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Dofterna av clementiner och stearin hör ihop för 
mig. När det första adventsljuset tänds är det som 
om någon alltid skalar en clementin i närheten. 
Visst är det märkligt hur minnet fungerar! 
 I en av de vackra adventssångerna står det: 
Öppna din tillstängda dörr i ditt hus. / Så lyser i 
mörkret ett litet ljus.
 Det är inte någon avancerad poesi. Men det kan 
vara desto mer avancerat att göra så: Att öppna sin 
tillstängda dörr. Hur gör man för att bli en öppen 
människa? Hur blir man tillräckligt mogen för att 
kunna tillåta andra att vara som de är? Kanske 
hör ljuset och clementinerna verkligen ihop på ett 
bildlikt sätt. Då skulle jag vilja pröva att vara som 
en clementin under denna adventstid:
 När det första ljuset tänds låter vi Gud skala av 
allt som hindrar oss från att leva öppet. 

När det andra ljuset tänds påminner den friska 
doften av citrus och sötma om Guds närvaro. När 
det tredje ljuset tänds delar vi med oss så att smaken 
av Guds godhet når alla människor. När det fjärde 
ljuset tänds försvinner vår hunger och vår törst.
 Också en clementin kan vara ett tecken på Guds 
hemlighet. Men kanske är du allergisk mot citrus-
frukter? Det gör ingenting. Min lilla clementinska 
andakt ska läsas med både allvar och humor. Det 
stora budskapet är det avgörande – att julen handlar 
om att Gud blir liten och svag för att du och jag ska 
kunna bli starka och modiga. Och öppna… Anders Moqvist
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I Lindberga börjar man bli mer av en förortskyrka än en 
landsbygdskyrka och vill kunna möta invånarna på ett nytt sätt. 
Därför har de bestämt sig för att skaffa lokal i Trönninge. 
 – Vi skall ge bort ett hus! Till invånarna i bygden, säger Olle 
Phillipsson, kyrkoherde i Lindberga församling konstaterande 
när jag frågar vad som är på gång. 
 Det är en affärslokal, en gammal pizzeria, som Olle talar om. 
Församlingen ville helt enkelt göra något för invånarna som 
bara växer i antal hela tiden, i och med den stora inflyttningen. 
Det lite längre avståndet till Lindbergs kyrka i förhållande till 
nybygdsområdena gjorde att Lindberga församling började 
fundera på ny lokal och nya möjligheter i Trönninge. I och med 
samverkansbidraget från stiftet och inspirationen från våra 
Englandsresor så kom man fram till att hyra Trönninge gamla 
affär och helt enkelt erbjuda det till alla som vill. 
 – Det är ett hus på 200 kvadratmeter och skall heta ”Vårt 
hus”, där  bara fantasin sätter gränserna.  
 – Det blir vad man gör det till, säger Olle inbjudande. Vi 
hoppas att huset kan få bli en mötesplats för alla som bor och 
flyttar in i Trönninge, Göingegården, Norra Näs och Bläsham-
mar.
 Lokalen är färdig någon gång i början av 2013. Verksamhe-
terna i huset kan i princip vara vad som helst, det som invå-
narna själv längtar efter eller vill delta i. Det kan vara Zumba, 
Öppen förskola, fika, filmkvällar, läxläsning, yoga, bibelstu-
dier. Alla är välkomna med förslag och idéer. Församlingen har 

en enkät ute nu, där alla kan få medverka i skapandet av detta 
hus. Detta är inte församlingens hus, detta är ”Vårt hus”. Planer 
finns på att erbjuda Messy Church (en gudstjänstform för 
barnfamiljer - inspirerat från församlingarna i England, se s. 8), 
och olika barn- och ungdomsgrupper ett par gånger i veckan. 
Seniorverksamhet om man så önskar, Alpha och samtalsgrup-
per, bönegrupp och Connections för daglediga. 
 – Connections är spännande, vi har inget svenskt namn för 
det än men vi upplevde det i England, berättar Ewa Svensson, 
projektledare. Man kom dit och så erbjöds man sitta ner vid 
olika bord. Vid ena bordet var det handmassage, vid ett annat 
fick man berätta om sina krigsminnen som blev material till en 
bok, vid ytterligare ett kunde man få förbön, och vid ett pågick 
blomsterplantering. Ett enkelt, trevligt och kravlöst sätt att 
umgås. 
 – Detta är våra idéer, men huvudsakligen är det invånarna 
själva som skall skapa huset och verksamheterna där, förtydli-
gar Olle. 
 – Detta gör vi för att vi vill vara närvarande, och av omsorg 
om bygden. Vi vill inte smygevangelisera - vi vill kärlek. Vi 
vill möta folks behov och samtidigt vara en självklar del av 
bygden. Olle skrattar och berättar... 
 – I England hade de biltvätt på ett ställe, för att bilarna blev 
så smutsiga av de sandiga vägarna. Man ville helt enkelt bara 
hjälpa till. 
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Jenny Dahlberg: Jenny arbetade tidvis inom vården men 
valde en kandidatexamen i teologi som grund.

Jenny vigdes till diakon 1997.

Marianne Klintenberg: Marianne var tandsköterska 
från början, men utbildade sig till sjuksköterska när hon 
bestämt sig för att bli diakon. Hon jobbade ett par år som 
sjuksköterska och gick sedan vidare mot målet.

Marianne vigdes till diakon 2003.

Lisa wiklund: Alla som utbildar sig till diakon måste ha 
erfarenhet eller utbildning inom ett vårdande yrke sedan 
tidigare. Lisa har jobbat som undersköterska innan, men 
utbildade sig och jobbade några år som socionom innan 
diakonutbildningen blev verklighet. 

Lisa vigdes till diakon 2010.
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Diakoni - ett ljus i mörkret
Diakonin är en av grundpelarna i den kristna tron och det ingår 
i Svenska kyrkans uppdrag att jobba diakonalt. Trots det vet 
många inte att diakonerna finns tillhands, och vad det betyder 
att arbeta diakonalt. Jag bokar ett möte med några av våra dia-
koner. Marianne från Träslövs församling, Lisa från Lindberga 
församling och Jenny från Varbergs församling. Jag vill att de 
skall beskriva sin tjänst och sitt kall. 

Vad betyder diakoni?
– Diakoni kommer från det grekiska ordet diakonia, som bety-
der tjänst, berättar Jenny Dahlberg, diakon i Varbergs försam-
ling. 
 – Det är den kristna tron i praktiskt handling, fyller Lisa 
Wiklund i. Jesus är vår förebild, hur han bemötte människor, 
hur han tog sig tid och hur han såg dem.  
 – Frågan är om människor vet om att vi finns till förfogande? 
undrar Marianne Klintenberg. 

Varför valde ni att bli diakoner?
– Det var på gymnasiet, säger Jenny. Jag praktiserade hos 
Gudrun Nordblom här i Varbergs församling och jag upplevde 
det som ett fritt och omväxlande arbete vilket tilltalade mig. 

Att få konkretisera Ordet och samtidigt ha kontakt med män-
niskor var viktigt för mig. Jag ville hjälpa människor och också 
ha möjlighet att prata om tro och livsfrågor.  
 – Ja, att kunna få stötta människor som har det svårt. Jag 
har jobbat med cancerpatienter innan. Där kom ofta svåra och 
djupa existentiella frågor upp. Jag kände en längtan efter att 
kunna få möta de andliga behoven också, inte bara de fysiska 
och själsliga, berättar Lisa. 
 Marianne fortsätterförklara.
 –Ja, jag som sjuksköterska kände ofta  ”vad gott det skall 
bli sen när jag får lov att dröja kvar, och ge mer tid att lyssna”. 
Jag hade tankar på att bli diakon redan i högstadiet men av 
olika anledningar blev det tandsköterska istället. När jag sedan 
stod inför ett nytt vägval satte jag mig ner och funderade på 
vad jag ägnar min fritid åt. Vad gillar jag att göra, vad berikar 
mitt liv? Jag var kyrkvärd, hade barntimmar, satt i kyrkorådet, 
säger Marianne och ler. Jag började dock lite försiktigt med 
Svenska kyrkans grundkurs på Helsjön, utbildade mig sedan 
till sjuksköterska men diakon var hela tiden målet. När jag tittar 
tillbaka på studietiden så är det fantastiskt att se Guds ledning 
och hjälp genom utbildning och allt.
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En diakons vardag
Dels medverkar diakonerna i söndagens gudstjänster. De berät-
tar att det rent konkret handlar om enskilda samtal/själavård, 
olika samtalsgrupper, hembesök, sjukbesök, gemenskapsträf-
far, samtalsgrupper för sörjande, soppluncher, internationell 
grupp, samordna ideella, besöksgrupper, Öppen kyrka, bibel-
studier och sykretsar. 
 Som diakon får man ibland vara en röst och ett stöd i kon-
takt med olika myndigheter. Som till exempel kontakt med 
sjukvård, socialtjänst och omsorgshandläggare. I bland söker 
personer upp oss för tillfällig ekonomisk hjälp, kanske i form 
av en matkasse. 
 Diakoner har tystnadsplikt och för inga journaler. – Många 
tycker nog det är skönt att få prata med någon som är neutral. 
 – Att få vara helt ärlig och öppen. Det är så viktigt att få sätta 
ord på sina tankar och problem. Det kan ge klarhet att höra sig 
själv verbalisera det, säger Lisa. 
 – De gånger man känt att man gjort minst, har det hänt mest, 
konstaterar Marianne och pekar på Guds storhet, hur han finns 
med i allt. 
 Det kan också vara vårdpersonal som hör av sig och för-
medlar att någon vill ha kontakt med kyrkan och samtal med 
diakonerna. 
 – En viktig uppgift är att inspirera församlingen till att ha 
öppna ögon och hjälpa andra, säger Jenny. Vi ansvarar för att 
det diakonala arbetet i församlingen blir utfört. Försöker inspi-
rera alla att se och söka vad det finns för behov. 
 –Vi diakoner samordnar även ideella. Uppmuntrar och hand-
leder dem som vill hjälpa till, säger Marianne 
 – Vi har i Lindberga till exempel bildat en besöksgrupp med 
hjälp av frivilliga, berättar Lisa. 
 – Vi skall även vara uppsökande. I bemärkelsen att vi skall 
vara lyhörda, se om någon är i nöd och behöver hjälp, fyller 
Jenny i. 
 – Ofta känner man att man inte räcker till, att man kunde 
gjort mer, säger Marianne. Vårt arbetsområde är oändligt, 
inflikar Lisa. 
 – Samtidigt måste jag hitta ett lugn i att jag inte kan vara 
överallt, säger Jenny. Gud bär och hjälper. Det är svårt men 

viktigt att sätta gränser, och det är en konst men nödvändigt att 
vara närvarande i nuet och sen kunna släppa och vara närva-
rande i nästa ”nu”. 

Når ni ut till alla behövande?
– Det är många man inte når. Ibland lyckas vi, men det finns 
alltid fler. Frågan är hur vi möts? Det är svårt. Vill de ha hjälp? 
Det viktiga är att poängtera att det inte handlar om ”vi” och 
”dom” utan om oss, du och jag. Vi kan alla bli utsatta och drab-
bade av livet, säger Lisa. 

Vilka skulle lida om det diakonala         
arbetet inte fanns?
Diakonin är livsnerven i den kristna tron. Att bry sig om… 
Gudstjänst, undervisning samt att utöva diakoni och mission är 
kyrkans uppdrag. Att ta bort det diakonala arbetet är att ta bort 
en av grundpelarna, konstaterar våra tre diakoner tillsammans.

Diakonsmycket: 
Ringen – symboliserar Fadern som omsluter allt. 
Korset – symboliserar Jesus. 
Duvan – symboliserar Den helige Anden, men också Noaks 
duva som kom med bud om nya möjligheter och med bud om 
livet. Ett hopp. 
 
Skjortan:
Den gröna skjortan har bara diakoner. Det gröna står för 
växandet, att få andra att växa. 

”Det viktiga är att poängtera att det inte handlar 
om ”vi” och ”dom” utan om oss, du och jag. Vi kan 
alla bli utsatta och drabbade av livet, säger Lisa.”

Smycket: Vid vigningen får alla 
diakoner ett smycke till låns under 
sin livstid. 
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Ny gudstjänstordning 
Från och med Första Advent används ny musik och nya formu-
leringar i våra gudstjänster i Lindberga, Träslövs och Varbergs 
församlingar. 

Våra församlingar är försöksförsamlingar för den nya kyr-
kohandbok som är på gång. Den nya kyrkohandboken ska 
användas i hela Svenska kyrkan från och med 2015. Den 
nuvarande kyrkohandboken är från 1986 och den dessförinnan 
var från 1942. Vi kommer under det nya kyrkoåret att pröva 
nya ordningar för alla sorters gudstjänster - mässor, vigslar, 
begravningar, dop och konfirmationer. Grundupplägget är 
välbekant, men en del nya texter att läsa för både präster och 
församling kommer det att bli och även en del ny liturgisk 
musik (mässmusik). Mycket av det som redan är i bruk finns 
självklart med även i det nya förslaget. Det handlar om var-
samma förändringar. En lite större förändring blir att Varberg 
och Lindberga församling i fortsättningen konsekvent använder 
den ekumeniska översättningen Vår Fader. Den gamla bönen 
Fader Vår kommer framförallt att användas vid begravningar 
och på äldreboenden. Välkomna till våra kyrkor och ta del av 
detta, att känna på det nya! 

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket.
Din är makten och äran

i evighet.
Amen.



Messy church - 
en kväll bland lejon och änglar!
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Jag tog en tur till Träslövsläges kyrka en torsdagskväll i 
oktober för att vara med på ”Messy church”, en gudstjänstform 
inspirerad från kyrkorna i England. 70 barn och vuxna i alla 
åldrar hade kommit för att vara med. Redan i hallen möttes jag 
av mycket glädje och förväntan. Efter att ha fått satt på mig en 
namnlapp bjöds vi på fika, och dagens tema ”Daniel i 
lejongropen” presenterades. 
 Därefter var det dags för skapande i källarvåningen. Man 
kunde välja mellan fyra olika kreativa stationer som hade lejon- 
eller änglatema. En station var ansiktsmålning. Snabbt blev 
många engagerade i att måla någon eller själva bli målade till 
lejon. Jag själv fick en pensel i handen och hjälpte ett barn som 
ville bli målad. Efter ett tag började även de vuxna gå igång på 
ansiktsmålning och det ledde självklart till många glada skratt.
 Under tiden övade resten av barnen sång i kyrkan som sedan 
framfördes i gudstjänsten. Efter ett tag byttes vi om så att alla 

fick möjlighet att testa på allting. Tiden gick oerhört fort och 
efter drygt en timme samlades vi allihop i kyrkan. Ett drama 
om ”Daniel i lejongropen” framfördes av de anställda på ett en-
kelt och roligt sätt och alla barnen agerade lejon i lejongropen. 
Ni vet… Daniel som straffades och kastades ner i lejongropen. 
Gud sände en ängel som räddade Daniel genom att stänga 
lejonens munnar. 
 Kvällen avslutades med en gemensam måltid bestående av 
köttbullar och potatismos till alla hungriga lejon och änglar!  
Det märktes att de frivilliga och anställda som hade planerat 
kvällen hade roligt tillsammans och det smittade verkligen av 
sig på oss andra.

Martina Hansson
församlingspedagog i Sollyckans kyrka

Foto: Martina Hansson
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Ljuset i mörkret
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Vid den här tiden på året är det enligt mig inte helt klart varför 
människor en gång beslutade sig för att bosätta sig så här långt 
upp i norr. Det är ju något genuint oinbjudande med kyla och 
mörker. Missförstå mig rätt! Jag älskar både senhösten och 
vintern i vårt land. Men hade det inte varit för de levande 
ljusen, den varma brasan där hemma, de över 20 graderna vår 
värmepanna lyckas pressa fram och de mysiga små gnistrande 
ljusen som lyser upp vid julskyltningen så vet jag faktiskt inte 
vad jag hade tyckt. Hade jag dessutom kommit hit från ett mer 
medelhavstempererat område kanske jag hade funderat mer än 
en gång innan jag slog mig ner här om det hade saknats. 
 Nåväl, nu är det som det är och det är jag oändligt tacksam 
för. Samtidigt är det lätt, jag talar utifrån egen erfarenhet, att 
man tar allt det där som förgyller hösten och vintern nästan för 
givet. Värme, ljus och så vidare. Trots att det inte är så väl-
digt många årtionden sedan de allra flesta i vårt land hade det 
ganska tufft då. När det gäller kylan men också när det kommer 
till mat. 
 Vad det också är lätt att glömma, även om man så möter 
det mitt framför näsan flera dagar i veckan, är att det där med 
värme och mat på bordet fortfarande 2012 inte är självklart för 
alla människor ens i vårt land Sverige. För dem som har det så 
och för alla dem som också upplever ett inre mörker denna tid 
på året är jag övertygad om att senhösten och vintern förefaller 
både mindre mysig och mindre älskvärd. 
 Skeptikern kanske frågar: var är då Gud i allt detta? Svaret 
är att i allt detta har Gud kallat alla oss, inte bara vissa, till att 
vara diakoner (alltså tjänare) för att genom Hans kärlek dela 
med oss av det vi har. Ansvaret är vårt och beror på vår bered-
villighet att upplåta oss själva och låta Gud verka genom oss 
som Han vill! Och allra mest vill Han genom oss, i allt mörker, 
lysa med det underbara ljus som strålar från Honom som säger 
”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i 
mörkret utan ha livets ljus”    

Jacob Stille
Präst i Träslövs församling



Jag traskar iväg bland höstlöven mot Nyhemsskolan för att 
träffa rektor Henrik Wagersten och Sabina Botin som jobbar 
som bild och kristendomslärare för att få se närmare på deras 
skola. 
 Nyhemsskolan är en fristående friskola med allkristen grund, 
lokaliserad i centrala Varberg. Såväl Svenska kyrkan som 
övriga frikyrkor var med ända från skolans födelse år 2000. 
Man startade i liten skala i Rosendalsskolan men 2003 flyttade 
man till nuvarande lokaler som ligger 
alldeles vid Peder Skrivares Gymna-
sium. 2005 utökades Nyhemsskolan 
med förskola. Nu är det en skola med 
sammanlagt drygt 80 barn i förskola, 
grundskola och fritidsverksamhet.  
   – Hit är alla välkomna, säger 
Henrik Wagersten, som inte bara är rektor utan förskolechef 
och...hemkunskapslärare!
 – Vi har haft kristna, icke troende och muslimer här i 
förskolan  till exempel, berättar Henrik.  
  På Nyhemsskolan följer man självklart läroplanen, och i den 
finns inga kristna inslag. Utöver det erbjuder dock 
skolan ämnet kristendomslära (som Sabina Botin undervisar 
i). Lite speciellt är också att man har samling varje morgon där 
de sjunger eller läser och reflekterar tillsammans. En gång i 
månaden har hela skolan gemensam morgonsamling. 
  – De kristna delarna är frivilliga, men vi ser gärna att alla 
kommer. Har man valt vår skola så vet man vad som ingår.    
För de som inte känner för att be personligen på vår andakt, så 

blir det mer som en ”information”, man lär sig att ”så här gör 
man när man ber”. 
  Den allkristna inriktningen märks ju även i skolans värde-
grund. Dubbla kärleksbudskapet och gyllene regeln ligger som 
en ram runt all verksamhet. Personalen och eleverna jobbar 
även aktivt och konkret med månadens karaktärsord. Septem-
bers ord var ”ordning” till exempel.  
 Att skolan är liten gör det lättare med kommunikationen 

och att få en relation till alla. Alla barnen lär 
känna varandra över åldersgränserna, och vi 
lärare lär känna barnen. På så vis blir det mer 
lättarbetat. 
 – Vi har 30 barn i förskolan och 54 barn 
i grundskolan. Vi har även ett stort upp-
tagningsområde. Allt från Bua-Veddige till 

Falkenberg... Tanken är att vi vill ge kärlek och omtanke, alla 
elever skall känna sig sedda och trygga här, säger Sabina.  
 

Samarbete mellan skola och kyrkor
– Vi har och vill gärna fortsätta ha, utbyte med församlingarna. 
Ibland kommer de hit till oss, och vi har varit runt i olika kyr-
kor vid jul och avslutningar. Vi ser oss som en förlängning till 
församlingarna, vi tar vid där de påbörjat sitt arbete. Nyhems-
skolan ser denna gemenskap och detta samarbete som mycket 
värdefull. 

Årets bibelord - Jeremia 29:11

”Jag vet vilka avsikter jag har med er, 

säger Herren: välgång, inte olycka. 

Jag ska ge er en framtid och ett hopp!” 

Nyhemsskolan - kristna skolan i Varberg
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Att sitta i högsommarvärme i ett kloster i Frankrike och reflek-
tera över julens budskap kan kännas väldigt främmande för 
många av oss. Att känna solens hetta i gräset och plötsligt få en 
svalkande vindpust mot sin kropp, det är bönesvar. 
 Taizé är en by i Frankrike som sedan 1940-talet har en 
klosterkommunitet av bröder. De lever i all enkelhet och vi som 
besöker klostret får hjälpa till med det som behövs. Allt från 
matlagning, städning till att välkomna nya besökare och hålla i 
bibelstudiegrupper.
 Människor som kommer till Taizé är sökande människor. 
Alla söker efter Gud. De söker att få ett tilltal i bönerna, sång-
erna, tystnaden eller i gemenskapen. 
 Under lördagens ljusmässa firar bröderna i klostret Jesus 
Kristus uppståndelse och att Han är världens ljus. 
 Broder Alois, klostrets prior tänder först ett ljus i sin hand 
som han sedan låter gå vidare till de barn som sitter vid hans 
sida spridas till alla som sitter i kyrkan. Alla får vi ta del av 
Guds värmande ljuslåga samtidigt som vi sjunger ”Ubi caritas 
et Amor Deus ibi est”, Där barmhärtighet och kärlek bor, där är 
också Gud. 
 I julens tid besöker många människor våra kyrkor under 
olika slags gudstjänster. Det är något med kyrkorummet, 
psalmerna, ljusen och i gemenskapen som greppar tag i själens 
tomrum. Vi vill bli fyllda med tro, hopp och kärlek och vi vill 
göra det tillsammans. Både med nära och kära, men också i 
samhörighet med andra. 

 Vi är alla sökare efter sanningen. Att tro på Kristus vars 
födelse vi firar i juletiden betyder inte att vi äger sanningen, 
men att låta honom som är sanningen, ta tag i oss och att gå 
mot dess fulla uppenbarelse. 
 Julens budskap är att räddaren och befriaren är kommen från 
evighetens tid och född i vår verklighets tid. Gud sände inte sin 
Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle 
räddas genom honom. 
 Så öppna upp för Guds tilltal till dig i julens alla gudstjäns-
ter, sjung frimodigt med i de välkända psalmerna. Lyft ditt 
hjärtas blick i de gemensamma bönerna som i den enskilda 
bönen. Sprid till din medmänniska också det ljus som inte bara 
föds till världen utan också i dig. 
 Kära läsare, jag önskar dig av hela mitt hjärta en god och 
välsignad jul.

Niklas Strandberg
Präst 

Lindberga församling

Betraktelse från Taizé
Foto: Niklas Strandberg
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Jag frågar Kalle Svensson, präst i Träslövs församlings om 
deras satsning på Alphakurs till våren. 

Ryktet säger att ni skall börja med Alpha i 
Träslövs församling, stämmer det?
Ja, vi kommer att börja med alphakurser till våren 2013 i 
Träslövsläges församlingshem. Första samlingen blir 20 januari 
19.00 och tanken är att vi ska ha ett kurstillfälle per månad. 
Kursen är gratis. Den enda kostnaden kan vara en avgift för 
maten. Ni som är intresserade är välkomna att anmäla er till 
Alphakursen i Träslövs församling via mail, telefon eller brev 
till: traslovsforsamling@svenskakyrkan.se, 0340-20 10 30 eller 
till Träslövs församling, Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. 
Skriv namn, adress telefon och ”Alphakursen”. Vi hör av oss.

Vad är Alpha?
Alpha är en grundkurs i kristen tro. Varje kurstillfälle inleds 
med att man äter tillsammans i en enkel och avslappnad miljö. 
Man får möjlighet att lära känna varandra och en stor vikt läggs 
på att alla frågor får ställas. Ingen fråga är för liten eller för 
stor. 
 Modellen kommer från England och idag finns alphakurser i 
170 länder. 2011 hölls det 66 000 alphakurser, i Sverige var det 
ca 500. Alpha är den första bokstaven i det grekiska alfabetet.

Varför just Alpha?
Kursmodellen är bra därför att den ger så mycket som vi be-
höver i dagens samhälle samtidigt som man får en grundkurs 
i kristen tro. Det är viktigt med en avslappnad miljö och att 
man får börja med att äta mat tillsammans som ger ett härligt 
avbrott från vardagens mödor och en mjuk landning i verklig-
heten. Maten tillagar vi själva. Under första samlingen bestäm-
mer vi när vi ska samlas och vilka som ska tillaga någon lättare 
måltid vid de olika träffarna. Samlingarna innehåller mat och 
gemenskap, en föreläsning med ämnen som Vem är Jesus? och 
samtal i mindre grupper där alla slags frågor kan tas upp. 

Vilka hoppas ni kommer?
Kurserna är öppna för alla och vi hoppas att många ska finna 
intresse av att söka svar på frågor om kristen tro. Idag är det 
mer aktuellt än kanske någonsin att finna svar på frågor om 
livets mening och om Gud. Det är så att ju mer forskningen 
upptäcker om livet, om universum och hur allting hålls samman 
så kommer vi närmare frågor om Gud, om tron, om Jesus och 
om livet, inte tvärtom. Det gör att vi hoppas att människor i vår 
församling och gärna från andra församlingar ska komma och 
få svar på sina många olika frågor.
 Människor i alla åldrar, med alla slags olika frågor om livet, 
om Jesus och om Gud, med längtan efter gemenskap och 
värme.

Vad önskar ni att det leder till?
Främst att det ska leda till att människor kommer till tro och/
eller till en fördjupad tro på Gud. Men också att det ska leda till 
att man finner nya vänner, får svar på många frågor man bär på 
och att det ska väcka en längtan efter att få veta ännu mer samt 
få vara med om mer av den kärlek, värme och trygghet som 
medverkan i alphakurserna ska ge.

Alphastart i Träslövs församling
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Lindberga församling
Söndag 2 december, 1 sön. i advent
16.00  Gudstjänst med rätt att vara  liten.  
 Ny text och musik i  gudstjänsten  
 presenteras. Körerna medverkar.  
 Glöggmingel efteråt. Valinge
18.00 Mässa, Ny text och musik i   
 gudstjänsten presenteras. Körerna  
 medverkar. Glöggmingel efteråt.  
 Lindberg

Söndag 9 december, 2 sön. i advent
09.30 Luciagudstjänst, Barngrupperna  
 medverkar, Stamnared
11.00 Luciagudstjänst med The Parish  
 Band, Mellankören och U-kören.  
 Torpa
18.00 Kvällsmässa, Valinge

Söndag 16 december, 3 sön. i advent
09.30  Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa
11.00 Mässa, Lindberg
18.00 Musikgudstjänst. Julmusik med  
 sånggruppen Fyrton, Stamnared

Torsdag 20 december
19.00 Julstämning med LiTO-kören,  
 Lindberg

Söndag 23 december, 4 sön. i advent
11.00 Mässa, Sjölins sjunger, Valinge

Måndag 24 december, julafton
10.00 Samling vid krubban, Valinge
23.00 Midnattssmässa, Valinge-  
           Stamnared kyrkokör, Lindberg 

Tisdag 25 december, juldagen
07.00 Julotta, Eva och Linda Johbarn  
 sjunger, Torpa 
07.00 Julotta med musik, Stamnared

Onsdag 26 december, annandag jul
16.00 Gudstjänst, Lindberg
18.00 Kvällsmässa, med Drop-in kör  
 17.00, Stamnared

Söndag 30 december, sön. efter jul
18.00 Mässa, Christina Tellqvist med   
 musiker, Torpa

Måndag 31 december, nyårsafton
16.00 Nyårsbön, John Karlsson, sång.  
 Valinge 

Tisdag 1 januari, nyårsdagen
16.00 Mässa, Stamnared
18.00 Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 6 januari, Trettondedag jul
09.30 Mässa, Valinge
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa 
18.00 Musik i vinterkväll, Lindberg

Söndag 13 januari, 1 sön. e. trettondagen
09.30 Mässa, Stamnared
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Lindberg
18.00 Cafégudstjänst, Belid. Julsånger  
 med a capellagruppen ”Gott folk”.

Söndag 20 januari, 2 sön. e. trettondagen
09.30 Mässa, Torpa
11.00 Gudstjänst med rätt att var liten,  
 Valinge
18.00 Kvällsgudstjänst, Stamnared  

Söndag 27 januari, septuagesima
09.30 Mässa, Valinge
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten, 
 Torpa
18.00 Cafégudstjänst, ”Vårt hus”,   
 Trönninge 

Söndag 3 februari, kyndelsmässodagen
11.00 Storsöndag - Mässa med små och  
 stora, barnkörer sjunger, Valinge

Söndag 10 februari, fastlagssöndagen
09.30 Mässa, LiTO-kören sjunger,  
 Lindberg
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Valinge-Stamnared kören sjunger,  
 Stamnared
18.00 Kvällsgudstjänst, LiTo-kören   
 sjunger, Torpa

Onsdag 13 februari, askonsdag
18.00 Askonsdagsmässa, Valinge

Söndag 17 februari, 1 sön. i fastan
09.30  Mässa, Torpa
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Lindberg
18.00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 24 februari, 2 sön. i fastan
09.30  Mässa, Valinge
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa 
18.00 Kvällsgudstjänst, Lindberg

3 mars, 3 sön. i fastan
09.30  Mässa, Stamnared
11.00 Gudstjänst med rätt att vara liten,  
 Torpa
18.00 Kvällsgudstjänst, Valinge

10 mars, midfastosöndagen
09.30 Mässa, Stamnared 
11.00  Mässa ’’Brödsöndagen’’   
            Konfirmander medverkar, U-kören  
 sjunger, Lindberg
18.00 Cafégudstjänst Belid. 
 Drop-in kör 17.00
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”Julstämning med LiTo”
Torsdagen 20 december 
19.00 Lindbergs kyrka
LiTo-kören bjuder som vanligt på en 
kavalkad av välkända julsånger under 
ledning av Eva Johbarn. Inga biljetter 
behövs. Välkomna!

Ny musik i gudstjänsten 
första advent
I samband med första advent presenterar 
vi den nya musiken och texten i våra 
gudstjänster. Körerna medverkar. Efteråt 
blir det Glöggmingel. Välkomna!

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

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. 
Start: Onsdagen 7/2 18-21 i Lindbergs 
Församlingshem
Övriga datum: 20/3, 29/3, 18/4, 29/5.
För mer information ring komminister 
Niklas Strandberg: 0340-641144 

Verksamhetsstarter
VuxenBarn  Lindbergs Fh
Tisdag 22/1  9.15(v.4)
VuxenBarn  Valinge Fh
Torsdag 24/1  9.15 (v.4)
LindbergaBarnen  Lindbergs Fh
Onsdag 23/1  13.30 (v.4)
Barntimmar år 4&5 Valinge Fh
Onsdag 16/1  14.15 (v.3)
Musik och Pyssel   Valinge Fh
Onsdag 23/1  15.00
The Parish Band  Lindbergs Fh
Onsdag 23/1 (v.4) 14.45-15.30
Mellankören  Lindbergs Fh
Onsdag 23/1 (v-4) 15.30-16-15
U-kören   Lindbergs Fh
Onsdag 23/1 (v.4) 16.30-17.30
LiTo-kören  Lindbergs Fh
Torsdag 31/1  19.00 (v.5)
VS-kören  Valinge Fh
Torsdag 24/1  19.00 (v.4)
Konfirmander:  Lindbergs Fh
Tisdag 22/1  19.00 (v.4)
Torsdag 24/1  15.00 (v.4)
Lindbergs arb.krets Lindbergs Fh
Torsd. 14/2  14.00 (v.7)
Valinge arb.krets  Valinge Fh
Torsd. 31/1  13.30 (v.5)
UTTER    Lindbergs Fh
Torsd. 31/1  18.00 (v.5)
Bön i kyrkan  Lindbergs 
kyrka
Månd. 21/1  14.00 (v.4)
Ungdomsmässa  Lindbergs 
kyrka
Tisd. 22/1  18.00 (v.4)
Trädgårdsträff  Lindbergs Fh
Torsdagar löpande 10.00
Bibelsamtal   Valinge Fh
Onsdagar jämn vecka 16.15

Drop-in-kör
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 orden ”Drop-in-kör” 
17.00.

Vi startar i Trönninge!
Lindberga församling startar upp 
verksamheterna i Trönningelokalen 
27 januari 2013. Det gör vi med en 
Cafégudstjänst klockan 18.00. Vi håller 
tummarna för att lokalen är färdig tills 
dess. Välkomna stora som små!

Kyndelsemässodagen 
Storsöndag 3/2 11.00 Valinge kyrka
Vi tänder ljus för alla barn som döptes 
året innan. Församlingens 
4-åringar får en Barnens Bibel. Alla 
barnkörer är med och sjunger.  

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

Mer information om alla verksamheter och konserter finns på www.lindberga.nu
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Träslövs församling
Söndag 2 december, 1 sön. i advent
10.00 Gudstjänst med kyrkokören,   
 Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv
16.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 9 december, 2 sön. i advent
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 ”Kom in i värmen” med   
 gospelkören Octava, Träslöv
16.00 Familjegudstjänst med barnkören,
 Träslövsläge

Söndag 16 december, 3 sön. i advent
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Familjegudstjänst med barnkören,  
Träslöv. Grötfest i församlinsgården.
16.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 23 december, 4 sön. i advent
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Gudstjänst, Träslöv

Måndag 24 december, julafton
23.30 Julnattsmässa, Träslövsläge
23.30 Julnattsmässa, Träslöv

Tisdag 25 december, juldagen
07.00 Julotta, Träslövsläge
07.00 Julotta med kyrkokören, Träslöv

Onsdag 26 december, annandag jul
16.00 Julsångsgudstjänts,  Träslövsläge

Söndag 30 december, sön. efter jul
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Måndag 31 december, nyårsafton
16.00 Nyårsbön, Träslöv

Tisdag 1 januari, nyårsdagen
10.00 Högmässa, Träslövsläge
18.00 Julens sånger och psalmer med  
 alla körer, Träslöv

Söndag 6 januari, Trettondedag jul
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Gudstjänst, Träslöv

Söndag 13 januari, 1 sön. e. trettondagen
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv

Söndag 20 januari, 2 sön. e. trettondagen
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Gudstjänst, Träslöv 

Söndag 27 januari, septuagesima
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv
16.00 Cafégudstjänst, Träslövsläge

Söndag 3 februari, kyndelsmässodagen
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Familjegospelmässa, Träslöv

Söndag 10 februari, fastlagssöndagen
10.00 Gudstjänst med kyrkokören,   
 Träslövsläge
16.00 Cafégudstjänst, Träslöv
16.00 Familjegospelmässa med barnkör  
 och gospelkör, Träslövsläge

Onsdag 13 februari, askonsdag
18.30 Askonsdagsmässa, Träslöv

Söndag 17 februari, 1 sön. i fastan
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Gudstjänst, Träslöv

Söndag 24 februari, 2 sön. i fastan
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv
16.00 Cafégudstjänst, Träslövsläge

Lördag 2 mars
18.00 Musik vid helgsmål, Träslövsläge

Söndag 3 mars, 3 sön. i fastan
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00 Gudstjänst, Träslöv

10 mars, midfastosöndagen
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv
16.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Onsdagar 14.30, Veckogudstjänst
Kort veckogudstjänst jämna onsdagar 
14.30 i Träslövsläges servicehus.
Välkommen att vara med och delta. Vi 
bjuder på kyrkkaffe.

Messy Church
En lättsam och lekfull gudstjänstform där 
hela familjen är välkommen!
I Träslöv blir det onsdagar 30/1 och 27/2 
17.30 och i Träslövsläge torsdagar 14/2 
och 14/3 17.30 

Musikgudstjänster
Musik vid helgsmål Träslövsläge kyrka
Under våren blir det 2 mars och 13 april 
18.00.

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 under våren: 
25/11, 27/1, 24/2, 31/3, 28/4 och 26/5
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Församlingsresa inför julen 
till Köpenhamn 19/12 (ons)
Välkomna till en resa där vi besöker den 
stora staden i söder. Resan kostar 350 kr.
Vi startar från Träslövsläge kyrka 7.00 
och Träslövs kyrka 7.15. Anmäl er till förs.
exp 0340-20 10 30 senast 13/12, minst 
30 behöver vi bli. Förslag på vad ni kan 
hitta på i Köpenhamn finns på förs.exp 
och på hemsidan. 

Grötfest 16/12 i Träslöv
Efter gudstjänsten samlas vi i 
församlinsgården för grötfest. 

Tillsammans i tystnad - 
”Spa för själen”
En dags retreat i Träslövsläge 
församlingshem och kyrka. Lördagen den 
23/2 9.00-16.30. Dagen kostar 100 kr/
deltagare och då ingår frukost, lunch och 
eftermiddagskaffe. För mer information 
och anmälan kontakta Diakon Marianne 
Klintenberg 0340-201035.

Är det mening med livet? 
Vad är den? Vi startar 
ALPHAkurs våren 2013
Vill du veta mer om kristen tro? Är du 
intresserad av att samtala om livsfrågor 
om meningen med livet, varför lidandet 
finns, om Gud finns, om vad som händer 
när man dör? Välkommen att anmäla 
dig till Alphakursen i Träslövsläges 
församlingshem. Anmäl dig till exp 
0340-20 10 30 eller via mail traslovs.
forsamling@svenskakyrkan.se senast 
20/12!

Allsångskvällar under våren
Tisdag 19 februari 19.00 i Träslövs 
församlingsgård
Försäljningen av lotter m m börjar 18.30
Tisdag 16 april 19.00 Träslövsläges 
församlingshem
Försäljningen av lotter m m börjar 18.30

Sykretsarna
Träslöv
samlas i församlingsgården 14.00 
följande onsdagar under våren:
30/1, 27/2, 20/3, 24/4 och 29/5
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna! För mer information kontakta 
gärna Birgit Carlsson tel 62 40 47

Träslövsläge
samlas i församlingshemmet 14.30
följande onsdagar under våren:
16/1, 13/2, 13/3 och 10/4
Gamla och nya medlemmar hälsas varmt 
välkomna!
För mer information kontakta gärna
Maj-Lis Nilsson tel 67 04 34 

Måndagsträffen i 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 med start den 14/1 och fram 
t.o.m. den 29/4, med undantag för den 
1/4 som är Annandag Påsk. 
 Alla är välkomna att vara med!

Torsdagssoppan
”Soppgänget” serverar sopplunch varje 
torsdag i Träslövsläge församlingshem 
med start den 17/1 och fram t.o.m. den 
2/5, med undantag för Skärtorsdagen 
som är den 28/3 . Soppan serveras 
mellan 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!

Barnverksamheten börjar v 3
Träslöv
Öppet hus Vuxen-barn-grupp måndagar 
9.00-11.00 torsdar 9.00-11.00

Kyrkis (8-10 år) måndagar 14.00-16.00

Träslövsläge
Öppet hus Vuxen-barn-grupp tisdagar 
9.00-11.00 fredagar 9.00-11.00

Kyrkis (8-10 år) onsdagar 15.00-17.00
Mer information: 
Margaretha Andersson 0340-20 10 41, 
Kerstin Johansson 0340-20 10 36

Barnkörverksamhet start v 3
Träslöv onsdagar
Primen 6-8 år 16.00-16.45
Tersen  9 år-   16.45-17.30

Träslövsläge torsdagar
Sångfåglarna 6-8 år 16.00-16.45
Korallerna      9 år-    17.00-18.00
För mer information hemsidan eller
Monica Bengtsson 0340-20 10 40

Hembesök eller enskilt 
samtal
För besök hemma eller enskilt samtal med 
präst eller diakon ring och boka tid med 
den Du önskar träffa! 
 Våra telefonnummer är:
Ola Bjervås 0340-20 10 32
Kalle Svensson 0340-20 10 33
Jacob Stille 0340-20 10 34 
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35
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Söndag 2 december, 1 sön. i advent
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
13.00 Mässa, Sjukhuskyrkan

Söndag 9 december, 2 sön. i advent
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Taizémässa

Söndag 16 december, 3 sön. i advent
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Familjegudstjänst med ljuståg -  
 Young Voices, Apelvikshöjd
16.00 Familjegudstjänst med ljuståg,  
 Sollyckans kyrka
18.00 Aftonsång, Varbergs kyrka
 Motettkören
18.00 Worship (ungdomsgudstjänst)
 Apelvikshöjds kyrka

Söndag 23 december, 4 sön. i advent
11.00 Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikshöjds kyrka

Måndag 24 december, julafton
10.00 Samling vid krubban, 
 Apelvikshöjds kyrka
17.00 Julbön, Varbergs kyrka
17.00 Julbön, medverkar Lalle Björk  
 saxofon och Göran Melander violin  
 Apelvikshöjds kyrka
23.00 Julnattsmässa, Varbergs kyrka

Tisdag 25 december, juldagen
07.00 Julotta, Varbergs kyrka
11.00 Högmässa, Varbergs kyrka

11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikshöjds kyrka

Onsdag 26 december, annandag jul
11.00 Högmässa, Varbergs kyrka

Söndag 30 december, sön. efter jul
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Kvällsmässa, Sollyckans kyrka

Måndag 31 december, nyårsafton
18.00 Högmässa/Nyårsbön, Varbergs  
 kyrka. Manskören med verkar

Tisdag 1 januari, nyårsdagen
11.00 Högmässa, Varbergs kyrka
17.00 Nyårsmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Kvällsmässa, Sollyckans kyrka

Söndag 6 januari, Trettondedag jul
11.00 Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikhöjds kyrka
18.00 Julens sånger och psalmer,   
 Sollyckans kyrka
18.00 Musikgudstjänst, Katarinakören
 Varbergs kyrka

Söndag 13 januari, 1 sön. e. trettondagen
11.00 Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00 Högmässa, Apelvikshöjds kyrka

Söndag 20 januari, 2 sön. e. trettondagen
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00  Högmässa, Apelvikshöjds kyrka

Söndag 27 januari, septuagesima
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka

11.00  Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Taizémässa, Varbergs kyrka

Söndag 3 februari, kyndelsmässodagen
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00  Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Orgelkonsert, Varbergs kyrka

Söndag 10 februari, fastlagssöndagen
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00  Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Sinnesromässa, Varbergs kyrka

Onsdag 13 februari, askonsdag
19.00 Askonsdagsmässa, Apelvikshöjd

Söndag 17 februari, 1 sön. i fastan
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00  Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Aftonsång, Varbergs kyrka
 Motettkören

Söndag 24 februari, 2 sön. i fastan
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
18.00 Oaskväll, Sollyckans kyrka
11.00  Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Aftonsång, Varbergs kyrka

3 mars, 3 sön. i fastan
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Mässa, Sollyckans kyrka
11.00  Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Orgelkonsert, Varbergs kyrka

10 mars, midfastosöndagen
11.00  Högmässa, Varbergs kyrka
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjds kyrka
18.00 Taizémässa, Varbergs kyrka

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

Veckomässor/Andakter
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
(Uppehåll v. 52 och v. 1. Start igen 10/1-13)

Körmedverkan på 
gudstjänsterna
Sönd- och helgdagarna 2/12-26/12 samt 
20/1-10/3 – har vi alltid körmedverkan i 
våra högmässor i Varbergs kyrka. 

Första advent medverkar kyrkokören, 
andra advent medverkar Varberg Gospel 
och fjärde advent medverkar Varbergs 
kvartettsällskap i Apelvikshöjds kyrka. 

Gemenskapsträff
Välkommen till Gemenskapsträff  
den 10/12 14.00-16.00. Vi möts i 
församlingshemmet för att sjunga 
in jultiden tillsammans med Andreas 
Hjalmarsson, Jenny Dahlberg och Lena 
Dahlberg. Andakt, kaffestund, lotteri.

Samtalsgrupp/Suicidgrupp
För dig som genom självmord förlorat 
en nära anhörig. Vi startar igen till våren.
Välkommen att ta kontakt med
elisabeth.vikstrom@svenskakyrkan.se

Konserter i juletid
Bach samtliga orgelverk, konsert 1 
Söndag 2 december 18.00  
Varbergs kyrka 

Luciamorgon
Torsdag 13 december 7.30
Varbergs kykrka

Luciakonsert
Torsdag 13 december 18.30
Varbergs kyrka

Varbergs Kammarkörs julkonsert
Lördag 15 december 16.00, 19.00
Apelvikshöjds kyrka

Julsång i Centrum
Lördag 22 december 
12.00 , 15.00, 18.00 
Varbergs kyrka 

Bach samtliga orgelverk, konsert 2 
Onsdag 26 december 18.00  
Varbergs kyrka

Apelvikshöjds Julkonsert
Lördag 5 januari 17.00
medverkande Apelvikshöjds  och Morups 
Kyrkokör, Stråkensemblen, solister o 
instrumentalister. Dirigenter: Elisabet 
Willix, Maria Löfberg och Göran Sjöwall
Apelvikshöjds kyrka

Musik i juletid
Katarinakören
Söndag 6 januari 18.00  
Varbergs kyrka

Julens sånger och psalmer
Söndag 6 januari 18.00  
Sollyckans kyrka

Lucköppning Varbergs Torg
Varje dag i december, vardagar 17.00, 
lör-sön 14.00. Varbergs församling 
medverkar följande datum: 
4/12 Barnkören Young Voices
11/12 Apelvikshöjds kyrkokör
12/12 Boys Voice, Varbergs Gosskör
18/12 Levande julkrubba 9.00, 10.00,  
 11.00, 12.00, 17.00, 18.00, 
 Kyrkorna i Varberg   
19/12 The Priests of Warberg
24/12  Julbön i Varbergs kyrka 

Julaftonsfirande i 
församlingshemmet!
Välkomna unga och gamla, 
familjer och ensamstående att 
fira julafton tillsammans med oss i 
församlingshemmet, Sveag. 24. 
Vi börjar 12.00 med andakt. Därefter 
julbord, julsånger och gemenskap. 17.00 
avslutar vi med julbön i Varbergs kyrka. 

Konserter
Torgmusik
Lördagar 10.00 19/1-9/3
Varbergs kyrka 

Bach samtliga orgelverk, konsert 3
Söndag 3 februari 18.00  
Varbergs kyrka 

Välgörenhetskonsert i samarbete 
med Lions
Lördag 9 mars 17.00
Kyrkokören, Young Voices, Apelvikshöjds 
stråkensemble med flera
Apelvikshöjds kyrka 

Bach samtliga orgelverk, konsert 4
Söndag 3 mars 18.00  
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
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.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


