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Inledning
Verksamhetsåret 2017 har präglats av att församlingen sökt ny kyrkoherde. I början av året meddelande Lars 
Arvidsson att han skulle börja annan tjänst, men vara kvar som kyrkoherde till och med augusti månad. Vi tackar 
honom för hans fem år som kyrkoherde i Snöstorps församling. En stor del av hans arbete var den omorganisation 
som han ledde i samband med att Snöstorps och Eldsberga församlingar lades samman.Tidigt började processen 
att rekrytera ny kyrkoherde. Det är en lång och viktigt process med många delar. Dels svårt att finna sökande och 
dels rätt person och först i skrivande stund – april 2018 – hälsas vår nya kyrkoherde Anna-Maria Carlwe välkom-
men. Under tiden har undertecknad varit tillförordnad kyrkoherde och vi har haft Per Moberg på halvtid som präst i 
församlingen. 

Under 2017 har församlingen också försökt finna vägar i den nya organisationen utan fastighets- och kyrkogårds-
chef. En process som håller på, där uppgifter fördelas på olika tjänster och där ett fastighetsutskott har bildats. 

Vi ser också att det är svårt att tillsätta diakoner. Av det skälet har församlingen istället för att ha diakonitjänsterna 
vakanta, tillsätt dem med diakoniassistenter. 

Årets verksamhetsberättelse är fylld av statistik. Det möjliggör att analysera bl.a. gudstjänstlivet i våra olika kyrkor. 
Statistik är svårt, vilka siffror skall jämföras med vilka? Vi har ett rikt utbud av olika typer av gudstjänster på sönda-
gar och likaså på vardagar, t.ex.  andakter/gudstjänster i samband med soppluncher, veckomässor. Om någon typ av 
gudstjänst minskar ökar kanske någon annan, och man kan välja att styra vissa gudstjänster till vardagar såsom ofta 
sker med familjegudstjänster och ungdomsgudstjänster. Nytt i årets redovisning är sammanfattad statistik av barn- 
och ungdomsverksamheten i hela församlingen. Tanken är att denna redovisning får fortsätta så att man kan jämföra 
år till år.

I årets statistik har jag tittat på de olika gudstjänster som vi har på söndagar: högmässa, gudstjänst, söndagsguds-
tjänst, söndagsmässa, familjemässa, temamässor och musikgudstjänster. Det är sådana gudstjänster vi har på sön-
dagar, dock kan en temamässa och musikgudstjänst infalla på en vardag vilket inte lätt går att utläsa i statistiken. Om 
vi jämför dessa gudstjänster med året tidigare och ser på församlingen i sin helhet, kan vi utläsa att vi under året haft 
267 sådana gudstjänster jämfört med 268 året innan, och vi har samlat 13 122 gudstjänstbesökare på dessa (snitt 
49 stycken) jämfört med året innan 13 898 (snitt 52 stycken). 

Vi kan se att det är liten minskning från i fjol. I Eldsberga kyrka kan vi se att en minskning, främst då det gäller tema-
gudstjänster och musikgudstjänster, men räknar man med det som bokförs under övriga gudstjänster bättrar det på 
statistiken markant. I Mariakyrkan kan vi se en viss minskning samtidigt som antalet gudstjänstbesökare här är fler 
än i övriga distrikt, med undantag av huvudkyrkan Snöstorp där vi har flest gudstjänstbesökare. Dessutom var  
siffran för 2016 högre än tidigare år.  I Mariakyrkan har antalet familjegudstjänster ökat både i antal och antal  
besökare i genomsnitt. I övriga kyrkor är siffrorna ungefär de samma som året innan. 

Om vi tittar på förrättningar har antalet dop och vigselgudstjänster varit ungefär lika många som året innan, däremot 
har vi haft något fler begravningar än året tidigare (145 stycken för 2018 och 133 stycken för 2017).      

Ett stort tack för ett fint verksamhetsår till alla er som är Snöstorps församling; alla församlingsbor, frivilliga medar-
betare, anställda och förtroendevalda.

Snöstorp april 2018 
Stellan Bengtsson, T. f kyrkoherde                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                  

Snöstorps församling. Telefon: 035-179700 (vxl). E-post: snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se. Web: www.svenskakyrkan.se/
snostorp. Facebook: Snöstorps församling. Grafisk form: A-L Bengtsson. Omslagsbilden är tagen vid en 80-85 årskalaset som hölls för 
inbjudna jubilarer i hela församlingen. Bilder: IKON, Thomas Johansson, Stellan Bengtsson, A-L Bengtsson samt från ledare i verksamheterna. 
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Snöstorps församling är indelad i två områden, ett norra område som består av distrikten Snöstorp, 
Vallås och Breared och ett södra område som består av distrikten Fyllinge, Trönninge, Eldsberga och 
Tönnersjö. Varje område har en stor självständighet. Med våra områden försöker vi balansera den 
lokala prägeln och dess inflytande över verksamheten samtidigt som vi försöker samordna verksam-
heten centralt och använda församlingens resurser på bästa sätt. Här sker ständigt en växelverkan, 
i praktiken har Snöstorps distrikt fungerat som ett eget område. Församlingens söndagsgudstjänster 
har i större utsträckning än tidigare samordnats, vilket också har varit nödvändigt då kyrkoherde-
tjänsten har varit vakant under hösten 2017. 

En organisation förändras ständigt, förfinas och justeras och under 2017 förändrades framför allt 
vaktmästarnas organisation på så sätt att de istället för kyrkoherden nu har en vaktmästare som  
arbetsledare.

Norra området SNÖSTORP

Gudstjänst
Snöstorps kyrka är vår huvudkyrka. Här firas i regel 
gudstjänst varje söndag klockan 11.00, ofta med inslag 
av musik av vår egna körer eller solister. En trogen grupp 
av gudstjänstfirare samlas, men också tillresta som vill 
besöka kyrkan och de som kommer på tacksägelse när vi 
läser upp namnen på församlingens avlidna, tänder ljus, 
ringer i kyrkklockorna och ber om Guds hjälp i sorgen. 
 Vi kan se att den gamla traditionen att komma på 
själaringning lever kvar, då inte enbart familjen kommer 
utan även vänner och grannar. 
 Vi har en önskan att möten också skall ske mellan 
gudstjänstdeltagarna, att kunna skapa en god samvaro. 
I cafédelen har vi därför kyrkkaffe så gott som varje 
söndag innan gudstjänsten. En stor tacksamhet till alla 
våra frivilliga som gör detta möjligt, det har blivit en 
fördjupad samvaro.
 I Snöstorps distrikt har vi många barnfamiljer, vi har 
regelbundet familjegudstjänster i kyrkan, men också 
det vi kallar After work-gudstjänster, en något enklare 
familjegudstjänst i församlingsgården. Våra barnledare 
har gått utbildning i en särskilt form av After work-
gudstjänst som vi kallar ”Messy church”, man kan säga 
att det är en gudstjänst med utökad samvaro där man 
äter tillsammans, samtalar, pysslar eller annat praktiskt 

arbete. Tillsammans förbereder man själva gudstjänsten 
och under året har vi haft några sådana gudstjänster i 
prästgården.
 Gudstjänstlivet präglas av mångfald. Vi har frilufts-
gudstjänster i prästgårdsparken och rhododendronpar-
ken på kyrkogården och musikgudstjänster.  På särskilda 
ungdomsgudstjänster som ungdomsrådet arrangerar, 
samlas konfirmander och unga vuxna, men också flera 
av våra äldre kyrkobesökare har upptäckt det fina med 
dessa gudstjänster, dess musik och sång. 
 Vigslar och dop för våra församlingsbor sker i stor 
utsträckning i Snöstorps kyrka men också många från 
andra församlingar upplever kyrkobyggnaden som något 
alldeles särskilt, som en stor vacker katedral på utsidan 
och på insidan småkyrkans närhet.  

Musik i Snöstorp 
Snöstorps församling har fem körer.
Göran Persson leder Cappella Snöstorp med 32 sångare 
och VIVA med 15 medlemmar, tjejer i åldern 20-34.
Jessica Nylander har tre barnkörer, DoReMi, Delight och 
Confetti. 
 Cappella Snöstorp har medverkat i sex söndagsguds-
tjänster och kören VIVA  i fem gudstjänster, DoReMi 
och Delight har sjungit tillsammans på sex familje-
gudstjänster och två musikgudstjänster. Ungdomskören 
Confetti har sjungit vid fem gudstjänster och två musik-
gudstjänster. 
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Musikverksamheten i Snöstorps distrikt är riklig, under 
året har sju konserter/ musikgudstjänster genomförts 
där Cappella Snöstorp och VIVA medverkat. Mozarts 
Requiem och Händels Messias har framförts, luciakon-
serter och ”Summer Superstar” med sånger från Jesus 
Christ Superstar. Dessa fyra konserter har varit fullsatta, 
inträdet har varit 100 kr förutom på de dubblerade 
luciakonserterna då inträdet var 50 kr. 
Tretton av söndagens gudstjänster har haft särskilt 
musikinslag i form av solister, framför allt vid kyrkans 
högtidsdagar såsom jul, påsk, allhelgonahelgen, första 
advent och nyår. 
Åtta tisdagar under sommaren har församlingen ordnat 
sommarmusik i Snöstorps kyrka med i snitt 128 besö-
kare. 
 Under året har kören VIVA gjort en resa till Mal-
lorca och där gjort flera framträdande, bland annat i 
katedralen i Palma samt i Svenska kyrkan i Palma. De 
båda vuxenkörerna är livaktiga och utvecklas hela tiden 
musikaliskt. 
 Körerna DoReMi och Delight består av 50 körbarn, 
glädjande nog 10 killar. De ser gärna tillbaka på Feel 
good-konserten under församlingens Må Bra-dagar och 
Luciagudstjänst med 64 tärnor. 
 Ungdomskören Confetti med 15 sångare har utveck-
lats mycket musikaliskt, flera av dem har sjungit under 
många år och nu sjunger kören tvåstämmigt. Kören har 
haft en körresa till Köpenhamn och tillsammans med de 
andra barnkörerna varit på stort körläger på Gullbran-
nagården. 

Barn och ungdom

Öppet kyrkis har vi i Snöstorps prästgård på onsdagar 
och fredagar. Här inbjudes vuxna och barn till en öppen 
verksamhet. Då vi tyvärr märkt en nedgång under året, 
har vi annonserat, vilket har medverkat att några fler hit-
tat till verksamheten. På onsdagar har 16 familjer varit 
delaktiga och på fredagar 29 familjer. Samlingarna består 
av andakt och sångstund, och under hösten har vi haft 
”Babblartema” med sagostund och film.

kyrkis, måndagar och torsdagar.
Glädjande nog har vi kyrkisverksamhet för de minsta 
barnen i ålder 3-6 där en del av barnen kommer från 
Kyrkdalens förskola som församlingen har ett samarbete 
med. Grupperna har under de båda terminerna varierat 
mellan 9 och 14 barn, varav många treåringar med blöj-
byte och påklädning. Tema har bland annat varit Den 
gyllene regeln och allas lika värde. 

stjärnklubb för barn i ålder 6-7 år.
Två grupper med 16 barn inskrivna i vardera. Inriktning 
har varit att ta vara på barnens nyfikenhet och lust att 
upptäcka och lösa klurigheter. Barnen är kyrkans agenter 
som tar reda på och löser mysterium i kyrklig miljö. 
Bland annat har vi haft familjegudstjänst på detta tema, 
som på många sätt går att variera och anknyta till vår 
kristna tro. 

efter plugget, 6-10 år på måndagar.
18 barn jämnt fördelat mellan killar och tjejer. Vi hade 
en öppen grupp under våren, då det fanns behov av det, 
men under hösten gjordes den om till riddarklubb för 
barn mellan 8-9 år, med 18 inskrivna. Här arbetar vi 
med riddartema, med olika medaljer i kristen tro som 
man kan ta.

pg, prästgårdsgänget

Under våren 18 tjejer i ålder 10-11 år, under hösten 11 
tjejer och en kille. Mycket fokus och förberedelse på 
After Work-gudstjänsterna med filmklipp och sånger, 
Danny Saucedo-tema och ett eget producerat julspelet, 
”Drömmen om julen”. 
teens, en grupp i största utsträckning bestående av tjejer 
13-15 år. Gruppen har tagit ett stort ansvar för famil-
jegudstjänsterna, de har ordnat disco för att tjäna ihop 
pengar till en utfärd och haft övernattning i prästgården. 
I år har det varit svårt att få de i årkurs 6 att fortsätta 
under hösten, däremot har vi sett att denna grupp har 
fortsatt in i konfirmandgrupperna, vilket visar på vikten 
att ha grupper för alla åldrar och ha ett kontinuerligt 
arbetssätt. 

Varje distrikt bjuder in och kallar de nydöpta ett år efter 
dopet.  Det ser olika ut i alla våra distrikt, både med 
vilken gåva församlingen ger och hur vi uppmärksammar 
dopet med t ex dopträd och namn. Detta är något som 
behövs ses över och eventuellt låta det bli på samma sätt 
i hela församlingen. 

kyrkans ungdom, i genomsnitt 16 ungdomar som träffas 
varje vecka. Sammanlagt har 45 olika personer besökt 
gruppen, en del har följt med sina kompisar och varit 
med några gånger.  De yngsta i grupper är nyblivna kon-
firmander medan ingen åldersgräns finns uppåt. De flesta 
av ungdomarna som är med går i årkurs 9 samt ettan 
och tvåan på gymnasiet. Tema har varit Nåd och tjänst, 
Kristi återkomst, Guds härlighet, bibelstudium och 
praktiska övningar, utfärder, roligheter som grillkväl-
lar, bakning och bowling. Ungdomarna har varit med 
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på två läger, några hade också möjlighet att åka med på 
församlingens resa till Auschwitz och sedan genomfördes 
ett KU-läger till London. 

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

VäVstugans arbete med sin loppis, en verksamhet som har 
dubbel betydelse då den dels blivit en fin mötesplats, en 
plats där man kan komma inom och dricka en kopp kaffe 
och samtala, dels har det under året samlats medel som är 
skänkta till behjärtansvärda ändamål, både inom vår egen 
församling, vilket vi är mycket tacksamma för, men också 
till internationella projekt. Arbetet sker i stor konkurrens 
med andra aktörer, många timmar läggs ner både på att 
hålla öppet och att administrera. 

snÖstorpsträffarna som till stor del bedrivs av frivilliga 
insatser, är träffar som sker varannan måndag i försam-
lingsgården. Programmet är blandat med musikprogram, 
föreläsningar och intressanta livsöden.

Många frivilliga har gjort mycket för det som sker i vår 
församling, såsom sommarens våffelcafé, julkaffe i präst-
gården och öppen kyrka i allhelgonahelgen. På julafton 
hade vi ”Jul i gemenskap” i prästgården, där Margaretha 

Persson lagt ner ett mycket stort arbete.  Missionskrets 
och kyrkvärdar lägger ner mycket av sin själ och arbete i 
det som sker i vår kyrka, med tacksamhet och glädje ser 
vi tillbaka på detta när vi sammanfattar 2017.

lunchmusik och andakt hålls varannan torsdag i kyrkan 
med våra musiker och distriktspräst eller diakoniassis-
tent. Träffen fortsätter sedan med lunch i församlingsgår-
den.

Distriktet har en liten besÖksgrupp som träffas och får 
betyda mycket för många. 

uppVaktningar i församlingen sker tillsammans med 
Lions, dels med kalas i församlingsgården för 80- och 
85-åringar, dels uppvaktar vi personligen 90- 95- och 
100-åringar.
Rose-Marie Kuchler är distriktets diakoniassistent, hennes 
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, antalet själavårdande samtal har varit 
många, därtill telefonsamtal och stöd på olika sätt. I dia-
konin möter församlingen också människor som behöver 
stöttning ekonomiskt. I akutsituationer kan vi bidra med 
en matkasse och sedan vara med i processen att söka den 
hjälp som samhället kan bidra med.

må bra-dagar Under oktober månad anordnades Måbra-
dagar i församlingen för tionde året i rad. Många männ-
iskor har besökt dess dagar och frivilliga har hjälp till att 
hålla i träffarna. 304 personer samlades på våra före-
läsningar och lyssnade på bl a hobbyfotografen Stellan 
Bengtsson som hade sin första utställning, andra förelä-
sare var bland annat Göran Larsson och Tomas Sjödin. 

Undervisning
Förskolor och skolor bjuds in för att uppleva julens och 
påskens berättelser. Vuxenundervisning och fördjupning 
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i kristen tro sker i prästgården under ledning av distrikts-
präst Jonas Kennerö. Varannan vecka under terminstid 
genomförs kristen djupmeditation i en grupp som varie-
rar mellan 13-19 personer. Den följs av en samtalsgrupp 
som utgår från frälsarkransens pärlor. Det har visat sig 
vara en värdefull verksamhet där människor hittar vägen 
till kristen tro.

sommarkyrka hölls vecka 30 i Snöstorps kyrka, med före-
drag, andakter och utställning.

Statistik Snöstorps distrikt
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 12 11  12 894 752  523  75 68 44
Gudstjänst  34 27  28 1736 1300 1240 51 48  44
Söndagsgudstjänst - -  - -  -  -  - - - 
Söndagsmässa - -  - -  -  -  - - -
Familjegudstjänst 8 7  4 921 797  475 115 114  119
Familjemässa 1 2  1 73 153  96 73 77 96
Temamässor/gudstjänster 6 11  9 781 1219  1401 130 111 156
Veckomässor 5 11  3 93 94  41 19 9  14
Musikgudstjänster 5 5  2 521 783  240 104 157  120
Övriga - - 6 - - 172 - -  28 
Musik och andakt 15 19  26  430 519  501 29 27  30
Dopgudstjänster 49 59  49 3222 3600  3124 66 61  64
Konfirmationsgudstjänster   5 3  5 1890 1070  1423 378 357 285
Vigselgudstjänster 26 27 30 1703 1809  1748 66 67  58
Begravningsgudstjänster 89 93  92 4039 4658  4001 45 50  43
Sommarmusik  8 8 8 1027 887  987 128 111  123

Flyktingarbete
Under våren 2017 hade församlingen med bidrag från 
Göteborgs stift anställt Reine Janson som flyktingsam-
ordnare på Arena hotell. Boende på Arena hotell har 
varierat stort från 180 upp till nästan 500. Församlingen 
har samarbetat med Röda korset, Lions, Frälsningsar-
mén och kommunen. Flyktingsamordnarens arbete har 
varit regelbundna möten, språkcafé, personliga samtal 
samt större evenemang som vårfest i Snöstorp. 
Asylboendet lades ner under våren, men startades över-
raskande igen under hösten. Då anställdes Hannah 
Lund på denna tjänst, stiftets bidrag var nu lägre så hon 
anställdes på ca en halvtid. Hannah arbetar tillsammans 
med övriga aktörer med stort engagemang och med 
många personliga kontakter. Vi bidrar som församling 
med aktiviteter, stöd, samtal samt med hjälp att söka 
hjälp och stöd. 
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Norra området VALLÅS

Vallås är församlingens största distrikt och här möter vi 
stora behov, särskilt inom diakonin. Präst och diakon an-
svarar tillsammans både för Vallås och Breared, tidigare 
har Breared haft egen distriktspräst och diakontjänst. 
Under våren 2017 var diakontjänsten vakant och från 
och med april månad har områdeschefen fått vikariera 
på kyrkoherdetjänsten. Under hösten 2017 tillsattes 
diakontjänsten med diakoniassistent, Carina Fendell. 
Internt har det märkts ökad arbetsbörda och förändrade 
arbetsrutiner för att lösa detta men vi har ändå lyckats 
hålla igång samma verksamhet som tidigare. 

Gudstjänster
Vallåskyrkans gudstjänster samlar en trogen skara som 
sätter stort värde på gudstjänstfirandet. Frivilliga ordnar 
med kyrkkaffe, bakar och brygger kaffe och serverar. 
Tiderna har anpassats i stor utsträckning till försam-
lingens övriga gudstjänster, dels beroende på tillgång till 
tjänstgörande präst, dels beroende på övriga gudstjänster 
i församlingen. I regel har Vallåskyrkan gudstjänst tre 
gånger i månaden, men det följer inte ett kontinuerligt 
schema då det anpassas till övriga distrikt, främst det 
som sker i Snöstorps kyrka. 

Förutom söndagsgudstjänsterna är sopplunchandakterna 
en viktig del av gudstjänstlivet, de är utformade som 
predikogudstjänster och ett komplement till söndagarna. 
 
Familjegudstjänsterna varierar i dag och tid för att 
försöka nå familjerna. Man försöker arbeta i barngrup-
perna med barnens delaktighet för att göra familjeguds-
tjänsten angelägen, men vi märker av att familjer har 
många aktiviteter och är svåra att nå. Enkelheten och 
kyrkorummets utformning med församlingssalar för fika 
i samband med gudstjänst har gjort att samvaron känns 
fin både för äldre och yngre deltagare. 

Musik
Vallåskyrkan har ingen egen kör och därför tar vi regel-
bundet in andra körer såsom Halmstads manskör, Anna 
Marmvik med kör, flertalet solister tas också in. Kyrkan 
har inga konserter men regelbundet gudstjänster med 
musikinslag eller musikgudstjänster. Präst medverkar på 
dessa gudstjänster, bön och förkunnelse sker. Vallåskyr-
kans kantor har en pooltjänst och tjänstgör ofta i andra 
kyrkor, samt agerar ofta själv som solist och framför 
musikprogram.
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Diakoni
Diakonin i Vallåskyrkan är viktigt och omfattande, 
med stort behov av såväl själslig som ekonomisk hjälp. 
Det har varit en vakans april till september, men nu när 
tjänsten är tillsatt så ser vi med tillförsikt framåt. Det har 
märkts stor skillnad redan under hösten. 

andakter på Vallås äldreboende

Varannan vecka har vi andakter på Vallås äldreboende. 
Vi alternerar mellan avdelningarna Kullagård, Svingels-
torp, Furuvik och Klyftehög. Snöstorps präst och Vallås 
präst delar på ansvaret. Diakoniassistent tillsammans 
med besöksgruppen förbereder andakterna och är med 
på dem. De hjälper de boende och ordnar med fika. 
Kaka bakas av besöksgruppen med stöd av värdinnorna i 
Snöstorp och Vallås. Vallåskyrkans kantor Lena Niel-
sen spelar på dessa andakter som samlar mellan 17-20 
personer. De utformas ofta som ett samtal kring mat-
salsbordet, där andaktens samtal går in i fikagemenska-
pen. Mötet under andakterna med församlingsborna på 
sjukhemmet leder ofta till enskilda besök.

sopplunch med andakt

Sker varje måndag under terminerna, andakterna har 
präst, musiker och diakonipersonal ansvar för. De är 
ett komplement till söndagens gudstjänst och värdefullt 
då det inte är gudstjänst varje söndag i Vallåskyrkan. 
Vi har god hjälp av frivillig insats för att iordningställa 
församlingssalen för soppa och kyrkan för andakt, samt 
att sköta ljudet. Andakterna samlar ca 20-22 besökare. 
Antalet har minskat något men vi hoppas att fler skall 
hitta till vår verksamhet, möjligheterna är större nu när 
diakonitjänsten är tillsatt. Soppan kokas av församlings-
värdinnan Mona Andreasson.

Vallåsträffen

Under terminerna samlas vi nio onsdagseftermiddagar 
till Vallåsträffen, med ett trevligt program. Kyrkans 
diakonipersonal ansvarar för träffen, församlingsvärdin-
nan bakar till träffen, både hembakat matbröd och finare 
mjuk kaka till kaffet. Inbjuden gäst håller i program, 
vi fikar och avslutar med en kortare andakt. Träffarna 
samlar runt 20-30 personer. 

sommarcafé

Från mitten av juni till slutet av augusti träffas försam-
lingsbor till sommarcafé på onsdagar i Vallåskyrkan. 
Vid vackert väder dukas det upp utanför kyrkan, annars 
inne i församlingssalen. Diakoniansvarig eller präst 
håller i träffarna, ofta med en enkel programpunkt, 
församlingens värdinnor håller i bakning och servering. 
Det varierar under sommaren hur många som kommer, 
men brukar vara mellan 10-20 personer. Sommarcaféet 
avslutas i Snöstorps hembygdsgård, där församlingsvär-
dinna och frivilliga hjälps åt att baka till träffen, som 
kan samla 30-50 gäster. Barbro Persson med dragspel 
underhåller.
 

besÖksgruppen samlas till inspirationsmöte tio gånger om 
året. Mötet börjar med andakt i kyrksalen därefter fru-
kost. Gruppen samtalar under fikat där alla kan komma 
till tals. Besöksgruppen består av nio medlemmar som 
aktivt medverkar vid Vallås äldreboende.

syfÖreningen samlas varannan onsdag under terminerna. 
En grupp på fn 11 medlemmar som diakoniassistenten 
ansvarar för. Mötena inleds med andakt och fika. Under 
mötena bestäms vad som skall bakas inför försäljningar-
na och vart vi skall skänka insamlade medel. Under året 
har syföreningen anordnat lotterier och julauktion. 

uppVaktningar

Gemensamt kalas för 80- och 85-åring hålls i Snöstorp. 
Diakoniassisten ansvarar för uppvaktning på Vallås 
för 90- 95- och 100-åringar, det sker i samarbete  med 
Lions. 
diakoniassisten har kommit väl in i sitt arbete under hös-
ten och har fått ett flertal kontakter och själavårdande 
samtal. Hon ansvarar för församlingens ekonomiska 
bistånd till de som hör till Vallås. De får också hjälp med 
ansökningar ur allmänna ekonomiska fonder.

Barn och ungdom Vallås
Öppet kyrkis - två gånger i veckan på måndagar och freda-
gar. Ledare för gruppen är Linda Svensson och Mia Kriz. 
På måndagar ca 15 familjer och på fredagar 21 familjer. 
Glädjande nog har vi nått många nya familjer. Sångst-
und, pyssel och bak har varit återkommande aktiviteter.
Barn och ungdomsgrupperna leds av Lena Andersson 
och Linda Svensson. Mycket av arbetet är inriktat på fa-
miljegudstjänsten, där deltagandet har ökat. I grupperna 
går man igenom vad som sker på kommande gudstjäns-
ter och barnen har engagerat sig med sång och dans och 
med att skriva förböner. 

riddarklubben - för barn i förskoleklass och 1:an, gruppen 
består av 14 barn. Det har varit riddartema med kristen 
inriktning och uppdrag för att ta olika medaljer, i t ex 
pricksäkerhet, styrka och mod. Prinsessan och drott-
ningen hälsar på för att dela ut medaljerna och ge nya 
uppdrag. Drottningen har också haft en liten middags-
bjudning med barnen, där det bjöds på knäckebröd och 
sill! 
Andra teman för barnen har varit barnens rätt, och 
brandsäkerhet. De har arbetat med förbön inför familje-
gudstjänsterna. 
andra barngrupper Måndagar kommer barnen i årkurs 
3-4, de är sju stycken, på onsdagar en grupp för barn 
i årkurs 1-3  som samlar elva barn, och på torsdagar 
en grupp till för de i klass 3-4, en mindre grupp på fem 
barn. För dessa tre grupper har vi haft agenttema med 
inriktning på Jesus. De har fått olika uppdrag att utföra, 
att lära känna kyrkorummet, den lame mannen, David 
och Goliat, Daniel i lejongropen. Barnen har fått göra 
förbön till familjegudstjänsten, de har varit på Luciatåg 
på IOGT/NTO. Till jul bakade vi pepparkakor. 
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Vallåskyrkan har en stor ungdomsgrupp på 17 personer 
för dem från åk 6 och uppåt. Deras tema har varit den 
Heliga Birgitta, vilket de redovisade med ett fint bildspel 
i en familjegudstjänst. Samlingarna har innehållit mycket 
av diskussion och samtal. Ungdomarna har varit med på 
ungdomsgudstjänster och några på en föreläsning i S:t 
Nikolai om psykisk ohälsa. Några av tjejerna i gruppen 
har varit med och hjälp de mindre barnen i barngrup-
perna.

Vuxengrupper
Vallåskyrkan har två grupper som vänder sig till vuxna. 
En mammagrupp som leds av Ida Landin och en zumba-
grupp som leds av Lena Andersson. Många av delta-
garna i mammagruppen har sina barn i Vallåskyrkan. 
Gruppen samtalar utifrån olika teman och har ett stort 
engagemang att samla in pengar och hjälpa behövande, 
framför allt familjer i närmiljön. Gruppen som träffas 
varannan onsdagskväll består av tio kvinnor och de gör 
en del olika aktiviteter och har gemensam måltid. Det 
har varit uppskattat att få lämna hemmiljön och träffa 
andra vuxna i samma situation.

Statistik Vallås distrikt
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 2 3 5 28 52 99 14 17 20
Gudstjänst  14 14 9 298 269 102 21 19 11
Söndagsgudstjänst 2 2 2 9 83 22 5 42 11  
Söndagsmässa 1 7 2 18 99 52 18 14 26
Familjegudstjänst 8 6 6 454 365 492 57 61 82
Familjemässa - 1 - - 75 - - 75 -
Temamässor/gudstjänster 2 2 4 123 168 149 62 84 37
Veckomässor 1 6 11 14 79 163 14 13 15
Musikgudstjänster 9 6 10 458 341 463 51 57 46
Musik och andakt/soppluncher 28 29 33 605 633 736 22 22 22 
Dopgudstjänster 2 5 7 82 194 262 41 39 37
Konfirmationsgudstjänster   - 1 1 - 92 116 - 92 116
Vigselgudstjänster - - 1 - - 16 - - 16
Begravningsgudstjänster 3 4 1 108 146 10 36 37 10
Vallås äldreboende 26 22 24 449 242 268 17 11 15
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Norra området BREARED

Gudstjänster
Breared har liksom Vallås varit utan diakon under våren, 
dessutom har man sedan tidigare tagit bort distriktspräs-
ttjänsten och lagt den under områdeschefen, som under 
stor del av året vikarierat som kyrkoherde. Det har gjort 
att kontinuiteten har blivit lidande, förhoppningar ställs 
till en nyinrättad komministertjänst som är tänkt till 
Breared. Under hösten blev diakontjänsten tillsatt vilket 
har blivit mycket bra. 
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 söndagsgudstjänsterna försöker vi ha kyrkkaffe i 
kyrkan så ofta som möjligt. Glädjande är att vi har barn 
och vuxenkör ofta tillsammans i gudstjänsten och firar 
familjegudstjänst i ordets vidare bemärkelse, dvs för dem 
i alla åldrar. Några gånger om året har vi kyrklunch i 
anslutning till gudstjänsten.

Musik Breared
Breared har en vuxenkör och en barnkör som leds av 
kantor Ann Möllerström. Tidigare fanns en minikör som 
tyvärr har haft för få deltagare så den ligger nere för 
tillfället. Istället sker ett större samarbete med barngrup-
pen, tillsammans gjorde man ett julspel till familjeguds-
tjänsten inför julen. 

I övrigt har antal kyrkosångare varit stabilt. Vid 25 till-
fällen har körer och solister medverkat på gudstjänsterna 
i Breareds kyrka. 
Ett fint komplement till gudstjänstlivet har varit helg-
målsbönen på lördagar under sommaren, de har ut-
formats som musikgudstjänster. Således har vi haft sju 
stycken sådana musikgudstjänster på lördagar i Breareds 
kyrka.  Dessutom deltar kyrkans körer när aktiviteter 
ordnas i samhället, de har varit med på Korumpan på 
Valborgsmässoafton och vid höstfest. Barnkören har 
sjungit vid diakonikaffe på Ljungblomman och på SPF:s 
julfest i Mahult. Barnkören har också gjort sedvanlig lus-
serunda i församlingen. 
Breareds kyrkokör har ett fint samarbete med kyrkokö-
ren i Eldsberga och gör framträdande tillsammans. 
Andrum har fortsatt en gång i månaden i Breareds 
kyrka, en halvtimmes musik i kyrkan på kvällstid, med 
olika teman och olika kompositörer. Det kommer om-
kring tio personer och samlingen avslutas med fika och 
gemenskap. 
Babyrytmik sker i församlingshemmet varannan torsdag, 
kantor tillsammans med Ida Landin.
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Diakoni
Förutom andakter har vi diakonikaffe på Ljungblomman 
en gång i månaden, Ann Möllerström och Carina Fendell 
håller i musik och program, värdinnan Hayat Alkass har 
ordnat med fika som vi bjuder de boende på, omkring 
15-17 personer kommer på dessa träffar. 
Diakoniassistent samlar kyrkliga samtalsgruppen varannan 
torsdag i Breareds församlingshem. Man har en bok man 
läser tillsammans, diskuterar och reflekterar över det 
man har läst.
sopplunch med andakt har vi varje torsdag i församlings-
hemmet. Andakterna har letts av präst under våren, un-
der hösten av diakoniassistent, ibland enbart av kantorn. 
Det är glädjande att se att vi är ca 25 personer , trots 
långa avstånd för många. Vid terminsavslut, påsk och 
höst serveras buffé, då är deltagande mycket högt. 
allahelgonkaffe, kyrkan hålls öppen under fredagen i 
denna helg, vi bjuder på kaffe och diakoniassistent och 
frivilliga tar emot besökare. Efter söndagens minnesguds-
tjänst ordnade vi med kyrkkaffe i församlingshemmet, en 
ny tradition som föll väl ut. 
arbetskretsen i Breared gör en stor insats och samlar 
många, som när man ordnar med mannekänguppvisning 
med mat som man lagar själv, eller när man ordnar med 
försäljning och håller i vävning i församlingshemmet. 
Arbetskretsen sköter sig mycket själv men stöds av präst 
och diakoniassistent.
uppVaktningar sköts av kantor och diakoniassistent som 
också gör hembesök, omsorg om efterlevande och kon-
takt med församlingsbor. Brearedsträffarna har inte skett 
under hösten 2017 då diakonitjänsten har varit vakant, 

men tanken framöver är att  ordna sådana träffar eller 
liknande då det finns ett behov av att träffas.
Under hösten har prästen haft husfÖrhÖr i Hylteberg och 
Mahult. Temat för husförhören var Martin Luthers liv 
och teologi, med anledning av att det var 500 år sedan 
Luther spikade upp sina 95 teser i Wittenberg. I Mahult 
presenterades det form av en powerpoint, vi lyssnade och 
sjöng Lutherpsalmer. 

Barn och ungdom
Från och med hösten 2017 har Ida Landin gått in i 
barngrupperna tillsammans med Hayat Alkass. För de 
mesta erbjuder vi Öppet kyrkis på måndagar och onsda-
gar, för barn och föräldrar. På onsdagar är kantorn med i 
sångstunden. Förutom sångstund/andakt sker pyssel och 
samtal. Vi har haft 24 barn inskrivna och 12 vuxna.
Barngrupperna i Breared delar vi upp efter hur många 
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vi har i varje åldersgrupp så att fördelningen skall bli så 
jämn som möjligt mellan grupperna, och kvaliteten så 
bra som möjligt på våra träffar. 

Barnen som är 6-7 år träffas i stjärnklubben, de är 11 
stycken och har haft som tema ”Byron och jag” som 
handlar om olika berättelser ur Bibeln berättat av Jesu 
nalle Byron. Vi har pysslat och bakat och gjort utflykter. 

För de som är åtta år har vi startat en ny grupp, vi kallar 
dem änglarna, de är nio stycken. Detta gjorde vi eftersom 
vi hade barn på kö. Temat för änglarna är berättelser ur 
Jesu liv, bakning, pyssel, utfärd och fri lek har vi också 
haft. 

Vi har en grupp för de som är nio år, de är elva stycken 
och vi kallar dem också änglarna, de går i trean och har 
varit med lite längre i vår verksamhet. Vi är glada att vi 
har och kan erbjuda verksamhet för barn i alla åldrar, 
tidigare har vi enbart inriktat oss på mellanstadiebarnen. 

Gruppen vi erbjuder för mellanstadiebarnen kallar vi för 
himlaVäsen, de är elva år och är sju stycken med i grup-
pen. Temat under hösten har varit WWJD (what would 
Jesus do). Barnen turas om att läsa högt ur en bok som 
innehåller olika händelser som barnen i Himlaväsen kan 
relatera till själva. Det är en trygg grupp som visar stor 
delaktighet på våra familjegudstjänster. 

Under hösten har Breared haft en egen konfirmandgrupp, 
den har bestått av fem ungdomar, vid läger har vi sam-
verkat med Fyllinge och under våren sker samverkan 
med Snöstorp. Vi tog beslut på att ha gruppen trots att 
de var så få, dels därför att det inte fanns någon naturlig 
grupp att slå ihop dem med, dels för att det var önske-

 Statistik för Breareds distrikt
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 9 8 11 206 213 315 23 27 29
Gudstjänst  13 19 18 259 397 384 20 21 21
Söndagsgudstjänst - 1 - - 10 - - 10 -
Söndagsmässa 1 2 1 17 39 10 17 20 10
Familjegudstjänst 6 5 6 443 341 491 74 68 82
Familjemässa - - - - - - - - - 
Temamässor/gudstjänster 7 6 7 277 286 310 40 48 44
Veckomässor 13 9 14 137 99 175 11 11 13
Musikgudstjänster 9 9 9 471 472 530 52 52 59
Övriga - - 2 - - 28 - - 14 
Musik och andakt, sopplunch 32 27 19 838 610 474 26 23 25
Dopgudstjänster 13 12 14 497 540 431 38 45 31
Konfirmationsgudstjänster   1 1 - 142 210 - 142 210 -
Vigselgudstjänster 1 4 6 112 303 424 112 76 71
Begravningsgudstjänster 17 12 14 699 451 722 41 38 52
Ljungblomman 15 19 16 234 349 225 16 18 14

mål från gruppen att få ha den. Dock har det inte varit 
två ledare alltid, konfirmandprästs medverkan har ibland 
begränsats av att det varit kyrkoråd samtidigt, men det 
har gått bra då det var en liten grupp. Vi firar veckomäs-
sa med konfirmanderna varannan vecka.
kyrkans ungdom har sina egna träffar men har gjort 
läger och utfärder tillsammans med Snöstorps Kyrkans 
ungdom, då de har haft samma ledare, Ola Marmvik. 
Under våren har Nils-Gunnar Juelsson varit verksamhet 
i KU-gruppen, men då han under hösten fick ansvar för 
konfirmander i Trönninge har han fått lämna konfir-
mander och ungdomsgrupp. Ungdomsgruppen har varit 
liten så Ola har skött den själv. Det är roligt att se att 
våra konfirmander trivs så bra att de stannar kvar efter 
konfirmandlektionen och fortsätter kvällen på KU.

Sommarkyrka 
Liksom tidigare år har vi haft sommarkyrka i Esmareds 
kapell, det har varit utställning och våffelcafé som skötts 
av frivilliga med hjälp av en anställd Sommarkraft. 2017 
ökade antalet besökare till 346 stycken. Kaffeserveringen 
tillsammans med lotteriförsäljning och bokbordsförsälj-
ning inbringade netto ca 8 000kr.
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Södra området Fyllinge

Gudstjänst
Gudstjänsten är något av kristenlivets centrum. Där 
möter Gud oss i Ordet och sakramenten. I gudstjänsten 
får vår tro näring genom predikan av evangeliet, delta-
gande i nattvarden och gemenskapen i bön och lovsång. 
I Mariakyrkan firas i regel högmässa varje söndag och 
evangeliet läses också på arabiska. Även familjeguds-
tjänst och musikgudstjänst har firats och då ersatt 
mässan. Ansvarstagande kyrkvärdar medverkar på olika 
sätt i gudstjänsterna och är en viktig ingrediens i Maria-
kyrkans liv. Varje söndag följs mässan upp av kyrkkaffe, 
som sköts ideellt. Denna del är starkt gemenskapsbyg-
gande. Veckomässorna på tisdagar har under året varit 
välbesökta. En påtaglig glädje och stillhet och nära 
gemenskap mellan trossyskon präglar dessa kvällar. 

Bibelstudier
Varannan tisdag under vårterminen har veckomässorna 
följts upp av en enkel måltid och bibelstudium som 
letts av Allan Svensson. Bibelstudiegruppen har under 
året varit välbesökt och stundtals haft upp emot tjugo 
deltagare. ”Bibelns overtyrer” – olika bibelböckers inled-
ningar – har studerats. 

Musikverksamhet
Musiken är en viktig del av gudstjänstlivet i Mariakyr-
kan. maria kyrkokÖr med sina trettioen korister har under 
året medverkat vid elva gudstjänster och fem musikguds-
tjänster. Mariakyrkans sommarfest med musikgudstjänst 
och ”Sjung in julen” är några av höjdpunkterna under 
året. Kyrkan fylls då ända ut i foajén! Kören har även 
medverkat vid Internationella gruppens julinsamling på 
Hallarna. Det känns viktigt att kyrkan syns. Vi gläds åt 
att vi nu har fem basar och fyra tenorer vilket ger kören 
en helare klang.

Södra området
Oavsett om det är mitt i villaområdet, mitt i skogen eller mellan de böljande fälten har under 2017 
åter kyrkklockorna kallat – och kallar alltjämt – varje söndag och helg till gudstjänst. I decennier 
och århundraden har kyrktornen varit en påminnelse om Guds närvaro i nuet, om det så är mitt i 
Fyllinge och Mariakyrkan eller i Tönnersjö-, Eldsberga- och Trönninge kyrka. Platser där Gud är 
och den helige Ande vill göra 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-ungdomslo-
kaler och kontor ”under samma tak”. Personal i Fyllinge är musiker, barn- och ungdomsledare, 
värdinna, diakoniassistent och komminister. 

I gamla Eldsbergabygdens församling finns Tönnersjö kyrka och i Trönninge och Eldsberga finns 
– förutom kyrkor – församlingshem med lokal för barn-/ungdomsverksamhet och uthyrning i sam-
band med dop och begravningar. Personal i distriktet är musiker, barn- och ungdomsledare, inne-
vaktmästare, värdinna, diakon och områdeschef/komminister.

Stort tack till Bodil Andersson som under året vikarierat i det diakonala arbetet i Södra området.
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barnkÖrerna corallerna och blessing har medverkat vid 
sju familjegudstjänster/ afterworkgudstjänster samt två 
musikgudstjänster och på Hallarna vid Internationella 
gruppens julinsamling. Körerna består av trettio respek-
tive femton körbarn som ses varje torsdag. Alla korister 
som tidigare inte fått, har fått en egen bibel vid en av 
våra gudstjänster. Påskspel, sommarfestkonsert och lu-
ciagudstjänsten är tillfällen vi minns. Julkonserten toppar 
allt med överfull kyrka! 
Under våren deltog Corallerna och Blessing i körläger på 
Gullbrannagården tillsammans med DoReMi-kören och 
Delight från Norra området. Nittio barn som tillsam-
mans sjöng, lekte och avslutade med bejublad Disney-
konsert för föräldrarna.

En vardagkväll i månaden har det ordnats rytmikstund 
i kyrkan. Möjlighet att komma med förskolebarn efter 
avslutad arbetsdag och förskola. 

Under sommaren ordnades sommarmusik, i juni med 
stråkorkestern Capella Nova, i juli sjöng Mariakyrkokör 
”Sommarmusik på Karlslund” och i augusti medverkade 
lokala solister från församlingen.

Barnverksamhet
Verksamhet speciellt riktad till barn och unga är mycket 
betydelsefullt i vårt uppdrag att undervisa om dopets 
gåva. I Mariakyrkan träffas på tisdagar mirakelklubben. 
En grupp för årskurs tre och uppåt, från och med hösten 
från årskurs två. En grupp som gillar att vara kreativ. 
Under hösten pratade vi om bön och barnen skrev egna 
böner som bland annat användes vid familjegudstjänster 
och afterworkgudstjänster. 

kyrkans fritids är för barn från förskoleklass till årskurs 
två, från och med hösten till årskurs ett. Arton barn har 
träffats på onsdagar. Under våren har temat varit hur vi 
ska vara mot andra människor i olika situationer och 
pratat en del om bön under hösten. De har deltagit vid 
familjegudstjänster och afterworkgudstjänster. 

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. 

Ett fint sätt för församlingen att följa upp dopet och 
behålla kontakt med familjerna och som får tröskeln till 
vår kyrka att bli lägre är Öppna fÖrskolan, som träffas 
torsdag förmiddag och är ett tillfälle att träffa andra för-
äldralediga. Under hösten öppnade vi även på måndagar. 
Sammanlagt under året har sexton familjer deltagit. Lek, 
sång och pyssel. En gång per månad har Jessica Nylander 
haft rytmik med gruppen. 

Konfirmander
Femton konfirmander som ”läst” under ett år konfirme-
rades i Snöstorps kyrka i maj. Hösten 2017 skrevs åtta 
konfirmander in som bland annat var på läger på Hälja-
rödsgården. Under året har Jessica Nylander medverkat 
med ”konfirmandsång” en gång i månaden. 

Diakoni
Det diakonala arbetet är väldigt varierat. En uppgift är 
att arrangera platser där människor kan få dela gemen-
skap, känna sig sedda och respekterade. soppluncher är 
ett sådant tillfälle; först vid andakt i kyrkan och sedan 
vid soppan. Efter soppan har ett enkelt program ordnats. 
Soppluncherna avslutades inför julen med en uppskattad 
julbuffé och musikinslag.

mariaträffar en gång i månaden börjar med en andakt i 
kyrkan och följs av ett program. Under sommaren har 
sommarcaféer ordnats. Uppskattade samlingar i som-
martid då många andra mötesplatser ligger nere. Då 
vädret tillåtit har det möblerats utomhus på gräset utanför 
ungdomslokalen, väl synligt mot gångvägen och villorna. 
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Musikkryss, sittande tipsrunda, fågelbingo och sång ur 
nygjort ”Sommarsånghäfte” är några axplock ur pro-
grammet. 

En ny aktivitet har varit sommarpromenader varannan ons-
dag. Något för både ande, själ och kropp. Tanken med 
dessa promenader är dels att inte behöva vara ute och 
gå själv utan kunna göra det tillsammans med andra och 
dels att vara synliga i området. En promenad på cirka 
fyrtiofem minuter som avslutas med en kopp kaffe, fralla 
och enkel andakt. 

För många av våra vänner som har och har haft det tufft 
i livet ordnas det en gång i månaden sinnesrogudstjänster. 
Gudstjänster av stor betydelse; många uttrycker sin läng-
tan till dessa gudstjänster för en stunds frid och sinnesro 
och hjälp och stöd i stundtals kämpiga liv. 

En viktig del i diakonin är samtal. De kan ha olika form. 
Själavårdssamtal, stödsamtal, hembesök, samtal under 
och efter en träff. Spontana, planerade, enstaka, regel-
bundna, ekonomiska, själsliga. I samband med en del av 
samtalen har matkassar delats ut. Inför jul hade några 
sökt bidrag från Lars Bengtssons stiftelse. 

besÖksgruppen träffas ungefär en gång i månaden. Grup-
pen har inte bara inriktning besökstjänst utan fungerar 
även som en referens och inspirationskälla för olika 
arrangemang. 

bokbordet servar med vykort, nyckelringar, magneter 
med budskap, men också med böcker för den som är 
nyfiken på tron och för andlig fördjupning. 

Övrigt
Under året har det varit två välbesökta distriktsråd som i 
regel har varit i anslutning till söndagens gudstjänst. Ett 
viktigt forum där församlingsbor under enkla och orga-
niserade former har möjlighet att uttrycka åsikter om det 
arbete vi bedriver. Ordförande i distriktsrådet var under 
året Bertil Nilsson.

Personal i distriktet har varit körledare Jessica Nylander, 
värdinna Ban Shamun och barn- och ungdomsledare Jan 
Grundström. Diakoniassistent Maria Andersson hälsades 
välkommen under våren och i augusti hälsade vi Maria 
Kriz välkommen som barn- och ungdomsledare efter 
Linda Svensson som numera jobbar i norra området. 
Komminister är Allan Svensson.

 
Statistik Fyllinge, Mariakyrkan
Aktivitet  Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 36 38 39 1212 1537 1415 34 38 36
Gudstjänst  2 1 1 42 22 28 21 22 28
Söndagsgudstjänst - - - - - - - - - 
Söndagsmässa - - - - - - - - -
Familjegudstjänst 10 6 3 659 324 114 66 54 38
Familjemässa - - 2 - - 182 - - 91
Temamässor/gudstjänster 2 4 8 148 250 364 74 63 45
Veckomässor 37 34 37 662 601 420 18 18 11
Musikgudstjänster 6 6 4 633 846 370 106 141 93
Övriga 16 19 13 214 264 355 13 14 27
Musik och andakt, sopplunch 25 34 ej angett 426 693 ej angett 17 20 ej angett
Dopgudstjänster 6 2 6 190 48 122 32 24 20
Konfirmationsgudstjänster   - 1 - - 160 - - 160 -
Vigselgudstjänster 1 - - 24 - - 24 - - 
Begravningsgudstjänster 1 1 1 26 44 26 26 44 26
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Södra området  
Eldsbergabygden

Gudstjänst
Under året har vi firat många gudstjänster, normalt varje 
sön- och helgdag minst en gudstjänst i någon av Tön-
nersjö-, Trönninge- eller Eldsberga kyrkor. Det har varit 
företrädelsevis i form av högmässa men vi har även firat 
Taizemässor och musikgudstjänster. Uppskattade vecko-
mässor firas under vår- och hösttermin varannan tisdag i 
Eldsberga. 

Under vardagstid har vi firat Afterworkgudstjänst med 
bibelutdelning till tre- och sexåringar med efterföljande 
matservering. Gökotta Kristi himmelfärdsdag har firats 
vid dammarna i Långeby. En ljuvlig plats att i ottan 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 sam-
tal – utifrån vad kristen tro och bibelns texter vill säga 
oss, av stor vikt. Under året har tio till tolv deltagare 
samlats till två olika bibelstudieserier. Under våren höll 
Reine Jansson samlingar om Paulus liv och gärningar 
under temat ”Ha mig till förbild så som jag har Kristus 
till förebild”. Under hösten ledde Claes Vetterlein ett 
studium och samtal om Josef i Gamla testamentet och 
hur Josef och hans liv redan i gammaltestamentlig tid var 
en förebild och profetia om Jesus.

Musikverksamhet 
Musiken har ett språk verbalt och musikaliskt som i en 
fin kombination berör människor på djupet, inte minst 
vid förrättningar. Musiken är ett medel att sprida evang-
eliet och musiken tröstar, styrker och gläder människor 
i olika sammanhang. Under året har vi haft elva välbe-
sökta musikgudstjänster, varav fem var sommarmusik. 
Satsningen sedan två år tillbaka på mycket extramusik i 
gudstjänsterna i Tönnersjö har slagit väl ut och uppskat-
tas mycket.

Kyrkokören med sin trogna skara på tjugofem stycken 
har regelbundet medverkat i gudstjänster under året. Att 
samarbeta med andra körer är både roligt och lärorikt. 
Känslan att få vara många ”lyfter”. Kyrkokören har 
under året samarbetat både med Eldsberga Musik och 
Sånggrupp – på Tacksägelsedagen i Trönninge kyrka – 
och med Breareds Sångkör – bland annat vid All helgo-
nagudstjänsten. 

Barnkören Sångfåglarna fungerar fortsatt bra på Eldsber-
gaskolans fritids. Antalet i kören minskade något på hös-
ten till fem barn. Barnkören medverkade i gudstjänster 
och i mars vid en barnkördag på Gullbrannagården. Vid 
Luciagudstjänsten i december samverkade Sångfåglarna 
med både vår lovsångskör Logos och med Viva Voce 
från Halmstad församling. Vid välbesökt Luciagudstjänst 
samarbetade Lovsångskören Logos med Viva Voce. 

Årets Sommarmusik var uppskattade. En tanke med 
sommarmusiken är att hitta en bredd på musiken för att 
därigenom få olika musikstilar och konstellationer. Vid 
Sommarmusiken under året har speciellt lokala musiker 
lyfts fram.

På senvåren 2017 sattes ett orgelprojekt igång. Orgelbyg-
gare Tomac Mocnik från Slovenien tillsammans med vår 
orgelkonsult Anders Johnson från Malmö, jobbar med 
orgelrestaurering. Orgeln i Trönninge fick en översyn av 
fläkten, rengöring av orgelpiporna och även några nya 
stämmor lades till. Resultatet blev fantastiskt och den 
”nya” orgeln invigdes första advent. Orgeln i Tönnersjö 
monterades ner under våren och skickades till Slovenien. 
Under tiden används en inlånad liten enmanualig orgel. 
Den nya orgeln beräknas på plats i maj 2018. 

Barn- och ungdomsverksamhet
Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs både i Eldsberga- 
och i Trönninge församlingshem.
I Trönninge i lokaler som inte fungerar tillfredställande 
för sitt ändamål. Behovet av ljudisolering, fungerande 
kök och andaktsrum är mycket stort. Flera olika verk-
samheter kolliderar tidvis på samma yta. En möjlighet 
att lösa detta emotses. I Eldsberga är utemiljön med en 
härlig trädgård runt församlingshemmet och närheten till 
en liten skog god. I Trönninge är möjligheten till uteakti-
vitet nästan obefintlig och önskemål om lekplats finns för 
både Eldsberga och i synnerhet i Trönninge.

På måndagar i Eldsberga och på onsdagar i Trönninge 
har barn i åldern 0-5 år med föräldrar samlats till Öppen 
fÖrskola. Lek, fika, mycket samtal och pyssel står på 
schemat. Under året har det varit många pappor med 
och även föräldrar med annan religionstillhörighet än 
kristen. Vi har haft fyra mycket uppskattade rytmik-
samlingar tillsammans med Jessica Nylander. Sommar-
avslutning var på Stadsbondgården och julavslutning i 
Eldsberga kyrka.

Under våren samlades i Eldsberga barn i sju till nio 
årsåldern på måndagar i gruppen robin hood. Mycket 
uteaktiviteter enligt scoutmetodik. Pyssel och knåp med 
tema återvinning och självklart mellanmål och bibelsam-
ling med andakt. Gruppen bestod av sextio procent tjejer 
Totalt var det under hösten tjugo stycken barn och under 
våren femton. Omtyckta aktiviteter har varit besök på 
Trönningestranden och på Gymnastikens hus. Robin 
Hood medverkade vid Luciagudstjänsten i Eldsberga.
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I Trönninge är det två olika barngrupper som samlas. På 
tisdag eftermiddag träffas riddarklubben. Gruppen vänder 
sig till barn från sex år och uppåt. En stor del av verk-
samheten är vid vår grillplats ”Träsket”. Andra aktivi-
teter är besök på Gymnastikens hus, Trönningestranden 
med grillning och lek. Att lära sig mer om vår natur och 
hur vi skall vårda den har varit ett genomgående tema. 
Andakt, sång och lek är naturliga delar i samlingarna. 
Gruppen har varit fulltecknad och bestått av upp emot 
tjugo killar. Riddarna medverkade vid Luciagudstjänsten 
i Eldsberga. 

På onsdag eftermiddag 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. Under 
året har tjugo deltagare bl.a. varit på Trönningestran-
den ett flertal gånger och på Gymnastikens hus. Årets 
aktiviteter har präglats av recycling, att vara rädd om vår 
miljö. STEPS medverkade i Luciagudstjänsten. 

Barnen kommer troget och det finns en vilja att få vara 
med. Liksom tidigare år är kontakten med skolan och 
fritids och föräldrar bra och många kontakter knyts. Till 
alla våra grupper har vi idag kölista. 

Vi har två ungdomsgrupper, salt och ug. 
Tejejgruppen Salt har samlat sex deltagare på torsdagar 
i Trönninge eller Eldsberga församlingshem. Aktiviteter 
kring tron, samhälle, pyssel och att vara den man är, 
har varvats med utflykter. En uppskattad aktivitet var 
övernattning i Gekås stugby med matlagning, shopping, 
dilemmafrågor och andakt. Salt har deltagit i Loppmark-
nader, vår och höst, vårförsäljning, Luciagudstjänst samt 
varit och lussat för olika intresseföreningar. Vårterminen 
avslutades med promenad på Prins Bertils stig. Anki 
Tenggren har funnits med som ledare.

Femton till tjugo ungdomar samlas till ug (Ungdoms-
gruppen) varje söndag kväll. Programinnehållet varierar, 
bl.a. pyssel, bakning, bowling, tankar kring livet. Varje 
samling avslutas med andakt. Ungdomarnas ålder är 
mellan femton och tjugo år. Flera av ungdomarna är ak-
tiva som konfafaddrar och hjälpledare, vilket är mycket 
positivt. Ungdomarna har varit aktiva vid loppisar, för-
säljningar, luciagudstjänst och medverkan i gudstjänster. 
UG har varit på två paddelhajker i Småland. Salt och UG 
har varit engagerade i nattcafé för hemlösa.
Vid den ekumeniska ungdomssamlingen ”Taste Pool 
Party” i mars deltog femton ungdomar från Trönninge 
och Eldsberga. UG deltog i alla ungdomsgudstjänsterna 
i Snöstorp, med drama och lovsång. Resa till Krakow 
(Auschwitz) och London ordnades där vi besökte flera 
gudstjänster och museum. UG består av både äldre och 
yngre, viktigt att båda finns med och får utvecklas. Ett 
önskemål från ungdomarna är att källarlokalen i Trön-
ninge får en mer ungdomsinriktad prägel. 

Konfirmander
Traditionsenligt åkte 2016/17 års konfirmander under 
våren på Elidasegling till Vinga 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 elva i söndagsgruppen och femton i 
onsdagsgruppen.
Att konfirmera sig är fortfarande populärt i Eldsber-
gabygden. Vid höstens inskrivning för 2017/18 var det 
trettiofem konfirmander. Trots att antalet ungdomar i 
konfirmationsåldern sjunker, räknar vi i framtiden att ha 
fortsatt två grupper. Noterbart är att andelen killar upp-
går till fyrtiofem procent och att fyrtioåtta procent av 
konfirmanderna tidigare varit med i vår barnverksamhet.
Fadderverksamhet är ett naturligt sätt att nå konfirman-
derna efter avslutad ”läsning” och vi har under vårter-
minen haft glädje att ha många aktiva faddrar, både på 
lektioner och i lägerverksamheten.
Konfirmationsgruppernas storlek har inneburit att 
samtliga lokaler i Trönninge församlingshem används. På 
onsdagar har det inneburit kollisioner i både tid och rum 
med annan verksamhet. Ansvarig präster för konfir-
mandundervisningen har varit Claes Vetterlein och Allan 
Svensson (våren 2017) och Nils Gunnar Juelsson (hösten 
2017). I konfirmationsverksamheten har Maj-Inger 
Sunesson deltagit. 
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Diakoni 
Varje människas livsväg är speciell. Under vandringen 
är man med om både glädje och sorg och kan stöta på 
problem, stora som små. Den diakonala verksamheten 
utgår från möten – möten med medmänniskor på deras 
livsväg. Att bryta ensamhet, hjälpa till vid problem och 
att bara vara och finnas. Mötesplatserna är olika men 
där livets olika stadier får rymmas, alltifrån enskilda 
samtal och hembesök till samlingar i grupp, små el-
ler större. Detta försöker vi göra genom att ha en bred 
verksamhet men ändå inriktad på att varje människa ska 
bli sedd och bekräftad samt att allt arbete vi gör tydligt 
genomsyras av vår tro.
På torsdagar varannan vecka har det under året varit 
sopplunch omväxlande mellan Eldsberga och Trönninge. 
De andra torsdagarna har det varit mÖtesplats trÖnninge, 
ett samarbete med Hemvårdsförvaltningen. Rörelseglädje 
och kaffe har varit stående programpunkter. 
Vid baraVara-café i Eldsberga tre tisdagar i månaden har 
vi samlats kring kaffebordet, pratat och haft enkel akti-
vitet, allt från julbak till kortbingo. Den fjärde tisdagen 
har det varit eldsbergaträffen med andakt och varierande 
program. Under sommaren har vi haft sommarcafé i 
både Eldsberga och Trönninge. Uppskattade och viktiga 
samlingar i sommartid då många andra mötesplatser 
ligger nere.

Under Allhelgonahelgen var det Öppen kyrka på fredagen. 
Många besöker då sina anhörigas gravar och med kyrk-
värdarnas hjälp bjöds det på kaffe i kyrkorna samt gavs 
möjlighet till ljuständning och samtal. 

Övrigt
I Trönninge församlingshem är behovet av bättre lokaler 
mycket stort. Olika verksamheter och personal kolliderar 
både i tid och rum. Det finns inte något väl fungerande 
kök och inget enskilt utrymmer för personal att inta mål-
tider. Kontoren störs av ventilationsoljud och är i vissa 
fall trånga. Barn- och ungdomslokalerna har stort behov 
av ljudisolering.

Två sockenråd har hållits under året. Viktiga samlingar 
där församlingsbor har möjlighet att under enkla former 
komma till tals, fråga och tycka till om vår verksamhet. 
Ordförande i sockenrådet har under året varit Harald 
Wetter.

Under året har Mona-Britt Petterson anställts som vär-
dinna. Diakon Anna Lindgren är tillbaka på deltid från 
sin föräldraledighet. Diakoniassistent Maria Andersson 
tjänstgör på fyrtio procent i södra delen av området. 
Innevaktmästare är Jeanette Andersson, kantor Minu 
Bergman, barn- och ungdomsledare Pia Olander och 
Maj-Inger Sunesson. Områdeschef/ komminister är Claes 
Vetterlein. 

Avslutning
Verksamhetsåret 2017 är till ända. Ett år då vi åter fått 
leva i och av Guds nåd genom Jesus Kristus; den nåd vi 
är satta att med den helige Andes hjälp frimodigt vittna 
om för människor i vår del av Snöstorps församling. Vi 
blickar i bön och förväntan fram mot ännu ett nådens år 
2018, där uppgiften består.  

I stor uppskattning och beröm till de som över huvud 
taget gjort 2017 års arbete möjligt; personalen i Södra 
området, Snöstorps församling. 
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Statistik för Eldsbergabygdens distrikt
Aktivitet, Eldsberga Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 13 13 19 302 401 412 23 31 22
Gudstjänst  4 2 3 122 45 68 31 23 23
Söndagsgudstjänst - - - - - - - - - 
Söndagsmässa - - - - - - - - -
Familjegudstjänst - - - - - - - - - 
Familjemässa - - - - - - - - -
Temamässor/gudstjänster 4 7 7 155 398 334 39 57 48
Veckomässor 17 18 14 195 221 132 11 12 9
Musikgudstjänster 4 5 3 114 248 114 29 50 38
Övriga 1 1 1 160 12 12 160 12 12
Musik och andakt, sopplunch 9 12  253 354  28 30
Dopgudstjänster 11 8 12 389 351 570 35 44 48
Konfirmationsgudstjänster   -   -   - 
Vigselgudstjänster 5 2 5 371 236 424 74 118 85 
Begravningsgudstjänster 13 7 9 619 223 280 48 32 30

Aktivitet, Tönnersjö kyrka Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 2 1 5 40 16 52 20 16 10
Gudstjänst  7 7 12 128 156 243 18 22 20
Söndagsgudstjänst - 1 - - 42 - - 42 - 
Söndagsmässa - - - - - - - - -
Familjegudstjänst -   -   -
Familjemässa -   -   -
Temamässor/gudstjänster 2 2 3 71 97 98 36 49 33
Veckomässor - - - - - - - - - 
Musikgudstjänster 1 2 1 32 63 49 32 32 49
Övriga -   -   -
Dopgudstjänster 6 4 3 269 191 147 45 48 49 
Konfirmationsgudstjänster   - - - - - - - - -
Vigselgudstjänster 1 2 2 67 265 67 67 133 34 
Begravningsgudstjänster 4 - 4 245 - 250 61 - 63

Aktivitet, Trönninge Antal                                            Deltagare  Genomsnitt
 2017  2016  2015 2017 2016 2015    2017 2016 2015

Högmässa 13 17 16 536 484 479 41 28 30
Gudstjänst  3 4 3 116 302 82 39 76 27
Söndagsgudstjänst -   -   - 
Söndagsmässa 1 2 - 24 149 - 24 75 -
Familjegudstjänst -   -   -
Familjemässa -   -   -
Temamässor/gudstjänster 3 4 17 249 275 430 83 69 25
Veckomässor 1 - - 32 - - 32 - - 
Musikgudstjänster 7 5 4 552 242 392 79 61 78
Övriga 1 1 6 39 144 17 39 144 3
Musik och andakt, sopplunch 9 6  202 138  22 23 
Dopgudstjänster 9 10 9 505 424 313 56 42 35
Konfirmationsgudstjänster   - - - - - - - - - 
Vigselgudstjänster 2 2 1 111  142 79 56 71 79 
Begravningsgudstjänster 18 16 6 1069 830 218 59 52 36
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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 

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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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. 

Pilgrimsvandring
När Jan Svedenfors gick i pension var det oklart vem 
som skulle axla församlingens pilgrimsverksamhet. Det 
bildades då ett pilgrimsråd med ideella krafter bestå-
ende av; Jessica Nylander, Jan Agbrant, Birgit Nils-
son, Bertil Nilsson, Maria Benulic samt Elisabet Kling                      
(som har det i sin tjänst som diakon på Kärleken.)
Under 2017 arrangerades: 
• 9 kvällsvandringar, där vi vandrar i tystnad och stan-
nar upp kring kvällens tema som någon av oss leder.  
Därefter avslutar vi med fika, delande och aftonbön.             
Det brukar vara mellan 10-15 deltagare dessa måndags-
kvällar.

• En Emmausvandring på annandag påsk från St Nikolai 
kyrka via Prins Bertils stig till St Olofs kapell, där vi 
firade pilgrimsmässa. 

• Under sommaren arrangerade vi en tredagarsvandring 
runt Simlångsdalen. Vi bodde och lagade mat i Breareds 
församlingshem och gjorde dagsturer på ca 1,5 – 2 mil 
under dagarna. Tema var ”Vi är inte mer än människor” 
om Guds nåd. Vi firade också pilgrimsmässa i kyrkan 

samt i Mahult nere vid sjön. Fantastiskt minne
Mycket uppskattat och härligt att få njuta av vandring i 
yttre och inre landskap. Ca 13 pers deltog.

Pilgrimsrådets förhoppning framåt är att denna verk-
samhet på något sätt ska prioriteras i församlingen då 
detta betyder mycket för de människor som hittar till vår 
kyrka genom dessa samlingar.

Kyrkogårdar och fastigheter
Året som gått har inneburit sedvanligt underhåll och 
en hel del nya investeringar i hela församlingen. Vi har 
bland annat tecknat avtal med Anticimex och låtit utföra 
obligatorisk ventilationskontroll (OVK) på våra fastig-
heter. Ett nytt avtal har tecknats med ny larmoperatör 
samt nytt larmsystem för inbrott och brand. Vi har haft 
Göteborgs stift på besök för inventering av våra byggna-
der. Inventeringen var startskottet på det obligatoriska 
fastighetsregistret från centralt håll, som ska vara klart 
hösten 2018. Beslut togs även om att vi ska köpa in ett 
fastighetsprogram INCIT från stiftet, till vår församling. 
Detta kommer att underlätta fastighets- och budgetarbe-
tet.
Ett annat viktigt beslut som togs var att vi startade upp 
ett energieffektiviseringsprojekt som bl a ska främja vår 
övergång till förnybara energikällor. Projektet löper över 
flera år, och kommer att göra att vi bl.a. identifierar vår 
energiåtgång och riktar våra blickar mot förnybar energi. 
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Vad kan vi göra för att bli mer energieffektiva, kostnads-
medvetna samt miljövänliga i vår energikonsumtion? 
Projektet ska ge svaren. Det kan gälla investeringar i 
nya värmesystem, installation av nya fönster med bättre 
U-värde eller styrsystem för uppvärmning av våra kyrkor 
som är besöksanpassade. Vi ska också få mer kontroll 
över inomhusklimatet i våra kyrkor, att det är rätt 
temperatur och luftfuktighet, så att inte inventarierna tar 
skada. Projektledare är Lasse Lagerqvist.
Fastighetsorganisationen 2017 bestod av kyrkoherde 
Lars Arvidsson (t o m april ca) därefter t.f kyrkoherde 
Stellan Bengtsson, förvaltningsassistent Britt-Inger Frans-
son, fastighetsförvaltare Mikael Josefsson och Holger 
Andersson. 
Fastighetsutskottet har haft ett protokollfört möte. I 
utskottet sitter kyrkoherde, kyrkorådets ordförande och 
kamrer som sekreterare. Adjungerad är förvaltningsas-
sistenten.

Kyrkogårdar och fastigheter
Norra området - Snöstorp
Utvidgning av parkering samt asfaltering av befintliga 
parkeringar vid Församlingshemmet i Snöstorp. De för-
seddes även med ny belysning. Marianne Svalander höll i 
det projektet tillsammans med Sten Nilsson.
Vi blev lagfarna ägare till ”Åkern nedan dammen” Snö-
storps Prästgård 1:60. Inköpt av Göteborgs stift.
Renovering av taket i vapenhuset i kyrkan, målning samt 
ny estetiskt tilltalande dimbar belysning.
Ny köksdel i sakristian i kyrkan installerades.
Nytt kök och ventilerat golv i Kyrkdalens förskola på 
grund av vattenskada. Blev delvis ett försäkringsärende.
Renovering genomfördes av de tre toaletterna i försam-
lingshemmet.
Invändig och utvändig målning av kyrkans fönster.

- Vallås
Uppstart för projekt lekplats på Vallås. Under 2017 så 
projekterades det fram handlingar för att mynna ut i ett 
anbudsförfarande i november månad. Entreprenadstart 
v.22 2018.

- Breared
Nyanläggning av asfalterad parkeringsplats inkl ny 
belysning och skyltar. Hyresavtal tecknat med skolan 
för hyra av platser för skolans personal. Nytt rasskydd 
för snö på intilliggande lada. Marianne Svalander höll i 
parkeringsprojektet tillsammans med Sten Nilsson.
Installation av nytt godkänt räcke på kyrkans läktare.
Nya golvmattor i församlingshemmets personalrum och 
ungdomslokal.
Offerlammet installerades i kyrksalen efter en omfat-
tande renovering.
Målning av ekonomibyggnad/verkstad.
Delvis målning av ladan vid församlingshemmet.

- Esmareds kapell
Nytt golv och bjälklag i kyrksal samt ommålning. Ny 
eldragning i hall och ommålning.
Målning av ekonomibyggnad/verkstad.

Södra området - Mariakyrkan, Fyllinge
Nya skyltar och skyltskåp till kyrkan. Anna-Lena 
Bengtsson höll i skyltprojektet.
Utredning ang rätt till vår egen parkering samt uppsätt-
ning av nya p-skyltar.
Nya belysningsstolpar på ”innergården” vid kyrkan och 
på parkering.

- Trönninge
Tillverkning och installation av ny dörr efter gammal 
förlaga till sakristian i kyrkan.
Stort arbete lades på förstudie inför eventuell utbyggnad 
av församlingshemmet i Trönninge. Anlitande av arkitekt 
för idéskiss samt tänkt planlösning. Framtagande av 
kostnadsberäkning. Härefter ligger nu projektet vilande i 
väntan på inriktningsbeslut.

- Eldsberga
Håltagning samt ny förrådsdörr till församlingshemmet 
för lekredskap mm.

Begravningsverksamhet
I Snöstorps församling finns sju kyrkor och ett kapell.
Vi har kyrkogårdar på alla utom Mariakyrkan, Esmareds 
kapell samt Vallåskyrkan, där vi sköter om och planterar 
nya växter.
På våra vackra kyrkogårdar jobbar vaktmästarna med 
traditionellt begravningsarbete. En stor del av arbets-
tiden består av skötsel av gräsmattor, beskärning av 
buskar, träd etc. Dessutom har nya rabatter anlagts och 
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därtill skötsel av dem, till en yta av över 10 hektar.
Under året har arbetet med anläggande av askgravlundar 
i Breared och Snöstorp påbörjats.
Den efterlängtade askgravlunden i Breared invigdes med 
en cermoni på Kyndelsmässodagen 2018. Snöstorps ask-
gravlund beräknas att tas i bruk framåt sommaren. Vår 
vaktmästare Charlotte Nilsson har ritat våra askgravlun-
dar på ett ypperligt sätt.
Under året har en ny större parkering vid verkstaden/ 
förskolan anlagts och även en förbättrad parkering vid 
församlingsgården i Snöstorp.
Ett av höstens arbete var att vi på samtliga kyrkogårdar 
har planterat ca 25 000 vårlökar sammanlagt. Så till 
våren väntar vi med spänning på en magnifik blomster-
prakt.

Gravstenssäkringen har kommit igång ordentligt, Tön-
nersjö, Breared samt Eldsberga är klara.
Halva Trönninge och Snöstorp är kvar, vi har haft en 
paus nu över vinter men arbetet sätts igång i mars igen.
Det är Hans Svensson och Hans Sjöblom som är ute på 
fältet och det administrativa sköts av Hans Sjöblom.
Länsstyrelsen har inventerat kulturhistoriska gravar på 
samtliga kyrkogårdar.

Administrationen och  
gemensamma kostnader 
Expedition och kansli i Snöstorps församlingsgård arbe-
tar för hela församlingen.

Kansliet sköter budget, bokslut, bokföring, betalning 
av fakturor liksom utskick av fakturor. Lönehantering, 
extern och intern information samt it-frågor. Även all 
administration kring våra kyrkogårdar. Under året har 
projektanställningen för gravstenssäkring som påbörja-
des under 2016 fortlöpt och vi har nu inventerat ca hälf-
ten av våra gravar. Det har även av Acanthus genomförts 
en kulturhistorisk inventering samt upprättande av vård- 
och underhållsplaner för samtliga kyrkogårdar.

På expeditionen bokas alla förrättningar i våra sju 
kyrkor. Expeditionen svarar också för personaladminis-
tration och arbetsmiljöfrågor. Administrationen kring 
kyrkoråd, fastighetsutskott och kyrkofullmäktige har 
även skötts här. Under 2017 gick Marianne Svalander i 
pension efter många års trogen tjänst varför ett samar-
bete startat med Halmstad församling kring HR-frågor 
då vi inte längre har den kompetensen i huset. 

Under förra året genomfördes kyrkoVal 2017, där 
expeditionen bl a var lokal för förtidsröstning vid 14 
tillfällen.

Gemensamma kostnader
Kostnaderna för kyrkskjutsar har varit blygsamma 2017, 
6 tkr. 

Kyrkofullmäktige har haft en kostnad på 20 tkr. Kyr-
korådet har förbrukat 204 tkr i arvoden och 100 tkr 
på övrigt såsom fortbildning, litteratur, gåvor, trivselåt-
gärder, arbetsmiljöåtgärder och oförutsedda händelser. 
Revisionen har kostat 274 tkr.
Alla livsmedelskostnader bokförs numera på försam-
lingsvärdinnorna som sammanlagt har använt 12 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 2017 har det gått åt 85 tkr mer än bud-
geterat för utbildning vilket anses rimligt med tanke på 
en del omstrukturering i organisationen efter att kyrko-
gårds- och fastighetschefen slutade 2016.  

Ett nytt avtal tecknades med Previa, som nu ska tillhan-
dahålla vår Företagshälsovård. Vi har valt att erbjuda 
våra anställda Hälso- och arbetsmiljöprofil som är 
inriktad på förebyggande företagshälsovård. Start under 
feb 2018.
Nytt för 2017 är också att vi har SYNSAM som leve-
rantör av terminalglasögon. Svenska kyrkan centralt 
har tecknat ett avtal med dem som nu vår personal har 
fördel av.
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 2017 1 400 kr per anställd 
att utnyttjas för gymkort, simkort, vatten- gympa eller t 
ex Friskis & Svettis. 
En större studieresa kunde genomföras tack vare att 
ingen resa genomfördes 2016. All fastanställd personal 
erbjöds att åka med till London. Programmet var på fyra 
dagar, fredag till måndag och personalens egen insats var 
1 000 kr vardera, två av dagarna skedde på de anställdas 
fritid. Programmet var späckat från morgon till kväll. 
Vi besökte Svenska kyrkan i London, Westminster Ab-
bey, St Pauls Cathedral, gick på stadsvandring och på 
söndagen så var det flera gudstjänstbesök och konsert 
med kristen inriktning. Resan föregicks av föreläsning på 
storsamling om engelska kyrkan, sevärdheterna vi skulle 
besöka samt praktisk information. 


