Halmstad kyrka • Halmstad Church
Änglar
I Halmstad kyrka bor änglarna. Den ursprungliga kyrkan byggdes
på 1100-talet. På 1800-talet revs hela den gamla kyrkan
utom tornet och en ny byggdes på samma plats.

Angels
The angels live in Halmstad Church. The original church was
built in the 12th century. In the 19th century the entire old
church was demolished except for the tower and a new one
was built on the same spot.
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Even if the church has changed radically the angels still remain.
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There are angels even on the
pulpit. The Bible tells us about many meetings between people
and angels. They whisper words of comfort into people’s ears:
”Have no fear”. ”Do not be afraid”.

