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Levande tro
Våren är livets årstid. Det är något över-

väldigande varje år när knopparna växer och 
öppnar sig. Skillnaden mellan liv och död är tydlig i 
naturen. I den egna tillvaron vet vi också hur det är 
att känna livsmod eller instängdhet. Men hur är det 
med kyrkan och tron? Vad skiljer det som lever från 
det som är dött? 

Det är viktigt att människor kan få närma sig 
trons frågor på sitt eget sätt. När kyrkan 

berättar om Jesus behöver det få vara med många 
röster. Ingen kan påstå att just hennes tro eller 
tolkning är den enda möjliga. Vi kan aldrig äga 
Gud. Däremot är kyrkan en tolkningsgemenskap 
där berättelserna möter varandra genom årtusenden. 

”När allt kommer omkring finns det egentligen 
bara en hållning som en brokig kristen 

gemenskap inte kan rymma, nämligen att någon 
eller några kräver respekt för sin rätt att inte 
respektera andra.” Så står det i boken Levande 
teologi av Svenska kyrkans direktor Cristina 
Grenholm. Det är klokt och ganska självklart. 

När vi nu firar uppståndelsen är det i ett 
mångfacetterat ljus. Det som lever är alltid 

unikt. Du är unik. Akta dig för dem som tror sig veta 
allt! Men våga dig närmare den öppna graven från 
ditt eget håll. Gud lever. Vi får leva även om vi dör. 
Så säger Jesus om att tro. Det är en livshållning som 
håller. Tro är liv. Och är det inte liv är det inte tro. 

Anders Moqvist
Kyrkoherde

Varbergs församling
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Visioner i Träslöv 
Ungdomarna bor och lever här men har ingenstans att vara för-
utom hemma. Kyrkan finns och har lokaler som man kan vara 
i. Det borde vara en perfekt matchning. Ungefär så tänker de 
i Träslövs församling. I somras anställdes prästen Jacob Stille 
för att jobba med detta.
 – Vi har tänkt att göra ungdomslokaler av halva ena huset, 
säger Jacob och tittar ut genom fönstret i det nybyggda kontoret. 

Förändringar i en nära framtid
Blicken går över gatan bort mot det som tidigare var kontor och 
expedition för Träslövs församling, några röda hus i en kors-
ning vid Träslövs kyrka. En del av det ska förbli samlingssal 
och barnlokaler, men en del ska byggas om för att fungera som 
en plats för ungdomar. Exakt när det ska ske är inte klart men 
förhoppningsvis under det här året. Under tiden smygstartar de.
 – Vi kommer dra igång redan under våren, säger Jacob och 
fortsätter. Vi kommer att börja i Läjet.
 För de tänker satsa dubbelt. I Träslövsläge finns också ung-
domar och lokaler som skulle kunna passa för varandra. Där 
kommer det att börja med några happenings som utgår från 
konfirmandgruppen som redan finns. Jacob är väldigt sugen på 
att komma igång. 
 – Vi vill skapa ett utrymme för ungdomar att vara i och 
känna sig hemma. Ett ställe man kan vara på oavsett om man är 
kristen eller inte. 

Utrymme för häng
Är det tillräckligt många som kommer på de enstaka happe-
nings som kommer att vara i Träslövsläge under våren kommer 
det att bli öppet varje vecka. 
 – Det kommer att vara stort utrymme för bara häng. Men 
självklart ska vi ha en härlig andakt under kvällen. Vi brinner 
ju för att ungdomar ska få möta och lära känna Jesus!
 På samma sätt som Jacob tittar bort mot husen i Träslöv 
försöker han skåda in i framtiden. Eller i varje fall drömma och 
hoppas. Visionerna om hur det kan bli finns, både med rummen 
och verksamheten. 

 – En lokal där nere där man kan hänga eller göra något. Spela 
spel eller pingis eller vad som helst. Kanske köpa lite godis 
eller fika. Ett stilla rum på andra våningen där det kan vara 
samtal och andakt. Förhoppningsvis har vi en stor fast grupp 
av ungdomar som tar mer ansvar och hjälper till. Men också en 
ganska stor grupp ungdomar som har en plats där de kan vara 
som inte är tusen mil hemifrån, berättar Jacob.
 Den unge prästen är väldigt tydlig med att det ska vara en 
plats både för de som inte är kristna och de som har upptäckt 
vem Gud är och vill lära känna Gud mer. 

ungdomar

Prövar nytt: 
Det finns många 
möjligheter i 
både Träslöv 
och Träslövsläge 
och prästen 
Jacob Stille är 
anställd för att 
ta tag i dem. 
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Ger det ungdomarna vill ha
För fyra år sen var de tre, nu är de tjugofem. Antalet frivilliga 
unga ledare i konfirmandarbetet. 
 – Det är de som stannar kvar efter konfirmationen och vill 
hjälpa de som konfirmeras nu, säger Timmy Ullhag. 
 Timmy är församlingsassistent i Lindberga församling och 
började för fyra år sen. Att antalet ungdomar som nu är aktiva 
på olika sätt i Lindberga församling är hans verk vill han inte 
hålla med om. Men att det har blivit fler sen han började kan 
man inte förneka. 
 – Jag gör bara det jag ser som naturligt. Vi har ett ansvar 
för våra ungdomar, ett ansvar i samhället. Om det inte är vårt 
uppdrag som kyrka, vems uppdrag är det då? frågar sig Timmy 
och fortsätter. När jag ser att de har ett genuint intresse att vara 
här vill jag och församlingen satsa på det. Om de inte får ett bra 

möte med kyrkan nu kommer de aldrig tillbaka senare. Ungdo-
marnas önskan är det som styr vad som erbjuds samtidigt som 
vi är kyrka och måste fortsätta vara kyrka. 

Fokus på ungdomar och kyrka
– Jag vill ha en ungdomsgrupp där allt vi gör präglas av att vi 
är kyrka. Och så vill jag vill jag ge ungdomarna någon extra 
rolig aktivitet, något som passar alla. För det finns inget sånt 
här. Det finns ingen plats för ungdomar att hänga på. 
 En kväll varannan vecka träffas UTTER, en förkortning för 
Unga Troende Typer E Roliga. 
 – Den verksamheten har det som jag tycker är viktigast, fika. 
Det är den möjlighet vi har till samtal som är vanligast idag, 
säger Timmy och skrattar. 

Experiment: 
Timmy Ullhag, 
församlingsassistent i 
Lindberga församling, 
gör en instruktion för 
hur man ska kunna 
göra gipsavgjutningar 
av sina händer.

ungdomar
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Är störst och bjuder in andra
Den aktör som har flest ungdomar i sin verksamhet är givetvis 
kommunen. De sex kommunala ungdomsgårdarna hade 23 000 
besök under 2012 och kulturskolan har cirka 1 000 elever. 
 Andja Arnebäck är kulturskolechef och tf ungdomschef i 
Varbergs kommun och ansvarar för kommunens arbete för 
ungdomar och ungdomsgårdarna.
 – Det ska vara en kombination av en plats där ungdomarna 
kan bara vara och en plats för aktiviteter, säger hon. 
 Man ska ha en möjlighet att testa nya saker som graffiti, film, 
konst och även olika sporter och idrotter. Andja har varit chef 
för kulturskolan i två och ett halvt år och tf ungdomschef sen 
årsskiftet och just nu försöker hon lite smått få in mer kultur 
och existentiella frågor i ungdomsgårdarnas verksamhet. Samt 

att lyfta tjejernas plats, för det är mest killar som kommer dit. 
Bland annat funderar de på att göra ett skidläger för tjejer och 
det finns tjejkvällar på ungdomsgårdarna. 
 Att kyrkan erbjuder platser för ungdomar ser hon bara som 
positivt. 
 – Det är bra om det är så många som möjligt som gör saker 
för ungdomar. Allt som är mötesplatser för människor är bra, 
säger hon. 
 Hon tycker till och med att kyrkan skulle kunna vara mer 
aktiv i de arrangemang som kommunen genomför. Det handlar 
om att möta ungdomar och det är viktigt att lyfta upp de exis-
tentiella frågorna. 

 I samtalen och mötena får Timmy reda på vad ungdomarna 
vill och det driver honom att pröva nya saker och att ge ung-
domarna större förtroende. Fredagkvällarna i det nyöppnade  
Vårt hus i Trönninge är ett exempel. Ungdomar som varit med i 
några år har fått förtroendet att leda och utveckla den verksam-
heten. Det är en plats dit ungdomar kan komma och göra saker 
de känner för. En plats att hänga på och träffa andra. Än så 
länge har det bara varit öppet två fredagkvällar. Första gången 
kom det elva personer som alla tidigare varit aktiva i försam-
lingen på olika sätt. Andra gången kom det 25 personer och 
många av dem hade Timmy aldrig sett tidigare. Han har tittat 
förbi och kollat så att ungdomarna har läget under kontroll och 
sen åkt iväg igen. Ett av Timmys ledord är att ge ansvar. 

Utgår från önskemål och behov
– Allting utgår från vad de har för behov, säger han
 Hans vision är att församlingarna, och resten av samhället, i 
Varberg blir bättre på att lyssna på vad ungdomarna vill. 
 – Och ni ungdomar, in och påverka verksamheten där ni är. 
Vi som jobbar i kyrkan vill se en verksamhet som både ni och 
vi vill ha, uppmanar Timmy. 

ungdomar

Nytänkare:
Andja Ar-
nebäck, tf 
ungdomschef 
och kultursko-
lechef tycker 
det är bra om 
fler engagerar 
sig. Och prövar 
gärna nytt. 
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Lekfullt: Jesus sa att vi skulle låta barnen komma 
till honom. Och en del av de kristna fäderna säger 
att gudstjänst är en lek inför Guds ansikte. 

”Dopet är inte blott vatten, 
utan vatten, helgat genom 

Guds befallning och förbundet 
med Guds ord.”

- Martin Luther
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Drop-in-dop, enkelt men inte slarvigt
– Det är en dag när man utan större förberedelser av fester och 
inbjudan av släkter ska kunna bli döpt själv eller låta sitt barn 
bli döpt, förklarar Olle Philipsson, kyrkoherde i Lindberga 
församling. 
 Han försöker berätta vad som ska hända i Lindbergs kyrka 
på annandag påsk. Fenomenet är välbekant på många sätt, men 
samtidigt inte. Drop-in vet alla vad det är. Men drop-in-dop är 
inte lika vanligt. 
 Alla som vill får komma dit och först ha ett dopsamtal som 
man brukar ha inför ett dop. Om önskan att döpa sig själv eller 
sitt barn finns kvar går man in i kyrkan och har själva dopet 
som helt enligt kyrkans ordning leds av en präst. 
 – Det är tänkt att vara enkelt utan att bli slarvigt, betonar 
Olle Philipsson. 

En rit med tre perspektiv
Dopets allvar och djup är något Olle funderat en del på. 
 – Jag tror att dopet är en rit med tre perspektiv. Dels handlar 
det om tillhörighet med Gud, släkten och bygden. Sen handlar 
det om hopp. Man får löftet om ett ljus som aldrig slocknar 
även om livet är svårt. Till sist handlar det om att vi döper för 
att Jesus sa det. 
 Ofta brukar man säga att man inte får namnet i dopet, och 
det är förvisso sant ty även odöpta har ett namn. Fast i många 
fall är dopet första gången som namnet används i ett rituellt 
sammanhang. 

Enkelt och svårt
Just den här mångtydigheten i dopet är kanske en av de svåraste 
sakerna för oss rationella västerlänningar. 
 – Jag tycker inte man ska förklara dopet. Vi har riter för sånt 
vi inte förstår, säger Olle. 
 Svenska kyrkan har två sakrament, nattvarden och dopet. 
Det som kännetecknar ett sakrament är att det är en helig hand-
ling som är instiftad av Jesus och att det finns något fysiskt som 
liksom blir bärare för det gudomliga. Vattnet i dopet och bröd 
och vin i nattvarden. 

 Olle är mer förtjust i att prata om de praktiska och historiska 
detaljerna kring dopet. Det är saker vi kan känna till och förstå 
oss på. Som att de har valt att ha drop-in-dagen i samband med 
påsken. 
 – I den tidiga kyrkan var påskdagen den stora dopdagen och 
veckan efter påsk kallades vita veckan för då gick de nydöpta 
omkring i de vita kåporna de hade vid dopet. 
 Då var det vanligast att man döptes som vuxen, nu döps de 
flesta i Svenska kyrkan som barn. Vuxna som vill bli döpta får 
också komma på drop-in-dopet. 
 – De kommer att döpas i dopfunten som barnen, fast de får 
stå själva, säger Olle och skrattar. 

Ett kalas utan förberedelse
Under hela dagen kommer det att finnas kaffe och tårta i för-
samlingshemmet så man kan fira dopet med ett litet kalas. 
 Dagen avslutas med en av Kyrkans stora fester, mässan. Vil-
ket passar bra ihop med dopet. Dopet är nu för tiden ett villkor 
för två saker inom Svenska kyrkan, mottagandet av nattvarden 
och medlemskap. 
 – Att avsluta dagen med en mässa är ett perfekt sätt att rama 
in det hela, säger Olle Philipsson samtidigt som han än en 
gång betonar att idén med det hela är att det ska vara enkelt att 
döpas, men att det inte ska ske slarvigt. 

drop-in-dop

Dop-in-dop i Lindberga församling
Måndag 1 april i Lindbergs kyrka
11.00-15.00 och avslutas med mässa 16.00
Doptårta och kaffe finns i församlingshemmet. 
Alla som vill bli döpta eller vill att ens barn ska 
bli döpta är välkomna. Eller om man funderar på 
om det är aktuellt med dop. Under dopsamtalet 
bestämer du om det blir något dop eller inte. 
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Gör om mig
Hon opererade brösten. De blev större. Självsäkerheten och 
framgången blev också större, men inte lyckan eller förmå-
gan att tycka om sig själv. 
 – Jag vet att jag är normal rent logiskt, men när jag tittar 
mig i spegeln ser jag något annat, säger Maria, 26 år.

Det började innan hon ens var tonåring. Upplevelsen av att inte 
passa in och att aldrig duga. Maria var inte tillräckligt cool för 
gänget hon var med och ville vara med. Hemma kändes det som 
att hon aldrig gjorde vad hennes föräldrar ville till skillnad från 
både stora- och lillasyster. 
 – Jag var väldigt mycket. Fick ofta höra att jag var besvärlig. 
Jag kan inte minnas att jag någon gång känt mig nöjd, säger 
Maria.
 Det enda hon mötte hemma var klagomål och skuldbeläg-
gande. 
 När hon var tretton år bestämde hon sig för att försöka passa 
in bland de coola och började röka och festa. Pappan valde att 
inte se vad som hände och Marias mamma gjorde sig till mar-
tyr och sa att hon blev ledsen och sårad av det Maria gjorde. 

Eftersom föräldrarna var skilda valde Maria att bo hemma hos 
pappa för att slippa skuldbeläggandet. 
 Gymnasiet blev det inte så mycket med och Maria flyttade från 
Göteborg för att gå på folkhögskola när hon var 18 år. Ett försök 
att ordna upp livet som resulterade i ännu djupare problem. 

Kroppen började bli som idealen
Hon slutade att röka och när röksuget satte in gick hon ut och 
gick istället. Det blev mycket promenader som blev till jogging 
och så småningom löpning. Hon märkte att kroppen började bli 
lite mer som de ideal hon sett framför sig. De bilder som vi hela 
tiden möter i media och reklam. 
 – Är du smal och snygg blir du älskad. Det vackra folket är 
smalt. De var idealen jag hade. 
 Det som fattades var brösten som de framgångsrika har. Så 
hon opererade brösten. Framgången blev ett faktum. Hon fick 
modelluppdrag. Poserade i underkläder i glansiga magasin, 
blev vald till partydrottning. Ja, hon hade uppfyllt sina ideal. 
Men inte blev hon nöjd. Hela tiden fanns känslan av att inte 
duga. Att inte vara tillräcklig.

Yta: När det var dags för fotografering och jag föreslog att ta ett kort på Marias händer reagerade hon över att hennes naglar 
var fula efter projektet att måla om i ett rum. Så hon började måla naglarna. 
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 – Det enda jag upplevde att jag kunde kontrollera var vad jag 
åt. 
 Eller snarare handlade det om att se till att hon inte åt. Hon 
fick anorexi. Detta skedde under tiden på folkhögskolan. Efter-
som hon inte åt hade hon ingen ork och kunde 
inte prestera något. Hon var tvungen att sluta 
på folkhögskolan. 
 Hon flyttade hem och började en resa som 
gick upp och ner. I princip handlade allt om 
mat.
 –Jag började äta och spy upp allt för att 
folk skulle se att jag åt.  Det var ännu värre. 
Kroppen tar ännu mer skada av bulimi än av 
anorexi. Men jag ville inte gå upp i vikt. För 
jag ville inte bli tjock. Fast det är så fel för 
man blir ju inte vacker. 

Bara snygg med kläder på
Sommaren 2008 började det bli bättre för hon var kär och det 
var sommar. 
 – Så länge jag hade kläder på mig fick jag så många kom-
mentarer. Å vad du är vacker, berättar Maria och härmar de 
som berömde hennes utseende. 
 Några år senare tog förhållandet slut. Då började vägen ner 
mot katastrofen. Resan började med att hon blev gravid och 
födde en son. Snabbt gick hon ner i vikt efter förlossningen och 
hamnade än en gång i matfixeringen. 
 – När jag åt 200 gram mat trodde jag att jag gick upp 200 
gram. Det fanns inte ett uns fett på min kropp. 
 All tid gick åt till att fokusera på kroppen och att bli smalare. 
 – Jag blev så smal att jag inte kunde hitta kläder som pas-
sade. Var tvungen att leta på barnavdelningen. Jag blev så svag 
att jag knappt kunde lyfta min son och insåg att det inte kunde 
fortsätta såhär.

Hon valde livet
Maria blev inlagd på sjukhus och konfronterades med faktum 
att det handlade om att börja äta eller dö. Hon valde livet. 
 – Om min son inte hade funnits hade jag inte haft något att 

leva för. Han fick mig att förstå att det fanns något viktigare att 
leva upp till än ideal. 
 Hon bestämde sig för att göra ett försök att få ordning på 
livet. Samtidigt blev Marias mamma sjuk och det var mycket 

att tänka på och göra. 
 – Jag hade inte tid att tänka på mat. Då 
började jag äta. Började till och med känna 
hungerkänslor. 
 Även om hon idag är tillbaka vid en normal 
vikt vet hon om att hon inte är helt återställd. 
 – När jag ser mig själv i spegeln får jag 
intala mig själv att min hjärna ljuger. 
 När Maria funderar på sin historia och vad 
som är orsaken till hennes skeva bild av sin 
egen kropp och ätstörningarna tvekar hon och 

vänder på det fram och tillbaka. Kanske är det lika mycket det 
sätt hennes föräldrar bemötte henne på när hon var liten och de 
ideal som finns i samhället. Bilden som vi hela tiden möts av. 

Bygga ett helt liv
Hon säger att hon inte ångrar att hon plastikopererade sig för 
hon fick något hon drömt om under första halvan av tonåren, 
större bröst. Då fick hon bättre självförtroende och framgång, 
men samtidigt blev hon inte lyckligare. Nu sitter hon i sin 
lägenhet i Göteborg med en son på två och ett halvt år och för-
söker bygga ett helt liv och förhoppningsvis träffa en kille som 
hon kan leva med. Fast det är svårt. 
 – Den man ser när jag är ute på krogen, en partybrud med 
stora bröst, passar liksom inte ihop med att vara småbarns-
mamma som prioriterar sin son framför allt annat.  
 Hon vet på något sätt att utseendet inte gör henne lycklig 
samtidigt som erfarenheten säger att hon genom att se ut på ett 
visst sätt och ha en kropp som passar in i vissa normer får en 
del av det hon vill ha. En sorts fälla mellan det som är rätt och 
det som visas upp som idealen för ett framgångsrikt liv. 

Maria vill vara anonym och heter egentligen något annat. 

Hon fick något hon 
drömt om under 
första halvan av 

tonåren, större bröst.
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Du duger inte som du är... är budskapet som vi läser mellan raderna i tidningar 

och möter i TV- reklam och media. Du är inte snygg nog, inte lyckad och lycklig, 

inte framgångsrik tillräckligt. Ditt yttre, ditt liv och ditt hem är en enda röra. Inte 

ler alla i familjen lyckligt vid frukostbordet - medan solstrålarna skiner in genom 

fönstret - och inte är alla välstrukna, välkammade och köket skinande. Fläckarna 

är ett problem och ett irritationsmoment, vad reklamen än vill påstå...

Kanske är ditt liv ett ganska vanligt liv... om man inte jämför det med reklamens 

glättiga, ytliga och perfekta tillvaro. Ditt liv innehåller kanske det som livet ofta 

gör... stunder av glädje, sorg, längtan, oro, ängslan och ögonblick av lycka. 

Det är så lätt att vi bara ser alla brister, som någon annan hittat på. Att vi jämför 

oss med något som inte är livet, något som bara är en liten skev glimt av det som 

är livet. Och i den jämförelsen är vi inte bra nog, inte snygga nog och inte lyckade 

nog.

Tänk om vi tog utgångspunkt i vår jämförelse från Guds ögon. Den Gud som 

skapat oss. Den Gud som ser på oss som oändligt värdefulla och alltid älskade. 

Den Gud som håller hela livet i sin hand. Den Gud som vet vad det är att vara 

människa. Som vet vad det är att kämpa med att vara människa, som genomlevt 

dagar av glädje och dagar av sorg. Den Gud som upplevt ångest och som delar allt 

det som är våra liv.  Den Gud som älskar oss. 

Tänk om vi såg oss själva med Guds kärleksfulla ögon. I mötet med det som sker i 

livet skapas något nytt och något annat när vi ser på oss själva med Guds ögon.

Vi får be Gud om hjälp att älska oss själva sådana som vi är. 

Vi får be Gud om hans ögon - om hans blick, när vi ser på oss 

själva och på varandra. Den blick som säger: Du är alltid sedd 

och alltid älskad!

I Guds blick...

Martina Vallerius
Präst i Träslövs församling 
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Var som kyrkan han drömde om
Det började för fyra år sen. På trettondagen 2009 var jag i Var-
bergs kyrka och lyssnade på ett par av mina vänners son, som 
spelade blockflöjt där som ett inslag i högmässan den dagen. Då 
var det ganska länge sedan jag senast var i kyr-
kan. Jag har länge hört till den stora grupp som 
i stort sett bara besöker en kyrka i samband 
med dop, vigslar och begravningar.

Ville ha mer
Men jag kände mig egendomligt tillfreds efter 
det där kyrkobesöket, så efter ett par veckor 
bestämde jag mig för att gå till Sollyckans 
kyrka, i närheten av där jag bor. Jag förvän-
tade mig att kliva in i en glest befolkad kyrka, 
med några enstaka personer som undrade 
vad jag var för en främmande fågel som dök 
upp. Jag blev väldigt förvånad när jag fann 
en fullsatt kyrka med människor i alla åldrar, 
härlig levande sång och musik, och ett levande 
och karismatiskt budskap i predikan. Till på 
köpet fanns där människor som jag kände från 
andra sammanhang, och som jag inte hade en 
aning om var aktiva i kyrkan. Och solen lyste 
in mot den underbara fönstermålningen med 
himlastegen, fast jag såg det som en bro över 
ett hav…

Kom ut som kristen
Det kändes direkt att jag var fast! Plötsligt insåg jag att det här 
var vad jag önskat mig i många år att Svenska kyrkan skulle 
vara, så där tyst för mig själv, men som jag inte trodde fanns, 
och därför inte heller letat efter.
 Hur har mitt liv förändrats sedan jag ”kom ut” som kris-
ten? Jag skulle vilja säga att det har gett nya och spännande 
dimensioner åt tillvaron, utan att ta bort något. För mig finns 
till exempel ingen motsättning mellan tro och vetenskap. Tron 
tar vid där vetenskapen når sin gräns, och vetenskapen låter oss 

få glimtar av det ofattbara, av ”Guds tankar”. 
 För varje dag blir jag allt mer förundrad över vad vetenska-
pen idag kommer fram till om både stort och smått. Långt mer 

än vad som rimligen borde vara möjligt för oss 
människor att ta reda på, vi som bara är stjärn-
stoft. Vi vet livets byggstenar, vi kan kika in i 
den kod som finns i våra gener, en kod som är 
så otroligt sinnrik, så detaljerad, att koden i en 
enda liten cell skulle behöva en hel nationalen-
cyklopedi för att få plats att skrivas ut. 

Blev till ur intet
Vi utforskar universum och kan se längre och 
längre tillbaka i universums historia, mot själ-
va skapelsen för 13,6 miljarder år sedan. Det 
som kallas The Big Bang, den första dagen, när 
Gud drar igång alltihop och skapar universum, 
skapar tiden och skapar rummet, bokstavligen 
talat ur ingenting. För det tror vi oss också 
veta, att tiden inte är en oberoende kraft som 
bara går och går. Nej, tiden är i själva verket 
en dimension av vårt universum, vid sidan av 
rumsdimensionerna höjd, bredd och längd. 
Tiden blir till när rummet blir till, samtidigt 
med universums tillblivelse, ur ingenting. Eller 
som det sammanfattas i Johannesevangeliets 
inledningsord: I begynnelsen var Ordet.

Av Sten Hagberg
Lärare på Peder Skrivares skola

Aktiv i Sollyckans kyrka
Varbergs församling

Fastnade: Sten Hagberg klev 
in i Sollyckans kyrka en söndag 
våren 2009 och hittade hem. 
Här är hans berättelse om hur 
det gick till. 

Foto: Privat
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Lindberga församling
Söndag 17 mars, Jungfru Marie beb.
9.30  Mässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst med små och stora 
 Valingebarnen, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Torsdag 21 mars
16.00  Passionsandakt, Valinge

Söndag 24 mars, Palmsöndagen
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
18.00  Gudstjänst med små och stora
  i Vårt Hus i Trönninge 

Onsdag 27 mars
18.00  Sedermåltid, Torpa Kyrkstuga

Torsdag 28 mars, Skärtorsdagen
19.00  Skärtorsdagsmässa, Lindberg
 LiTo-kören
19.00  Skärtorsdagsmässa, Valinge 

Fredag 29 mars, Långfredagen
9.30  Långfredagsgudstjänst, Lindberg 
 Anna-Lena Kollberg & Eva Johbarn
9.30  Långfredagsgudstjänst, Valinge
11.00  Långfredagsgudstjänst, Torpa
 Anna-Lena Kollberg & Eva Johbarn
11.00  Långfredagsgudstjänst, Stamnared

Söndag 31 mars, Påskdagen
9.30  Mässa, saxofon/orgel, Torpa
9.30  Mässa, Stamnared 
 Valinge-Stamnared Kyrkokör
11.00  Gudstjänst med små och stora
 Lindberg, se sidan 18
11.00  Gudstjänst med små och stora
 Valingebarnen, Valinge

Måndag 1 april, Annandag påsk
16.00  Mässa, Lindberg

Söndag 7 april, 2 i påsktiden
9.30  Mässa, Valinge 
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa 
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 14 april, 3 i påsktiden
9.30  Mässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 ”Eva Cassidy in Memoriam”

Söndag 21 april, 4 i påsktiden
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 Drop-in-kör 17.00

Söndag 28 april, 5 i påsktiden
9.30  Mässa, Valinge 
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 5 maj, bönsöndagen
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa 
18.00  Folkmusikmässa, Valinge 
 Se sidorna 18-19  

Torsdag 9 maj, Kristi himmelsfärds dag
7.00  Gökotta, Valinge
11.00  Gudstjänst med små och stora
 Lindberg, musikal se sid 18-19
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Lördag 11 maj
11.00  Konfirmation, Lindberg

Söndag 12 maj, söndagen före Pingst
9.30  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Lindberg 
11.00  Gudstjänst med små och stora
 Avslutning för barnen, Stamnared 
18.00  Kvällsmässa med konfirmandernas 
 nattvardsgång, Torpa

Söndag 19 maj, Pingstdagen
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 Sommarkonsert, se sidorna 18-19

Lördag 25 maj
11.00  Konfirmation, Lindberg

Söndag 26 maj, Heliga trefaldighets dag
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
18.00  Kvällsmässa med konfirmandernas 
 nattvardsgång, Valinge

Söndag 2 juni, 1 e trefaldighet
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Lördag 8 juni
11.00  Konfirmation, Lindberg

Söndag 9 juni, 2 e trefaldighet
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Lindberg
18.00  Mässa med konfirmandernas 
 nattvardsgång, Stamnared

Söndag 16 juni, 3 e trefaldighet
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
19.00  Friluftsandakt, Tiondeboden
 Valinge

Veckogudstjänster
Måndagar 14.00
Bön i Lindbergs kyrka
Tisdagar 11.00
Gudstjänst/mässa på Lindgården
Tisdagar 18.00
Ungdomsmässa för alla, Lindbergs kyrka

Drop-in-dop
1 april - Annandag Påsk  
11.00  Lindbergs kyrka, se sidan 7

Tala film – tala liv
Efter filmen samtalar vi utifrån olika frå-
geställningar och äter en smörgås.
20/3: Såsom i himmelen  
18/4: Hästmannen
29/5: Den bästa sommaren
Samtliga tillfällen 18.00-21.00 i Lind-
bergs församlingshem
För mer information och meddelande om 
specialkost ring prästen Niklas Strand-
berg:  0340-641144

Sms-påminnelse? 
Se www.lindberga.nu

Drop-in-kör
Kom som du är! Samling 17.00.
Se ordet Drop-in-kör i predikoturen.

Verksamheter – Vårt Hus
Måndag  
VuxenBarn (0-5 år)  9.30-12.00
After School   13.30-15.00
Juniorer (8-10 år) 15.00-17.00

Tisdag   
Stick & Sy   10.00-12.00
After School   13.30-17.00

Onsdag   
Tillsammans   16.00-18.00
(20/3, 17/4, 15/5)
Messy Church (10/4, 8/5)  17.00-19.00

Torsdag
Bibel för barn (åk 1-3)  13.30-14.30

Fredag
Ungdomshäng (från åk 6) 17.00-19.00

Under Påsklovet utgår Juniorer och Bibel 
för barn. För mer info om verksamhe-
terna ring Petra Jonsson 0706-59 23 37 
eller Ewa Svensson 0703-20 60 87.

Brödförsäljning i Vårt Hus!
Palmsöndagen 24 mars 18.00 
Gudstjänst med små och STORA, Vårt 
Hus. Efter gudstjänsten blir det brödför-
säljning till kampanjen ”Allt för att utrota 
hungern”.
Vill du skänka bröd till försäljningen? 
Vi tar emot bröd i Vårt Hus 24 mars 
17.00-17.45. 
Tack!

Fira Seder -Judisk påskmåltid
27 mars 18.00 Torpa kyrkstuga. 
Anmälan senast 21 mars till 64 11 40.

Musik och konserter, se sidorna 18-19
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Träslövs församling
Söndag 17 mars, Jungfru Marie beb.
10.00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören
16.00  Cafégudstjänst, Träslöv

Söndag 24 mars, Palmsöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Familjegospelmässa, Träslöv
16.00 Cafégudstjänst, Träslövsläge

Stilla veckan 25-27 mars
18.30  Passionsgudstjänst med musik
 Träslövsläge

Torsdag 28 mars, Skärtorsdagen
18.30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv
18.30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge

Fredag 29 mars, Långfredagen
10.00  Långfredagsgudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkokör
16.00  Långfredagsgudstjänst, Träslöv 
 Kyrkokör
18.00  Aftonsång, Träslövsläge

Söndag 31 mars, Påskdagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokör
16.00  Mässa, Träslöv

Måndag 1 april, Annandag påsk
16.00  Ekumenisk gudstjänst, Träslöv

Söndag 7 april, 2 i påsktiden
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv
16.00  Familjegospelmässa, Träslövsläge

Onsdag 10 april
17.30 Messy Church, Träslöv

Söndag 14 april, 3 i påsktiden
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Cafégudstjänst, Träslöv

Söndag 21 april, 4 i påsktiden
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv
16.00  Cafégudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 25 april
17.30  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 28 april, 5 i påsktiden
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst för stora och små
 Körmedverkan, Träslöv

Söndag 5 maj, bönsöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv
16.00  Gudstjänst för stora och små
 Körmedverkan, Träslövsläge

Torsdag 9 maj, Kristi himmelsfärds dag
8.00  Gökotta, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 12 maj, söndagen före Pingst
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 19 maj, Pingstdagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv
 Kyrkokör

Lördag 25 maj
10.00  Konfirmation, Träslöv
13.30  Konfirmation, Träslöv
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Söndag 26 maj, Heliga trefaldighets dag
16.00  Vårfestgudstjänst, Träslöv 
 Körerna medverkar

Lördag 1 juni
10.00  Konfirmation, Träslövsläge
13.30  Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 2 juni, 1 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv
16.00  Mässa, Träslövsläge

Söndag 9 juni, 2 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge
13.30  Friluftsgudstjänst, Skulta

Söndag 16 juni, 3 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv
16.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Veckogudstjänster 
Onsdag jämn vecka i Träslövsläges 
servicehus 14.30.

Middagsbön
11.30 varje torsdag, utom 28 mars, i Trä-
slövsläge kyrka. Därefter torsdagssoppa i 
församlingshemmet. Slutar 2 maj.

Bibelstudium
Varmt välkommen att vara med på bibel-
studium i Träslövsläges församlingshem 
söndagar 19.00.
Det behövs ingen anmälan utan går bra 
att bara komma och vara med.
Följande söndagar under våren: 31/3, 
21/4 (OBS ändrad dag), 26/5 och 30/6.

Allsångskväll
Tisdag 16 april 19.00 Träslövsläges för-
samlingshem med Träslövsläges kyrkliga 
sykrets och Träslövs hembygdsförening.
Försäljningen av lotter med mera 
börjar 18.30.

Alphagrupp
Vi startar fler Alphagrupper till hösten. 
Välkomna att vara med! Alpha är en enkel 
kurs i kristen tro. Anmäl intresse till expe-
ditionen 0340-20 10 30.

Sykretsarna
Träslöv
Församlingsgården 14.00 följande onsda-
gar under våren: 20/3, 24/4 och 29/5.
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna.
För information kontakta
Birgit Carlsson tel 0340-62 40 47

Träslövsläge
Församlingshemmet 14.30 onsdag 10/4.
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna.
För information kontakta 
Maj-Lis Nilsson tel 0340-67 04 34 

Måndagsträffen
I Träslövs församlingsgård
En mötesplats i församlingen där vi får 
möjlighet till en stunds gemenskap mitt 
i vardagen. Vi dricker eftermiddagskaffe 
tillsammans och vid några tillfällen under 
våren har vi olika program. Vi träffas varje 
måndag 14.30-16.00 till och med den 29 
april, med undantag för den 1 april som är 
Annandag påsk. 

En eftermiddag för Svenska 
kyrkans internationella arbete 
”Hela världen” 16 mars
Till förmån för årets fasteinsamling
”ALLT för att utrota hungern”
Träslövsläge församlingshem
Lördagen den 16 mars 14.00-16.00
Brödförsäljning och lotterier.  
Vi tar tacksamt emot hembakat bröd till 
försäljningen!
Servering av kaffe/saft och våfflor.
Dragspelsmusik och allsång med Jonny 
Andersson från Träslövsläge.
Välkomna!

Församlingsresa 8 juni
Välkomna till en resa där vi besöker Hög-
landet i Småland. Vi kommer bland annat 
att besöka trästaden Eksjö där vi får 
guidas i staden. Resan kostar 650 kronor.
Vi startar från Träslövsläge kyrka 7.00 
och Träslövs kyrka 7.15.
Anmäl er till förs.exp 0340-20 10 30 se-
nast 3/6, minst 30 behöver vi bli för det 
priset. Även om du inte bor i församlingen 
är du välkommen att vara med. Tag gärna 
med dig någon som sällskap.

Torsdagssoppan
”Soppgänget” serverar sopplunch varje 
torsdag i Träslövsläge församlingshem 
t.o.m. den 2/5, med undantag för den 
28/3 som är Skärtorsdagen.
Soppan serveras 11.45- 13.00.                                    
”Torsdagssoppan” är en samling där vi får 
känna gemenskap med varandra, både 
gammal och ung.  
Vi inleder med middagsbön i kyrkan 
11.30.

Musik och konserter, se sidorna 18-19
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Söndag 17 mars, Jungfru Marie beb.
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Stråkensemblen
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Katarinakören
18.00 Worship, Apelvikshöjd

Söndag 24 mars, Palmsöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11.00 Temamässa, Sollyckan
 Körprojektet
11.00 Högmässa, Varberg
 Boys’ Voice
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Stilla veckan 25-27 mars
19.00 Passionsandakt, Apelvikshöjd
 Musikinslag, se nästa uppslag

Torsdag 28 mars, Skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
 Vokalensemblen
19.00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 29 mars, Långfredagen
11.00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
 Katarinakören
15.00 Långfredagsgudstjänst, Sollyckan

Söndag 31 mars, Påskdagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkokören
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören

Måndag 1 april, Annandag påsk
16.00 Ekumenisk gudstjänst
  i Träslövs kyrka, sammanlyst

Söndag 7 april, 2 i påsktiden
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Carolikören, Varberg

Lördag 13 april
13.00 Jubileumsgudstjänst
 Brödraföreningen Fyrbåken 100 år

Söndag 14 april, 3 i påsktiden
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Musikal, se nästa uppslag
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
18.00 Worship, Apelvikshöjd
18.00 Taizémässa, Varberg

Lördag 20 april
13.00 Konfirmation, Varberg

Söndag 21 april, 4 i påsktiden
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Stråkensemblen
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 28 april, 5 i påsktiden
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Katarinakören
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Vox Humana
18.00 Aftonsång, Varberg
 Motettkören

Söndag 5 maj, bönsöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
 Kören Voice från Mölndal
18.00 Oas-kväll, Sollyckan

Torsdag 9 maj, Kristi himmelsfärds dag
10.00 Utegudstjänst i Åkulla
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
 Katarinakören

Varbergs församling
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Söndag 12 maj, söndagen före Pingst
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Karin Stigedal, sång
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 19 maj, Pingstdagen
9.30 Gudstjänst, Getakärr kyrkoruin
 Katarinakören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Katarinakören
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören

Söndag 26 maj, Heliga trefaldighets dag
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Vårfest med brännboll och grillning
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 2 juni, 1 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Kvartettsällskapet

Söndag 9 juni, 2 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
 Grillning i trädgården efter mässan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 16 juni, 3 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Morgon-och middagsbön 
Måndagar 8.30 i Sollyckan
Tisdagar 17.00 i Apelvikshöjd
Onsdagar 12.05 i Varbergs kyrka
Torsdagar 8.30 i Sollyckan

Veckomässor/Andakter
Onsdagar 18.00 i Varbergs kyrka
Torsdagar  8.30 Apelvikshöjd

Våffelkafé med musik
Lördagen den 23 mars 9.30-12.00
Diakonikretsens försäljning till förmån 
för församlingens diakoni. Lotterier med 
fina vinster. Brödförsäljning och smaskiga 
våfflor.
Församlingshemmet, Sveagatan 24 

Kvinnofrukost 
”Ängeln på Malmskillnadsgatan” 
Elisa Lindqvist, S:ta Clara kyrka, Stockholm
Lördagen 13 april 9.00 i Sollyckans kyrka
Anmälan senast onsdagen den 10 april till 
expeditionen 0340-81 300, 
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se
Kostnad: 70 kr

Gemenskapsträff
Måndagen 15 april 14.00-16.00
”Ro, ro till fiskeskär” Helena Ek sjunger 
och spelar kända och okända visor.  
Måndagen den 6 maj 14.00-16.00
”Tänkespråk på bonader från förra seklet 
– tidernas kulturarv.” En nostalgiresa med 
Marianne MacFie.
 Andakt, fika, lotteri. 
Församlingshemmet, Sveagatan 24
Varmt välkomna!

Oas-kväll med Berit Simonsson
Söndag 5 maj 18.00 i Sollyckans kyrka

Musik och konserter 
Se nästa uppslag.
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Musik i Lindberga, Träslöv och Varberg
Passionsandakter med musik
Passionsandakter med musikmedverkan
Måndag: Lars Carlsson, nyckelharpa och sång
Tisdag: Apelvikshöjds kyrkokör
Onsdag: Apelvikshöjds stråkensemble
Stilla veckan, 25-27 mars 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Långfredagsgudstjänst med sång 
Anna-Lena Kollberg och Eva Johbarn
Långfredag 29 mars 9.30 i Lindbergs kyrka 
och 11.00 i Torpa kyrka

Johannespassionen av J. S. Bach
Varbergs Motettkör med solister och barockorkester under 
ledning av Samuel Eriksson
Biljetter 150 kr + förköpsavgift på Turistbyrån
Långfredag 29 mars 18.00 i Varbergs kyrka

Påskblues
Med The Parish Band, Mellankören, Ungdomskören 
Gudstjänst med små och stora
Påskdagen 31 mars 11.00 i Lindbergs kyrka

Bachs orgelmusik: Bach 5
I en serie på 24 konserter under två år spelar Samuel Eriksson 
Bachs samtliga orgelverk. Vid varje konsert medverkar 
också en kör. En kvart innan konserten börjar hålls en 
konsertintroduktion. 
Annandag påsk 1 april 18.00 i Varbergs kyrka

Johnny Cashs väg till tro
Vokal och instrumentalgruppen Mellami
Lördag 13 april 17.00 Apelvikshöjds kyrka

Musik vid helgsmål Träslövsläge kyrka
Med Andreas Hjalmarsson
Lördag 13 april 18.00 i Träslövsläge kyrka

Den gode herden
Musikal som en del av gudstjänsten i Apelvikshöjds kyrka 
Young Voices, söndagsskolan och Jennyli Gustavsson, violin, 
medverkar 
Söndag 14 april 11.00 i Apelvikshöjds kyrka

Eva Cassidy in Memoriam
Kvällsgudstjänst 
Söndag 14 april 18.00 i Lindbergs kyrka

Allsångskväll
Med Träslövsläges kyrkliga sykrets och Träslövs 
hembygdsförening. Försäljningen av lotter med mera börjar 18.30
Tisdag 16 april 19.00 Träslövsläges församlingshem

Lördagsmusik
Med Tomas Gustafsson, sopransaxofon och 
Elisabeth Engdahl, orgel
20 april 16.00 i Träslövs kyrka

Sjöströmska stråkkvartetten Samuel Eriksson
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Vi sjunger in våren 
Drop-in-kör. Samling 17.00
Söndag 21 april 18.00 i Torpa kyrka

Folkmusikmässa: ”Genom tidens gång”
LiTo-kören och Valinge-Stamnared Kyrkokör
Söndag 5 maj 18.00 i Valinge kyrka

Bach 6
Samuel Eriksson, orgel
Söndag 19 maj 18.00 i Varbergs kyrka

Ängel utan vingar
Musikal med LindbergaBarnen, Mellankören, The Parish Band 
Gudstjänst med små och stora
Torsdag 9 maj 11.00  i Lindbergs kyrka

Sommarkonsert 
LiTo-kören med musiker och gästsolist Britt Antonér
Söndag 19 maj 18.00 i Lindbergs kyrka

I denna ljuva sommartid
Apelvikshöjds Stråkensemble under ledning av Göran Sjöwall
Lördag 25 maj 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Konsert: Steve Dobrogoszs Mässa
Vokalensemblen sjunger ackompanjerade av Sjöströmska 
stråkkvartetten och jazzpianisten Steve Dobrogosz. De framför 
Dobrogoszs Mässa för kör, stråkar och piano. Entré 80 kr 
Söndag 26 maj 18.00 i Varbergs kyrka

Körlyrik vid flagghalningen
Varbergs Motettkör sjunger sånger ur den rika svenska 
körlyriken
Nationdaldagen torsdag 6 juni 21.00 i Varbergs kyrka

Bach 7
Samuel Eriksson, orgel
Söndag 9 juni 18.00 i Varbergs kyrka

Konsert med Lunds Vokalensemble
En av Sveriges mest namnkunniga körer, Lunds Vokalensemble 
gästar oss. Under ledning av Ingemar Månsson 
Entré 80 kr
Söndag 16 juni 18.00 i Varbergs kyrka

Torgmusik i Varbergs kyrka
Varje lördag 6 april-25 maj 10.00
Cirka 20 minuter orgelmusik, ibland annat. 

Håll utkik på församlingarnas hemsidor för uppdatering av 
programmet.

Steve Dobrogosz Lunds Vokalensemble



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
Gunnarsgårdsgatan 2
432 37 Varberg

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

Expeditionstider
Måndag-fredag 9.30-12.00
Telefon: 0340-20 10 30 
Kyrkoherde Ola Bjervås: 0340-20 10 32

Varbergs församling
Box 218, 432 25  Varberg
Besöksadress: Sveagatan 24

www.varbergsforsamling.se
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider
Måndag-torsdag 9.00-12.00, 13.00-15.00 , fredag 9.00-12.00
Andra öppettider under sommaren
Telefon församlingsexpedition: 0340-81 300
Telefon kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Kyrkoherde Anders Moqvist: 0340-81 301


