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Var med om livet
Fotbollslaget, kören, familjen – listan kan göras 
lång på allt som det är viktigt för oss att vara med i. 
Tillhörighet handlar om identitet. Om hur vi uppfat-
tar oss själva och hur vi vill bli uppfattade av andra. 
Det var kul för dem som valdes först när man skulle 
välja lag till brännbollen i skolan, traumatiskt för 
henne som stod kvar sist. Vem ville att hon skulle 
vara med? 
 Vi vill också vara med om mycket. Hinna resa, 
umgås, upptäcka. Många säger att vi måste vara 
med om just deras aktivitet. Det är svårt att välja. 
För om livet pågår någon annanstans: Vad missar 
du då just nu? Eller omvänt: Vad missar du just nu 
genom att i tanken vara någon annanstans? Man 
kan bli existentiellt svettig av mindre. 

 Detta nya magasin uppmanar dig att vara med. 
Det är gemensamt för tre församlingar. Vi vill att 
du är med oss. Som medlem i Svenska kyrkan, som 
deltagare i gudstjänster, som besökare på konser-
ter eller i något annat av allt det som sker. Men 
framförallt är det kyrkans uppdrag att hjälpa oss 
att vara med om livet. Att inte missa storheten i att 
få leva som människa. Att ta vara på det underbara 
och att hitta vägen framåt när vi är med om svåra 
händelser. 
 – Följ med och se, sa Jesus som svar på frågan 
var han bodde. Detta magasin säger något liknande 
till dig och mig. Följ med, var med. 

Anders Moqvist
Kyrkoherde
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Ett barn som blev en superhjälte när han var sex år och 
lillebror, fyra månader, som blev mirakelpojke. En mamma 
som skriver böcker för att minnas barnens ord under pap-
pans sista dagar innan han dog. Och mormor och morfar 
som har en isländsk skatt i en kartong. 

Ett rop hörs från ett rum till höger.
 – Kom och köp! Det blir tusen dollar. 
  Varorna är ballonger, lego, transformers eller vad som finns 
i rummet och går att sälja till mormor och morfar. Axel leker 
affär och drar in alla som kommer i närheten, han måste ha 
kunder. Efter lite övertalning går han med på att affären kan ha 
lunchstängt och alla samlas vid köksbordet för eftermiddags-
fika. Det är Petra Jonsson med sina två barn Axel och Oscar 
på sex respektive tolv år samt mormor och morfar, Gunilla och 
Lennart Johansson.
  Petra börjar berätta om sitt liv och nämner barnens pappa Lasse.
  – Men nu finns han inte längre, avbryter Axel, sex år.
 När Axel var fyra månader och Oscar sex år blev deras pappa 
akut sjuk och avled efter ganska kort tid. 
  – Han finns nog i himlen, föreslår jag.
 – Eller som Sixten sa, tänk att Lasse är på månen. Och Six-
ten är bara fem år, säger Gunilla. 
 Hon berättar lite mer om sitt barnbarn Sixten som just varit 
och hälsat på från Stockholm. Han firade sin födelsedag där i 
Gunillas och Lennarts lägenhet på Blomvägen i Tångaberg. 

Vägen till Lindberga församling
Petra och Lasse bodde i Göteborg och Lasse var frilansade 
operasångare med många uppdrag i Tyskland och Petra jobbade 
på Göteborgsoperan som sufflös. När Lasse hade gått bort flyt-
tade Petra och barnen till Piteå som Lasse kom från och sen till 
Trönninge där de bor nu. 
  I Lindberga församling tycker Petra att de har blivit väl om-
händertagna och alla har funnit en plats. 
 – Det är väldigt lätt att känna sig hemma och ta del av det 
som händer. Att bli en del av församlingen, säger Petra. 

Mer än det vi ser
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 Axel är med i en grupp för små barn som sjunger och pysslar 
och Oscar är med i The Parish Band. En av platserna Petra har 
funnit är som del av en trädgårdsgrupp som håller på att göra 
iordning trädgården utanför Lindbergs församlingshem. 

The Parish Band
Axel sitter inte kvar vid bordet längre än den stund det tar att 
äta upp de Ernst Kirchsteiger-inspirerade friterade kakorna. 
Oscar har mer tålamod men är lite rastlös och vill berätta 
om sin del i Lindberga församling, om The Parish Band. Ett 
band som består av fyra killar, Eddie på trummor, Viktor som 
sjunger, André på bas och Oscar på gitarr.
 Det började med att de var med i en barnkör i Lindbergs 
kyrka. Men de blev äldre
 – Och då tyckte vi att det var tråkigt. Inte så kul med små 
barn som hellre ville stoja och leka, säger han. Och fortsät-
ter. Då kom vi på att vi kunde spela istället, fast vi sjunger lite 
också. 
 Tjejerna som blev äldre fortsatte att ha en kör, men killarna 
slutade i kören. Petra förklarar att det är musikern i Lindberga 
som kommit på idén att killarna skulle starta ett band. Det var 
för mer än ett år sen de gjorde det.
 – Det var en jättebra idé och vi har jättekul när vi spelar, 
säger Oscar.
 Axel kommer inrusande.
 – Jag blåste upp en helt egen, säger han stolt och visar upp en 
grön ballong.
 Sen springer han iväg igen. Han lärde sig att blåsa upp bal-
longer igår. Storebror har lärt honom.
 – Vi är med och spelar i gudstjänsterna ibland och så övar vi 
varje vecka. Det är lika kul att öva som att spela i kyrkan, säger 
Oscar efter avbrottet.
 De är med och spelar ungefär en gång i månaden och sen är 
de även med och spelar ibland när tjejernas kör övar i anslut-
ning till The Parish Bands repetitioner.
 Fast Oscars dröm är inte att bli musiker, som så många 
andra. Elgitarren är bara något som är kul. Hans stora dröm 
just nu är att få jobba som legodesigner, att designa och göra 
ritningar till hur man bygger saker i lego. Enligt Oscar finns det 

två personer i Sverige som jobbar med det. Mormor och morfar 
berättar vad han har byggt och försöker få honom att beskriva 
lite mer. Petra stämmer in i berömmet.
  Det lever nära varandra, hela familjen. Petra jobbar hemma 
med ett eget förlag och när det är mycket att göra kan hon ringa 
sina föräldrar som ofta kommer och hjälper till med att passa 
barnen.
  Hon flyttade till Piteå för att komma nära Lasses familj när 
Lasse hade dött, så att barnen skulle få med sig det, och Lasse 
är även begravd där uppe. Men Petras luftrör klarade inte den 
kalla torra luften. Det blev flytt söder ut och då hon ville bo 
nära vatten och kunna pendla in till Göteborg hamnade de 
utanför Varberg. Långt från Piteå där Lasse är begravd. Saknar 
de inte att vara nära graven?

En exakt kopia av sin far
– Inte nu. Saknar inte att kunna gå till en grav. Men då var det 
bra. Han är ju ändå inte där. Vi har honom med oss hela tiden, 
säger Petra.
  Graven är viktig och de besöker den varje gång de är i Piteå.
 Det verkar vara väldigt naturligt för henne att prata om 
Lasse, och har varit det. Strax efter hans bortgång skrev hon 
boken Superhjälten och Mirakelpojken.
 Den handlar om hur Axels och Oscars pappa Lasse gick bort, 
om den sista tiden och hur barnen upplevde det.
 – Idén till boken kom automatiskt. Allt som barnen, eller 
mest Oscar, sa under den här tiden skrev jag ner för att komma 
ihåg det. Och även det som Axel gjorde. För han hade en del 
konstiga saker för sig, berättar Petra.
 En av sakerna Axel gjorde var att han under de fyra måna-
derna pappa Lasse levde efter Axels födsel nästan bara tittade 

– Idén till boken kom automatiskt. Allt 
som barnen, eller mest Oscar, sa under 

den här tiden skrev jag ner för att 
komma ihåg det, säger Petra Jonsson.



på pappa, även när han ammade. Det var som han på 
något sätt anade vad som skulle hända och att han 
även efter att Lasse hade dött upplevde hans närvaro 
på något sätt. 
 – Axel är som en kopia av sin pappa rakt av. Han rör 
sig som Lasse gjorde så det är en tydlig påminnelse. 
Och vi pratar om Lasse i allt vi gör, säger Petra.
 Lasse dog av att hans hjärta slutade fungera. Först 
var han inne på sjukhuset och blev opererad en gång 
sen verkade det bli bra och han fick åka hem igen. 
Tills det plötsligt blev sämre och han återigen var 
tvungen att åka in. Den gången kom han inte hem 
igen.
  När Petra hade bestämt sig för att hon ville flytta 
närmare havet lämnade hennes föräldrar Petras barn-
domsstad Skara och flyttade med. För de ville vara 
nära Petra och barnen och kunna stötta och hjälpa. 
Gunilla som är uppväxt i Lysekil tyckte bara det var 
bra att få flytta närmare havet. 

Gåvan från Island 
En annan hemlighet som döljer sig i lägenheten på 
Blomvägen finns i en kartong i ett hörn i den tillfälliga 
affären. Morfar Lennart tar sig förbi Axel som är i full 
gång med att räkna pengar. Tar fram kartongen och 
försöker komma ut igen. 
 – Ursäkta, herr affärsinnehavare, får jag komma 
förbi? säger han till Axel. 
 Kartongen kommer fram och lämnas över till 
Gunilla. 
 Innehållet kommer från hennes bror Herder An-
dersson som bor på Island. De är båda födda och upp-

Biskopskläder: Gunilla Johansson och hennes 
dotter Petra Jonson tar fram några av de textilier 
som Gunillas bror Herder Andersson på Island har 
gjort. Den gröna var gjord för Reykjaviks biskop men 
hamnar nu i Lindberga församling istället. 
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växta i Lysekil i Bohuslän. Herder flyttade till Stockholm och 
utbildade sig till balettpedagog, men bristen på arbete gjorde 
att han flyttade till Island för femtio år sen. Nu är han pensionär 
efter ett långt arbetsliv inom olika konstnärliga yrken och har 
tid att ägna sig åt ett av sina stora intressen som är att tillverka  
kyrkotextilier. 
  Resultatet, eller i varje fall en del av det, finns i kartongen. 
Där finns drygt tio mässhakar, de ofta färgglada kläder som 
präster har på sig över den vita klädnaden under gudstjänsten. 
 – Herder har designat dem från grunden och tillverkat dem 
själv, säger Gunilla stolt och visar upp en folder från en utställ-
ning. 

Den var tänkt för en biskop 
Där finns bilder och beskrivningar av symbolerna på de olika 
mässhakarna. Två av dem ska skänkas till Lindberga försam-
ling. 
 – Kyrkoherden Olle blev förtjust i den gröna, säger Gunilla 
och pekar på en bild. Men Herder sa att den redan var bokad. 

Fast han höll på med en annan grön som egentligen var till 
biskopen i Reykjavik. Den kunde Lindberga få istället.
 Den gröna mässhaken, som ska skänkas till Lindberga, 
ligger överst i lådan. Gunilla tar fram den och visar, pekar på 
de olika detaljerna och symbolerna som hennes bror har gjort. 
Hon visar nästan samma stolthet som hördes i Lennarts röst 
när han berättade om succén Petra gjorde på Rotary när hon 
var där och pratade om hur det är att jobba med att sufflera på 
Göteborgsoperan. 
 Två av mässhakarna i kartongen kommer att hamna uppe 
i Bohuslän till minne av Herders och Gunillas föräldrar. En i 
Lysekil och en i Lyse strax utanför Lysekil. 
 De två som skänks till Lindberga församling kommer att tas 
i bruk på Kyndelsmässodagen söndagen den 5 februari. 

Tre generationer: Hela 
familjen är samlad i soffan. 
Från vänster: Lennart 
Johansson, Oscar Jonsson, 
Axel Jonsson, Petra Jonsson, 
Gunilla Johansson.

Biskopskläder: En detalj 
från mässhaken som är 
en gåva till Lindberga 
församling från Herder 
Andersson på Island. Den 
var tänkt för biskopen i 
Reykjavik. Texten betyder 
Herren är min Herde.
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– Vi pratar med dem 
oavsett vad de har för 
tro. Det handlar om att 

vara medmänniskor, 
bollplank. Jag ser det som 

andlig vård, 
säger sjukhusprästen 
Gunilla Bohlin-Ström.
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– Det är väldigt hög meningsfullhetsfaktor att jobba på sjuk-
huskyrkan, säger sjukhusprästen Gunilla Bohlin-Ström och 
fortsätter. Det är aldrig någon som ifrågasätter att vi är här eller 
vad vi gör här. Det är väldigt självklart, alltid på riktigt. 
 Gunilla Bohlin-Ström jobbar i Varbergs församling och har 
sin arbetsplats på Varbergs sjukhus. Tillsammans med diakon 
Elisabeth Vikström är de sjukhuskyrkan. Varje dag är det öp-
pet och ständigt finns det någon som har beredskap, antingen 
Gunilla eller Elisabeth eller någon annan präst eller diakon. De 
kan bland annat kan nås via sjukhusets växel. Och det behövs 
att någon alltid är kontaktbar eftersom en del av deras arbete 
är att vara med vid akuta dödsfall och att vara med och berätta 
för anhöriga att någon har avlidit. Det kan vara genom sjukdom 
eller olycka.  

De svåra frågorna kräver inte svar
Gunilla uppskattar att sjukhuskyrkan har ungefär 6000 möten 
med människor per år. Det sker i olika former. Allt från skol-
klasser till utbildning av AT-läkare eller patienter som behöver 
någon som lyssnar. 
 – När jag möter patienter handlar det ofta om någon som har 
svårt att hantera tillvaron på grund av ett jobbigt besked de har 
fått. De behöver fundera kring varför det händer? Om de har 
gjort något fel? Är det ett straff? Säger Gunilla. 
  – Det finns inget svar på de frågorna. Oftast räcker det med 
att man orkar stanna kvar och lyssna på dem. Att man inte 
försvinner iväg. De jag möter vet att jag inte kan göra dem 
friska. De behöver någon att fråga, eller ibland ställa till svars 
och skälla på. 
 Utbildningarna hon har för studenter och yrkesaktiva inom 
vården handlar ofta om just detta. Hur möter man människor 
som är i svåra livssituationer och hur ger man besked som är 
väldigt svåra? Föreläsningar om samtal kring liv och död. 
  Sjukhuskyrkan finns till för alla som har kontakt med sjuk-
huset på något sätt. 
 – Vi pratar med dem oavsett vad de har för tro. Det handlar 

om att vara medmänniskor, bollplank. Jag ser det som andlig 
vård. 
 Eftersom hon är präst är det naturligt att många som kommer 
till henne har frågor som berör livet och dess mening. Frågor 
som tangerar eller helt berör den kristna tron. Möten av samma 
slag som Jesus hade. De utgår från människan och livet som det 
är men kopplar ofta till det gudomliga. 
 Under samtalet framkommer det ibland att den som Gunilla 
möter har en tro på Gud och då avslutas samtalet med bön. Om 
Gunilla får frågan om hon kan be med dem säger hon aldrig nej 
och när det känns bra föreslår hon det själv. 
 De hon träffar har på något sätt hört av sig till sjukhuskyr-
kan för att de vill prata med dem. På varje rum på sjukhuset 
finns telefonnummer till sjukhuskyrkan och information om 
vad de kan göra. De flesta har ingen tydlig relation till kyrkan 
utan hör av sig ändå. Ibland är det personalen som hör av sig 
till sjukhuskyrkan och säger att någon patient vill prata med en 
präst eller diakon. 
 – Vi är regelbundet på psykiatrin och där är det andra ämnen 
som dyker upp. Väldigt många djupa samtal. Det handlar ofta 
om att man är självmordsbenägen. De behöver ett skäl att leva. 
Och någon att prata med om livet och döden. 
 Många möten sker också med anhöriga. 
 – Anhöriga kan vara väldigt belastade för det är slitigt och 
hårt. De behöver ett stöd och det kan vi vara, säger Gunilla. 

Öppet nästan jämt
Sjukhuskyrkans kapell är lätt att hitta och det är öppet alla 
dagar i veckan 8.00-18.00. Man kan gå in och sätta sig en stund 
i tystnad. Skriva en bön eller hälsning i en bok som ligger där. 
Eller ta en lapp med ett bibelställe på. 
 – Vi försöker att ha våra dörrar öppna så mycket som möjligt 
så att det är lätt att nå oss om man vill titta hit. Om man vill 
prata med någon som möter en där man står mitt i livet och i 
det som händer, säger Gunilla Bohlin-Ström

Möten när livet har gått sönder



Möten med den gode Guden
Det började, eller snarare återstartade, med en omvänd suc-
cession. Far tar över efter dotter. Anders Johanssons dotter var 
kyrkvärd i Apelvikshöjds kyrka och skulle flytta till USA. Hon 
undrade lite hur hon skulle göra med sitt uppdrag som kyrk-
värd. Lasse Stomnell var präst i Apelvikshöjds kyrka då och 
föreslog att hon skulle fråga sin pappa. Anders sa ja. Och sen 
blev det mer och mer.
 – Vi hade ett sommarmöte här och det skapade mycket en-
gagemang, säger Anders och berättar ivrigt om alla uppdragen 
han tackade ja till.

 – Men framför allt är det viktigaste att vara kyrkvärd. Det är 
prio ett.
 Med stor glädje förklarar han vad det innebär att vara kyrk-
värd i Apelvikshöjd, för det är han fortfarande. Det finns ingen 
vaktmästare så kyrkvärdarna gör allt på en frivillig bas. De 
plockar i ordning innan och de har hand om ljud och ljus. Ja, 
helt enkelt allt kringarbete som har med gudstjänsten att göra.
 Den tro han hade som barn, men som var vilande i många 
år finns där som en okonstlad del av Anders liv. Och det är just 
livet som det hela handlar om.
  – På gudstjänsten på söndagen mellan elva och tolv gör Gud 
oss en tjänst. Mellan klockan tolv på söndagen och elva nästa 
söndag får vi göra Gud en tjänst, säger Anders.
 Mötet som var den sommaren i mitten på 90- talet var ett 
Oasmöte och det har satt spår i församling och i Anders liv för 
det skapade mycket engagemang. 
 – Något som var väldigt roligt var att vi startade Alpha här i 
stan.
 Alpha är en grundkurs i kristen tro där man träffas tio 
gånger, får undervisning, samtalar och äter tillsammans.
 Efter att hört ett föredrag om Alpha satte de igång utan att 
veta så mycket vad det handlade om. Och det funkade och var 
väldigt kul berättar Anders.
 Många av de som var med första gången för drygt tio år sen 
är fortfarande aktiva i Apelvikshöjd.

Kvar fanns bara Guds närvaro
När Anders ska berätta om hur han möter Gud blir han först 
tyst en liten stund. Letar i tanken, väljer orden. Sen börjar han 
prata, snabbt och ivrigt. Gestikulerar med händerna för att 
åskådliggöra det han säger.

Godhet: Anders Johansson har mött Gud på många sätt och 
det genomgående draget är att han upplever hur Gud är godhet 
och ljus. 
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 Den starka gudsupplevelsen Anders först faller tillbaka på 
kommer från när han var i Israel. Förväntningarna på resan var 
höga och han hade blivit rekommenderad att gå in i en grotta 
på saligprisningarnas berg. Saligprisningarnas berg är platsen 
där Jesus enligt traditionen höll bergspredikan. Det ligger vid 
nordvästra kanten av Genesarets sjö.
 – När jag satte mig där och tittade ut över Genesarets sjö, då 
var det som att jag upplevde att så här var det för Jesus. Då var 
jag väldigt nära Gud, säger Anders.
 Eller senare på samma resa i Israel när Anders var i födel-
sekyrkan. En kyrka i Betlehem, byggd på platsen där man tror 
att Jesus föddes. När Anders satt där inklämd mellan andra 
människor var det som om allt annat försvann och det enda som 
fanns kvar var Guds närvaro.
 – Närmare Gud kan man inte komma tänkte jag då, säger 
Anders med vördnad i rösten. Det var som om jag var i en an-
nan värld. Jag var hos Gud helt enkelt.
 Gudsmöten är ofta förknippade med en inre känsla. Anders 
hittar inget bättre ord än att det känns gott.
 – Gud för mig är ljus och godhet. Tvärt emot det onda. För 
det ska man ha klart för sig, att det finns en ond kraft också.

Upplevde ondskan på fotbollsmatchen
Hans exempel på när han upplever det onda är från hans stora 
intresse fotboll.
 – Det är som att det onda får makt över mig när jag går på 
fotboll. Då kan jag säga både det ena och det andra om motstån-
darna och domaren, säger Anders och skrattar lite.
 Det är lite på skoj, men ändå allvar. Han är inte glad över de 
sidor som visar sig under matchen. Som tur är försvinner de så 
fort matchen är slut. 
 Efter lite funderingar bestämmer han sig för att berätta om 
en annan väldigt stark upplevelse av Guds närhet och omsorg.
 – Jag mådde väldigt dåligt på min arbetsplats.
  Han definierar det som psykisk ohälsa och såg ingen annan 
utväg än att säga upp sig trots att han inte hade något annat 
jobb att gå till. Det var flera år sen, men han minns det tydligt.
 – När jag cyklade till jobbet den dagen. Då var det änglar 
med. Jag kände det när jag åkte ner, det var som en allé av 

änglar på mina sidor. Så jag åkte till jobbet. Gick upp till chefen 
och sa upp mig.
 En del tycker att Anders var väldigt impulsiv men han är 
väldigt glad att han gjorde det. Ett halvår senare hade han tre 
olika jobb.
  – Tror man på Gud får man lita på att han fixar det. Jag var 
inte ensam. Hela himlen var med.
 Han har inte ångrat sitt beslut någon gång och tycker inte att 
det finns någon poäng med att älta det förflutna. Och han mår 
ju bra nu. Samtidigt ser han på livet med en revisors klara blick 
och vet att det inte är så enkelt.
 – Det är ju inte så att bara för att man tror på Gud så är livet 
en räkmacka.
 När livet är jobbigt faller han tillbaka på sitt favoritställe i 
bibeln, Psaltaren 139. Han reciterar delar av den ur minnet. 
 – Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet 
du vad jag tänker.
 – Den tycker jag att det är så gott att ha med sig. Oavsett var 
jag befinner mig så är Gud med mig, säger Anders Johansson.

Psaltaren 139
Herre, du rannsakar mig och känner mig.

Om jag står eller sitter vet du det,
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det,
du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga
vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor,
jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.



Har inte så det räcker, delar med sig ändå
Livet på landsbygden i Uganda innebär många utmaningar. I 
genomsnitt äter familjen två måltider om dagen. Vad och hur 
mycket beror på vad de kan skörda. Nästan all mat på bordet 
kommer direkt från det egna jordbruket.
 1991 misshandlades Kinyera Benson allvarligt av rebeller. 
Dom skar av hans öron och slog ut hans tänder genom att slå 
med en pistol mot hans käke. Idag arbetar han som självför-
sörjande jordbrukare tillsammans med sin fru Margaret. Men 
livet är inte enkelt. Ibland somnar de hungriga. Och han känner 
fortfarande av smärtor i ryggen efter misshandeln. 

Bodde i flyktingläger i fyra år
Jordbruksmarken har funnits inom släkten i nästan 30 år. Men 
för åtta år sedan tvingades familjen fly sitt hem under hot ifrån 
rebellgruppen Lord Resistence Army.  I fyra år bodde de i ett 
flyktingläger, där de var beroende av mat ifrån FN:s World 
Food Program. 
 – Vi är glada över att vara tillbaks på vår mark, säger 
Kinyera. Nu kan vi odla vår egen mat och behöver inte längre 
vara beroende. 
 Men livet på landsbygden i Uganda innebär många utma-
ningar. I genomsnitt äter familjen två måltider om dagen. Ma-
ten växlar mellan boo (ugandisk grönsak), frön, bönor, nötter, 

hirs, kassava och sötpotatis. Vad och hur mycket de äter beror 
på dagsskörden eftersom nästan all mat på bordet kommer 
direkt ifrån det egna jordbruket. 
 – Ibland kan för mycket eller för lite regn göra att vi går 
hungriga, säger Kinyera. Om vi inte har tillräckligt tvingas vi 
köpa mat på marknaden. På sistone har skörden varit dålig. 
 Kinyera och Margaret har varit gifta i 20 år och har hunnit 
skaffa sig åtta barn, varav det äldsta är 19 och det yngsta ett. 
 – Vi träffades på en dans i bygden, säger Kinyera. Så fort jag 
såg henne visste jag att jag ville gifta mig med henne. Jag tog 
reda på var hon bodde och åkte dit för att uppvakta henne. 

Orkar ibland inte amma
Det är Margaret som lagar maten. De fyra barn som går i 
skolan får hirsgröt till frukost. Efter frukosten arbetar hon och 
Kinyera ute i fältet tillsammans ända tills det är dags för Mar-
garet att börja laga lunch.
 – Jag brukar laga till nio personer. Sedan räknar jag också 
alltid med att det kan komma oväntat besök. Trots att vi inte har 
tillräckligt delar vi med oss av det vi har till grannar och andra. 
Så är det i vår kultur, säger Margaret.  
 När Kinyera kommer hem från fältet vilar han. Men Marga-
ret arbetar på, bland annat med att ta hand om dagens skörd. I 
det ingår att torka och mala hirs - vilket kan bli ett problem om 
det regnar och hirsen inte kan torka ordentligt i solen. 
 – Ibland blir jag riktigt trött, säger hon. Särskilt när jag inte 
har fått tillräckligt mycket mat. Då händer det att jag inte orkar 
amma mitt barn. 

 Av LVF Uganda, redigerad av Anna Jonasson

Fasteinsamlingen: Dags för lunchen som består av 
kassawa och jordnötssås. 
 Årets fasteinsamling är till förmån för de som saknar mat. 
Vill du ge en gåva? Se magsinets  baksida. 
Foto: LVF Uganda
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Nattvarden
Guds möte med oss på jorden
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för 
att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt 
liv.” (Joh 3:16) Vi kallar detta Jesuscitat för ”Lilla Bibeln” 
eftersom det så fullständigt sammanfattar vad allting 
egentligen handlar om. 
 Livets mening har med Guds kärlek att göra. Livets 
mening innebär att Gud älskar dig mer än någonting annat 
och därför vill han vara tillsammans med dig alla dagar på 
jorden och sedan för alltid i himmelen. 
 För att göra det möjligt för Gud att vara tillsammans 
med oss på ett så fullständigt sätt som möjligt, instiftade 
Jesus nattvarden. Det är i nattvarden Jesus tar sin boning i 
oss. Han älskar oss så mycket att han inte vill vänta tills vi 
en dag kan få vara hos honom i himlen. Han älskar oss så 
mycket att han vill bo i oss redan här och nu. Det är i natt-
varden hans möte med oss på jorden når sin fullkomlighet. 
Nattvarden blir en föraning inför mötet med Gud i himlen. 
 I Guds ögon är nattvarden det viktigaste mötet mellan 
honom och oss på jorden. I nattvarden möts himmel och 
jord i samma ögonblick som du tar emot brödet och dricker 
av vinet. Vi kanske inte märker så mycket av det eftersom 
vi inte hör änglarnas lovsång och jubel eller ser den him-
melska närvaron just då. Våra öron och ögon är ju av denna 
världen. Därför försöker vi genom musiken och bönerna 
göra det tydligt hur den himmelska lovsången och glädjen 
kommer till uttryck. 
 Osynligt och ohörbart öppnar sig himmelen över dem 
som tar emot nattvardens bröd och vin och Jesus stiger upp 
från sin tron i himmelen, kommer oss till kroppsligt möte 
på jorden och tar sin boning i oss när vi firar nattvard. 

Karl-Gunnar Svensson
Präst i Träslövs församling

Måltid: Nattvardskalken i 
Träslövs kyrka.
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Lindberga församling
Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen
11.00  Storsöndag, Valinge 
 Församlingens barn- och 
 ungdomskörer 
 The Parish Band 
14.00  Gudstjänst, Torpa 
 Med rätt att vara liten.

Söndag 12 februari, Sexagesima
09.30  Gudstjänst, Stamnared 
 Med rätt att vara liten, VS-kören
11.00  Mässa, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg 
 Drop-in-kör 17.00

Söndag 19 februari, Fastlagssöndagen
09.30  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora
 Lindbergabarnen medverkar
11.00  Mässa, Valinge 
 Konfirmandsöndag 
 VS-kören
18.00  Taizémässa, Stamnared
 Drop-in-kör 17.00

Onsdag 22 februari, Askonsdagen
18.00  Askonsdagsmässa, Torpa

Söndag 26 februari, 1 i fastan 
09.30  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
 Ungdomskören
11.00  Mässa, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg  

Söndag 4 mars, 2 i fastan
09.30  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
11.00  Mässa, Lindberg
18.00  Cafégudstjänst, Belid i Tångaberg
 Katarina Sjölin, Marina Bengtsson

Söndag 11 mars, 3 i fastan
09.30  Gudstjänst, Stamnared 
 Med rätt att vara liten 
11.00  Mässa, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 18 mars, Midfastosöndagen
09.30  Gudstjänst, Valinge 
 Med rätt att vara liten 
 Barntimmebarnen medverkar
11.00 Mässa, Lindberg
14.00 Gudstjänst, Torpa 
 Med rätt att vara liten
18.00 Taizémässa, Stamnared

Söndag 25 mars, Jungfru Marie bebådelse
09.30  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
11.00  Mässa, Valinge
18.00  Kvällsmässa, Lindberg
 LiTo-kören

Söndag 1 april, Palmsöndagen
09.30  Gudstjänst, Lindberga
 Med små och stora
 Mellankören, The Parish Band
 Lindbergabarnen
09.30  Gudstjänst, Valinge 
 Med rätt att vara liten
11.00  Mässa, Stamnared 
 VS-kören
18.00  Cafégudstjänst, Belid i Tångaberg
 Ungdomskören 

Torsdag 5 april, Skärtorsdag
19.00  Mässa, Lindberg
 Stilla musik
19.00  Mässa, Valinge
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Fredag 6 april, Långfredag
09.30  Långfredagsgudstjänst, Lindberg 
 LiTo-kören
09.30  Långfredagsgudstjänst, Valinge 
 Med musik
11.00 Långfredagsgudstjänst, Torpa 
 LiTo-kören 
11.00  Långfredagsgudstjänst, Stamnared 
 Med musik

Söndag 8 april, Påskdagen
09.30  Mässa, Torpa 
 Med flöjtmusik
09.30  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
 Barnen medverkar 
11.00  Mässa, Lindberg
 Påskdrama med 
 gospelkören Rejoice 
11.00  Mässa, Valinge
 VS-kören

Måndag 9 april, Annandag påsk
14.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten 
16.00  Emmausvandring, Stamnared

Söndag 15 april, 2 i påsktiden
09.30  Gudstjänst, Valinge 
 Med rätt att vara liten
11.00  Mässa, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 22 april, 3 i påsktiden
09.30  Gudstjänst, Lindberg
 Med rätt att vara liten
11.00  Mässa, Stamnared 
18.00  Cafégudstjänst, Belid i Tångaberg.
 Drop-in-kör 17.00

Söndag 29 april, 4 i påsktiden 
09.30  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
11.00  Mässa, Valinge 
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg 
 Med musikal 
 The Parish Band och Mellankören 

Söndag 6 maj, 5 i påsktiden. 
09.30  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
 VS-kören
11.00  Mässa, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 13 maj, Bönsöndagen. 
09.30 Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten 
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten 
 Barngruppsavslutning
 Barnen sjunger
18.00 Kvällsmässa, Lindberg

Veckogudstjänster
Måndagar 14.00
Förbönsstund, Lindberg

Tisdagar 11.00
Gudstjänst/mässa, Lindgården

Tisdagar 18.00
Ungdomsmässa, Lindberg

Drop-in-kör
Nu kan du vara med och sjunga i kör när 
du har lust och tid. I vår startar en Drop-
in-kör. Kom en timme innan gudstjänsten 
och öva in några sånger. Håll utkik i 
predikoturerna efter ordet Drop-in-kör. 
Några datum är redan bestämda. 
12 februari 17.00 i Lindberg. 
Gudstjänsten börjar 18.00.
19 februari 17.00 i Stamnared. 
Taizémässan börjar 18.00. 
Söndag 22 april 18.00 i Belid (17.00).

Judisk påskmåltid
För den som vill vara med och fira en 
Sedermåltid, judisk påskåltid.
Tisdag 3 april 18.00, Lindberg, se hemsidan.

Sms-påminnelse?
Påminnelse om gudstjänster med mera.
Läs mer om det på www.lindberga.nu.
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Träslövs församling
Gudstjänster
Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen
11.00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Söndagsskola och kyrkokören
16.00 Familjegospelmässa, Träslöv
 Barnkör och gospelkören Octava

Söndag 12 februari, Sexagesima
09.00 Gudstjänst, Träslövsläge
11.00 Högmässa, Träslöv

Söndag 19 februari, Fastlagssöndagen
09.00 Högmässa, Träslövsläge
11.00 Gudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören

Onsdag 22 februari, Askonsdagen
18.30 Askonsdagsmässa, Träslöv

Söndag 26 februari, 1 i fastan
09.00 Gudstjänst, Träslöv
11.00 Högmässa, Träslövsläge
 Söndagsskola
19.30 Taizémässa, Träslövsläge

Söndag 4 mars, 2 i fastan
11.00 Högmässa, Träslöv
16.00 Familjegudstjänst, Träslövsläge
 Barnkören

Söndag 11 mars, 3 i fastan
09.00 Gudstjänst, Träslövsläge
11.00 Högmässa, Träslöv
 Barnkören och söndagsskola

Söndag 18 mars, Midfastosöndagen
09.00 Högmässa, Träslövsläge
11.00 Gudstjänst, Träslöv

Söndag 25 mars, Jungfru Marie bebådelse
11.00 Högmässa, Träslövsläge
 Söndagsskola och Kyrkokören
18.00 Gospelmässa, Träslöv
 Gospelkören Octava

Söndag 1 april, Palmsöndagen
09.00 Gudstjänst, Träslöv
16.00 Familjegospelmässa, Träslövsläge
 Barnkör och gospelkören Octava

Måndag 2 april
18.30 Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Tisdag 3 april
18.30 Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Onsdag 4 april
18.30 Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 5 april, Skärtorsdag
18.30 Skärtorsdagsmässa, Träslöv
18.30 Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge

Fredag 6 april, Långfredag
09.00 Gudstjänst, Träslövsläge
11.00 Gudstjänst, Träslöv
 Kyrkokören
18.00 Aftonsång, Träslövsläge

Söndag 8 april, Påskdagen
09.00 Högmässa, Träslöv
 Kyrkokören
11.00 Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören och söndagsskola

Måndag 9 april, Annandandag påsk
18.00 Emmausmässa, Träslöv

Söndag 15 april, 2 i påsktiden
09.00 Gudstjänst, Träslövsläge
11.00 Högmässa, Träslöv
 Barnkören och söndagsskola
19.30 Taizémässa, Träslövsläge

Söndag 22 april, 3 i påsktiden
09.00 Gudstjänst, Träslöv
11.00 Högmässa, Träslövsläge
 Söndagsskola
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Söndag 29 april, 4 i påsktiden
09.00 Gudstjänst, Träslövsläge
11.00 Högmässa, Träslöv

Söndag 6 maj, 5 i påsktiden
09.00 Gudstjänst, Träslöv
11.00 Högmässa, Träslövsläge
 Söndagsskola

Söndag 13 maj, Bönsöndagen
09.00 Gudstjänst, Träslövsläge
11.00 Högmässa, Träslöv

Veckogudstjänster
Jämna onsdagar 14.30
Vardagsgudstjänst, 
Träslövsläge servicehus

Torsdagar 11.30
Middagsbön, Träslövsläge

Allsångskvällar
Tisdag 21 februari 19.00, Träslöv
Sykretsen börjar 18.30 med försäljning 
och lotterier.
Tisdag 17 april 19.00, Träslövsläge
Sykretsen börjar 18.30 med försäljning 
och lotterier.

Musik
Körkonsert med Svenska kammarkören
Lördag 4 februari 16.00, Träslöv

Musik vid helgsmål
Lördag 11 februari 18.00, Träslövsläge
Lördag 10 mars 18.00, Träslövsläge

Orgelkonsert
Lördag 24 mars 16.00, Träslöv

Måndagsträffen
Träslövs församlingsgård
Måndagsträffen är 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 
också någon form av program.
Vi träffas varje måndag mellan 
14.30-16.00 till och med den 23 april 
med undantag för den 9 april som är 
Annandag påsk. 
Alla är välkomna att vara med!

Torsdagssoppan
”Soppgänget” serverar sopplunch varje 
torsdag i Träslövsläge församlingshem till 
och med den 10 maj, med undantag för 
den 5 april som är Skärtorsdagen.
Soppan serveras 11.45- 13.00

Torsdagssoppan är en samling där vi 
får känna gemenskap med varandra, 
både gammal och ung. Du kan komma 
ensam eller med sällskap, Du kanske är 
nyinflyttad och vill bli bekant med någon. 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11.30. 
Välkommen Du också!

En eftermiddag för 
Svenska kyrkans 
internationella arbete
Öppet Hus lördag 17 mars 14.00-16.00 
I Träslövsläge församlingshem
Välkomna till en eftermiddag med 
brödförsäljning, lotterier, dragspelsmusik 
med Jonny Andersson och allsång.
Servering av kaffe, saft och våfflor!
Internationalla gruppen.
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Gudstjänster
Söndag 5 februari, Kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Boys Voice Varbergs Gosskör
18.00 Aftonsång, Varberg
 Motettkören

Söndag 12 februari, Sexagesima
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Katarinakören
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan
18.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 19 februari, Fastlagssöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkokören
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
18.00 Aftonsång, Varberg
 Vokalensemblen

Onsdag 22 februari, Askonsdagen
18.00 Askonsdagsmässa, Varberg
 Vokalensemblen 
19.00 Askonsdagsmässa, Apelvikshöjd
19.00 Askonsdagsmässa, Sollyckan

Söndag 26 februari, 1 i fastan
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 4 mars, 2 i fastan
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
 Kyrklunch
11.00 Högmässa, Varberg
 Körmedverkan
18.00 Aftonsång, Varberg
 Motettkören

Fredag 9 mars
19.00 Ungdomsgudstjänst, Sollyckan

Söndag 11 mars, 3 i fastan
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Lovsångsteam medverkar
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Vokalensemblen
18.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 18 mars, Midfastosöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Lovsångsteam medverkar
11.00 Temamässa, Sollyckan
 Körprojektet
11.00 Högmässa, Varberg
 Katarinakören
18.00 Aftonsång, Varberg
 Nya Sångkören

Söndag 25 mars, Jungfru Marie bebådelse
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 1 april, Palmsöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lotterier och brödförsäljning
11.00 Högmässa, Varberg
 Boys Voice Varbergs Gosskör
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan

Stilla veckan, 2-4 april
08.00 Mässa, Apelvikshöjd
12.05 Middagsbön, Varberg
19.00 Passionsandakt, Apelvikshöjd
19.00 Passionsandakt, Sollyckan

Torsdag 5 april, Skärtorsdag
18.00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
 Katarinakören
19.00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd
 Göran Melander, violin
19.00 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan

Fredag 6 april, Långfredag
11.00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Långfredagsgudsjänst, Varberg
 Katarinakören
15.00 Korsgudstjänst, Sollyckan
15.00 Musikgudstjänst, Varberg
 Vid nionde timmen
 Stabat Mater av G. B. Pergolesi
 Vokalensemblen 

Lördag 7 april, Påskafton
22.00 Påsknattsmässa, Sollyckan

Varbergs församling
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Söndag 8 april, Påskdagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Gunilla Leander, trumpet
 Kyrkokören
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
18.00 Taizémässa, Varberg

Måndag 9 april, Annandandag påsk
11.00 Ekumenisk gudstjänst, Varberg
  Emmausvandring, Varberg Gospel

Söndag 15 april, 2 i påsktiden
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Orgelkonsert, Varberg
 Ulf Samuelsson

Söndag 22 april, 3 i påsktiden
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Katarinakören
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 29 april, 4 i påsktiden
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 6 maj, 5 i påsktiden
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Vokalensemblen
18.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 13 maj, Bönsöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varbergs Kvartettsällskap
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan
18.00 Aftonsång, Varberg
 Församlingens nya kör

Konserter
Torgmusik 
Lördagar 10.00, Varberg
I regel cirka 20 minuter orgelmusik, då 
och då något annat…
Uppehåll 24 mars till och med 7 april.

”Smältvatten”
Lördag 17 mars 17.00, Apelvikshöjd
Elisabeth Feldt, sång
Patrik Harryson, cello
Christina Wide, piano och orgel

Orgelkonsert
Söndag 25 mars 18.00, Varberg
Messe di gloria av Nicolas De Grigny
Samuel Eriksson, orgel

The Crucifixion av John Stainer
Palmsöndag, 1 april 17.00, Varberg
Varbergs Motettkör
Johan Hammarström, orgel
Samuel Eriksson, dirigent

Påskens sånger och psalmer
Måndag 9 april, annandag påsk, 18.00 
Apelvikshöjd
Musikgudstjänst med bland annat 
kyrkokören och stråkensemblen

Veckogudstjänster
Onsdagar 12.05
Middagsbön, Varberg 

Onsdagar 18.00
Veckomässa, Varberg
Med meditation kring frälsarkransen

Torsdagar 08.30
Mässa, Apelvikshöjd

Torsdagar 15.00
Mässa eller andakt, Sjukhuskyrkan

Gudstjänster på äldreboenden 
Se predikoturer för att veta när de är.

Musik i stilla veckan
Måndag, tisdag, onsdag, 2-4 april, 19.00
Passionsandakter med musik  
Apelvikshöjds kyrka 
Måndag: Stråkensemblen
Tisdag: Kyrkokören
Onsdag: Gun S. och Elisabet W, duettsång

Föredrag och temakvällar
Oaskväll
Söndag 26 februari 18.00, Sollyckan
Guds ord föder tro 
Joachim Holmgren präst i Kungsbacka

Kvinnofrukost
Lördag 21 april 09.00, Sollyckan
”Revolt mot duktigheten - om vikten av 
att ha sitt värde i den man är.” 
Cajsa Tengblad, friskvårdspedagog
Anmälan senast 18 april 
till 0340-62 93 50



Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

Expeditionstider:
Månd, tisd, torsd, 9.00-12.00, onsd 13-15 
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 09.30-12.00
Telefon: 0340-69 69 70
Kyrkoherde Ola Bjervås, 0340-69 69 72

Varbergs församling
Kyrkoexpeditionen
Sveagatan 24, Box 218 
432 25  Varberg

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

Expeditionstider
Måndag-torsdag 09.00-12.00 och 
13.00-15.00, frededag 09.00-12.00
Telefon: 0340-62 93 50
Kyrkoherde Anders Moqvist, 0340-62 93 60

Bjud någon  
du inte känner 

på lunch!

SMSa lunch till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

Samtalsgrupp för dig som 
genom självmord förlorat 
en nära anhörig under 2011
Sjukhuskyrkan i Varberg inbjuder dig 
till en samtalsgrupp som kommer att 
träffas 5-6 gånger med början tisdag 
14 februari 17.00. Är du Intresserad? 
Välkommen att ta kontakt på 
0340-481450 eller 
elisabeth.vikstrom@svenskakyrkan.se.

Hälsningar 
Sjukhusdiakon Elisabeth Vikström 
och sjukhuspräst Gunilla Bohlin-Ström


