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Inledning
Nästan precis ett år har jag varit kyrkoherde i Snöstorps församling. 10 april 2018 gjorde jag min första arbetsdag. 

När ett nytt år infaller ser vi både tillbaka på det som varit och framåt på det som kommer. När jag nu ser tillbaka på 
mitt första år här gör jag det med Församlingsinstruktionens ögon. Tre ord sammanfattar där vårt sätt att arbeta. 
Förmedla. Bekräfta. Förena.

Vårt uppdrag att förmedla det kristna budskapet har gjorts på många olika sätt under året. Söndagens gudstjänster i 
våra kyrkor blir här viktiga mötesplatser. Gudstjänst firas på många olika sätt. Vi fick en ny kyrkohandbok att förhålla 
oss till. En bok som ger oss möjligheter att vara flexibla med våra gudstjänster. Enkla ljusgudstänster där ljuständning, 
sång och musik står i centrum, mässor och högmässor där det konkreta mötet med Jesus förmedlar en gemenskap 
som inte finns någon annanstans. Det är en förmån att kunna erbjuda församlingsbor och andra detta regelbundet, 
något som många också upptäcker. Budskapet förmedlas också till alla våra barn och ungdomar. Vi ser med glädje 
att antalet barn och ungdomar i våra verksamheter blir fler, att vi har kö till vissa grupper. Budskapet att Du är älskad 
sedd och förlåten behöver alla höra oavsett ålder.

Vårt uppdrag att bekräfta människor i ord och handling under året görs kanske främst av våra diakoniarbetare. Vår 
diakon och våra diakoniassistenter leder arbetet genom hembesök, samtal, besöksgrupper, träffar, soppluncher m m. 
De som söker diakoniarbetarna för samtal blir fler och fler. Mötesplatserna är många både i våra lokaler men också 
på andra platser. På Hallarnas köpcentrum får vi tex möjlighet att i samband med fasteinsamlingen och julinsamlingen 
finnas på plats och vara kyrka utanför våra egna rum. De kyrkliga handlingarna, dop, vigsel och begravning bekräftar 
vårt behov att höra samman och att höra till något.

Vårt uppdrag att förena bottnar i uppdraget att vara kyrka i världen, att förena människor och överbrygga murar av 
olika slag mellan generationer och olika grupper. Sång och musik är gränslöst, viktigt och något som många tilltalas 
av. Konserter, musikgudstjänster, körverksamhet, allsångsträffar m m. Vi ser att där musik och/eller sång är inblandat 
ökar besöksfrekvensen. Kommunikation är också gränslöst. Kommunikation tar en stor del av våra liv idag. Att höras 
och synas är viktigt. Vi har under året använt oss av traditionella medel som församlingsblad, annonser och affische-
ring. Församlingen har en hemsida och finns på såväl Facebook som Instagram (fr o m dec). Dessa medier gör det 
möjligt för oss att snabbt få ut information, samt att kunna kommunicera med följaren. Via hemsidan går det numer 
också att göra en virtuell rundtur i våra kyrkor.

Tack till alla er som är och gör Snöstorps församling till det den är, församlingsbor, frivilliga medarbetare, anställda 
och förtroendevalda.

Snöstorp, april 2019

Anna-Maria Carlwe, kyrkoherde

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                

Snöstorps församling. Telefon: 035-179700 (vxl). E-post: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se. Web: www.svenskakyrkan.se/snostorp.  
Facebook: Snöstorps församling. Instagram: snostorpsforsamling. Grafisk form: A-L Bengtsson. Den större omslagsbilden är tagen vid kyrkoherde- 
installationen 15 april 2018. Övriga bilder: IKON, Thomas Johansson VinnaltFoto, Hobbyfotograf Stellan Bengtsson och anställda i församlingen. 
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Snöstorps församling är indelad i två områden, ett norra område som består av di-
strikten Snöstorp, Vallås och Breared och ett södra område som består av distrikten 
Fyllinge, Trönninge, Eldsberga och Tönnersjö. Varje område har en stor självständig-
het. Med våra områden försöker vi balansera den lokala prägeln och dess inflytande 
över verksamheten samtidigt som vi försöker samordna verksamheten centralt och 
använda församlingens resurser på bästa sätt. Här sker ständigt en växelverkan, i 
praktiken har Snöstorps distrikt fungerat som ett eget område. 

Norra området SNÖSTORP

Gudstjänst
Snöstorp är vår huvudkyrka. Gudstjänst eller högmässa 
firas i regel varje söndag kl 11. Körmedverkan eller 
solister är regelbundet med för att förstärka den musika-
liska biten. Gudstjänsterna firas av såväl en trogen skara, 
som besökare som kommer för att det är tacksägelse för 
någon anhörig som avlidit.
 Gudstjänsten skapar en gemenskap över alla gränser. 
Här möts de som firar gudstjänst regelbundet, de nyfikna 
som kommer för att undersöka om gudstjänst är något 
för dem, de sörjande som är inbjudna för att vara med 
när vi tänder ljus och tackar för de församlingsbor som 
avdlidit. Ett möte och en gemenskap som är viktig på 
många sätt. Kyrkkaffet vid gudstjänsten är också viktigt 
för gemenskapen. Cafédelen i kyrkan är en bidragande 
orsak till detta. Här samlas besökare såväl före som efter 
gudstjänsten för en pratstund. Stor tacksamhet till alla 
frivilliga, kyrkvärdar m.fl, som gör detta möjligt.
 Vi firar också flera familjegudstjänster under ett år, 
både i kyrkan och i församlingsgården. AfterWorkguds-
tjänster samlar barnfamiljer i församlingsgården. Barnen 
förbereder drama, sång, musik eller bildspel. Präst 
medverkar med enkel förkunnelse. Allt avslutas med en 
gemensam måltid. Messy Church är en vardagsguds-
tjänst med praktiska inslag som också firas regelbundet, 
då oftast i prästgården. 
 Norra området, Snöstorp firar många olika typer av 
gudstjänster, på sommaren försöker vi vara utomhus 

vid några tillfällen, tex i prästgårdsparken och i rhodo-
dendronparken på kyrkogården. Musikgudstjänster och 
ungdomsgudstjänster firas också regelbundet. Ungdoms-
gudstjänsterna planeras och förbereds i första hand av 
ungdomsrådet. Organist i samarbete med lovsångsteam 
står för musik och sång.
 En uppskattad gudstjänstform är ljusgudstjänsten som 
firas på vardagskvällar. Musik, sång, ljuständning i kom-
bination med bibelord och förkunnelse gör att besökare 
hittar kyrkan även på vardagskvällen.
 I Snöstorps kyrka firas många dop och vigselgudstjäns-
ter. Många församlingsbor känner sig hemma i den kyr-
kan. Men också många från grannförsamlingarna önskar 
komma till vår kyrka vid dessa tillfällen. De tilltalas ofta 
av dess storlek och utseende, men också av tradition 
då många tidigare i släkten döpts eller vigts i Snöstorps 
kyrka.  En fin kyrka för alla generationer och tillfällen.

Musik i Snöstorp
I Snöstorps område finns fem körer. Cappella Snöstorp 
har 32 sångare och VIVA, 15 sångare är ladies i åldern 
20-34. Det finns även tre barn/ungdomskörer, DoReMi, 
Delight och Confetti.

Under året har Cappella Snöstorp och VIVA genomfört 
8 st musikgudstjänster/konserter. Förklädd Gud med or-
kester och solister och The Armed Man har framförts, de 
traditionella och uppskattade luciakonserter. Kyrkan har 
vid dessa tillfällen varit fullsatta, inträdet har varit 100 kr, 
för luciakonserterna 50 kr. I maj anordnades också en 
gemensam konsert. Körerna har också sjungit utanför 
våra väggar,  då de deltog vid invigningen av Kultursko-
lans nya konsertsal Najaden. VIVA deltog även med sång 
vid en högmässa i Gustavi domkyrka i Göteborg. Tolv av 
söndagens gudstjänster har haft särskilt körmedverkan, 
speciellt vid de stora högtiderna är körsång viktigt.  
Ytterligare 10 st gudstjänster har haft solistisk med-
verkan. Vid ytterligare tre tillfällen ordnades konserter 
Tribute Gospel Choir från Glimåkra Folkhögskola, 
Durudlés Requiem med Halmstads vokalensemble och 
Stråkensemble från Halmstads kulturskola.
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Sommarmusik har arrangerats under åtta tisdagskvällar. 
Välbesökta och uppskattade kvällar med ett varierat utbud.

Under året har Cappella Snöstorp varit på körresa till 
Island, där konserter tillsammans med isländska körer 
stod på programmet.

De båda vuxenkörerna är trogna och aktiva, utvecklas 
hela tiden musikaliskt.
 Körerna DoReMi och Delight består av 20 barn i varje 
kör. De har medverkat vid 6 familjegudstjänster samt två 
musikgudstjänster under året. Körerna ordnade ”Sjung 
in sommaren” med efterföljande picknick i prästgårds-
parken, vilket var mycket uppskattat. Körerna har också 
haft körläger på Gullbrannagården tillsammans med 
Mariakyrkans körer.

Ungdomskören Confetti med sina 15 sångare har med-
verkat vid 5 gudstjänster samt 2 musikgudstjänster. En 
av dem var Beatlesmässan i Snöstorps kyrka där de sjöng 
tillsammans med Maria kyrkokör. Årets körresa gick till 
Ullared där de medverkade vid gudstjänsten i Ullareds 
kyrka. Resor och läger är viktiga för körens gemenskap. 
Körerna har också varit med på Hallarna vid Internatio-
nella gruppens arbete för julinsamlingen. 

Barn och ungdom
KyrKans öppna försKola har i Snöstorps prästgård på sam-
lat på onsdagar ett snitt på 12 familjer samt på freda-
gar ett snitt på 28 familjer. Vuxna med barn inbjuds till 
öppen verksamhet. Fler och fler hittar till denna verk-
samhet. Förutom en viktig social samvaro finns också 
planerade aktiviter som andakt, sångstund, rytmik. 
Bilskolan och Miniknyttet i trädgården uppskattades av 
föräldrarna.Under våren ordnads också en uppskattad 
utflykt till Sagoängen. Hösten innehöll bla ”Himmel 
och Pannkaka” då präst är med vid andakten och allt av-
slutas med att äta pannkakor. Bamsegympa och Nallefest 
har också varit uppskattade. Inför julen hölls avslutning i 
kyrkan, vilket föll väl ut. 
KyrKis. Måndags- och torsdagsförmiddagar är det Kyrkis 
för barn mellan 3-5 år i Prästgården. Grupperna varie-
rar mellan 7 och 13 barn. Vi har ett bra samarbete med 
Kyrkdalens förskola, vilken de flesta barn kommer ifrån. 
Tema har bla varit ”Snick och Snack” med skapande ak-
tiviteter utifrån temat. Samtal om Gyllene Regeln, enkla 
utflykter har också hunnits med.

agenterna. Verksamhet för barn i åldern 6-7 år. Här 
samlas 20 barn åt gången, en grupp på tisdagar och 
en grupp på onsdagar. Agenterna har haft uppdrag att 
sprida godhet och göra snälla saker, både hemma och 
med sina kompisar. Under hösten fick agenterna en 
kompis i form av en nalle vid namn Byron. Boken ”Jesus 
och jag - Byrons berättelser” har varit utgångspunkt. Det 
har bla inneburit Ängel-skattjakt och mysteriet med det 
försvunna lördagsgodiset.

riddarKlubben. Hit kommer barn i åldern 8-9 år. Under 
våren fanns en grupp med 20 barn inskrivna och under 
hösten utvidgades verksamheten med en grupp till. Nu 
samlas 16 barn på måndagar och 19 barn på torsdagar. 
Barnen samlar medaljer, arbetar med godhet, styrka och 
kärlek och gör uppdrag på det temat. Barnen blir sedan 
dubbade till Väpnare av drottningen (Rose-Marie). 

pg. 10-11 åringar där dilemmadiskussioner varit en vik-
tigt del av verksamheten. En spretig grupp som det bitvis 
varit svårt att hålla ihop. 

teens. En grupp där också mycket samtal är bärande. 
Åldern har varit 12-16 år och 8 barn deltog under 
våren och 14 barn under hösten. Grupp som växer på 
olika sätt. Diskussioner, värderingar mm. Gemenskap 
som skapas genom övernattningar, utflykter och laga-
matkvällar. Ungdomarna har också hjälpt till vid Messy 
church och ordnat Talang för de yngre.

tjejgruppen. 7 trogna tjejer som samlas varannan vecka. 
De har målat graffiti efter en bibeltext, spelat sällskaps-
spel, gjort utflykter och haft övernattning.

KyrKans ungdom. Under 2018 har Kyrkans Ungdom haft 
53 unika besökare. Många kommer regelbundet, grup-
pen växer vilket är glädjande. Gruppen samtalar om 
livsfrågor utifrån ungdomarnas perspektiv och utifrån ett 
kristet perspektiv. Vem är Jesus? Hur ska jag kunna tro? 
Hur leder Gud oss? Under hösten var temat samarbete 
och olika utmaningar. Utflykter, läger, bakning och lek är 
också viktigt. Studieresa/läger till London under advent 
är uppskattat, likaså till Krakow och med studiebesök på 
Auschwitz/Birkenau.
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sommarKul. Under sommarlovet ordnas sommarkul med 
aktiviteter för de sommarlovslediga barnen. Omtyckt 
verksamhet då många barn vill vara med.

Konfirmander
Det viktiga uppdraget med konfirmander görs med 
glädje och entusiasm. 3 grupper har haft Snöstorps 
prästgård som sitt undervisningsställe. Våren 2018 en 
liten grupp med 6 konfirmander. Sedan startade sommar-
konfirmanderna som detta år var 19 ungdomar, de har 
förutom sina träffar varit på två läger, dels till London 
där besöken till olika kyrkor och traditioner ger viktiga 
möten, dels ett längre läger på Rörö. Hösten 2018 slår vi 
samman Snöstorps och Vallås konfirmandgrupper, denna 
grupp träffas regelbundet terminsvis, åker på 2 läger. 
Uppstartsläger till Vida Blick, utanför Bankeryd, samt  
avslutas sedan med ett seglingsläger på Elida. 22 konfir-
mander finns i denna grupp.

Diakoni
En stor del av diakonin i Snöstorps distrikt bedrivs av 
frivilliga, tack vare dem finns det många mötesplatser.

VäVstugan. Vävstugans arbete med sin loppis är en verk-
samhet som har dubbel betydelse.  Dels har den blivit en 
fin mötesplats - en plats där man kan komma inom och 
dricka en kopp kaffe och samtala och dels har det under 
året samlats in medel som sedan är skänkta vidare till 
olika organisationer för behövande både lokalt som för-
samlingens diakoni och nattcafé för hemlösa i Halmstad, 
och till Svenska kyrkans internationella arbete. Arbete 
med loppis sker i stor konkurrens med andra liknande 
aktörer i närheten, många timmar läggs av våra frivilliga 
för att det ska kunna vara öppet och även administratio-
nen sköts ideellt.

snöstorpsträffarna. 14 gånger under året har församling-
en bjudit in till Snöstorpsträffen. Det har i snitt kommit 
65 personer till dessa träffar vilket är en ökning jämfört 
med året innan. Musikprogram, föreläsningar och intres-
santa livsöden står på programmet. Fika och gemenskap 
är också en viktig del. Här arbetar frivilliga och personal 
tillsammans. 

missionsKretsen träffas regelbundet och genom ideellt 
arbete samlas pengar in vid olika sammanhang. Försälj-
ning, lotterier m m ger pengar till behövande, bl a till 
Nattcaféet och Svenska kyrkans internationella arbete.

Under sommarveckorna hölls ett uppskattat Våffelcafé i 
prästgårdsparken. Missionskretsen höll i sommarKyrKan 
v 30. Snöstorps kyrka hölls öppen mellan14-16, något 
program som inledning och det obligatoriska fikat. Hit 
kom människor som visste att det var ett program, men 
också turister som ville komma in för att titta på kyrkan. 
Frivilliga gör det också möjligt för oss att hålla kyrkan 
öppen på gravsmyckningsfredagen vid allhelgonahelgen. 
Värme och gemenskap är viktigt en sådan eftermiddag, 
120 personer besökte kyrkan då. 

midsommarKaffe och julKaffe anordnas med stor hjälp av 
frivilliga krafter. Kyrkvärdarna gör ett viktigt arbete i 
samband med våra gudstjänster, här är också kaffestun-
den före eller efter central. Kyrkvärdarna behövs och vi 
är tacksamma för deras tid, kunskap och engagemang.

uppVaKtningar. Vi har erbjudit uppvaktning med en 
blomma tillsammans med Lions åt de 90-, 95- och 
100-åringar vi har i Snöstorp. För alla 80- och 85-åring-
ar i församlingen anordnas kalas i församlingsgården, 
2018 tillsammans med Happes orkester. 
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lunchmusiK och andaKt, hålls varannan torsdag i kyrkan, 
med våra musiker och distriktspräst eller diakoniassis-
tent. Sedan väntar lunch i församlingsgården, en upp-
skattad gemenskap för alla.

Det finns en besöKsgrupp i distriktet som besöker de som 
önskar och som har svårt att ta sig ut själva. De är också 
behjälpliga vid olika samlingar.

distriKtets diaKoniassistent tjänstgöring består till stor del 
av själavårdande samtal, stöd i sorg och existentiella 
problem för såväl unga som gamla. Genom diakonin 
möter vi många och behovet av samtal är stort, antal 
själavårdande samtal har ökat och ser ut att öka än 
mer. Diakonin möter också människor med ekonomiska 
bekymmer. Här kan vi bidra med att dela ut matkassar, 
och finnas med i en process för att utreda och försöka 
komma tillrätta med bekymren.

måbra-dagar. Under hösten ordnades MåBra-dagar i för-
samlingen för elfte året i rad. Många besöker dessa da-
gar, både de som brukar vara här, men också människor 
vi ser för första gången. Ett varierat utbud av intressanta 
föreläsningar som berör livet. 339 personer besökare to-
talt. Hobbyfotografen Mats Porsgaard visade sina bilder. 
Föreläsningar om Mercy Ships arbete, Lisbeth Pipping 
föreläste likaså Hans Zingmark och Tiina Hälvä.

leVa Vidaregrupp. Vårterminen 2018 ledde distriktspräst 
och diakoniassistent församlingens Leva-vidare grupp. 
En grupp på 9 personer träffades 6 gånger. Gruppen är 
en värdefull verksamhet för människor i sorg.

Statistik Snöstorps distrikt
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016  2018 2017 2016  2018  2017 2016 

Högmässa 11 12 11  431 894 752  39 75 68 
Gudstjänst  35 34 27  2055 1736 1300 59 51 48  
Söndagsgudstjänst - - -  - -  -  -  - -  
Söndagsmässa 1 - -  78 -  -  78 - - 
Familjegudstjänst 9 8 7  995 921 797  111 115 114  
Familjemässa - 1 2  - 73 153  - 73 77 
Temamässor/gudstjänster 15 6 11  1268 781 1219  85 130 111 
Veckomässor 2 5 11  39 93 94  20 19 9  
Musikgudstjänster 2 5 5  302 521 783  151 104 157  
Övriga - - - - - - - - -   
Musik och andakt 16 15 19  446  430 519  28 29 27  
Dopgudstjänster 68 49 59  3523 3222 3600  52 66 61  
Konfirmationsgudstjänster   5 5 3  1457 1890 1070  291 378 357 
Vigselgudstjänster 21 26 27 1372 1703 1809  65 66 67  
Begravningsgudstjänster 89 89 93  4205 4039 4658  47 45 50  
Sommarmusik  8 8 8 695 1027 887  87 128 111  

Undervisning
Förskolor och skolor inbjuds att uppleva julens berät-
telser, kyrkvisningar, lucia, skolavslutningar mm. Totalt 
besöktes våra kyrkor av 2000 skolbarn. 

Vuxenundervisning och fördjupning i kristen tro sker i 
prästgården. Varannan vecka under terminstid genom-
förs kristen djupmeditation av distriktspräst i en grupp 
på i snitt 16 personer. Den följs av en samtalgrupp som 
utgår från frälsarkransens pärlor. En värdefull verksam-
het som hjälper vuxna under sin väg till tro.

Pilgrimsvandring
Under 2018 har, tillsammans med församlingarna i 
Halmstad, det arragerats och genomförts 9 kvällsvand-
ringar. Vandringen sker i tystnad, men med ett tema till 
eftertanke. Avslutas med fika, delande och aftonbön. 
10-15 deltagare. På Annandag påsk ordnades en  
Emmausvandring från Mariakyrkan till Kärlekens kyrka 
där alla bjöds på soppa, sedan firades pilgrimsmässa.
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Norra området VALLÅS
Vallås är församlingens största distrikt. Här möts vi av 
ett stort behov av diakonala insatser som både präst och 
diakonin tar sig an. Det är glädjande att se att många 
söker sig till den öppna verksamheten. Vi försöker att 
hålla kyrkan öppen så ofta vi kan, att vara där och då 
när församlingsborna behöver oss eller bara vill gå in 
i kyrksalen för att tända ett ljus. Personalens ambition 
är att minska gapet mellan vision och mål, detta för att 
tydliggöra vad vi i kyrkan står för och vad vi har att er-
bjuda. Tillgänglighet och engagemang är viktigt för att få 
människor att trivas i kyrkan, att få prata om allt mellan 
himmel och jord. Vi kan se en tydlig ökning av besö-
kare då områdespräst och diakoniarbetare nu finns mer 
kontinuerligt sedan tillsättningen av kyrkoherdetjänsten 
permanentades i församlingen och områdesprästen av-
tackades som tillförordnad kyrkoherde och återgick som 
präst i Vallås och i Breared.

Däremot behövs framhållas att Vallås och Breared 
tillsammans delar på en prästtjänst och en diakontjänst 
där förhoppningen är att kunna stärka bemanningen i 
framtiden då behoven är stora och vi ser att engagemang 
och närvaro ger frukt. 

Gudstjänster
Vallåskyrkans gudstjänster är viktiga för en liten trogen 
skara, gudstjänsterna anpassas i tid och innehåll i stor 

utsträckning efter främst gudstjänsterna i Snöstorps 
kyrka men också efter övriga gudstjänster i försam-
lingen. Det betyder att gudstjänsttiden varierar mellan 
förmiddag, eftermiddag och kväll utan kontinuerligt 
schema, vilket kräver av att gudstjänstbesökarna alltid 
själva måste ta reda på gudstjänsttiden då den aldrig kan 
förutses. Vallåskyrkan har ca 3 gudstjänster i månaden, 
sammanlyser till Snöstorp främst vid större högtider som 
1:a advent, jul, nyår, påsk, midsommar. Frivilliga ordnar 
med kyrkkaffe, bakar och serverar. Gudstjänstlivet 
varieras mellan mässa och gudstjänster, temagudstjänster, 
musikgudstjänster och familjegudstjänster.  Enkelheten 
och kyrkorummets utformning med församlingssalar för 
fika i samband med gudstjänster har gjort att samvaron 
känns fin för både äldre och yngre deltagare. Präst och 
diakoniarbetare har ett nära samarbete. Diakoniarbe-
taren ser till att smycka kyrkan inför påsk med flera 
scener ur påskbudskapet och vid jul bygga krubban upp, 
vid tacksägelsedagen och temagudstjänster att kyrkan 
smyckas med olika gåvor.  

Musik
Vallåskyrkan har ingen egen kör och därför tar vi 
regelbundet in andra körer såsom Halmstads manskör, 
Sångens vänner, Anna Marmvik med kör, solister tas 
också in efter hand, ofta agerar Vallåskyrkans kantor 
själv som solist. Kanske borde man se församlingens 
körer som just församlingens körer och inte knutna till 
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en viss kyrka. Särskilt med tanke på Vallåskyrkan och 
dess kantorstjänst som delas av hela församlingen. Regel-
bundet försöker vi ha musikgudstjänster där också präst 
medverkar med bön och förkunnelse. 

Diakoni
De diakonala uppgifterna i Vallåskyrkan flätas in i all 
öppen verksamhet. Präst och diakoniarbetare har ett 
nära samarbete genom att ha olika grupper tillsammans, 
att även ibland gemensamt besöka våra församlingsbor, 
både när det gäller födelsedagsuppvaktningar eller vid 
hembesök. 

I båda distrikten är välmåendet och samarbetet viktigt. 
Gruppdynamiken i arbetslagen är allas ansvar att få att 
fungera vilket vi håller högt.  När man mår bra och trivs 
på sin arbetsplats presterar man bra och man känner 
arbetsglädje.

andaKter på Vallås äldreboende: Varannan vecka har vi 
andakter på Vallås äldreboende, dessa andakter sker året 
om, med undantag av helgdagar.  Tidigare har andak-
terna ägt rum på avdelningarna, där vi har alternerat 
mellan de olika avdelningarna. Under 2018 ville äldre-
boendet att andakterna skulle förläggas till aktivitetslo-
kalen och så har skett. Det positiva i detta är att vi har 
varit fler på andakterna då deltagare kommer från hela 
sjukhemmet, men också ett ökat engagemang med sång, 
bön och samtal, då vi främst når dem som känner att 
de orkar att ta sig till aktivitetslokalen. Däremot har vi 
tappat en del av dem som besökte oss på avdelningen 
som inte orkar eller vill lägga sin kraft på att ta sig till 
aktivitetslokalen. Det fanns också tidigare de som inte 
kom till vår andakt men som kunde höra andakten då de 
satt i uppehållsrum eller kunde höra psalmsången in på 
sitt rum.

Kyrkan är gäster på Vallås äldreboende och vi är tack-
samma för att vi får ha andaktstunderna där och för 
lokalen vi får använda. Diakoniassistent tillsammans 
med besöksgruppen förbereder andakterna och är med 
på dem. De hjälper de boende och ordnar med fika och 
brygga kaffe. Kaka bakas av besöksgruppen med stöd av 
värdinnor i Snöstorp och Vallås. Kantor, präst och dia-
koniarbetare är alltid med. Andakterna samlar omkring 
20 personer, de utformas ofta som ett samtal kring kaffe-

bordet, där bön, samtal, undervisning går in i fikagemen-
skapen. Vi har fått mycket god respons på våra andakter 
både av personal och boende. På sommaren har boende 
och personal besökt Vallåskyrkans sommarkaffe.

Sopplunch med inledande andaKt har vi på måndagar under 
vår- och hösttermin. Vi samlar mellan 15-30 personer. 
Präst, diakoniarbetare, församlingsvärdinna, musiker 
samt frivillig medhjälpare samarbetar för en god gemen-
skap, både i kyrksalen och runt sopplunchen. Det finns 
alltid tid för samtal efter soppan om någon vill prata. 
Andakterna är ett komplement då det inte firas guds-
tjänst varje söndag i Vallåskyrkan. Andakten hålls oftast 
av prästen men även av diakoniarbetaren. Församlings-
värdinnan planerar för alla soppluncherna, hon kokar 
nya och har även beprövade soppor vilket är spännande 
för oss gäster. Till vår-  och julavslutning och har vi an-
dra menyer som församlingsvärdinnan serverar.

Vallåsträffen är en träffpunkt för alla. Diakoniarbeta-
ren anordnar nio träffar om året med varierat program. 
Träffarna samlar mellan 10-30 personer. Församlings-
värdinnan bakar både matbröd och kaka till samkvämet, 
vilket är mycket uppskattat. Diakoniarbetaren inleder 
med andakt innan föredragshållare eller musikern tar 
vid, därefter fika och gemenskap.

sommarcaféet i Vallåskyrkan tar vid då sopplunchen 
tar sommaruppehåll. Från mitten av juni till mitten av 
augusti träffas vi för en stunds fika, samtal och ett kort 
program. Diakoniarbetare, präst och församlingsvärdinna 
hjälps åt med träffen. Personalen från Vallås äldreboende 
kommer med våra äldre som uppskattar att få äta en god 
paj med tillbehör. Träffarna samlar mellan 15-30 perso-
ner. Sommarcaféet avrundas genom en avslutningsfest i 
Snöstorps Hembygdsgård med en stor mängd av kakor 
och tårta. Församlingsvärdinnan och våra frivilliga med-
hjälpare bakar kakor till träffen. Barbro Persson spelade 
och underhöll med sång och dragspel sommaren 2018.

besöKsgruppen samlas till möte ungefär tio gånger per år. 
Gruppen består av nio frivilliga medhjälpare. Gruppen 
medverkar aktivt på Vallås äldreboende tillsammans med 
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präst och diakoniarbetare, vilket bidrar till fina samtal 
och god gemenskap på andakterna.  Tanken med våra 
möten är att inspirera och dela med oss av våra erfaren-
heter. Vi börjar alltid med andaktsgemenskap, därefter 
smörgåsfika och samtal.

syföreningen består av tolv medlemmar. Diakoniarbetaren 
är sekreterare och är med vid varje möte och är även 
den sammankallande. Under vår- och hösttermin samlas 
syföreningen varannan onsdag, med uppehåll över 
sommaren. Syföreningens medlemmar har jobbat aktivt 
med försäljningar, julauktion, bakat, handarbetat för att 
sedan skänka samlade medel till svenska kyrkans inter-
nationella arbete. Diakoniarbetaren inleder mötet med 
andakt, därefter fika och sedan handarbete och samtal. 
Syföreningen träffar medlemmarna ur Snöstorps Mis-
sionskrets tre gånger om året, inklusive gemensam resa 
då alla syföreningar i församlingen inbjuds för umgänge.

uppVaKtningar ansvarar diakoniarbetaren för i distriktet. 
90-, 95- och 100-åringarna uppvaktas i hemmen om så 
önskas. Kontakt tas per telefon eller skickat vykort om 
att vi gärna uppmärksammar dem på deras högtidsdag. 
80- och 85-åringarna inbjuds till fest anordnad av diako-
nin och Lions i Snöstorps församlingsgård. Församlings-
värdinnor bakar alla kakor och tårtor.

boKbord och anslagstaVlor placerade i Vallåsdistriktet 
ligger på diakoniarbetaren att ombesörja för varia-
tion. Även anslå affischer om vad som sker i kyrka och 
församlingshem. Gällande bokbordet är omsättning inte 
så stor, dock säljs en hel del vykort, almanackor och en 
del böcker.

Två gånger om året träffas diakoniarbetare och ombud 
från SKIA för beställning av material för jul- och faste-
insamlingarna som sedan placeras ut på bokbordet och 
anslagstavlor.

leVa Vidare-grupp samlades under hösten i Vallåskyrkan. 
Präst och diakoniarbetare höll i gruppen tillsammans un-
der fem torsdagskvällar. Vi var sammanlagt nio personer. 
Vi avslutade vår Leva Vidare-grupp med en heldagsut-
flykt till Skåne med trevlig gemenskap.

hembesöK, besöK på äldreboendet och besöK på sjuKhuset 
planeras in i samråd med den som ska besökas. Hembe-
söken sker med ca tre veckors mellanrum, eller i mån av 
tid. Telefonsamtalen och hembesöken ökar i antal. Präst 
och diakoniarbetare gör vissa hembesök tillsammans.

Flera kommer även på samtal i kyrkan under året, män 
och kvinnor i olika åldrar. Det ekonomiska biståndsarbe-
tet har ökat, från mitten av november fram till jul delas 
matkassar ut. Diakoniarbetaren hjälpte flera personer att 
söka ur Lars Bengtssons fond till jul. Diakoniarbetarna 
i församlingen känner stor tacksamhet för kollekter och 
hjälpen från Vävstugan under året.
Vallås Aktivitetsförening anordnade Vallåsdag då torget 
i Vallås centrum invigdes. Snöstorps församling hakade 

på med att ha information om församlingens verksam-
het. I tältet serverades dryck och kanelbulle av frivilliga 
medhjälpare. Informatör, expeditionspersonal, samt 
frivilliga medhjälpare tillsammans med diakoniarbetaren 
serverade ett 100-tal personer, där  värdinnan hade bakat 
bullar. Snöstorps församling försöker ligga i framkant och 
vara med där det händer. Vår medverkan fick ringar på 
vattnet vilket gjorde att några hittade till Vallåskyrkans 
verksamhet.

Barn och ungdom
öppet KyrKis. Liksom tidigare terminer på måndagar och 
fredagar, på våren 14 familjer inskrivna på måndagar 
och 21 inskrivna på fredagar. På fredagar har vi haft två 
ledare, medan enbart en på måndagar. Under hösten har 
många av dem som hittade fram till öppet kyrkis i Vallås 
börjat arbeta igen och vi har märkt en nedgång. Öppet 
kyrkis är en öppen verksamhet för föräldrar och barn, 
men med inslag av många olika aktiviteter, såsom fot-  
eller handavtryck, sångstund, pyssel och utfärder.  
Gruppen har samarbetat med Öppet kyrkis i Snöstorp 
och Fyllinge, våravslutningen på stadsbondgården. 

fasta barngrupper i VallåsKyrKan

Måndagar, för barn mellan 10-12 år. Vi har med det 
kristna budskapet som en röd tråd genom allt vi gör med 
barnen. Vi har haft agenttema och läst ur boken ”Jesus 
och jag -Byrons berättelser” av Johanna Westman. Man 
får följa med Jesus och Byron och höra berättelser ur 
Bibeln omskrivna ur ett barnperspektiv om de händelser 
som är Jesu är med om. Vi har talat om texterna och 
gjort eget arbetsmaterial till boken. Inför familjeguds-
tjänsterna läser vi söndagens texter. Barnen har gjort 
egna bönböcker, och har fått färglägga bilder och klistra 
in. Under våren har en del av barnen slutat, andra har 
bytt dag och därför har vi inte haft denna grupp under 
våren. Däremot har vi haft en tjejgrupp på måndagar för 
tjejer i 14-15 årsåldern,  det har varit en samtalsgrupp 
och de har medverkat på familjegudstjänsterna.
Tisdagar, för barn 6-8 år. Vi hämtar barnen i skolan 
varje gång, vi förbereder oss inför familjegudstjänsterna, 
läser och talar om evangelietexten. Vi kallar gruppen rid-
dargruppen och temat är olika medaljer som deltagarna 
få ta. Drottningen kommer på besök och delar ut dessa 
medaljer. Ex på medaljer man kan ta är godhetsmedaljen, 
som är att utföra en god gärning och kärleksmedaljen 
där vi talar om hur man är en bra kompis. De båda 
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terminerna har också innehållit tema som böntavlor och 
allemansrätten. För denna grupp och övriga har vi haft 
disco. Under hösten har vi talat om Alla helgons helg, 
gjort ljuslykta, och under köksrenoveringen i barnloka-
lerna, gjorde gruppen besök på Busfabriken. 

Onsdagar, under våren har vi haft en grupp där deltagar-
na har varit 8-9 år, under hösten har de varit mellan 6-9 
år. Barnen hämtas i skolan. Byronboken (se tidigare) har 
varit ett tema som följt barnen. Bönböcker har gjorts och 
det har varit läger i församlingshemmet. Vi har gjort ett 
eget häfte med frågor, knep och knåp inför familjeguds-
tjänsterna och arbetat med temat. 

På onsdagskvällen har vi ungdomsgrupp. De är 12 år 
och uppåt, arbetat mycket med diskussionskort, gjort 
förbön till familjegudstjänsterna, filmkväll m.m. En del 
av dem har hjälpt till vid aktiviteter för andra grupper 
och på Vallåsdagen. Ett viktigt studiebesök var natt-
caféet. 

Torsdagar, barn i ålder mellan 9-12 år, har haft samma 
tema som i grupperna som nämnts tidigare. Gruppen har 
också bakat till Tacksägelsedagens gudstjänst och dess 
försäljning till förmån för Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. Man har också gjort en utflykt till Maria-
kyrkan och dess barngrupp. 

Vecka 24-25 har vi haft sommarKul, med särskilda aktivi-
teter och utflykter. Under hösten har vi haft invigning av 
vår nya lekplats, vi har arbetat aktivt med förberedelser 
inför familjegudstjänster och samverkat med övriga 
distrikt på olika sätt.

Konfirmander från Vallås ingår i Snöstorpsgruppen och 
där sker också konfirmationen. 2018 var de elva konfir-
mander från Vallås med på Elida Cartagena i Spanien. 
Avslutningsläger var på Vidablick.

Liksom tidigare år anordnades en församlingsresa då 
ungdomar och äldre i församlingen reste till Krakow 
och besökte koncentrationslägret Auschwitz. Resan har 
utvecklats till att bli en fin församlingsresa och ett möte 
mellan äldre och yngre i församlingen. Resan kommer 
att redovisas i en gudstjänst på förintelsens minnesdag 
2019 i Vallåskyrkan, vilket har skett när denna verksam-
hetsberättelse skrivs. 

Statistik Vallås distrikt
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016  2018 2017 2016  2018   2017 2016 

Högmässa 3 2 3 44 28 52 15 14 17 
Gudstjänst  12 14 14 178 298 269 15 21 19 
Söndagsgudstjänst - 2 2 - 9 83 - 5 42 
Söndagsmässa 4 1 7 56 18 99 14 18 14 
Familjegudstjänst 8 8 6 383 454 365 48 57 61 
Familjemässa - - 1 - - 75 - - 75 
Temamässor/gudstjänster 1 2 2 58 123 168 58 62 84 
Veckomässor 3 1 6 51 14 79 17 14 13 
Musikgudstjänster 11 9 6 717 458 341 65 51 57 
Musik och andakt/soppluncher 27 28 29 559 605 633 21 22 22 
Dopgudstjänster 4 2 5 153 82 194 38 41 39 
Konfirmationsgudstjänster   - - 1 - - 92 - - 92 
Vigselgudstjänster - - - - - - - - - 
Begravningsgudstjänster 3 3 4 66 108 146 22 36 37 
Vallås äldreboende 23 26 22 313 449 242 14 17 11 
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Norra området BREARED

Gudstjänster
Gudstjänster sker i regel två gånger i månaden i Breareds 
kyrka och en gång i månaden i Esmareds kapell. Vecko-
mässor firas varannan onsdag där konfirmanderna deltar.  
Till så många gudstjänster som möjligt försöker vi ha 
kyrkkaffe som kantorn ofta ombesörjt. Glädjande är att 
vi har barn- och vuxenkörer som ofta sjunger tillsam-
mans i gudstjänsten och vi kan därför säga att vi firar 
familjegudstjänst i ordets djupa bemärkelse, gudstjänst 
för alla åldrar. Några gånger har vi kyrklunch i anslut-
ning till gudstjänsten. Sådana söndagar samlar vi många 
både i kyrka och församlingshem. Gudstjänsterna är ofta 
hela arbetslaget engagerad i, då de planeras och utvärde-
ras kontinuerligt. 

Musik
Breared har en vuxenkör och två barnkörer som leds av 
kantor. Antal sångare i körerna har varit relativt stabilt. 
I kyrkokören gläder vi oss åt att kunna sjunga fyrstäm-
migt igen.  Minikören startades upp igen och har tio 
glada sångare. Vi har arbetat aktivt med att barnkörerna 
skall fungera så bra som bara möjligt, med tanke på 
veckodag och annan verksamhet såsom våra barnkörer, 
hur vi kan samverka med barngrupperna och andra 
aktiviteter.

Musik sker i många former, körernas medverkan i 
gudstjänster. Ett fint musiktillfälle är det som vi kallar 

andrum, vilket innebär 30 minuters musik och efter- 
följande fika en tisdagskväll i månaden i Breareds kyrka, 
dit där har kommit upp till 23 besökare. Under somma-
ren har vi haft musikgudstjänster i form av helgmålsbön 
på lördagskvällar. Det har varit fina musikprogram och 
ett komplement till gudstjänstlivet i Breared. 

Vid över 20 tillfällen har vi haft kör eller solist i Breareds 
kyrka, varierat med sång och musik. Kyrkokören har 
fått uppleva en körresa till Österlen och haft en kör-
pedagogdag. Såväl vuxenkör som barnkör har spridit 
glädje utanför kyrkans gudstjänster, på Ljungblomman, 
på Korumpan på Valborgsmässoafton, SPFs julfest, samt 
barnens luciatåg hemma hos några av våra församlingsbor. 

Ett fint samarbete sker mellan kantor och barnverksam-
heten då vi ordnar babyrytmik då ca tolv familjer kom-
mer varje gång. 

Diakoni
Diakonin i Breared är uppdelad mellan diakoniarbetare, 
och kantor.  Då diakoniarbetaren även har ansvar för det 
diakonala arbetet i församlingens största distrikt, Vallås, 
är det en förutsättning att kunna utföra sina åtagande 
genom att ha ett nära och gott teamwork med övrig 
lyhörd personal på plats.
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Diakoniarbetaren försöker att lägga torsdagar som 
heldag i Breared. Hembesök, telefonsamtal och besök i 
församlingshemmet utförs oftast under denna dag. Dia-
koniarbetaren följer med vid uppvaktningar då det finns 
en anknytning, annars sköter kantorn om uppvaktning-
arna i distriktet.

En gång i månaden har vi diakonikaffe på Ljungblom-
man. Vi sjunger tillsammans och samtalar vid borden. 
Det kommer ca 13-18 personer. Församlingsvärdinnan 
bakar alltid något gott till kaffet. Ibland medverkar 
någon solist. Diakoninarbetare och kantor håller i dessa 
träffar och tillsammans med präst anordnar de även 
andakter på Ljungblomman. För kontinuitetens skull har 
vi ändrat så att områdets präst har alla andakter, tidigare 
har det varit fördelat mellan prästerna. Andakt hålls 
en gång i månaden under terminerna. Efter andakten 
dricker vi kaffe och samtalar tillsammans.

samtalsgruppen träffas varannan torsdag under vår och 
hösttermin i församlingshemmets barnlokaler. Diakoni-
arbetaren håller i gruppen, samt är sammankallande. Vi 
börjar med att fika en stund. Därefter tar samtalen vid 
och har detta år kretsat runt Frälsarkransen eller boken, 
”Tradition och Liv”. Vi samlas sju personer runt bordet. 

andaKt och sopplunch har vi varje torsdag under vår- och 
höstterminen. Andakten hålls av diakoniarbetaren eller 
av präst. Vi har glädjen att alltid ha kantorn som spelar 
och sjunger under andakten. Det är värdefullt att få ha 
musik vid dessa andakter. Församlingsvärdinnan, kokar 
soppan och vi är mellan 20-40 personer som får avnjuta 
hennes mat och kakor. Vid påsk och höst anordnar 
värdinnan buffé. Det brukar komma 50-60 personer 
vid dessa bufféer.  Vid julavslutningen spelade Happes 
orkester för oss.

Två brearedsträffar har vi haft under året, dessa efter 
sopplunchen. Kyrkväktare Peter Lundquist talade om 
Bolmenbanan och Ann Möllerström och hennes syster 
Ingela sjöng och berättade anekdoter för oss. Vid flera 
tillfällen har det varit fint samarbete mellan diakoni och 
musiken.

En sommarträff med vacker musik på flygeln ordnades i 
församlingshemmet. Värdinna bakade sju sorters kakor 

som vi avnjöt. Diakoniarbetaren hälsade välkomna och 
tackade för en trevlig sångstund. Det kom tolv personer. 
Vi fortsatte eftermiddagen med sommarens veckomässa 
i kyrkan.

allhelgonaKaffe är en fin tradition i Breareds kyrka. 
Diakoniarbetare och kantor samt frivilliga medhjälpare 
tar hand om de som kommer till kyrkan i samband med 
gravsmyckningen. Värdinna bakade 90 kringlor till  
kaffesittningen i kyrkan. Sammanlagt kom 90 personer 
till kyrksalen för att dricka kaffe och samtala med var-
andra. De flesta som kom skrev in sig i kyrkans gästbok. 
Kaffet serverades mellan kl 10.00-17.00. 

den KyrKliga arbetsKretsen i Breared består av sju medlem-
mar.  Diakoniarbetaren är revisor i arbetskretsen. De 
har sina träffar varannan torsdag i församlingshemmet. 
Diakoniarbetaren bjuds in då och då inför arrangemang 
för att ibland ordna med det praktiska. Medlemmarna 
satte ihop två lotterier under året, vars behållning gick 
till SKIA. 

husförhör, under hösten 2018 har vi haft två husförhör, 
det ena i ett hem i Esmared och det andra i Mahults 
bygdegård. Det är glädjande att ha kvar den gamla seden 
att ha husförhör på hösten.  En fin stund att träffas och 
umgås, men också att samtala och förkovra sig. Höstens 
husförhör handlade om de tolv apostlarna. En PowerPoint 
med bilder över apostlarna visades, legender och bibelbe-
rättelser lyftes fram, apostlarnas attribut förklarades. 

sommarKyrKan, en stor glädje att många frivilliga åter igen 
slutit upp för att göra sommarkyrkan i Esmared möjlig. 
Vi hade många fina möten i Esmared kapell och vi sam-
lade 323 besökare. Våffelcafé såväl i den nyrenoverade 
kyrksalen som i den härliga trädgården utanför kapellet. 
Många långväga som kommer tillbaka till bygden och 
kapellet sommartid. Många våfflor bakades, utställning 
och lotteri i sedvanlig ordning. En av församlingens 
veckomässor förlades också till kapellet. Sommarkyrkan 
avslutades med musikgudstjänst med Barbro Persson på 
årets varmaste dag. 

Barn och ungdom
Vi har olika grupper för olika åldrar liksom vi har i 
övriga distrikt. Men i Breared är detta en nyare tanke, då 
vi för några år sedan enbart bjöd in mellanstadiebarnen 
till våra grupper till ett kyrkans fritids på eftermiddagen 
efter skolan. Numera försöker vi nå barn alla åldrar och 
har glädjande nog har vi lyckats med det.

För de minsta erbjuder vi öppet KyrKis och babyrytmiK. På 
öppet kyrkis jobbar vi mycket med sång och skapade ak-
tiviteter. Fikat är en viktig del där man skapar nya kon-
takter. Under 2019 samlade vi omkring 10-tal familjer. 

Vi har en stjärnKlubb för 6-7 åringarna, temat anpassar vi 
efter ålder. Vi berättar om Jesu liv och kyrkans högtider 
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och försöker göra barnen delaktiga inför familjeguds-
tjänsterna. Vi har talat mycket om den Gyllene regeln 
och  läst ur boken vännerna i Kungaskogen.
  
De något äldre barnen, 8-9 år, är välkomna i en grupp vi 
kallas änglarna, de har haft liknande tema som Stjärn-
klubben men dessutom fördjupat sig i Jesu lärjungar.

himlaVäsen är för de som är 9-10 år. Här har vi fördjupat 
temat Jesu lärjungar, vi har läst och talat mycket om 
dem, visat bilder och berättat vilken betydelse de har 
idag. Många fina diskussioner och samtal i den här grup-
pen. 

För de som fyllt tolv år erbjuder vi gruppen ungdoms- 
Väsen. Temat i denna grupp har varit WWJD, what 
would Jesus do, vad skulle Jesus ha gjort. Samtal om 
dilemma frågor, vad skulle Jesus gjort, hur gjorde jag, 
vad önskade jag skulle ske? Viktiga och fina samtal där 
svaren inte alltid är givna.

Konfirmander
Vi har haft  Konfirmandgrupper i Breared såväl våren 
2018 då en grupp konfirmerade sig, som en grupp som 
började sin konfirmationsundervisning hösten 2018. Då 
avståndet är stort är det svårt att slå ihop denna grupp 
med andra grupper. Under våren hade vi en grupp med 
fem ungdomar och under hösten glädjande nog elva 
ungdomar. Vi försöker samarbeta med övriga konfir-
mandgrupper då det gäller läger, utfärder och träffar, 

särskilt i beaktande vilka fler grupper som ledarna har 
och grupper i liknande storlek. Det betyder samarbete 
med såväl Snöstorps som Fyllinges konfirmandgrupper. 
Det är viktigt för Brearedsungdomarna att konfirmera 
sig i Breaeds kyrka. Tacksamt nog har flera från den lilla 
gruppen 2017-1018 fortsatt i ungdomsarbetet. Läger, 
utfärder, gudstjänster och ungdomsgudstjänster är en 
viktig och stor del av konfirmandarbetet. Fadderläger för 
faddrarna som är knuta till olika konfirmandgrupper. 
För 2018 gjordes ett stort konfirmandläger på Vidablick 
där ett 50-tal ungdomar deltog. Återkommande konfir-
mandläger är läger på segelbåten Elida.

KyrKans ungdom träffas onsdagskvällar efter konfirmand-
undervisningen, till gruppen har vi knutit distriktets 
veckomässor. Breareds KU har samlat 22 ungdomar 
mer eller mindre regelbundet. De flesta som kommer 
till KU har varit eller är konfirmander. Många gånger 
har KU-kvällarna därför blivit ett fint komplement till 
konfirmandverksamheten, med fin gemenskap och olika 
gemenskapsaktiviteter. Men det har också varit under-
visning, Alpha -Livets frågor, vänskap och mobbing. 
Gruppen har åkt tillsammans med faddrar till London 
för att bland annat besöka Hillsongs gudstjänster. En 
utfärd också till Hjelmserydsstiftelsen med Alpha- 
undervisning och besök på Boda Borg i Alvesta. Utfärden 
avslutades i Snöstorps kyrka med en lovsångsandakt. 

 Statistik för Breareds distrikt
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016 2018 2017 2016 2018   2017 2016 

Högmässa 4 9 8 110 206 213 28 23 27 
Gudstjänst  17 13 19 319 259 397 19 20 21 
Söndagsgudstjänst - - 1 - - 10 - - 10 
Söndagsmässa 2 1 2 19 17 39 10 17 20 
Familjegudstjänst 6 6 5 452 443 341 75 74 68 
Familjemässa - - - - - - - - - 
Temamässor/gudstjänster 5 7 6 265 277 286 53 40 48 
Veckomässor 10 13 9 118 137 99 12 11 11 
Musikgudstjänster 9 9 9 433 471 472 48 52 52 
Övriga 1 - - 35 - - 35 - - 
Musik och andakt, sopplunch 31 32 27 1479 838 610 48 26 23 
Dopgudstjänster 18 13 12 722 497 540 40 38 45 
Konfirmationsgudstjänster   1 1 1 102 142 210 102 142 210 
Vigselgudstjänster 6 1 4 238 112 303 40 112 76 
Begravningsgudstjänster 13 17 12 460 699 451 35 41 38 
Ljungblomman 18 15 19 240 234 349 13 16 18 

WWJD
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Södra området Fyllinge
I Fyllinge finns Mariakyrkan: kyrka, församlingshem, 
barn-ungdomslokaler och kontor ”under samma tak”. 
Personal i Fyllinge är musiker, barn- och ungdomsledare, 
värdinna, diakoniassistent och komminister.

Gudstjänst
Gudstjänsten är något av navet i kristenlivet. Där möter vi 
Gud i Ordet och sakramenten. 
 I gudstjänsten får tron näring genom predikan, nattvards-
deltagande och gemenskapen i bön och lovsång. I regel firas 
högmässa varje söndag följt av kyrkkaffe, som sköts ideellt 
av ansvarstagande kyrkvärdar. Några söndagar har det 
firats familjegudstjänster och musikgudstjänster. Välbe-
sökta Afterworkgudstjänster med efterföljande spaghetti 
och köttfärssås, har firats vissa onsdagskvällar. Ett åttiotal 
personer har slutit upp. Veckomässa firas varje tisdagskväll 
och en gång i månaden Sinnesrogudstjänst.

Bibelstudier
För både den sökande och för den trygge kristne är 
Bibeln och kristen tro en källa till inspiration och kraft i 
livet. Därför är tankar och diskussion – i ett öppet sam-
tal – utifrån vad kristen tro och bibelns texter vill säga 
oss, viktigt. Varannan vecka har veckomässan följts upp 
av en enkel måltid och bibelstudium under komminis-
terns ledning. Bibelstudiegruppen har haft ett femtontal 
deltagare. Speciellt under året har Johannes Uppenbarel-
sebok studerats.

Musikverksamhet 
Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet. Musik berör 
på djupet, inte minst vid förrättningar. Musiken är ett 
sätt att sprida evangeliet och musiken tröstar, styrker och 
gläder människor i olika sammanhang. Under året har 
det firats fem musikgudstjänster.

maria KyrKoKör – bestående av trettioen korister – har 
medverkat under året vid elva högmässor/gudstjänster, 
bland annat påsk, pingst, jul och vid taizémässor. I ok-
tober medverkade kören tillsammans med Confetti och 
kompgrupp i en Beatelsmässa. Mässan hälls av utrym-
messkäl i Snöstorps kyrka. Uppskattat och fullsatt; vi 
gläds över att nå människor som kanske annars aldrig 
kommer till våra kyrkor. Under våren gjordes körresa till 
Prag med medverkan i två gudstjänster samt en konsert 
på Café Campus. Några andra höjdpunkter är Maria-
kyrkans sommarfest med musikgudstjänst; ”Sjung in 

julen” då kyrkan fylls ut i foajén; sång på Hallarna vid 
Internationella gruppens julinsamling. Det känns viktigt 
att kyrkan syns!

barnKörerna corallerna och blessing har medverkat vid 
sju familjegudstjänster/ afterworkgudstjänster, samt två 
musikgudstjänster. Körerna består av trettio respektive 
femton körbarn. Under våren ordnades ett stort körläger 
på Gullbrannagården tillsammans med  DoReMi-kören 
och Delight. Nittio barn övade körsång, lekte och bjöd 
på konsert för anhöriga.

Under sommaren ordnades Sommarmusik, och i decem-
ber Luciakonsert i både Mariakyrkan och Snöstorps 
kyrka med respektive barn- och ungdomskörer samt 
julkonsert i Mariakyrkan med Corallerna, Blessing och 
Maria kyrkokör. 

Barnverksamhet
Verksamhet speciellt riktad till barn och unga är mycket 
betydelsefullt i vårt uppdrag att undervisa om dopets 
gåva, behålla kontakt med familjer och som får tröskeln 
till vår kyrka bli lägre. Under året har ett genomgående 
arbetsområde varit arbete med olika bibelberättelser, 
samtal om bön och fördjupning i våra olika högtider. 

Barn som går i årskurs två och uppåt träffas i miraKel-
Klubben. Sammanlagt arton barn och under hösten finns 
flera barn som står i kö och vill börja. Har deltagit vid 
familjegudstjänster och Afterworkgudstjänster.

För barn i förskoleklass och årskurs ett finns KyrKans 
fritids. Sammanlagt nitton barn har deltagit under året. 
Lugn och bra grupp där barnen är måna om varandra. 
Bra på att leka tillsammans och gillar att pyssla. Har del-
tagit vid familjegudstjänster och Afterworkgudstjänster. 
Åkte till Busfabriken under hösten. 

En grupp för barn i årskurs ett till tre som är med i kö-
ren är Kör-fritids. Träffas på torsdagar kombinerat med 
körövning. Tjugo barn har deltagit under året. Mycket 
fri lek och pyssel. 

öppna försKolan för barn upp till fem år med vuxen 
träffas måndagar och torsdagar. En grupp där många är 
med ibland och vissa ofta. Sammanlagt under året har 
tjugosex familjer troget deltagit varje vecka. Lek, sång 
och pyssel och en gång per månad har körledare rytmik 
med gruppen.

I decennier och århundraden har kyrkklockorna kallat till Gudsmöte; mitt i Fyllinge 
och Mariakyrkan eller i Tönnersjö-, Eldsberga- och Trönninge kyrka. Platser där Gud 
är och den helige Ande vill göra Jesus känd, trodd och ärad. Det södra området av 
Snöstorps församling består av gamla Eldsbergabygdens församling och Mariakyrkan 
i Fyllinge. 
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En gång i månaden har det varit rytmiKstund i kyrkan, 
klockan 17.00 så att även förskolebarn kan vara med 
efter avslutad förskola och arbete. Stående inslag är 
andakt med ljuständning och bönevandring. En förmid-
dag i månaden finns rytmikstund med kyrkans öppna 
förskola. Sång och ramsor för små barn tillsammans med 
föräldrarna. Ett sätt att behålla kontakten med familjen 
och tröskeln till vår kyrka blir lägre. 

Två veckor i juni ordnas sommarKul, aktiviteter för 
barnen i våra grupper. Utflykter till bl.a. Ängelholms 
hembygdspark och läger. Vissa av aktiviteterna var till-
sammans med barn och personal från Vallåskyrkan. 

Konfirmander
Sju konfirmander konfirmerades i Snöstorps kyrka med 
efterföljande högmässa i Mariakyrkan. Under året ingick 
ett läger på Heljarödsgården och en resa till Köpenhamn. 
En del av konfirmandarbetet är sång. Det varierar från 
grupp till grupp hur lätt eller svårt det är. 2018/19 års 
konfirmander består av åtta killar och två tjejer, en fan-
tastiskt sångglad grupp!

Diakoni
Det diakonala arbetet är väldigt varierat. Vi vill arrang-
era mötesplatser där människor får dela gemenskap, 
känna sig sedda, respekterade och möta Gud. Att just se 
den enskilda människan, ge hopp och visa på trons kär-
leksbudskap är en av diakonins viktigaste uppgifter. I vår 
tid ökar psykisk ohälsa och ensamhet i alla åldrar. Svaga, 
mentalt och fysiskt är mer utsatta. Som kyrka har vi ett 
stort förtroendekapital. Genom att vi har många olika 
mötesplatser når och möter vi människor i olika åldrar 
och i olika faser av livet.

Under året har det diakonala arbetet inriktat sig på att 
ordna just olika mötesplatser. soppluncher är ett sådant 
tillfälle; först vid andakt i kyrkan och sedan vid soppan. 
Efter soppan har ett enkelt program ordnats. Soppan av-
slutades inför sommaren med en vårlunch och inför julen 
med en uppskattad julbuffé med musikinslag.

En gång i månaden arrangeras mariaträffen. Börjar med 
en andakt i kyrkan följt av t.ex. bildvisningar, sång och 
musik med någon inbjuden gäst – och förstås kaffe – i 
Mariasalen. Uppskattat är att det kommer besökare från 
andra delar av församlingen, vi önskar ju att gemenska-
pen ska öka över ”gränserna”.

sinnesrogudstjänster en gång i månaden har stor betydelse 
för många av våra vänner som har och har haft det tufft 
i livet. Många uttrycker sin uppskattning att ha en plats 
till en stunds frid och sinnesro. Flera kör längre sträckor 
för att kunna vara med. Alla fick en julgåva i form av ett 
Nya Testamente. 

En ny mötesplats är ”sticKa & sKicKa”. Ett tiotal personer 
träffas varannan måndag. Antingen i det närliggande 
biblioteket eller i Mariakyrkan. Varje träff avslutas med 
en enkel andakt. Det som görs skickas via Human Brid-
ge, en organisation som samordnar materialbistånd från 
t.ex. svenska sjukhus. I detta är våra babypaket en del. 
Det har stickats flitigt. Det resulterade i att under några 
veckor i september fanns en utställning i Mariakyrkans 
foajé och i biblioteket. Samarbetet med biblioteket är 
värt att betona. Tanken är att bli mer synliga i Fyllinge 
och nå fler människor. 

boKbordet är en del av den diakonala verksamheten. Må-
let är att serva våra besökare med vykort, nyckelringar, 
magneter med budskap, men också med böcker för den 
som är nyfiken på kristen tro och för andlig fördjupning.

Under sommaren arrangerades sommarcafé och varannan 
onsdag sommarpromenader. Samlingar som på olika sätt 
varit mötesplatser för hela människan; ande, kropp och 
själ! Sommarcafé har samlat ett tiotal personer, gemen-
skap runt en kopp kaffe, enkelt program och avslutande 
andakt. Sommarpromenader är tillfällen då det är lätt 
för närboende att vara med och att inte behöva vara ute 
och promenera själv. 

Medverkan vid församlings-gemensamma mötesplatser 
har skett t.ex. vid faste- och julinsamlingarna på Hallarna. 
God kontakt med ansvarig på Hallarna har etablerats 
och vi har fått tillfälle att synas och skapa kontakter och 
relationer utanför kyrkan. 
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Möten av mer enskild karaktär har olika form. Möten 
av mer enskild karaktär sker genom enskilda i samtal, 
hem- och sjukbesök, ekonomisk stöttning av familjer 
och ensamstående, uppvaktningar med blommor om så 
önskas vid 90- och 95-årsdagen. Dessa samtal har skett 
både i hemmen och i kyrkan. 

Inför jul har stöd från Lars Bengtssons stiftelse delats 
ut i form av presentkort efter ett kortare samtal med 
personerna. Samordning sker mellan södra- och norra 
områdena inför utdelandet av matkassar och bidrag från 
stiftelsen inför julen.

Övrigt
Från Mariakyrkan togs initiativ till församlingsresa till 
slottet Bjärka Säby utanför Linköping med sexton delta-
gare som genomfördes under sensommaren.  

Vid den av den närliggande skolans Hem och Skola- 
förening anordnade fyllingedagen, var både personal och 
frivilliga på plats. I vårt tält delades ett hundratal infor-
mationspåsar ut. Många besökte kyrkan där bl. a. Sticka 
& Skickautställningen fanns och många besökte kyrksal 
och övriga lokaler. 

Inför julen delades det ut julblomma till hemtjänst, 
vårdcentral, skola, fritids, bibliotek, pizzeria och till an-
svarig på Hallarna. Vilket uppskattades mycket och har 
bl.a. lett till god kontakt med ansvarig vid Hallarna och 
Amadeuskliniken. 

 
Statistik Fyllinge, Mariakyrkan
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016  2018 2017 2016    2018 2017 2016 

Högmässa 43 36 38 1441 1212 1537 34 34 38 
Gudstjänst  2 2 1 199 42 22 100 21 22 
Söndagsgudstjänst - - - - - - - - - 
Söndagsmässa - - - - - - - - - 
Familjegudstjänst 12 10 6 626 659 324 52 66 54 
Familjemässa - - - - - - - - - 
Temamässor/gudstjänster 2 2 4 122 148 250 61 74 63 
Veckomässor 41 37 34 644 662 601 16 18 18 
Musikgudstjänster 5 6 6 428 633 846 86 106 141 
Övriga 18 16 19 288 214 264 16 13 14 
Musik och andakt, sopplunch 25 25 34 376 426 693 15 17 20 
Dopgudstjänster 4 6 2 125 190 48 31 32 24 
Konfirmationsgudstjänster   1 - 1 114 - 160 114 - 160 
Vigselgudstjänster - 1 - - 24 - - 24 - 
Begravningsgudstjänster - 1 1 - 26 44 - 26 44 
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Södra området Eldsbergabygden

I gamla Eldsbergabygdens församling finns Tönnersjö kyrka och i Trönninge och Eldsberga 
finns – förutom kyrkor – församlingshem med lokal för barn-/ungdomsverksamhet och uthyr-
ning i samband med dop och begravningar. I Trönninge församlingshem är behovet av bättre 
lokaler mycket stort. Personal i distriktet är musiker, barn- och ungdomsledare, innevaktmäs-
tare, värdinna, diakon och områdeschef/komminister.

Gudstjänst
Gudstjänsten är något av navet i kristenlivet. Där möter 
vi Gud i Ordet och sakramenten. 
 
I gudstjänsten får tron näring genom predikan, i natt-
vardsdeltagande och gemenskapen i bön och lovsång. 
Under året har vi firat gudstjänster; normalt varje sön- 
och helgdag, minst en gudstjänst i någon av Tönnersjö-, 
Trönninge- eller Eldsberga kyrkor. Det har varit fram-
förallt i form av högmässa men vi har även firat Taize-
mässor och musikgudstjänster. Uppskattade veckomäs-
sor firas under vår- och hösttermin varannan tisdag i 
Eldsberga kyrka. 

Under vardagstid har vi firat Messy Church gudstjänst, 
Afterworkgudstjänst, delat ut biblar till tre- och sex-
åringar. Gökotta Kristi himmelfärdsdag har firats vid 
dammarna i Långeby. En ljuvlig plats att i arla morgon 
fira gudstjänst! 

Bibelstudier
För både den sökande och för den trygge kristne är 
bibeln och kristen tro en källa till inspiration och kraft 
i livet. Därför är tankar och diskussion – i ett öppet 
samtal – utifrån vad kristen tro och bibelns texter vill 
säga oss, viktigt. Under året har tio till femton deltagare 
samlats till studium. Under våren ledde distriktsprästen 
samtal om ”Julens-, fastans- och påskens teologi” och 
under hösten påbörjades ett samtal om Niceanska tros-
bekännelsen. 

Musikverksamhet 
Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet. Musik berör 
på djupet, inte minst vid förrättningar. Musiken är ett 
sätt att sprida evangeliet och musiken tröstar, styrker och 
gläder människor i olika sammanhang. Under året har vi 
haft välbesökta musikgudstjänster och tre ”Musik i  
sommarkvällen”. Kyrkokören med sin trogna skara på 
tjugofem korister har regelbundet medverkan i guds-
tjänster under året. Under hösten har Breareds kantor 
vikarierat som körledare. Kören medverkade vid flera 
gudstjänster, inte minst under påskhelgen. Kyrkokören 
har under året samarbetat med Breareds kyrkokör och 
var med på en kör- och inspirationsdag med sångpeda-
gog Hans Lindén i Eldsberga församlingshem. Barnkören 
Sångfåglarna träffas på Eldsbergaskolans fritids och har 
medverkat vid gudstjänster. Under hösten har kören varit 
vilande men är igång igen från januari 2019. 

Andra advent invigdes den nya orgeln i Tönnersjö, byggd 
av Tomas Mocnik från Slovenien och orgelkontrollant 
har varit Anders Johnsson, Malmö. Orgeln står i norra 
korsarmen och pekar mot söder. Resultatet har blivit en 
mycket välklingande orgel, som förenar och utnyttjar de-
lar från kyrkans orgelhistoria, tillsammans med spelbord 
och stämmor från andra delar av landet. Fasaden har 
kvar sin bemålning i blått, vitt och guld. Orgeln har 16 
stämmor, 2 manualer och pedal.

Barn- och ungdomsverksamhet
Verksamhet speciellt riktad till barn och unga är mycket 
betydelsefullt i vårt uppdrag att undervisa om dopets 
gåva. Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs både i Elds-
berga- och i Trönninge församlingshem. 

I Eldsberga samlas barn i sju till nio årsåldern måndagar 
i gruppen robin hood. Mycket uteaktiviteter, pyssel och 
knåp med tema återvinning. Självklart är mellanmål, lek, 
sång och bibelsamling med andakt. Gruppens storlek var 
tjugo deltagare på våren och sexton på hösten. Gruppen 
består till 65 % av tjejer. Robin Hood medverkade vid 
Luciagudstjänsten i Eldsberga med många stjärngossar.
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I Trönninge samlas tisdag eftermiddag riddarKlubben. 
Gruppen vänder sig till barn från sex år och uppåt. En 
stor del av verksamheten är utomhus, vid vår grillplats 
”Träsket”. Att lära sig mer om vår natur, hur vi skall 
vårda den och att vara rädd om våra resurser har varit 
genomgående tema. Andakt, sång och lek är naturliga 
delar i samlingarna. Gruppen bestod under våren av ett 
tjugotal riddare. När höstterminen började var gruppen 
fulltecknad direkt. Riddarna medverkade vid luciaguds-
tjänsten i Eldsberga. 

På onsdagseftermiddagar samlas tjejer i åldern sex till tio 
år i gruppen steps. Det är pyssel, sång, dans, film och 
drama, lekar, fika och bibelsamling med andakt. STEPS 
har medverkat i Luciagudstjänsten. Gruppen är fullteck-
nad och barn står i kö. 

Under året har grupperna också varit på Trönningestran-
den och grillat och lekt och besökt Gymnastikens hus. 

Barnen kommer troget och det finns en vilja att få vara 
med. Liksom tidigare år är kontakten med föräldrar, 
skolan och fritids bra. Under året har vi även lämnat barn 
på fritids efter verksamheten, då det är vissa föräldrar som 
gärna vill att barnen är med i vår verksamhet, men som 
har svårt att kunna hämta i tid varje vecka. 

På måndagar i Eldsberga och på onsdagar i Trönninge 
har barn i åldern 0-5 år med föräldrar samlats till öppen 
försKola. Fyra gånger under året har körledaren från Fyl-
linge besökt Trönninge/ Eldsberga med rytmik på Kyrkans 
öppna förskola. 

I södra distriktet finns två ungdomsgrupper, salt och ug. 
Tjejgruppen Salt har arbetat med aktiviteter kring tro, 
samhälle och att vara den man är, och också varvats med 
pyssel och utflykter. Vårterminen avslutades med pro-
menad på Prins Bertils stig. En uppskattad aktivitet var 
modevisning i Eldsberga församlingshem, med mingel och 
insamling av medel till ett barnhem i Malawi och till Salt-
tjejernas sommarresa. Salt har deltagit i loppmarknader, 
vår och höst, vårförsäljning, luciagudstjänst samt varit 
och lussat för olika intresseföreningar.

Ungdomsgruppen (UG) samlas varje söndag kväll. Pro-
graminnehållet varierar; pyssel och bakning, bowling, och 
tankar kring livet. Varje samling avslutas med andakt. 
Ungdomarnas ålder är mellan femton och tjugosex och 
antalet femton till tjugo per kväll. Flera av ungdomarna 
är aktiva som konfafaddrar och hjälpledare. Ungdomarna 
har varit aktiva vid loppisar, luciagudstjänst och medver-
kan i gudstjänster. 

Salt och UG har varit engagerade i nattcafé för hem-
lösa och vid den ekumeniska ungdomssamlingen ”Taste 
Christmas celebration” i december deltog ungdomar 
från Trönninge och Eldsberga. UG deltog i gemensamma 
läger i Krakow (Auschwitz) och i London besöktes flera 
gudstjänster och museeum. Ungdomarna har deltagit i alla 
ungdomsgudstjänsterna med drama, lovsång och dans.

Konfirmander
Traditionsenligt åkte konfirmanderna på vårläger med 
Elida och segling till Björkö och Donsö. Konfirmation 
i maj med sång och drama för att gestalta evangeliet.  
Konfirmationsgudstjänsterna hölls i Snöstorps kyrka 
för att ge plats till konfirmandernas familjer. Antalet 
konfirmander var sexton i söndagsgruppen och sjutton i 
onsdagsgruppen. 

Fadderverksamheten är rik i Eldsbergabygden. Faddrar-
na når konfirmanderna på ett naturligt sätt, både på 
lektioner och när de är på läger. 

När anmälningarna till hösten konfirmationsläsning 
räknats var det trettiofem stycken och åter fick det bli 
två grupper. Måndagsgruppen åkte på läger i Skagen på 
höstlovet och söndagsgruppen åkte till Häljerödsgården 
utanför Ängelholm. Noterbart är att andelen killar upp-
går till 45% och att 48% av konfirmanderna har varit 
med i barnverksamhet tidigare. 
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Diakoni 
Det diakonala arbetet är väldigt varierat. Vi vill arrang-
era mötesplatser där människor får dela gemenskap, 
känna sig sedda, respekterade och möta Gud. Att just se 
den enskilda människan, ge hopp och visa på trons kär-
leksbudskap är en av diakonins viktigaste uppgifter. I vår 
tid ökar psykisk ohälsa och ensamhet i alla åldrar. Svaga, 
mentalt och fysiskt är mer utsatta. Som kyrka har vi ett 
stort förtroendekapital. Genom att vi har många olika 
mötesplatser når och möter vi människor i olika åldrar 
och i olika faser av livet.

Under året har det diakonala arbetet inriktat sig på 
att ordna just olika mötesplatser. En sådan mötesplats 
är tisdagarnas baraVara-café i Eldsberga. Otvungen 
gemenskap runt fikabordet, samtal om livet varvat med 
ett enkelt program. En gång i månaden Eldsbergaträffen. 
Inleds med andakt och därefter ett program, allt ifrån 
musik till föreläsningar med efterföljande kaffe!

sopplunch ordnas omväxlande mellan Eldsberga och 
Trönninge. Först andakt och sedan soppa. Soppluncherna 
avslutades inför sommaren med en vårlunch och inför 
julen med en uppskattad julbuffé. De andra torsdagarna 
är det mötesplats trönninge, otvungen samvaro med fika 
och samtal. Enkelt program med bl.a. stickning, vars 
alster har förts vidare via ”Sticka & Skicka gruppen” i 
Fyllinge (se sid 15).  

Under sommaren har vi haft sommarcafé i både Eldsberga 
och Trönninge. Uppskattade och viktiga samlingar i 
sommartid då många andra mötesplatser ligger nere. Un-
der Allhelgonahelgen var det Öppen kyrka på fredagen 
och många besöker anhörigas gravar. Med kyrkvärdars 
hjälp bjöds det på kaffe i kyrkorna och möjlighet till 
ljuständning och samtal med diakon, diakoniassistent 
och präst gavs. 

Möten av mer enskild karaktär sker genom enskilda i 
samtal, hem- och sjukbesök, ekonomisk stöttning av fa-
miljer och ensamstående. Uppvaktningar med blommor 
om så önskas vid 90- och 95-årsdagen. 

Det diakonala arbetet berör inte bara vår närmiljö utan 
sträcker sig utöver världen genom att vi arbetar med 
Svenska kyrkans internationella arbete. Det är viktigt att 
påminna oss om att vi är en del av något större och att vi 
kan göra något för en rättvisare värld. 
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Statistik för Eldsbergabygdens distrikt
Aktivitet, Eldsberga Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016  2018 2017 2016    2018 2017 2016 

Högmässa 8 13 13 192 302 401 24 23 31 
Gudstjänst  5 4 2 294 122 45 59 31 23 
Söndagsgudstjänst - - - - - - - - -  
Söndagsmässa 1 - - 72 - - 72 - - 
Familjegudstjänst - - - - - - - - -  
Familjemässa - - - - - - - - - 
Temamässor/gudstjänster 5 4 7 248 155 398 50 39 57 
Veckomässor 18 17 18 166 195 221 9 11 12 
Musikgudstjänster 4 4 5 167 114 248 42 29 50 
Övriga - 1 1 - 160 12 - 160 12 
Musik och andakt, sopplunch 8 9 12 210 253 354 26 28 30
Dopgudstjänster 16 11 8 834 389 351 52 35 44 
Konfirmationsgudstjänster   - -  - -  - - 
Vigselgudstjänster 4 5 2 365 371 236 91 74 118  
Begravningsgudstjänster 15 13 7 566 619 223 38 48 32 

Aktivitet, Tönnersjö kyrka Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016  2018 2017 2016 2018 2017 2016 

Högmässa 1 2 1 24 40 16 24 20 16 
Gudstjänst  10 7 7 176 128 156 18 18 22 
Söndagsgudstjänst - - 1 - - 42 - - 42  
Söndagsmässa 1 - - 9 - - 9 - - 
Familjegudstjänst 1 -  55 -  55 -
Familjemässa - -  - -  - -
Temamässor/gudstjänster 3 2 2 142 71 97 47 36 49 
Veckomässor 1 - - 10 - - 10 - -  
Musikgudstjänster 1 1 2 38 32 63 38 32 32 
Övriga - -  - -  - -
Dopgudstjänster 2 6 4 109 269 191 55 45 48  
Konfirmationsgudstjänster   - - - - - - - - - 
Vigselgudstjänster 3 1 2 139 67 265 46 67 133  
Begravningsgudstjänster 4 4 - 212 245 - 53 61 - 

Aktivitet, Trönninge Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2018 2017  2016  2018 2017 2016 2018    2017 2016 

Högmässa 8 13 17 286 536 484 36 41 28 
Gudstjänst  5 3 4 62 116 302 12 39 76 
Söndagsgudstjänst - -  - -  - - 
Söndagsmässa 6 1 2 159 24 149 27 24 75 
Familjegudstjänst 1 -  28 -  28 -
Familjemässa - -  - -  - -
Temamässor/gudstjänster 5 3 4 155 249 275 31 83 69 
Veckomässor 1 1 - 13 32 - 13 32 -  
Musikgudstjänster 4 7 5 210 552 242 53 79 61 
Övriga - 1 1 - 39 144 - 39 144 
Musik och andakt, sopplunch 6 9 6 101 202 138 17 22 23 
Dopgudstjänster 10 9 10 399 505 424 40 56 42 
Konfirmationsgudstjänster   - - - - - - - - -  
Vigselgudstjänster 2 2 2 119 111  142 60 56 71  
Begravningsgudstjänster 5 18 16 204 1069 830 40 59 52 
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Statistik gudstjänster -hela församlingen Antal (deltagare)
Gudstjänst Snöstorp Vallås Breared Esmared Mariakyrkan Eldsberga Trönninge Tönnersjö Totalt
Högmässa 12 (894) 2 (28) 9 (206)  36 (1212) 12 (302) 13 (536) 2 (40) 87 (3218)
Gudstjänst  34 (1736) 14 (298) 9 (155) 4 (104) 2 (42) 4 (122) 3 (116) 7 (128) 77 (2701)
Söndagsgtj. - 2 (9) - - - - - - 2 (9)
Söndagsmässa 1 (18) - 1 (17)    1 (24)  3 (59)
Familjegudstjänst 8 (921) 8 (454) 4 (313) 2 (130) 10 (659) - - - 32 (2477)
Familjemässa 1 (73) - - - - - - - 1 (73)
Temamässor/gudstj. 6 (781) 2 (123) 6 (236) 1 (41) 2 (148) 4 (155) 3 (249) 2 (71) 26 (1804)
Veckomässor 5 (93) 1 (14) 13 (137) - 37 (662) 17 (195) 1 (32) - 74 (1133)
Musikgudstjänster 5 (521) 9 (458) 8 (415) 1 (56) 6 (633) 4 (114) 7 (552) 1 (32) 41 (2781)
Övriga - - - - 16 (214) 1 (160) 1 (39) - 18 (413)
Andakt/sopplunch  15 (430) 28 (605) 32 (838) - 25 (426) 9 (253) 9 (202) - 118 (2754)
Dopgudstjänster 49 (3222) 2 (82) 13 (497) - 6 (190) 11 (389) 9 (505) 6 (269) 96 (5154)
Konfirmationsgtj.   5 (1890) - 1 (142) - - - - - 6 (2032)
Vigselgudstjänster 26 (1703) - 1 (112) - 1 (24) 5 (371) 2 (111) 1 (67) 36 (2388)
Begravningsgtj 89 (4039) 3 (108) 17 (699) - 1 (26) 13 (619) 18 (1069) 4 (245) 145 (6805)
 

Statistik barn/ungdomsverksamheten -hela församlingen 

102 familjer i öppet kyrkis 
353 barn i grupperna till och med 12 års ålder 
114 ungdomar från 13 år
 80 konfirmerades 

Statistik gudstjänster -hela församlingen Antal (deltagare)
Gudstjänst Snöstorp Vallås Breared Esmared Mariakyrkan Eldsberga Trönninge Tönnersjö Totalt
Högmässa 11 (431) 3 (44) 4 (110)  43 (1441) 8 (192) 8 (286) 1 (24) 78 (2528)
Gudstjänst  35 (2055) 12 (178) 12 (239) 5 (80) 2 (199) 5 (294) 5 (62) 10 (176) 86 (3283)
Söndagsgtj. - - - - - - - - -
Söndagsmässa 1 (78) 4 (56) 2 (19) - - 1 (72) 6 (159) 1 (9) 15 (393)
Familjegudstjänst 9 (995) 8 (383) 5 (390) 1 (62) 12 (626) - 1 (23) 1 (55) 37 (2534)
Familjemässa - - - - - - - - -
Temamässor/gudstj. 15 (1268) 1 (58) 4 (210) 1 (55) 2 (122) 5 (248) 5 (155) 3 (142) 33 (2258)
Veckomässor 2 (39) 3 (51) 9 (99) 1 (19) 41 (644) 18 (166) 1 (13) 1 (10) 76 (1041)
Musikgudstjänster 2 (302) 11 (717) 8 (369) 1 (64) 5 (428) 4 (167) 4 (210) 1 (36) 36 (2293)
Övriga - - 1 (35) - 18 (288) - - - 19 (323)
Andakt/sopplunch  16 (446) 27 (559) 31 (1479) - 25 (376) 8 (210) 6 (101) - 113 (3171)
Dopgudstjänster 68 (3523) 4 (153) 17 (667) 1 (55) 4 (125) 16 (834) 10 (399) 2 (109) 122 (5865)
Konfirmationsgtj.   5 (1457) - 1 (102) - 1 (114) - - - 7 (1673)
Vigselgudstjänster 21 (1372) - 6 (238) - - 4 (365) 2 (119) 3 (139) 36 (2233)
Begravningsgtj 89 (4205) 3 (66) 13 (460) - - 15 (566) 5 (204) 4 (212) 129 (5713)
 

Statistik barn/ungdomsverksamheten -hela församlingen 

119 familjer i öppet kyrkis
236 barn i grupperna  till och med 12 års ålder 
79 ungdomar från 13 år
88 konfirmerades 
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Kyrkogårdar och fastigheter
Vilket år vi lägger bakom oss, med både stora och små 
investeringar! Vi har ett stort bestånd fastigheter att 
förvalta och framförallt - ett kulturarv att bevara i våra 
kyrkor.

I verksamhetsberättelsen väljer vi att berätta om de lite 
större händelserna men givetvis har sedvanligt under-
håll gjorts fortlöpande. Under 2018 inventerades våra 
fastigheter för att få in så mycket data som möjligt inför 
lansering av fastighetsprogrammet INCIT Expand. Vi 
hade även stor nytta av denna inventering då vi nu även 
färdigställt alla uppgifter till det Centrala Fastighetsre-
gistret för Svenska Kyrkan centralt. Under 2018 så var 
det även dags att uppdatera våra Vård- och Underhålls-
planer, både för byggnaderna men även våra inventarier. 
Dessa planer måste församlingen ha för att kunna söka 
Kyrkoantikvarisk ersättning och gäller de kyrkor som är 
klassade som kulturminnen.

2018 genomförde församlingen en energikartläggning. 
Syftet var att få ett riktigt bra beslutsunderlag för var, 
vad och hur vi ska göra bäst investeringar för att sänka 
vår energianvändning och ta vårt ansvar för miljön. 

Styrsystem för uppvärmning av fastigheterna har störst 
potential. Genom planerade åtgärder under 2019-2020 
kommer vi att sänka vår energiförbrukning med 235 
MWh och minska utsläppen med 32,3 ton/år. 

  Besparingspotential
MWh Ton CO2- ekv

Fastighet 235 32,3
 

Under året byttes nästan alla kvicksilverlampor ut. En 
Energipolicy är antagen, som påverkar smått som stort 
i församlingens verksamhet. Ett viktigt arbete för den 
enda planet vi har. Och det får vi göra tillsammans!  

Fastighetsorganisationen 2018 bestod av t f kyrkoherde 
fram till ny kyrkoherde tillträdde, förvaltningsassistent, 
två fastighetsskötare samt projektledare för energief-
fektiviseringsprojektet och ansvarig i elfrågor. Fastighets-
utskottet har haft 6 protokollförda möten under 2018. 
I utskottet sitter kyrkoherde, kyrkorådets ordförande, 2 
ledamöter från kyrkorådet och kamrer som sekreterare. 
Adjungerade är förvaltningsassistent och projektledare i 
energifrågor.
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Norra området 
- Snöstorp
Nytt stängsel runt Prästgårdsparken inkl trädfällning  
och stubbfräsning. Nytt tidsenligt kök i Prästgården. 
 Godkänt bygglov för nya avfallsstationer på Snöstorps 
kyrkogård. Renovering och omdragning av ny el i samt-
liga ljuskronor i Snöstorps kyrka.

- Vallås
Nya lekplatsen stod klar för invigning vid familjeguds-
tjänsten 6 september. När markarbetena påbörjades för 
lekplatsen uppdagades det att dräneringen runt kyrkan 
var felkonstruerad så att vattnet leddes in mot kyrkan 
istället för från. Detta mynnade ut i en ny oförutsedd en-
treprenad för att iordningställa en fungerande dränering. 
I november månad så slutfördes detta med gott resul-
tat och Vallåskyrkan står nu bra rustad för framtiden. 
Projektering påbörjades för en ny entrélösning framför 
kyrkan. Barnverksamhetens kök renoverades med fint 
uppdaterat kök.

- Breared
Renovering av västra fasaden på kyrkan. Fortsatt reno-
vering fasader inkl fönster och portar på ladan.

- Esmareds kapell
Omklädnad och målning av hela kapellet inkl fönster-
renovering samt nya stuprör. Renovering klockstapeln i 
sin helhet inkl målning.

Södra området - Mariakyrkan, Fyllinge
Ny blockvägg i Mariasalen.

- Trönninge
Renoverad orgel och ny vård-och underhållsplan för 
densamme.

- Eldsberga
Ny vård- och underhållsplan för orgeln.

-Tönnersjö
Tjärning av hela spåntaket på kyrkan. Ny dagvattenlös-
ning runt kyrkan (fanns tidigare bara gamla igensatta 
stenkistor). Nyslipat golv under nyrenoverade orgeln 
som invigdes vid en orgelkonsert den 16 december. Ny 
vård- och underhållsplan för orgeln.

Begravningsverksamhet
I Snöstorps församling finns sju kyrkor och ett kapell. 
Vaktmästarna arbetar med traditionellt begravningsar-
bete och sköter om våra vackra kyrkogårdar med allt 
vad det innebär; skötsel av grönytor och rabatter, beskär-
ning av buskar och träd m.m. Det finns kyrkogårdar vid 
alla kyrkor förutom Mariakyrkan, Vallåskyrkan samt 
Esmareds kapell.

Den första advent hade vi invigning av den nya fina ask-
gravlunden i Snöstorp som har varit väldigt efterlängtad. 
Arbetet har varit tidskrävande men resultatet visar att 
det har varit värt väntan.

Nämnvärt är även att vi i år har vi byggt och satt upp 
s.k. insektshotell på kyrkogårdarna i Eldsberga, Trön-
ninge och Snöstorp. När bin, fjärilar och insekter trivs 
i områdena gynnas en biologisk mångfald, men de har 
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även visat sig vara ett samtalsämne våra kyrkogårds-
besökare emellan! Vi har även byggt och satt ut plan-
teringslådor där vi sått blommor och odlar grönsaker. 
Förutom att de pryder sin plats kan kyrkorna smyckas 
med blommorna därifrån samt att församlingsvärdinnor 
kan använda närodlade örter och grönsaker i försam-
lingshemmens kök.

graVsKötsel

Under året har den inledande fasen av arbetet med 
gravstenssäkringar blivit klart. De gravrättsinnehavare 
som har ”icke godkända” gravstenar har underrättats. 
Många gravstenar har åtgärdats och en del har lagts ner. 
Påminnelse till de gravrättsinnehavare som fått anmärk-
ning men ännu inte åtgärdat sina gravstenar har skickats 
ut.

Administrationen och  
gemensamma kostnader 
expedition och Kansli i Snöstorps församlingsgård ar-
betar för hela församlingen. Kansliet sköter budget, 
bokslut, bokföring, betalning av fakturor, utskick av 
fakturor, lönehantering, it-frågor, administration kring 
våra kyrkogårdar samt extern och intern information. 
Administrationen kring kyrkoråd, fastighetsutskott och 
kyrkofullmäktige har även skötts här.

På expeditionen bokas alla förrättningar i våra sju kyrkor. 

gemensamma Kostnader

Kostnaderna för kyrkskjutsar har varit blygsamma 2018, 
ca 4 tkr. 
Kyrkofullmäktige har haft en kostnad på ca 32 tkr. 
Kyrkorådet har förbrukat ca 195 tkr i arvoden och 122 
tkr på övrigt såsom fortbildning, litteratur, gåvor, trivsel-
åtgärder, arbetsmiljöåtgärder och oförutsedda händelser.

Revisionen har kostat ca 111 tkr.
Alla livsmedelskostnader bokförs numer på församlings-
värdinnorna som sammanlagt har använt ca 14 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. 
Under våren 2018 erbjöds all personal företagshälso-
vård hos PREVIA, som vi nu har avtal hos. All personal 
erbjuds Hälso- och arbetsmiljöprofil vart tredje år. 
Vi har även i år haft förmånen att ha massage tillhanda-
hållen av Katarinas Massage & Friskvård. All personal 
erbjuds en halvtimme en gång i månaden, på plats i 
Snöstorp. Egen insats är 100 kr per tillfälle. Massagen 
är mycket omtyckt och även här ser vi förebyggande 
hälsovård som har positiv effekt på att förhindra sjuk-
skrivningar. 
Friskvårdspengen var under 2018 1 400 kr per anställd 
och kunde utnyttjas för gymkort, simkort m m.

Den 27-28 augusti anordnade den nya kyrkoherden en 
resa till Vadstena för all personal som var obligatorisk.
Temat var teambuilding. En mindre pilgrimsvandring 
med besök på Vadstena pilgirmscentrum stod också på 
dagordningen.

Sockenråd/distriktsråd
Ett viktigt forum där församlingsbor, under enkla men 
organiserade former, har möjlighet att uttrycka åsikter 
om det arbete som bedrivs. Vid varje möte närvarar en 
ledamot ur kyrkorådet och alla mötena protokollförs. 
Tiden för nästkommande sockenråd/distriktsråd bestäms 
vid varje gång och annonseras i predikoturer och på 
församlingens hemsida. 


