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Ännu en sommar går mot sitt slut. Nu kommer en 
tid som fylls av andra aktiviteter. Vi och naturen 
ändrar livsmönster. Jag kan under sensommaren 
känna skolstartens känsla av förväntan och upp-
laddning. Nu är det dags att ta ett djupt andetag. 
Kanske inte helt olikt vad kortdistanslöparen Usain 
Bolt har för känsla inför starten på en OS-final. 
Skillnaden är väl just distansen. Livet är lite längre 
än tvåhundra meter. Många frågar sig hur de ska 
orka med allting. Hur får jag ihop mitt liv? 

En het sommardag svalkade jag mig på museer i 
New York. Det är märkligt ändå hur stor mänsklig 
kreativitet som ligger bakom alla dessa konstföre-
mål. Så stor vilja. Men det största av allt finns inte 
bevarat – människors känslor, relationer, oro och 
längtan. ”Konsten är lång, livet är kort, tillfället 
flyktigt, erfarenheten bedräglig”, som Hippokrates 

uttryckte saken. Just nu är det vi som lever. Du och 
jag. Världen förändras. Vi fortsätter andas ännu ett 
tag. Gud är med. Det betyder mer än vad vi lyckas 
eller misslyckas med. 

Ingen av oss vandrar nu
ensam ut i arbetsdagen; 
I vår vardag tjänar vi
honom som ger världen liv. 

Vad vi än får bära här
vet vi, Herre, att du bär oss
varje natt och varje dag,
andetag för andetag.

(Text: Ylva Eggehorn)

Anders Moqvist
Kyrkoherde
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Det är en dag i juni, men svalt, rentav kallt i vinden. Jag stiger in 
i kyrkogårdsförvaltningens lokaler i Varberg och följer ljudet av 
glada samtal. Det för mig till köket där kyrkogårdsarbetarna äter 
gemensam frukost. Det gör de varje dag, klädda i arbetskläder och 
stora leenden. Jag skall få vara med en dag på kyrkogården och 
följa deras arbete. 
 – Har du inga arbetskläder på dig? Vill du inte ha det? säger 
Johanna till mig. 
 Jag tittar förvånat på henne och säger att jag skall ju jobba ge-
nom att titta på när de jobbar... Jag blir ändå glad för den indirekta 
inbjudan till gravgrävning, som en i gänget. Vi börjar röra oss utåt, 
mot gården och Johanna frågar om jag är nervös. Nej då, svarar jag 
kaxigt, bara nyfiken. De är verkligen ett gott gäng. Kyrkogårdsar-
betarna Johanna, Emma, Linnea och Annika som brukar arbeta 
tillsammans skall skiljas åt på gården. Idag skall Johanna och 
Emma gräva en grav och Linnea och Annika skall rensa uppe på 
Sollyckan. De kramas och 
skojbrottas och drar kyrkogårdsordvitsar för mig som är ny. 
Jag slår följe med Johanna som går mot graven som de skall fort-
sätta gräva idag. Hon berättar att hon jobbat här i 7 år, halvtid på 
vintern.
 – Vi ska ner 2-2.20 meter ner i graven, konstaterar hon. 
 Hon berättar också att man oftast gräver dagen innan... För att 
ha lite marginal ifall något skulle inträffa. Ras eller så.

En dag på kyrkogården

Kyrkogårdsarbetare: Johanna Larsson och Emma Eliasson arbetar på kyrkogården 
i Varberg.
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Arbetslag: Johanna (överst), Linnea, Emma och Annika.

Skickligt: Johanna gräver med stor precision. Teamwork: Emma står redo med tomt flak för jord och grus.

Redo: Arbetsredskap står redo att användas. 
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Arbetet börjar och jag betraktar. Det är noga förberedelser 
innan man kan sätta skopan i jorden. Till slut kommer de igång 
och det märks att de gjort detta förr. Johanna gräver med stor 
vana och precision. Efter en stunds grävande får Emma åka 
iväg med traktorn för att byta flak. Det första flaket är fullt med 
jord och sand, fyllning till graven som måste sparas tills det är 
dags att fylla upp igen. Johanna och jag står kvar och plötsligt 
blir det annars så glada samtalet allvarligt. Jag frågar om hur 
det är att möta sörjande på kyrkogården. Johanna berättar om 
en man som kom till sin frus grav varje dag och stod och grät. 
Ofta ville han prata lite. Ibland var han arg. 
 – Men det svåraste med gravgrävar-arbetet är när de kommer 
med barnkistorna, säger Johanna och måttar en liten kista mel-
lan händerna...  
 Hon berättar att kyrkogårdsarbetarna nyligen har fått gå en 
kurs i att möta sörjande. Den hölls av prästen Erland Brander 
och diakonen Inger Bengtsson. Nyttigt och givande för de som 
bokstavligen är ute på fältet varje dag. Emma ansluter med ett 
nytt, tomt flak bakom traktorn. Jag frågor lite om vad de tror 
händer efter döden, för det måste de fundera över, när de arbe-
tar bland gravarna varje dag. 
 – Jag tror att man bara dör, och att allt tar slut. Men jag hop-
pas ju att det inte är så, säger Emma. 
 Vi resonerar om livet, hur fort det går och hur mycket man 
vill hinna med, och om hoppet över det som kanske kommer 
sen...

Förändringens vindar
Här på kyrkogården är förändring ständigt närvarande.  Nu 
förändras årstiderna igen. Och det slår mig hur väl tredje versen 
i psalm 201 sammanfattar.

Men du, o Gud, som gör vår jord 
så skön i sommarns stunder, 
giv att jag aktar främst ditt ord 
och dina nådesunder. 
Allt kött är hö, / och blomstren dö, 
och tiden allt fördriver; 
blott Herrens ord förbliver. 

Jag frågar vidare om arbetet inför just hösten. 
 – Ni krattar löv? säger jag frågande och tittar mig omkring 
på alla träd. 
 – Vi har lövblåsare som tur är..., säger Johanna och blinkar 
menande med ögat. 
 Det handlar om allmän förberedelse inför vintern, att ta bort 
alla sommarblommor och så vidare. Att de älskar det som de 
jobbar med märks. Både på sättet de talar om det och på resul-
tatet, de fint skötta kyrkogårdarna. 
 Det är dags att fortsätta gräva graven. Johanna hoppar upp i 
grävmaskinen och sätter sig på plats igen. Hon har grävt med 
maskin i 2 år. Då blev hon äntligen upplärd av Christer  
Henriksson. Det gäller att gräva rätt. Få kanterna raka och 
bra. En gräver med maskin och en får hoppa ner och gräva 
med spade. Få undan stenar, och jämna till kanterna. Det är 
ett teamwork. Plötsligt kommer kollegan Jörgen förbi. Han vet 
”allt om alla” och sätter sig hos tjejerna en stund och pratar och 
inspekterar arbetet. Senare kommer Linnea och Annika förbi, 
ser om de kan hjälpa till med något och frågar hur det blir med 
lunchen senare?

Detta är ytterligheternas mötes-
plats. 
Glädje möter sorg. 
Livet möter döden. 
Nuet möter evigheten. 
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”I honom hittade jag vem jag är...”
Vi fick besök. Från Sydkorea närmare bestämt. Ett missions-
team som fått på sitt hjärta att be för Varberg. De bodde här i 
nästan två veckor, i Sollyckans kyrka. De bjöd på sig själva och 
sin vittnesbörd på stan, i Pingstkyrkan och hos oss och våra 
konfirmander. Efter att sett dem dansa lovsångsdans, taekwon-
do-dans och tala om sin väg till tro, är det tydligt hur lika vi 
alla är i vår kärlek till Jesus. Det är slående hur vår tro förenar 
folkslag över språk- och kulturbarriärer.
 Jayeon Wyi, även kallad Ashley, en av de unga tjejerna i tea-
met, ställde sig upp inför våra konfirmander och berättade om, 
inte bara sin tro, utan sin väg till en personlig och nära relation 
med Jesus. Detta är hennes berättelse.

Jag kom i hit i mars, till en UMU (ungdom med uppgift) 
lärjungaskola. Jag har just avslutat 3 månaders undervisning 
och är nu ute på en missionsresa. Vi kommer resa i Sverige, 
Danmark och England. Det är en stor ära för mig att få stå här 
och berätta om hur Gud förändrade mitt liv.
 Jag levde ett vanligt medelklassliv, till synes problemfritt. 
Men ändå kämpade jag med en stor och plågande tomhetskäns-
la. Jag gick visserligen till kyrkan, som jag gjort sedan jag var 
liten, men eftersom jag inte hade en personlig relation med Gud 
så hjälpte det mig inte. Jag började ifrågasätta allt. Kristendo-
men. Kände mig smartare och mer rationell, ja, överlägsen de 
som var troende. Jag trodde på att Gud fanns, men det var mer 
en kunskap, ingen relation. Tron och Gud hade ingen makt, 
ingen påverkan i mitt liv. Jag gav upp sökandet om sanningen i 
kristendomen och försökte istället söka meningen med mitt liv, 
vilket är lite komiskt, då det är omöjligt utan Jesus... Jag visste 
inte vad eller vem jag var utan följde bara vad andra sa att jag 
skulle göra.

”Efter det förändrades allt...”
Till slut fick jag insikt i hur arrogant jag varit. Jag såg att jag 
dömde Gud med min lilla kunskap. Klagade och dömde. Gud 
hjälpte mig även att inse att det varit mycket som jag missför-
stått om Gud. Hela mitt synsätt på Gud förändrades totalt. 
Efter det förändrades allt... Gud talade om att han älskade mig 
och hur gärna han ville ha en personlig relation till mig. Han 
fick mig att se min egen smärta och mitt tillstånd. Depression, 
självhat, dåligt självförtroende. Innan vågade jag till exempel 
inte att vara ensam. Nu älskar jag min ensamma tid med Gud.
  I honom hittade jag vem jag är, var jag kommer ifrån och 
vart jag skall.
 Jag säger inte att det inte längre finns några problem i mitt 
liv. Men jag överkommer mina problem i Jesu namn! Mitt liv 
har gått från hopplöshet till tro och glädje! I honom fann jag 
meningen med mitt liv som jag sökt så länge. Jag fann också 
min dröm att hjälpa fattiga i utvecklingsländer. Jag insåg att 
jag var gjord till att ha en relation till Gud och till att tillbe och 
lovsjunga honom.

Efter Ashleys vittnesbörd följde varma applåder. UMU-teamet 
bjöd på ett starkt dramaframförande som väl sammanfattade 
vår kristna tro. Avslutningsvis dansade de glatt till sången 
”I love Jesus, how ’bout you!?” 
(Jag älskar Jesus, gör du!?)
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Berättelse: Jayeon Wyi vittnar om sin relation till Jesus.

Taekwondo: Stridsdans för att illustrera kampen mot det 
onda.
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Låt oss presentera Staffan Eriksson, 
administrativ chef i Varbergs försam-
ling. Staffan har en lång historia inom 
Svenska kyrkan, men är i grunden 
utbildad förvaltningssocionom.
 – 1981 började jag arbeta i kyrkan, 
som kamrer och sedermera kanslichef 
i Uddevalla. Där var jag till år 2000 då 
jag började på församlingsförbundet 
som det hette då. Man gjorde om så 
att det blev tjänstemän i varje stift. Jag 
började med löneförhandling med alla 
präster, tog tag i personalproblem, gjorde utredningar, jobbade 
med kyrkogårdsförvaltningen, fastighetsfrågor och så vidare, 
berättar Staffan. 
 Han  blev tillfrågad om att bli personalchef i Göteborgs 
kyrkliga samfällighet (fortsatte några procent i månaden på 
församlingsförbundet) 2001. Sen var det dags för pianostäm-
ning! 
 – 2005 startade jag eget företag ”Stäm i bäcken AB”. Jag 
hade nämligen parallellt gått och lärt mig till pianostämmare. 
Så en dag i veckan ägnade jag åt att stämma pianon och reste-
rande tid ägnade jag åt personalfrågor som konsult.
 För ett drygt halvår sedan, 1 december 2011 började Staffan 
här i Varbergs församling. 
 – Jag hade flängt runt mycket de senaste åren som konsult, 
tre vändor på stiftet, olika uppdrag och utredningar som jag 
sällan fick se avslutet på eller frukten av. Jag saknade arbets-
gemenskapen och en fast punkt. Så jag sökte hit. Jag tycker det 
är spännande med de olika uttrycken för vår gemensamma tro 
som vi har i församlingen, säger Staffan eftertänksamt. Han 
konstaterar också att församlingen har haft ett rykte av att vara 
”gammaldags”. Men nu pågår ett förnyelsearbete på många 
sätt!

Smörjmedel
– Min roll här som administrativ chef är att smörja, stödja och 
ge förutsättningar för ett välfungerande församlingsliv.
Det gäller att se till att såväl fastigheter och ekonomi som 

personal mår bra. Församlingen vill utefter detta tankesätt fort-
sätta utveckla smidiga rutiner och man ser nu till exempel över 
så att de lokaler som finns möter våra behov. Det är viktigt att 
tänka över varje steg eftersom kyrkan får mindre pengar.

Framtida förändringar
Ur ett nationellt perspektiv kommer stora organisatoriska för-
ändringar att ske. Flera pastorat kan komma att försvinna och 
eventuellt bli en enda stor församling. 
 – Här i Varbergs församling påverkas vi inte just nu eftersom 
vi har ett pastorat/en församling. Diskussioner pågår dock i 
stiftet, och Göteborgs stift arbetar med processer på olika håll 
om en förändrad struktur, förklarar Staffan.
 För oss i Varbergs församling väntar utredning om hur 
församlingshemmet skall användas på bästa sätt och utefter 
det skall det genomföras en ombyggnation. Varbergs kyrka 
skall målas om utvändigt under 2013. Det pågår diskussioner 
och idéer utbyts med Varbergs kommun om området utanför 
Varbergs kyrka i övrigt, hur det skall gestaltas. Behoven i Apel-
vikshöjds kyrka och Sollyckans kyrka skall ses över. 
 – Personalen har fått tillfälle att föra fram tankar och idéer 
och det är något vi skall jobba vidare med i budgeten, säger 
Staffan. 
 – Det vill vi verkligen poängtera, att i allt församlingsarbete 
är alla församlingsbor välkomna med idéer och förslag. Med 
det i åtanke får vi också skapa forum för alla där vi kan mötas 
och utbyta tankar, förslag och förbättringsåtgärder. Vi vill 
självklart ha en dialog. Man bygger inte en församling utan att 
starta med att bygga relationer.

Fakta Varbergs församling: 
Varbergs församling styrs av förtroendevalda i kyrkofullmäk-
tige och kyrkoråd. Nästa kyrkoval är hösten 2013. 
 Kyrkoherden är chef över all verksamhet och personal. 
Administrativ chef, kyrkogårdsingenjör och distriktspräster är 
verksamhets- och arbetsledare över de 55 anställda. 
 I församlingen bor ca 25 000 personer varav cirka 18000 är 
medlemmar i Svenska kyrkan. 
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Gå vidare med Gud 
Gå vidare med Gud – överlåtelse och handling. Det var temat 
för en av de förmiddagar vi hade på hemmaplan med konfir-
manderna i Apelvikshöjds kyrka. Vi pratade om att vi männis-
kor är Guds händer här på jorden, konfirmanderna fick veta att 
de fått en rustning av Gud (den kan du läsa om i Bibeln; Efe-
sierbrevet 6:10-18), de fick även varsitt armband med förkort-
ningen W.W.J.D. Dessa bokstäver står för What 
Would Jesus Do (Vad skulle Jesus gjort). Veckan 
innan denna träff var vi på ett läger på Gullbran-
nagården utanför Halmstad. Fyra dygn med fokus 
på bön, lovsång, Jesus liv och hans död och uppståndelse för 
oss. På tisdagen var det dop i havet. När solen höll på att gå ner 
gick tre tjejer iklädda dopkåpor ner i vattnet för att döpas in i 
Kristi världsvida kyrka. Det är häftigt att få följa ungdomarna i 
deras tankar och funderingar kring detta med Jesus, tro, 
Andens gåvor, bön, Gud och hans offer för oss människor. 
Helgen vecka 33 fick alla konfirmanderna säg Ja till Guds när-
varo i deras liv, något som kan leda till stor förändring i livet. 
Denna dag var det stor fest i himmelen!

Det är inte bara ungdomar som har tankar och frågor om livet, 
Jesus, tro och Guds plan med vår värld. Jag är säker på att det 
finns flera vuxna i vår kommun som bär på liknande frågor. Då 
är man välkommen att anmäla sig och delta i den Alphakurs 
som startar i Apelvikshöjds kyrka den 27 september. 

Gabriella Henning
Församlingspedagog
Varbergs församling

Denna dag var det 
stor fest i himmelen!

dopet: Tre konfirmander döps i havet.
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Jag var på en utbildningsdag för ett tag 
sedan. Där fick vi till uppgift att fundera 
igenom två situationer; en händelse i mitt 
liv där jag upplevde mig sedd och bekräf-
tad för den unika personen jag är och en 
händelse där jag blev osynliggjord.  Vad 
gjorde dessa olika händelser med oss? Vi 
delade med oss av våra berättelser till var-
andra och resultaten blev förstås likartade.
 Att bli sedd gör att jag växer och vågar 
vara den jag är tänkt att vara, att vara 
osedd gör mig liten, osäker och för-
krympt. Jag blir rädd, för livet och för 
andra människor. 
  Jag tror att vi i kyrkan känner oss 
ganska duktiga på att se och bekräfta 
varandra. Kanske är vi det, kanske är vi 
det inte….Ibland, ibland inte…. 
Stannar vi upp och ger den andre av 
vår tid och intresse? Orkar vi lyssna på 
varandra?
 När jag ser en människa måste jag 
också kunna lyssna. Kan jag inte lyssna 
utan pratar, är ointresserad och avbryter, 
handlar mötet om mig, inte om den andre. 
Det är mina behov som står i centrum; jag 
ser dig, men du blir till för mig. 
 Ibland kan det vara så att jag vill föra 
den andre till en åsikt eller tro som perso-
nen inte är redo för. Men om jag lyssnar 
kommer jag att förstå och lära mig saker; 
om den andre, om mig själv, om livet och 
framför allt om Gud. Har jag fastnat i 
dogmer och sanningar som saknar spänst 
och elasticitet, har jag slutat att lyssna, 
både på livet och på Gud. 
  Gud är en levande Gud, som tar livet på 
största allvar. Det är inte en Gud som har 
fastnat i gamla bokstäver och meningar…
vi får inte sätta Gud i tvångströja. Gud är 
alltid större. Gud ser och lyssnar på oss, 

kan vi då inte göra detsamma mot 
Gud och mot varandra?
 Se, lyssna och glömma. Vad är det då 
jag måste glömma? När jag ser och när 
jag lyssnar måste jag glömma mig själv. 
Ibland tänker jag mig att jag ställer mig 
lite vid sidan om. Jag låter Gud ta över 
mötet. Jag är inte viktig, men ändå är jag 
förstås det. Men först då blir mötet till för 
den andre. Gud vet vad den människan 
behöver, inte jag. 
 När jag ser med Guds ögon, när jag 
lyssnar på den andre, när jag glömmer 
bort mig själv och mina behov, då hör jag 
Gud lättare och kan så vara ett redskap. 
Då blir min andliga blick klarare. Jag vå-
gar vara nära och jag vågar dela.
 Kanske handlar andlig klarsyn också 
om att bli hudlös. Sjukhusprästen Lars 
Björklund har skrivit en dikt om detta: 

Mörkret 
Som så länge försvagat mig

Plågat mig
Är plötsligt borta
Nu finns bara jag

Och en hudlös frihet kvar

Märkligt nog 
Händer det 

Att jag längtar tillbaka

Rädslan och smärtan
Höll oron borta

Och ansvaret för allt som hände 
Blev aldrig mitt

Att se, lyssna, glömma och våga vara hud-
lös ger livet helt nya dimensioner. Det ger 
mig ansvar och frihet, men förstås också 
en oändlig kärlek och en klarare blick. Je-
sus blir synlig, i människor jag möter eller 

när jag, som arbetar på sjukhus, lämnar ett 
sjukrum, så märker jag att Jesus är kvar 
hos patienten. Alla bilder av Gud som 
dömande och hård faller handlöst när jag 
ser Gud i Jesus eller Jesus i Gud.
 Jag tror att det handlar om att våga vara 
nära, att våga dela tystnaden, att våga 
släppa in Gud…
Lars Björklund skriver: 

Tystnaden
Ger rum för mig

Rum för min trötta tanke
Min rastlöshet och min oro

Min djupa sorg
Och min vrede

Allt
Ryms i tystnaden

Inga ord
Sätter gränser
Och förbjuder

Tystnaden 
ger rum för Gud

rum för min stora längtan
min kropp och min vilja

min svaga tro
och mitt tvivel

Allt 
Fylls i tystnaden

Inga ljud 
Spärrar in 

Och slår sönder

Gunilla Bohlin Ström
Sjukhuspräst

Varbergs församling

Att se, lyssna och glömma - andlig klarsyn
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I Lindberga församling kan man numera hyra in sig i 
prästgården. Församlingen söker kristna studenter och ungdo-
mar som vill leva i gemenskap. Jag frågar Niklas Strandberg, 
nybliven komminister i Lindberga, om Birgers hus. 

Hur uppkom idén om Birgers hus?
Prästgården var tidigare mögelskadad vilket gjorde att jag som 
nybliven komminister med familj inte ville flytta in. Kyrkorådet 
hade inte heller beslutat om när sanering 
skulle ske. En dag fick kyrkoherde Olle 
Philipsson en idé om att vi skulle starta 
ett boende för kristna ungdomar. Vi 
ger dem på så sätt chans till ett billigt 
boende och de kan enkelt engagera sig i 
församlingen. Kyrkorådet tyckte att idén 
var riktigt bra så nu i sommar jobbar 
hantverkare för fullt för att återställa huset till beboeligt skick! 
Vi vill att Birgers hus skall bli en kristen gemenskap där ung-
domarna kan få en möjlighet att utvecklas i ömsesidighet, bön 
och tjänande lärjungaskap. 

Varför heter det just Birgers hus? 
Birger Gunnersen, född omkring 1440, död 10 december 1519, 
var ärkebiskop i dåvarande danska Lunds stift. Han var son till 
en klockare från Lindbergs socken i Halland. Han anställdes 

1474 i Kristian I:s kansli. 1477 blev han kansler hos drottning 
Dorotea av Danmark och efter hennes död, 1495, hos drottning 
Kristina. 1497 utnämndes han till den siste av påven godkände 
ärkebiskopen i Lund (Danmarks andre man). 
 Birger Gunnersen låg i heta strider med den skånska aristo-
kratin, som förgrep sig på kyrkans egendom. Gunnersen stödde 
de danska kungarnas strävan att styra över Sverige. För sista 

gången i nordens historia hävdade han 
Lunda-ärkebiskopens ställning som Sveri-
ges primas genom att bannlysa Sten Sture 
den yngre och kyrkans övriga fiender i 
Sverige. Huset är uppkallat efter honom.
 Ännu finns det rum kvar att hyra. 
Huset rymmer sex härliga rum och flera 
gemensamma utrymmen finns att tillgå.              
Fräscht kök, dusch och bastu, stora 

prästgårdssalen med kakelugn och en härlig trädgård. Hyran 
beräknas till 2800-3200 kr/månaden  (10 månader/ år) beroende 
på rumsstorlek. Intresseanmälan görs på hemsidan 
www.linberga.nu

Vi vill att Birgers hus skall bli 
en kristen gemenskap där 

ungdomarna kan få en möjlighet 
att utvecklas i ömsesidighet, bön 

och tjänande lärjungaskap. 

Birgers hus i Lindberga - kristet kollektiv
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Jag träffar Ola Bjervås, 
kyrkoherde i Träslövs för-
samling. Jag vill höra mer 
om förnyelsearbetet som 

pågår. Han berättar att man sent i höstas helt konkret började gå 
igenom församlingens uppdrag och målsättning. Att det skulle 
byggas ett nytt vaktmästeri var bestämt sedan långt innan. Med 
tiden bestämdes det även att man skulle bygga helt nya kontor 
för att lättare kunna möta behovet av utökad personalstyrka. 
Det bubblar i Träslöv, resan till England i våras inspirerade 
personalen mycket. Församlingen började då också titta på det 
inre arbetet, inte bara byggnaderna. 
 – Vad kan vi ta för nya grepp, vad behöver vi ta för nya 
grepp, vad har vi redan som är bra? funderade vi över, säger 
Ola. 
 Något Ola och hans kollegor fick lära sig mer om i England 
var Messy Church. En gudstjänstform som gör stunden i kyr-
kan lättillgänglig för alla, stora som små. Man får låta, störa, 
leka, umgås och prata om Gud och Jesus tillsammans. 

Förändrat gudstjänstliv
Messy Church och andra sätt att fira gudstjänst är nya grepp 
man kommer att testa i Träslöv. 
 – Det kommer ske en del förändringar vad gäller gudstjänst-
livet i Träslövs församling.

Träslövsläge kommer precis som vanligt fira traditionell guds-
tjänst varje söndag 10.00.  I Träslövs kyrka kommer vi däremot 
att fira gudstjänst varje söndag 16.00. Detta startar vi med 
söndagen den 16 september. Under hösten kommer det pågå 
arbete med att utforma den gudstjänsten. Det kan bli ganska 
stora förändringar, säger han. Bjervås ger exempel och menar 
på att det kan bli att man har 3-4 temagudstjänster som man 
varierar. Barnanpassad gudstjänst, cafégudstjänst, gospelmässa 
och så vidare.  Även på  ”läjet” skall det efter hand utvecklas 
nya gudstjänster. 
 – Varannan söndag har vi en tanke om att ha den ”nya” 
gudstjänsten 16.00 även där. Men den vanliga traditionella 
gudstjänsten är varje söndag 10.00, betonar han.

 
 
 Jacob Stille, ny präst som börjar i september skall också få 
vara med i förnyelseprocessen. Bra med någon som kommer in 
med nya ögon. Bjervås betonar att utvecklingen kommer ske 
löpande under hösten, inte allt på en gång.  Vi är även försöks-
församling för nya kyrkohandboken, så den kommer att leda 
oss, och även hjälpa oss att hitta nya former på gudstjänsterna. 
 Detta är revolutionerande och stort för denna församling som 
är van vid det traditionella. 
 – Även för mig personligen, säger Bjervås. Jag är uppväxt 
och uppfostrad i det traditionella, att mässan på söndag skall 
passa alla. Men jag har ju sett att man kan göra så här och 
lyckas bra med det. Vi får se vad det får för respons och ef-
fekter. Församlingsborna är självklart mycket välkomna in med 
både respons och idéer. Detta gör vi ju tillsammans. 

Förnyelse ger förändring i Träslöv
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 Vad gäller nybyggnationen och husen som man flyttar ifrån 
har de även en tanke om att göra någonting för ungdomarna. 
På vilket sätt är dock inte bestämt ännu. Kanske ett ungdomens 
hus? Vad säkert är att kyrkorna kommer att jobba med ung-
domsgrupper. 
 – Mycket är på gång och det är roligt! säger Ola. 

 

 – Som församling jobbar vi för alla, men vi kommer ha ett 
särskilt fokus på familj. Vi ser att i vardagen så separeras famil-
jerna i olika aktiviteter, skola och jobb. Vi vill jobba mer för en 
verksamhet där man upplever och deltar tillsammans. Det vore 
roligt om vi kunde uppnå det. Det vi vill göra med allt detta är 
ju att nå ut med budskapet på ett nytt sätt, inte nå ut med ett 
nytt budskap. Få folk att komma och se själva att vi är i nuet 
och vi är tillgängliga. Vi önskar att fler skall känna att deras 
församling finns i deras medvetande och helst är något som de 
vill besöka och engagera sig i.

Nytt: Inflyttning in i de nya lokalerna är beräknad till slutet av 
oktober.

Det vi vill göra med 
allt detta är ju att nå 
ut med budskapet på 

ett nytt sätt, inte nå ut 
med ett nytt budskap. 
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Lindberga församling
Söndag 2 september, 13 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst, med rätt att vara  
 liten, Torpa
11.00  Mässa ”Diakonins söndag”, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 Drop-in-kör 17.00 

Söndag 9 september, 14 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Stamnared
11.00  Mässa, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst 
 Konfirmandkick-off, Valinge

Söndag 16 september, 15 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Lindberg
11.00  Mässa, Stamnared
18.00  Cafégudstjänst, Belid, Tångaberg.
 Drop-in-kör 17.00

Söndag 23 september, 16 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa
11.00  Mässa, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, ”Sjölins”,   
 Stamnared

Söndag 30 september, d. hel. Mikaels d.
11.00  Storsöndag. Gudstjänst med små  
 och stora. LiTO-kören, Valinge- 
 Stamnared kyrkokör samt alla barn  
 och ungdomsgrupper. 
 Lindberg

Söndag 7 oktober, 18 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Valinge
11.00  Mässa, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 14 oktober, tacksägelsedagen
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Valinge
11.00  Mässa, Valinge-Stamnared   
 kyrkokör, Stamnared
16.00 Gudstjänst, med rätt att vara liten,  
 Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst med ugdomskören
 Lindberg

Söndag 21 oktober, 20 e trefaldighet
09.30 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa
11.00  Mässa med små och stora,   
 Valinges barn. Soppa och insamling
 till världens barn. Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 28 oktober, 21 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Lindberg
11.00  Mässa, Stamnared
18.00  Cafégudstjänst, Belid, The Parish  
 Band, Mellankören
 Tångaberg

Lördag 3 november, alla helgons dag
09.30  Gudstjänst med rätt att vara   
 liten, Valinge-Stamnared Kyrkokör,
 Valinge
11.00  Mässa med musik,    
 Torpa. 

Söndag 4 november, sönd. e. alla hel. d.
09.30  Mässa med musik Stamnared
18.00  Minnesgudstjänst, LiTO-kören,  
 Lindberg 

Söndag 11 november, 23 e trefaldighet
09.30  Gudstjänst med små och stora 
 Farsdag-fika, Lindberga-Barnen  
 Lindberg 
11.00  Mässa, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 18 november, sön. f. domssön.
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa
11.00  Mässa, Valinge
18.00  Bluesmässa, TenFeet och LiTO- 
 kören, Lindberg

Söndag 25 november, domsöndagen
9.30  Gudstjänst med små och stora,  
 Valinges barn, Valinge 
11.00  Mässa, Torpa

18.00  Kvällsgudstjänst Stamnared 

Veckogudstjänster
Måndagar 14.00
Bön, Lindberg. Start 3/9
Tisdagar 11.00 
Gudstjänst/Mässa, Lindgården.
Tisdagar 18.00
Ungdomsmässa, Lindberg. Start 28/8.
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Bluesmässa 
18 november 18.00 Lindbergs kyrka
Blueskväll med LiTo-kören och TenFeet från Varberg. 

Drop-in-kör
Succén med Drop-in-kör fortsätter även denna termin! Kom 
med och sjung när du har lust och tid. Vi samlas en timma före 
gudstjänst för att öva in några sånger. Håll utkik i predikoturen 
efter ordet ”Drop-in-kör”. 

Vuxen-Väg till tro
Vi erbjuder Vuxen-Väg till tro under hösten. Tillsammans 
studerar vi kristen tro med hjälp av ett nytt studiematerial. För 
mer info se www.lindberga.nu eller kontakta
komminister Niklas Strandberg 641144

”Tala film-tala liv”
Lindberga församling inbjuder DIG till Lindbergs församlingshem 
för att ”tala film-tala liv”. Efter filmen samtalar vi utifrån 
frågeställningar och äter en smörgås i god gemenskap. 

20 september 18:00-21:00 
”Martin Luther”
31 oktober 18:00-21:00 ”Stengrunden”
21 november 18:00-19:45 ”Nunnan”
För info om filmerna se: www.lindberga.nu
För mer info och meddelande om specialkost kontakta 
komminister Niklas Strandberg 641144, 0730-551992 
niklas.strandberg@svenskakyrkan.se  

Gudstjänstforum             
För dig som vill delta i utvecklingen av församlingslivet.  
Start 5/9. 

Sms-påminnelse?
Påminnelse om gudstjänster med mer. Läs mer om det på 
www.lindberga.nu

Höstens verksamheter
Där inget annat anges startar våra aktiviteter v.36

Tisdagar
9.15 Vuxen-Barn 0-3 år Lindberg  
19.00 Konfirmander Lindberg 
 Uppstart för alla konfirmander 30/8 18-20 Lindberg

Onsdagar
13.30 LindbergaBarnen F-2 Lindberg
14.45 The Parish Band
15.30 Mellankören åk 3-5 Lindberg          
16.30 Ungdomskören åk 6-9 Lindberg     
14.00 Barntimmar 4 & 5 år Valinge     
15.00 Musik och Pyssel från 6 år Valinge    
16.15 jämn v. Bibelsamtal inför söndagen Valinge  

Torsdagar 
09.15 Vuxen Barn 0-3 år Valinge
10.00 Trädgårdsträff Lindberg 
13.30 ojämn v. Arbetskretsen Valinge Start v.37
14.00 ojämn v. Arbetskretsen Lindberg Start v.35
15.00 Konfirmander Lindberg       
18.00 ojämn vecka UTTER-ungdomsgruppen      
 Lindberg Start v.37
19.00 Valinge-Stamnared Kyrkokör, Valinge
19.00 LiTo-kören Lindberg Start v.35
 Anmälan/info. se: www.lindberga.nu,
 ring 0340-641140
 

Mer information om alla verksamheter och konserter finns på www.lindberga.nu
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Träslövs församling
Söndag 2 september, 13 e trefaldighet
09.00  Gudstjänst, Träslöv
11.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 9 september, 14 e trefaldighet
11.00  Högmässa med välkomnande  
 av ny komminister. Kyrkokören  
 medverkar, Träslöv

Söndag 16 september, 15 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Familjegospelmässa med barn-  
 och gospelkör, Träslöv

Söndag 23 september, 16 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 30 september, d. hel. Mikaels d.
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 7 oktober, 18 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 14 oktober, tacksägelsedagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv
16.00 Familjegospelmässa, Träslövsläge

Söndag 21 oktober, 20 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst med kyrkokören,   
 Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv
16.00 Cafégudstjänst med bibelsamtal,  
 Träslövsläge

Söndag 28 oktober, 21 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Lördag 3 november, alla helgons dag
10.00  Gudstjänst med kyrkokören,   
 Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 4 november, sönd. e. alla hel. d.
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Minnesgudstjänst med   
 kyrkokören, Träslöv.

Söndag 11 november, 23 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Familjegospelmässa med   
 gospelkören, Träslöv

Söndag 18 november, sön. f. domssön.
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv
16.00 Familjegospelmässa med barn-  
 och gospelkör, Träslövsläge

Söndag 25 november, domsöndagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Veckogudstjänster 
Vi har en kort gudstjänst jämna onsdagar 
14.30 i Träslövsläges servicehus.

Musikgudstjänster
Musik vid helgsmål Träslövsläge kyrka
Lörd 22 sept. 18.00. Ann-Cathrine 
Sundstrand, blockflöjt, Ola Bjervås, cello 
och Christer Sundstrand, piano och orgel 
Lördag 24 november 18.00. Hans Karlsson, 
sång, Christer Sundstrand, piano och orgel

Messy Church
Välkomna med hela familjen! 
I Träslöv blir det onsdagar 3/10 och 
31/10 och i Träslövsläge torsdagar 18/10 
och 15/11

Bibelstudium
Varmt välkommen att vara med 
på bibelstudium i Träslövsläges 
församlingshem söndagar 19.00. Det 
behövs ingen anmälan utan går bra att 
bara komma och vara med. Följande 
söndagar träffas vi: 26/8, 30/9, 28/10 
och 25/11

Samtalsgrupp
Kring tankar och frågor ”mitt i livet”
Start den 11/9 kl.19.00 -21.00 och med 
möjlighet att fortsätta till våren.
VÄLKOMMEN med Din anmälan till diakon 
Marianne Klintenberg tel. 69 69 73 eller 
0709-10 83 85
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Måndagsträffen
 i Träsl övs församlingsgård
Vi träffas varje måndag mellan 14.30-
16.00 med start den 10/9 och fram till 
och med den 26/11.

24/9 ”En fattig trubadur”
Reine Johansson från Träslövsläge sjunger 
Taube, Cornelis med flera.
8/10  Våffelcafé
15/10 Modevisning. Sveriges Senior Shop 
visar både herr och damkläder och har 
även med sin butik.
29/10 ”Bilder från när och fjärran”
Gunnar Larsson från Varberg visar bilder 
och berättar.
12/11 Lotterier till förmån för Göteborgs 
kyrkliga Stadsmission
26/11  Mellami. Julavslutning med 
Advents- och Julsånger 
Alla är VÄLKOMNA att vara med! 

En eftermiddag för SKUT 
& Göteborgs kyrkliga 
Stadsmission
Efter lördagsmusiken i Träslövs 
kyrka den 20/10 16.00 fortsätter 
vi (c:a 17.00) eftermiddagen och 
gemenskapen i församlingsgården där vi 
har brödförsäljning, lotteri och en enkel 
kvällsbuffé. Allt till förmån för SKUT och 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission! 
Varmt välkomna!

Allsångskväll 
Tisdag 2 oktober och 13 november i 
Träslövs församlingsgård 19.00. 
Försäljning av lotter m.m börjar 18.30

Inför Allhelgonahelgen
I samband med gravsmyckningen på 
kyrkogården i Träslöv bjuder vi på en 
värmande kopp kaffe från 10 och fram till 
16.30. Kyrkan är öppen hela dagen och 
det finns möjlighet att tända ljus.
Andakt 11.00 och 15.00.
Församlingens diakon och vaktmästare 
finns tillgängliga under dagen för samtal.

Barnverksamheten
Träslöv
Öppet hus Vuxen-barn-grupp månd 
9.00-11.00 torsd 9.00-11.00
Kyrkis (8-10 år) månd 14.00-16.00
Träslövsläge
Öppet hus Vuxen-barn-grupp tisd 9.00-
11.00 fred 9.00-11.00
Kyrkis (8-10 år) onsd 15.00-17.00

Sykretsarna
Träslöv. Samlas i församlingsgården 14.00
följande onsdagar under hösten:
19/9, 24/10 och 28/11
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna!
För mer information kontakta gärna
Birgit Carlsson tel 62 40 47
Träslövsläge
samlas i församlingshemmet kl 14.30
följande onsdagar under hösten:
12/9, 10/10 och 7/11
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna!
För mer information kontakta gärna
Maj-Lis Nilsson tel 67 04 34 

Födelsedagskalas
Du som under året fyller 80, 85, 90 
eller 95 år är varmt välkommen till ett 
födelsedagskalas 21 september 14.30 i 
Träslövs församlingsgård. Tag med någon 
nära anhörig eller vän. Inbjudan kommer 
att sändas ut. Vi bjuder på något gott att 
äta samt tårta och underhållning. 

Torsdagssoppan
”Soppgänget” serverar sopplunch varje 
torsdag i Träslövsläge församlingshem 
med start den 6/9 och fram t.o.m. 
den 29/11 mellan 11.45- 13.00. Du 
kan komma ensam eller med sällskap. 
Sopplunchen inleds med MIDDAGSBÖN i 
kyrkan 11.30.  Välkommen du också! 

Orgel- och pianokonsert 
Träslövs kyrka
Lörd 29 sept. 16.00  
Ragnhild Pettersson, Sunne, orgel och 
piano

Lördagsmusik 
Träslövs kyrkokör och 
Christer Sundstrand 
Lördag 20 oktober 16.00  
Träslövs kyrka

Orgelkonsert 
Christer Sundstrand, orgel
Lördag 17 november 16.00  
Träslövs kyrka
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Söndag 2 september, 13 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Gudstjänst med nattvard i   
 Håstenskyrkan. (Sollyckan)
11.00  Högmässa, Varberg
18.00  Worship, Apelvikshöjd

Söndag 9 september, 14 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
18.00  Aftonsång, Varberg
18.00  Oaskväll med Semias Schenberg,  
 Sollyckan

Söndag 16 september, 15 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Högmässa, Sollyckan
18.00  Taizémässa, Varberg

Söndag 23 september, 16 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Högmässa, Sollyckan
18.00  Aftonsång, Varberg

Söndag 30 september, d. hel. Mikaels d.
11.00  Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan
18.00  Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00  Sinnesromässa, Varberg

Söndag 7 oktober, 18 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Högmässa, Sollyckan. 
 Kyrklunch och visionsmöte följer.
18.00 Musikgudstjänst(orgel),  Varberg

Söndag 14 oktober, tacksägelsedagen
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Temagudstjänst, Sollyckan
18.00  Worship, Apelvikshöjd
18.00  Taizémässa, Varberg

Söndag 21 oktober, 20 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
18.00  Aftonsång, Varberg
18.00  Oaskväll med Martin Jonsson,  
 Sollyckan

Söndag 28 oktober, 21 e trefaldighet
11.00  Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Högmässa, Sollyckan
18.00  Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00  Kultur Dag och Natt, Varberg

Lördag 3 november, alla helgons dag
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
18.00  Sånger om himlen, Sollyckan
18.00  Aftonsång, Varberg

Söndag 4 november, sönd. e. alla hel. d.
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Högmässa, Sollyckan
15.00  Minnesgudstjänst, S:t Jörgens  
 Kapell

Söndag 11 november, 23 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Temamässa med kören, Sollyckan
18.00  Worship, Apelvikshöjd
18.00  Taizémässa, Varberg

Fredag 16 november
19.00  Ungdomsgudstjänst med   
 Kristoffer Sten från Furulundskyrkan  
 Partille, Sollyckan

Söndag 18 november, sön. f. domssön.
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan

Söndag 25 november, domsöndagen
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
11.00  Högmässa, Varberg
18.00  Kvällsmässa, Sollyckan
18.00  Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00  Sinnesromässa, Varberg

Morgon-och middagsbön 
Måndagar 8.30 i Sollyckan
Onsdagar 12.05 i Varbergs kyrka
Torsdagar 8.30 i Sollyckan

Veckomässor/Andakt
Måndagar 16.00 Södertull (jämna veckor)
Tisdagar   15.00 Östergården (jämna veckor)
Onsdagar 18.00 i Varbergs kyrka
Torsdagar  8.30 Apelvikshöjd
Torsdagar 15.00 i Sjukhuskyrkan

Samtalsgrupp
För dig som genom självmord förlorat 
en nära anhörig. Vi träffas 5-6 gånger 
med början onsdag 19 september 17.00. 
Välkommen att ta kontakt på 

elisabeth.vikstrom@svenskakyrkan.se.

Måndagsgemenskap
Vi möts måndagar 14.30 – 16.00 
Info:  diakon Inger Bengtsson, 0340-81 317.

Varbergs församling



19

Gemenskapsträffar i höst
Välkomna till andakt, fika och gemenskap. 
Församlingshemmet, Sveagatan 24. 14-16. 
1/10 ”Att möta det svåra”  
19/11 ”En resa bland blommor i bild och ton”
10/12 ”Förväntan och julefrid” 

Leva vidare
För dig som har blivit ensam efter din 
livskamrats död. Kontakta diakonerna 
Marianne Klintenberg, Träslöv eller Inger 
Bengtsson samt Gudrun Nordblom, 
Varberg, 

Vill du ha besök?
Varbergs församling har en besöksgrupp 
med frivilliga som vill finnas för den som 
känner sig ensam. Kontakta diakonerna 
Inger Bengtsson eller Jenny Dahlberg 

Nattcafé
Välkommen till gemenskap i 
Frälsningsarméns café. Öppet fredagar 
och lördagar fr o m 31 augusti, 19-22. 
Arrangör: Kyrkorna i Varberg. Frivillig 
hjälpare? Kontakta diakon Inger eller Jenny.

VuxenBarn
Måndagar 9.30-11.30. Barn 0-5 år med 
förälder. Start 27/8.Apelvikshöjds kyrka. 

Alphakurs i Apelvikshöjd
Anmälan till Gabriella Henning. Start 27/9.

After school
Barn 9-13 år. Tisdagar 14.30-17.00 med 
start 4/9. Apelvikshöjds kyrka

Annika Östberg föreläser
Onsdag 14/11 19.00 i Pingstkyrkan. 
Arr: Kyrkorna i Varberg. Entré: 100 kr

Apelvikshöjds stråkensemble  
Varannan onsdag 18.45-21.00. Info: 
Göran Sjöwall mobiltel 0733-529999, 
goransjowall@hotmail.com. Start 29/8

Café i Apelvikshöjds kyrka
Välkommen in till värme och gemenskap. 
Onsdagar 14.00-17.00 

Sjung i kör
Apelvikshöjds kyrkokör 
Tisdagar 19-21. Start 28 augusti. 
Young Voices barnkör för åldrarna 
7-12 år, Tisdagar 17.30-18.15. 
Start 28/8 Apelvikshöjd. 
Varberg Gospel övar på onsdagar i 
Varbergs församlingshem. Start 5/9.
Lovssångsteam   
Kontakta körledare Elisabet Willix: 
0706-07 77 27 eller 
elisabet.willix@svenskakyrkan.se

Boys Voice - Varbergs gosskör
Onsdagar 17.15-18.00.
Varbergs kyrkas Vokalensemble 
Onsdagar jämna veckor 
19.00-20.30
Varbergs Motettkör 
Torsdagar  18.45-21.15
Kontakta Samuel Eriksson, 0340-81325
Katarinakören
Onsdagar 19-21. Start 29/8. Kontakt 
Bengt Eckerdal 0304-81 326

Gospel på Sollyckan
Höstens körprojekt börjar 26/9 18.00. 
Uppsjungning på Temamässan den 11/11 
11.00. Kontakt: Lisa Lerman: 0340-81 228, 
lisa.lerman@svenskakyrkan.se

Öppen kyrka i Sollyckan
Måndag och torsdag 8.00-12.00
Andakt 8.30 Välkommen! 

4-5 årsgrupp i Sollyckan
Fredagar 9.00-12.00. Anmäl till: 
marie.e.andersson@svenskakyrkan.se

VuxenBarn i Sollyckan
Barn 0-4 år med förälder. Vi börjar i  
kyrkan. Vi sjunger, ber, fikar och leker, och 
har avslutande sångstund. Tisdag eller 
torsdag 09.30 -11.30. Start vecka 36.
Anmäl till: 0725-23 38 32/
marie.e.andersson@svenskakyrkan.se 

Kvinnofrukost i Sollyckan
Lördag 27/10. Mer info på hemsidan!

Konserter
Orgelinvigning - Poulencs orgelkonsert 
Lördag 6 oktober 17.00  
Varbergs kyrka 

Gabriel Fauré - Requiem
Lördag 6 oktober 20.00  
Varbergs kyrka 

Orgelkonsert
Söndag 7 oktober 18.00  
Varbergs kyrka

Aftonsång med Bach kantat
Lördag 3 november 18.00
Varbergs kyrka

Maurice Duruflé Requiem
Söndag 4 november 18.00
Varbergs kyrka (Entré 100 kr)

Bach -h-moll Mässa
Söndag 18 november i 16.00
Varbergs kyrka

”Levande-ljus-konsert ” 
Varberg Gospel och Lasse Axelsson
Lördag 24 november i 17.00
Varbergs kyrka 

Mer information om alla verksamheter och konserter finns på www.svenskakyrkan.se/varberg



Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

www.lindberga.nu
lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 
9.00-12.00
Onsdag 13.00-15.00 
Telefon: 0340-64 11 40
Kyrkoherde Olle Philipsson, 0340-64 11 55

Träslövs församling
Träslövs församling
Erlandsgatan 2
432 37 Varberg

www.traslovsforsamling.se
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider
Måndag-fredag 9.30-12.00
Telefon: 0340-69 69 70
Kyrkoherde Ola Bjervås, 0340-69 69 72

Varbergs församling
Box 218 
432 25  Varberg
Besöksadress: Sveagatan 24

www.svenskakyrkan.se/varberg
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider
Måndag-fredag 9.00-12.00
Telefon församlingsexpedition: 
0340-81 300
Telefon kyrkogårdsexpedition: 
0340-81 400
Kyrkoherde Anders Moqvist, 0340-81 301


