsberga kyrka med julandakt och 
efteråt åt vi en uppskattad enklare jullunch.
   
Det finns två ungdomsgrupper, salt och unGdoms-
Gruppen (uG). Tjejgruppen Salt samlas på torsdagar 
i Trönninge. Utflykter till olika platser har varvats 
med pyssel, samtal om kristen tro och om att vara 
den man är. Samtal om samhället ledde till ett natur-
ligt engagemang i Nattcaféet för hemlösa. Salt har 
deltagit i vårförsäljning, vilket gav en god ekonomisk 
grund till sommarens stora händelse: en resa till Lon-
don! Där genomfördes besök i Hillsong Church och 
National Gallery samt  gudstjänst i Holy Trinity Bar-
kingside. Under Luciatiden deltog Salt i Luciaguds-
tjänst samt lussade för olika intresseföreningar. Antal 
deltagande tjejer är elva. Anki Tenggren har varit an-
ställd som ledare.

Femton till tjugo ungdomar samlas till Ungdoms-
gruppen (UG) varje söndagkväll. Programinnehål-
let varierar, pyssel och bakning, bowling och samtal 
kring livet. Varje samling avslutas med andakt. Två 
paddelhajker har genomförts. UG har deltagit i ung-
domsgudstjänster i Snöstorps kyrka med drama, lov-
sång och dans. UG har också har varit engagerade 
i Nattcafé för hemlösa och flera av ungdomarna är 
aktiva som konfafaddrar och hjälpledare, vilket är 
mycket positivt. UG deltog i läger i Krakow (Ausch-
witz) och även UG har varit aktiv vid loppisar och 
vårförsäljningar för att lägga en ekonomisk grund 
för Londonresa där flera gudstjänster och muséer 
besöktes. Maj-Inger Sunesson och Pia Olander är le-
dare för ungdomsgruppen.

Konfirmander
Traditionsenligt åkte konfirmanderna på vårläger 
med segelbåten Elida och det var konfirmation i juni 
med sång och drama för att gestalta evangeliet. För 
att ge plats till alla konfirmandernas familjer hölls 
konfirmationsgudstjänsten i Snöstorps kyrka. Anta-
let konfirmander var arton.

När anmälningarna till hösten konfirmationsläsning 
räknats var tjugonio anmälda varför konfirmander-
na delas i två grupper. Onsdagsgruppen samlas varje 
vecka och söndagsgruppen varannan vecka. Höstlä-
ger tillsammans med konfirmandgruppen i Fyllinge 
hölls på EFS Sunnerbogården, Hamneda. På lägret 
deltog konfakompisar och faddrar. 

Att konfirmera sig är fortfarande populärt i Eldsber-
gabygden. Noterbart är att av höstens konfirmander  
så har närmare 65 % tidigare varit aktiva i vår barn-
verksamhet!

fadderVerksamheten är ett sätt att nå konfirmander-
na på ett naturligt sätt och vi har under vårterminen 
haft glädje av ha många aktiva faddrar. Både på lek-
tioner och i lägerverksamheten.

Ansvariga för konfirmandundervisningen har på 
onsdagar varit Allan Svensson och söndagar Claes 
Vetterlein. Maj-Inger Sunesson har varit med i båda 
grupperna. 

Diakoni 
Platser där människor blir sedda och respekterade är 
viktiga inslag i vår diakonala verksamhet. Då många 
medlemmar i vårt område är ensamma och äldre har 
uppsökande verksamhet och hembesök för de som 
inte kan eller orkar komma till de gemensamma mö-
tesplatserna utförts. Sorgearbete bl.a. i form av sam-
talsgrupp har skett i samarbete med församlingens 
övriga distrikt.

Bild: Maj-Inger Sunesson
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Under året har det diakonala arbetet ansvarat för 
olika samlingar. Omväxlande i Eldsberga och i Trön-
ninge har det ordnats sopplunch varannan torsdag. 
Samlingen inleds med middagsbön. 

mÖtesplats trÖnninGe samlar varannan torsdag 
10-14 personer. Ett väl fungerande samarbete med 
Hemvårdsförvaltningen är inne på sitt andra år. En 
omtyckt träffpunkt som i huvudsak besöks av Trön-
ningebor. 

på baraVara-café i Eldsberga församlingshem 
träffas 10-12 personer två tisdagar per månad och 
målsättningen har varit inriktad på gemenskap. Vi 
inleder med andakt och har ofta någon ”tankeverk-
samhet” som främjar samtal och samarbete t ex para 
ihop blad-frukt, ”ordkluringar” och frågesport. Vid 
terminens sista träff den 13 december blev det myck-
et uppskattat när tjejgruppen Salt överraskade delta-
garna med luciatåg.

eldsberGaträffen samlas  i Eldsberga församlings-
hem en tisdag per månad. Målsättningen är förutom 
gemenskap att även ha en mer genomarbetad pro-
grampunkt, t.ex. föredrag om Britt G Hallqvists 
psalmer och poesi, bokprat, sång och musik samt 
dörrkransbindning. Glädjande är att många försam-
lingsbor från både Eldsberga, Tönnersjö och Trön-
ninge deltar i samvaron. Deltagarantalet varierar 
mellan 20-30 personer.

Under Allhelgonahelgen är det Öppen kyrka i Elds-
berga, Trönninge och Tönnersjö kyrkor på fredagen. 
Många besöker sina anhörigas gravar och med kyrk-
värdarnas hjälp bjuds det på kaffe i kyrkorna samt ges 
möjlighet till ljuständning och samtal.

Under hösten har ordinarie diakon varit föräldraledig 
och Bodil Andersson har arbetat som diakoniassistent.

Övrigt
Maj-Inger Sunesson och Claes Vetterlein har varit med 
på Trönningeskolans resa till Polen med besök i Ausch-
witz. Detta är en tid då relationer med elever, lärare och 
föräldrar skapas och förstärks. 

Avslutning
I tacksamhet till Gud ser vi på året 2016 och blickar i 
förtröstan och förhoppning fram mot ännu ett nådens 
år 2017 där vi i Jesus namn frimodigt får vittna om 
Guds nåd genom Jesus Kristus för människor i vår del 
av Snöstorps församling.

Med stor uppskattning till de som gjort 2016 års arbete 
möjligt, personalen i södra område, Snöstorps försam-
ling. Genom Claes Vetterlein, områdeschef. 

Bild:  Bodil Andersson Bild: Maj-Inger Sunesson
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Statistik för Eldbergabygdens distrikt
Eldsberga kyrka Antal Deltagare Genomsnitt
Högmässa 13 (19) 401 (412) 31 (22)
Gudstjänst 2 (3) 45 (68) 23 (23)
Veckomässa 18 (14) 221 (132) 12 (9)
Övriga gudstjänster 1 (1) 12 (12) 12 (12)
Temagudstjänst/mässor 7 (7) 398 (334) 57 (48)
Musikgudstjänster 5 (3) 248 (114) 50 (38)
Dopgudstjänster 8 (12) 351 (570) 44 (48)
Vigselgudstjänster 2 (5) 236 (424) 118 (85)
Begravningsgudstjänster 7 (9) 223 (270) 32 (30)
Hemgården (lades ner under VT) 8 (22) 83 (256) 10 (12)

Tönnersjö  Antal Deltagare Genomsnitt 
Högmässa 1 (5) 16 (52) 16 (10)
Gudstjänst 7 (12) 156 (243) 22 (20)
Söndagsmässa  1 (-) 24 (-) 24
Söndagsgudstjänst 1 (-) 42 (-) 42 (-)
Temagudstjänst/mässor        2 (3)  97(98)           49 (33)
Övriga gudstjänster - (-) - (-) - (-)
Musikgudstjänst 2 (1) 63 (49) 32 (49)
Dopgudstjänster 4 (3) 191 (147) 48 (49)
Konfirmationsgudstjänst - (-) - (-) - (-)
Vigselgudstjänst 2 (2) 265 (67) 133 (34)
Begravningsgudstjänst - (4) - (250) - (63)

Trönninge Antal Deltagare Genomsnitt
Högmässa 17 (16) 484 (479) 28 (30)
Gudstjänst 4 (3) 302 (82) 76 (27)
Söndagsmässa 2 (-) 149 (-) 75 (-)
Veckomässa - (-) - (-) - (-)
Övriga gudstjänster 1 (6) 144 (17) 144 (3)
Musikgudstjänst 4 (5) 242 (392) 61 (78)
Dopgudstjänst 10 (9) 424 (313) 42 (35)
Konfirmationsgudstjänst - (-) - (-) - (-)
Vigselgudstjänst 2 (1) 142 (79) 71 (79)
Begravningsgudstjänst 16 (6) 830 (218) 52 (36)
Temagudstjänst/mässor 4 (17) 275 (430) 69 (25) 

(inom parantes visar siffror från 2015)
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 Kyrkogårdar och fastigheter
Fastigheter
Året som gått har inneburit sedvanligt fastighetsunder-
håll men även en del större projekt och investeringar. 
Bland annat så påbörjades en upphandling av nytt 
larmsystem i hela församlingen.

Under hösten skedde en omorganisation av begrav-
nings- och fastighetsverksamheten vilket ledde till att 
Pernilla Friberg fick ansvar för Begravningsverksamhe-
ten. Lars Arvidsson, tillsammans med Britt-Inger Frans-
son, Mikael Josefsson och Holger Andersson, höll i 
fastighetsfrågor. Det bildades även ett fastighetsutskott 
bestående av Lars Arvidsson och Göran Göransson.

Norra området
Breared
Vid församlingshemmets stora entré byttes armaturer 
till LED. Plattorna vid ingången revs upp och jämna-
des till med mycket bra resultat. Uppe vid vaktmäste-
riet och ute på kyrkogården installerades en tidsstyrd 
anläggning med armaturer som regleras av solens upp- 
och nedgång.

Vi hade även en översvämning i källaren som har reg-
lerats med försäkringsbolag. Golvbyte skedde och en 
pump installerades i ljusbrunnen för att förhindra fram-
tida översvämningar.

I kyrkan har ny belysning installerats på läktaren för att 
förbättra för våra körer.

Esmareds kapell
Ansökan till länsstyrelsen, gällande byte av golv i kyrk-
salen, skickades in under oktober och blev godkänd. 
Upphandling av målning i kyrksalen skedde. Investe-
ring gjordes även av ny ytterdörr.

Snöstorp, kyrkan
I maj månad skickades det in en ansökan till länssty-
relsen om att få göra ändringar med altarringen och att 
ta få bort bänkrader för att ordna en cafédel. Ansökan 
beviljades i  juni och arbetet påbörjades under novem-
ber –december. 

Under december gjordes upphandling av inre målning 
av kyrkans fönster. 

Snöstorps prästgård
Ny elcentral installerades.

Lagfartsansökan skickades in i december för köp av 
åkern nedan dammen (Snöstorps Prästgård 1:60) för 
utökning av kyrkogårdens yta.

Vallåskyrkan
Start i december för planering av restaurering av lek-
platsen. Ny anpassning efter vår tomtgräns.

Södra området
Eldsberga, kyrkan
I Eldsberga rasade höststormarna i november 2015, så 
illa att taket lossnade och försköts. Detta blev ett för-
säkringsärende och ett helt nytt tak med tillbehör fick 
monteras med mycket gott resultat! Nya element och 
elcentral installerades i kyrkan under hösten.

Mariakyrkan i Fyllinge
Ny dimbar takbelysning installerades i stora samlings-
salen. Planering igång för yttre belysning på innergård 
samt armaturer på parkering.

Trönninge, församlingshemmet
Under december renoverades trappan till församlings-
hemmet.

Trönninge, kyrkan
Beställning av helt ny dörr till Sakristian, enl gamla för-
lagan (montering 2017).
 
Tönnersjö
I slutet av 2015 stormade det kraftigt så att ett enormt 
träd föll på verkstadens tak. Detta gav upphov till ett 
försäkringsärende där hela taket fick bytas under våren 
2016.

Belysningen på parkeringen har bytts ut mot miljövän-
liga LED armaturer.

Bild: Jan Agbrant
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Begravningsverksamhet
Förutom traditionellt begravningsarbete sköter personalen minneslundar, gräsmattor, gångar, träd, 
buskar och planteringar på en yta av över tio hektar.

Arbetet med att säkra alla gravstenar har tagit fart och Mikael Josefsson och Hans Svensson har 
provdragit stenar på Tönnersjö och Snöstorps kyrkogårdar. Administrationen kring arbetet har 
skötts av Hans Sjöblom och ett avsevärt arbete i samband med detta är att få fram gravrättsin-
nehavare.

En del nya maskiner har införskaffats till kyrkogårdarna. 

I övrigt kan nämnas att personalen i Breared har anlagt en rabatt med perenner som inte bara är 
vacker, utan även ger möjlighet att ta blommor till buketterna på altaret i kyrkan. I Breared är 
minneslunden kompletterad med perenner och buskar och en ljussensor har installerats på kyrko-
gårdens lampor.

I Tönnersjö har nya lampor satts upp på parkeringen och utanför kyrkogårdsmurarna har anlagts 
ett parkområde som ger möjlighet till vila och avkoppling.

Bild: A-L Bengtsson
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Administrationen och  
gemensamma kostnader 

Expedition och kansli i Snöstorps församlingsgård 
arbetar för hela församlingen.

För att täcka upp för  tjänsten som kyrkogårds- och 
fastighetschef, som avvecklats under året, har viss 
utökning av expeditionen gjorts. En förvaltningsas-
sistent arbetar bland annat med att administrera 
fastighetsfrågor. En tillfällig projekttjänst som assis-
tent handlägger administrationen kring gravstenssäk-
ringen. Ekonom och assistent på kansliet handlägger 
kyrkogårdsärenden.

Kansliet sköter även budget, bokslut, bokföring, 
betalning av fakturor liksom utskick av fakturor. 
Lönehantering, extern och intern information samt 
it-frågor. 

På expeditionen bokas alla förrättningar i våra sju 
kyrkor. Expeditionen svarar också för personaladmi-
nistration och arbetsmiljöfrågor. Administrationen 
kring kyrkoråd och kyrkofullmäktige har även skötts 
här.  

Under året har församlingen anslutits till stiftets it-
plattform, GIP.

En dokumenthanteringsplan har tagits fram. Arkivet 
i källaren har gallrats och många lådor med material 
från tiden före år 2000 har körts till Landsarkivet i 
Lund.

Gemensamma kostnader

Kostnaderna för kyrkskjutsar har varit blygsamma 
2016, 8 tkr. 
Kyrkofullmäktige har förbrukat 17 tkr. Kyrkorådet 
har förbrukat 225 tkr i arvoden och 247 tkr på öv-
rigt såsom fortbildning, litteratur, gåvor, trivselåtgär-
der, arbetsmiljöåtgärder och oförutsedda händelser.
Revisionen har kostat 149 tkr i stället för budgete-
rade 130 tkr.

Alla livsmedelskostnader bokförs på församlingsvär-
dinnorna som sammanlagt har använt 24 tkr mer för 
livsmedel än budgeterat. Inte mycket med en budget 
på nästan en halv miljon kronor. 
Utbildning har erbjudits personalen, både internt och 
externt, 60 % av budgeterat belopp har gått åt. Stu-
dieresan hoppades över 2016 och pengar sparades till 
en lite längre resa år 2017.

Massagen, som erbjuds all personal ½ timme/månad 
mot en kostnad av 100 kr, är omtyckt och har förhin-
drat flera sjukskrivningar. Friskvårdsersättning upp 
till 1200 kr/år utnyttjas av många, men det kunde bli 
fler, där har 22 tkr gått åt.

Kopiatorer, it-kostnader, telefoner och porto har 
blivit 235 tkr dyrare än budgeterade 890 tkr. Anslut-
ningen till GIP gjorde av vi fick göra en del nyinves-
teringar av bland annat tunna klienter och fiber fick 
installeras. Detta är kostnader som inte var budgete-
rade.



Personal 2016         
   

Namn Befattning Arbetsområde   
Församlingsexpedition   
Magnus Ahlström Ekonomi- o personalassistent Församlingen 
Anna-Lena Bengtsson Informatör Församlingen 
Britt-Inger Fransson Förvaltningsassistent Församlingen Från aug
Pernilla Friberg Ekonom  Församlingen 
Eva Johansson-Nilsson Kyrkobokföringsassistent Församlingen 
Lars Lagerqvist IT-ansvarig Församlingen 
Christina Nilsson Assistent  Församlingen 
Marielle Pierre Assistent  Församlingen 
Hans Sjöblom Assistent (projekt) Församlingen Från aug
Marianne Svalander Kyrkokamrer Församlingen 
   
Församlingsarbete   
Lars Arvidsson Kyrkoherde Församlingen 
Stellan Bengtsson Komminister/områdeschef Norr 
Nils Juelsson Komminister Norr 
Jonas Kennerö Komminister Norr 
Allan Svensson Komminister Söder 
Claes Vetterlein Komminister/områdeschef Söder 
Bodil Andersson Diakoniassistent (vik) Söder Från aug
Rose-Marie Kuchler Diakoniassistent Norr 
Anna Lindgren Diakon Söder Tjl fr juni
Camilla Nordh Diakon Norr Till febr
Jan Svedenfors Diakon Söder 
Erica Svensson Diakon Norr Från aug
Maria Benulic Flyktingsamordnare Norr Från febr
Göran Persson Organist Norr 
Minu Bergman Kantor Söder 
Ann Möllerström Kantor Norr  
Lena Nielsen Kantor Norr 
Jessica Nylander Körledare Söder 
Lena Andersson Förskollärare              Norr 
Caroline Bengtsson Förskollärare              Norr  
Ida Landin Fritidsledare                               Norr 
Ola Marmvik Församlingspedagog Norr 
Elin Skörde Församlingspedagog           Norr 
Åsa Wanfors Fritidsledare                Norr  
Anja Lagerqvist Praktikant Norr Från mars
Jan Grundström Församlingsassistent Söder 
Pia Olander Fritidsledare                Söder 
Maj-Inger Sunesson Församlingsassistent Söder 
Linda Svensson Fritidsledare                Söder 
Hayat Alkass Församlingsvärdinna Norr 
Mona Andréasson Församlingsvärdinna Norr 
Nada Ishak Församlingsvärdinna Söder Till aug
Elisabeth Johansson Församlingsvärdinna Söder Från sept
Anneli Moberg Församlingsvärdinna Norr 
Ban Shamun Församlingsvärdinna Söder 
Jeanette Andersson Kyrkvaktmästare Söder 
Andreas Johnsson Kyrkvaktmästare Norr 
   
Vaktmästeri/kyrkogårdar   
Jan Agbrant Kyrkogårds- o fastighetschef Församlingen Till okt
Holger Andersson Kyrkvaktmästare Församlingen 
Mikael Josefsson Kyrkogårdsvaktmästare Församlingen 
Martin Jönsson Kyrkogårdsarbetare Församlingen 
Charlotte Nilsson Kyrkvaktmästare Församlingen 
Diana Nilsson Kyrkogårdsarbetare Församlingen 
Hans Svensson Kyrkogårdsarbetare Församlingen 
Ulf Svensson Kyrkogårdsarbetare Församlingen  
Ann-Katrin Tenggren Kyrkkogårdsvaktmästare Församlingen 
Dennis Dahl Kyrkogårdsarbetare Församlingen Säsong


