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Från krig till fred
– Den hemska trappan som jag aldrig kan glömma finns kvar än, 
säger Anja Svensson samtidigt som hon visar ett foto på sig själv 
där hon står på trappan upp till det gula huset i Berg i Frillesås. 
 När hon var tre och ett halvt år blev hon körd dit i en stor 
svart bil och gråtandes fördes hon upp för trappan av två kvin-
nor. Den ena kvinnan var Karin Sandklev som arbetade för 
Rädda Barnen. Huset ägdes av Amanda och Albin Johansson 
som bodde där. Det var 1944 och som så många andra bondgår-
dar i Sverige på den tiden var det ett generationsboende. Då var 
tanken att deras dotter Linnea tillsammans med sin man Arvid 
Karlsson skulle ta hand om Anja. 
 Anja föddes 1941 i Sodankylä i norra Finland. Hennes pappa 
drog ut i kriget och mamman hade liksom många andra finska 
mammor svårt att ta hand om och beskydda sina barn mitt 
under brinnande krig. 70 000 barn skickades till Sverige under 
den tiden för att få skydd och bättre livsvillkor, de finska krigs-
barnen. Anja och hennes bror Olavi var två av dem. 
 – Jag minns hur det brann när jag åkte med tåg därifrån, för 
tyskarna brände allt efter sig. 

Avlusas och undersöks
Slutligen hamnade hon på ett barnhem i Halmstad för att tvät-
tas, avlusas och undersökas. Sen kördes hon hem till dem som 
hade erbjudit sig att ta hand om henne. Överlämnandet skedde 
inte med glädje och på en del sätt var det en svår tid för Anja. 
Hon kunde inte språket och minnena från kriget i Finland 
följde med henne i nattens mörker och rädsla för krigsliknande 
ljud på dagarna. 
 – När det kom ett flygplan försökte jag gömma mig under 
något för det hade vi gjort i Finland. 
 Det beslutades ganska snart att Anja skulle stanna kvar på 
gården och inte skickas tillbaka till Finland. Linnea och Arvid 
hade inte fått några egna barn och skulle ta hand om Anja, men 
Linnea fick en hjärnblödning och dog hastigt 1952. Hon blev 
bara 38 år.
 – Hennes sista ord innan hon hamnade i koma var ”Ta hand 
om lilla Anja”, säger Anja.

Födelsedagskalas
Barn och vuxna överallt. Kyrktorget är fest och kakbuffé, i 
trädgården finns det hoppborg, popcornmaskin, prickskytte och 
lite till. Det är kalas för att Sollyckans kyrka har jubileum i år. 
Den blir både 10 och 30 år. Församlingsgården, det gula huset 
och verksamheten har funnits i 30 år och själva kyrkan har 
funnits i 10 år. 
 Det firas tvåfaldigt. Kalas för barn och familjer söndag 10 
maj. Kyrkan intogs av folk som var överallt. Dels för att det är 
barnens natur samt att alla som ville gå poängpromenaden som 

gick igenom alla lokaler. Kalaset avslutades med en fullsatt 
familjegudstjänst i kyrkan. 
 Kyrkan invigdes på Johannes döparens dag 2005 och det 
firas samma söndag i år, söndag 21 juni. Då blir det jubileums-
mässa 18.00 i Sollyckans kyrka. 

Minnen: Anja Svensson på trappan hon gråtande bars upp 
för när hon var barn. 

 Vårdnaden av Anja togs över av Linneas föräldrar, Amanda 
och Albin som så småningom adopterade henne. 
 Visserligen var Anja förskräckt första gången hon fördes upp 
för stentrappan till huset men hon är väldigt glad och tacksam 
över att hon fick komma till Sverige och stanna kvar här. 
 – Jag tänker att jag kanske inte hade levt idag om jag varit 
kvar i Finland.

Omsorg på alla sätt
Det var en väldigt fin uppväxt med många som tog hand om 
henne. Hennes bror Olavi Westlund hade blivit placerad hos 
en familj i Varberg som Anjas nya föräldrar kom väl överens 
med och de träffades regelbundet. Alla andra som bodde på 

Foto: okänd
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gården i Frillesås var mycket äldre men på somrarna var Karin 
Sandklev, som var med och lämnade Anja där som barn, och 
hennes familj granne med Anja. Den jämnåriga dottern Inger 
var Anjas bästa sommarlekkamrat. 
 – Jag minns hur pappa ville att vi skulle hjälpa till med 
arbetet på gården. Ibland tyckte vi att det blev lite för mycket 
och klättrade upp och gömde oss i det där kastanjeträdet, säger 
Anja och skrattar samtidigt som hon pekar ut trädet på ett gam-
malt flygfoto över gården. 

Mammor och pappor
Mamma och pappa för Anja är just Amanda och Albin för det 
är de som hon har växt upp hos och som har uppfostrat henne. 
Eller helt enkelt för att de är mamma och pappa, mer kompli-
cerat är det inte för Anja trots att hon lärt känna sin biologiska 
mamma också. 
 När hon blev lite äldre blev hon nyfiken på sina rötter och 
lärde sig lite finska. Tillsammans med sin man reste hon till 

Finland och sin födelseby. Hon hade haft lite brevväxling med 
sin mamma men den bröts 1948 och nu 1970 var det dags att se 
om det gick att leta upp henne igen. 

Återseendet
Slutligen fick Anja reda på att hennes biologiska mamma Tyyne 
Korhonen bodde på ett äldreboende och åkte dit. 
 – Jag hade förberett mig på att hon kanske inte skulle vilja 
ha kontakt med mig, vi hade inte haft någon kontakt sen 1948, 
berättar Anja. 
 Mötet blev fyllt av glädje och början på många resor. Anja 
och hennes tre barn har varit och hälsat på i Finland flera 
gånger och två av syskonen som bor där har hälsat på i Sverige. 
Tyyne dog 2005 men kontakten med släkten där är fortfarande 
stark och en tydlig del av Anjas liv.
 – Jag känner mig som svensk men det är väldigt roligt att 
vara där. 
 Vardagsrummet i Anjas lägenhet på Sörse präglas av det 

som är viktigt i hennes liv. Människor och relationen med dem. 
Fotografier på syskon, barn, barnbarn och andra släktingar i 
både Finland och Sverige finns överallt. Anja visar och berättar. 
Det är svårt att hänga med i hennes höga tempo och berättelse 
om vem som är barn till vem. Dels för att det är dubbla upp-
sättningar av föräldrar och dels för att det finns många i Anjas 
nätverk och hon är mån om att behålla dem. 
 – I sommar ska vi åka till Finland och träffas allihop, säger 
hon med förväntan och glädje. 
 Då ska hon och hennes tre barn och sex barnbarn åka till 
Sodankylä och träffa släkten där. Då får barnbarnen se var hon 
är född. 

Liv och engagemang
Anja är en kvinna på 73 år med mycket energi och kärlek till 
människor. Ett stort engagemang finns i Apelvikshöjds kyrka 
där hon är med som ideell medarbetare. Den kristna tron är en 
lika naturlig del av hennes liv som hennes historia. Familjerna 
som Anja och Olavi hamnade i var kristna och levde i tron och 
förmedlade dess gästfrihet. Allt finns där och hon förstår inte 
varför man ska välja bort det. Hon vill välja till, välkomna och 
ta emot. 
 Kanske är det hennes känsla av att komma från krigets fasor 
och bli välkomnad in i en trygg miljö som lagt grunden till 
hennes välkomnande inställning. Minnena av kriget som hon 
lämnade när hon var tre år finns kvar. Hennes bror som kom 
med till Sverige var äldre och minns mer. 
 – Det är fruktansvärt att minnas sånt. 
 Hon för över det till situationen för många flyktingar idag. 
 – Man måste visa kärlek och medlidande med dem som har 
det svårt, säger Anja. 
 Om Sverige på 40-talet kunde ta emot 70 000 barn från Fin-
land på några få år borde vi kunna göra mer för de som drabbas 
av krig idag. 

Nätverket
Anja Svenssons 
vardag är fylld 
av relationer och 
hemmets väggar 
pryds av barn och 
barnbarn i olika 
åldrar. 

Mammor och pappor
Överst ser vi Amanda och 
Albin Johansson.
 Mitten föreställer Linnea 
och Arvid Karlsson samt 
en bild på Linnea och Anja 
som barn. 
 Underst finns Tyyne 
Korhonen, Anjas biologiska 
mamma. 
 Fotot på Tyyne är taget 
av Anja, de andra två har 
okända fotografer. 
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Utan att egentligen tänka på det så mycket har hon hamnat i samma 
position som de hon har sett upp till har haft. När Josefin Eliasson var 
konfirmand i Lindberga församling såg hon upp till ledarna och ville 
vara som de. Ordet förebild skulle hon kanske inte använt för tre år 
sen när hon var konfirmand. Men när hon berättar vad hon anser att en 
förebild är stämmer det in på de som var hennes ledare. 
 – En förebild är någon man ser upp till. Någon man vill följa. Det är 
någon som hjälper en att växa, säger Josefin. 
 En stillsam ung kvinna som inte framhäver sig själv så mycket. Lik-
som det blygsamma fikat hon beställde och nu äter i ett hörn på cafét. 
En kopp te och en chokladboll. Inte så stort men ändå gott och viktigt. 
 Josefin pratar gärna om sina förebilder. 
 – Jag tänker att det är någon som sprider glädje. Min gamla lärare 
från grundskolan är en förebild. För jag ser mig själv i henne. Vi har 
liknande intressen och vi har varit med om samma saker i livet, säger 
Josefin och fortsätter att berätta om sin förebild. 
 – Hon sprider så mycket glädje att man blir glad av att se henne. Hon 
tror på alla. Och att alla kan komma nånstans. 
 Josefin låter blicken vila lite på tekoppen när hon funderar på hur 
hon skulle hantera det om hennes förebild gjorde något stort misstag. 
Slutsatsen är att hon ändå skulle betrakta henne som en förebild för 
ingen är perfekt och alla gör misstag. Vi kan inte veta allt om någon 
men har vi ändå blivit inspirerade och fått hjälp att växa genom att 
spegla oss i en annan människa fortsätter den att vara en förebild. 
 En del skulle säga att de som är ledare eller förebilder för andra har 
ett större ansvar än andra. Att Josefin nu när hon är konfirmandledare 
bär en börda på sina axlar och måste göra rätt för deras skull. Josefin 
har inte reflekterat så mycket över det och ryggar inte tillbaka för tan-
ken. Eller snarare lägger inte den bördan på sig. 
 – Jag ser mig inte som en förebild. Jag väljer ju inte att folk ska se 
upp till mig. 

Man bara blir det
- någon att se upp till

Foto och montage: Kent Pettersson

Vandra med
vägmärken

Huvudled
Många saker kan ibland tävla om att vara 
viktigast i våra liv. Vilket är huvudspåret i 
ditt liv? Vad tycker du är viktigast och vill 
prioritera? Väljer du att prioritera det? 

Stoppförbud
En del tankar, händelser eller beslut stannar 
kvar i huvudet och vägrar släppa taget. Vi 
fortsätter att älta trots att det inte gör nå-
gon nytta. På något sätt vet vi att det hör 
till det förflutna, men låter det finnas kvar 
och ta energi från oss. Det kan vara något 

fel vi gjort och bett om förlåtelse för men ändå finns kvar. 
Välj någon sådan tanke och bestäm dig för att sätta stopp för 
den. Sluta älta den.

Väjningsplikt
Finns det situationer, eller människor, där 
du kanske bör hålla en lägre profil? Kanske 
är det så att du inte alltid har rätt utan bör 
lämna företräde för någon annans åsikt? 
Det behöver inte handla om absoluta rätt 
eller fel, utan om personliga åsikter. Att 

lämna företräde för någon annan innebär inte att man förlo-
rar eller har fel. Det visar att man är en trygg människa som 
inte alltid måste hävda sin egen rätt. 

Olika skyltar dyker upp på livets 
väg. De kan betyda olika saker. 

Vill du gå en promenad och låta 
skyltarna du passerar betyda 
något annat? 

Klipp ur det här bladet, fler 
vägmärken finns på baksidan. Ta 
det med dig nästa gång du är ute 
och går. När du passerar något 
av vägmärkena gör som det står. 

Kommer du på fler vägmärken 
som kan betyda något mer? Ta 
ett kort, skriv din tanke och 
lägg ut på Instagram. Tagga 
med #varmedvägmärken så 
kan vi dela reflektionerna med 
varandra. 



8 9

Vägen till frihet

Förutom Gud så finns det allt färre förebilder i mitt liv. 

Faktiskt. Det är inte så att jag tycker att jag själv är så perfekt 

att jag inte behöver lära av andra. Det gör jag gärna och 

ofta såklart. Men problemet med förebilder är väl att de lätt 

uppfattas som det perfekta exemplet. Och allteftersom åren 

går inser jag att de inte finns. Det gör inget. Tvärtom så är det 

en rätt skön upptäckt, befriande på något sätt. Särskilt som 

det finns så många förebilder och ledare, som alla tycker så 

olika. Även i det kyrkliga livet.

Nu för tiden är det nästan som om idealet är att man tror och 

förhåller sig till Gud lite som man själv ”känner för”. Förr i 

tiden räckte det att plugga in de ”rätta svaren” i Dr Luthers 

katekes.

Jesus presenterar en annan möjlig väg, som ska göra oss 

till fria, älskande och sanningsägda människor. Och det är 

att börja följa honom, på riktigt. Inte att se på honom som 

en spegelbild av sina egna värderingar, inte heller som ett 

teoretiskt uppslagsverk. Utan följa honom, bli hans vän! När 

vi har en verklig relation med Jesus, så 

djupnar vår kärlek till både Gud och männ-

iskor. Det är då vi kan vara goda förebilder 

för varandra, som pekar på Jesus som den 

ende verklige Förebilden. 

Ola Bjervås

kyrkoherde i Träslövs församling

Stopplikt
Stanna upp, ta en paus. Låt bli att leta efter 
den vackra och fina platsen. Sök det sköna 
och njutningsfulla på platsen du står. 

Förbud mot infart
Kanske finns det vägar man kan lockas att 
gå på men bör låta bli. Du vet att den inte 
är bra för dig, ändå vill du gå där. Vilka vägar 
är det? Vilka vanor har du som inte är bra 
för dig? 

Cirkulationsplats
En del saker måste man faktiskt fundera 
på lite till. Kanske gå runt dem och liksom 
försöka se det ur ett annat perspektiv. Välj 
någon sådan fråga som finns i ditt liv, kan-
ske en konflikt med någon. Försök att tänka 
dig in i hur någon annan ser på problemet. 

Mötesplats
Kanske finns det någon du borde bestäm-
ma ett möte med? Någon du ska ta en 
kaffe med eller göra något roligt tillsam-
mans med. En person som kanske behöver 
dig eller som du behöver. De flesta av oss 

har någon eller några som vi mår bra eller blir glada av att 
träffa. Om du har en telefon med dig, ta fram den och ring 
och boka ett möte med någon.

Påbjuden körbana
Vi vet vart vi är på väg och var vägen dit 
går. Men ändå kan vi ibland vara sugna på 
att ta en genväg eller köra i en bana som 
det inte är tänkt. Tillfällena då du vill göra 
på ditt eget sätt istället för att göra så 
som någon annan säger åt dig att göra 

det. Varför vill du inte inordna dig i ledet och lyda andra? När 
händer det? Ibland kan det vara rätt att bryta mot systemets 
sätt att göra saker, bryta mot normer, när då? 

Hastighetsbegränsning
Rusar du på för snabbt ibland? Så att andra 
inte hinner med i dina tankar eller ditt 
tempo. Ibland kan det vara nödvändigt 
att vara långsammare, kontrollera att alla 
är med, vänta in eller hjälpa de som inte 

hinner. Kanske måste man förklara en gång till för en del som 
inte förstår. 
 Eller är du för långsam? Kanske vill du vara noga med att 
allt blir rätt och låter saker ta lång tid för att inga fel ska smita 
igenom. Ibland måste man göra saker tillräckligt bra, inte 
perfekt. Sätta punkt, gå vidare och öka tempot. 



10 11

Våra kyrkor
Del 9 av 10

Sjukhuskyrkan

Blomman: Sjukhuskyrkans 
symbol är en blomma 
innesluten i ett kors. 
Blomman växer som ett 
skott på en avbruten stam 
och vill vara en symbol 
för liv och kraft, för tron 
på uppståndelsen. Ur det 
brustna, ur det avbrutna, 
kan något nytt växa fram.

I en lång korridor på Hallands sjukhus i Varberg finns sjukhuskyrkan. 
Gudstjänstrummet mitt i korridoren är liksom en rofylld oas, men 
rummet är inte det viktigaste. 
 – Kyrkan är så mycket mer än ett rum med fyra väggar, kyrka är vi i 
mötet med varandra, när Guds barmhärtighet blir en verklighet, säger 
Thomas Karlsson som är ny sjukhuspräst i Varberg.

Sjukhuskyrkan finns på hela sjukhuset
Patienten som är inlagd för kortare eller längre tid, kan möta sjukhus-
kyrkan på sitt eget rum i ett själavårdande samtal. 
 – Att vara kyrka innebär att se och lyssna, att vara ett stöd och ge 
vägledning under en tid då våra livsvillkor förändras, säger Thomas. 
 Elisabeth Vikström som är diakon, med erfarenhet som sjuksköter-
ska, har under sina år på sjukhuset lyssnat till många människor med 
existentiell smärta, en smärta som påverkar hela människan. 
 Den som är anhörig till en patient kan även behöva stöd. När någon i 
din egen familj blir sjuk är det många som påverkas. 
 – Tillsammans med övrig personal på sjukhuset kan vi hjälpa den 
som lever nära patienten. Ofta får vi uppleva hur våra mänskliga hän-
der förkroppsligar Guds utsträckta händer. Det är händer som på ett 
konkret sätt bär genom det svåra, säger Thomas. 

Sjukhuskyrkan finns även för personalen 
– Ibland kan det vara skönt att prata med någon som finns utanför 
avdelningen man jobbar på, säger en av sjukhusets medarbetare, som 
valt att samtala med sjukhuskyrkans personal. 
 Elisabeth och Thomas finns med vid utbildningar för personal och 
studenter kring andliga och existentiella frågor. 
 – Vi får inte glömma bort att vi som kyrka har en lång erfarenhet 
och en bred kompetens för att möta människor som lever med sorg och 
stark oro inför framtiden, säger Elisabeth.
 Gudstjänstlokalen på sjukhuset har funnits sedan 1972, då bygget 
stod klart. Det är ett enkelt och avskalat rum. Varje torsdag 15.00 är 
det gudstjänst, ofta med nattvard. Övrig tid används rummet för en-
skilda besökare som vill hämta kraft och formulera sitt liv i en bön. 
Sjukhuskyrkans medarbetare på Hallands sjukhus Varberg är anställda 
av Varbergs församling men ansvaret bärs av de lokala församlingarna 

i närområdet. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och 
finansierar verksamheten.

Det började på 1500-talet
Sjukhuskyrkan har en lång tradition med rötter från 1500-talets 
hospital och sjukstugor som besöktes av församlingspräster och 
stod under uppsikt av både landshövding och biskopen.
 Under 1860-talet tog landstinget i Sverige över ansvaret för 
sjukvården och fortsatte traditionen genom att anställa lasa-
rettspredikanter från Svenska kyrkan. 1962 skedde en föränd-

ring då Svenska kyrkan fick ansvar för den andliga vården i 
samverkan med landstingen. Landstingen skulle stå för lokaler 
och fasta inventarier och sjukhuskyrkan ansvarade för verk-
samheten. 
 Sjukhuskyrkan är en ekumenisk samverkan och på många 
platser är präster och pastorer från olika samfund represente-
rade på sjukhusen. 

Hoppet: Korset längst fram i sjukhuskyrkans kapell.

Vila: Sjukhuskyrkan finns på Hallands Sjukhus 
Varberg. I den långa korridoren med matsal i 
ena änden och bibliotek i den andra. 

Samtalsgrupp
för dig som genom 
självmord förlorat en nära 
anhörig

Sjukhuskyrkan i Varberg 
startar ny samtalsgrupp för 
anhöriga som förlorat närstå-
ende genom suicid.

Genom samtalet får vi 
möjlighet att dela det svåra 
och om möjligt hitta vägar 
framåt.

Samtalsgruppen träffas 5-6 
gånger och kommer att mö-
tas i en lokal i anslutning till 
sjuhuskyrkan i Varberg. 
Gruppen kommer att bestå 
av 3-5 deltagare och leds av 
sjukhuspräst och sjukhusdia-
kon.
Första träffen blir tisdag 25 
augusti 17.00-18.30.
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Lördag 20 juni, Midsommardagen
11.00  Friluftsgudstjänst
 Kvarnen i Norra Näs 
 Eva och Linda Johbarn spelar

Söndag 21 juni, Johannes döparens dag
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Start av Torpaveckan
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Folkmusik med Gun Svensson 
 och Lilla Gränslaget

Onsdag 24 juni
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 ”Kyrkorummet berättar”

Söndag 28 juni, 4 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Ekumenisk Fredsgudstjänst
 Lejongropen på Varbergs fästning
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa
 Medeltida musik med 
 folkmusikgruppen Anda
 Avslutning på Torpaveckan

Söndag 5 juli, Apostladagen
9.30  Högmässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst, Valinge
18.00  Sommarmusik, Lindberg 
 ”Vägen till livet” med Kalle 
 Karlsson, Annika Fehling 
 och LiTo-kören

Söndag 12 juli, 6 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa 
18.00  Sommarmusik, Valinge 
 ”Jazz & visa” med Annika Marmén 
 och Oskar Nyman

Söndag 19 juli, Kristi förklarings dag
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Friluftsgudstjänst vid Klasa 
 Hembygdsgård, ta med kaffekorg
 Georg Andersson, dragspel
 Marina Bengtsson, piano 

Söndag 26 juli, 8 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Sommarmusik, Stamnared 
 ”Beatles på svenska” 
 Sparlund och Sebastian

Söndag 2 augusti, 9 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Sommarmusik, Torpa 
 ”Barnvisor för barn och vuxna”  
 Sånggruppen Iriz

Söndag 9 augusti, 10 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Sommarmusik, Valinge 
 ”Kanske kärlek är allt ” med Mellami

Söndag 16 augusti, 11 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge
18.00  Sommarmusik, Lindberg 
 ”Unforgettable – sånger om kärlek”
 Katarina Sjölin med musiker 
 Avslutning på sommarmusiken

Söndag 23 augusti 12 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Valinge 
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Veckogudstjänster i 
sommartid
Tisdagar 11.00
Gudstjänst/mässa på Lindgården

Första onsdagen i varje månad 9.00
Morgonmässa i Lindbergs kyrka

Torsdagar 9.30 (19 juni–13 augusti)
Morgonbön i Lindbergs kyrka

Friluftsgudstjänster
Se kalendariet för detaljerad information
Midsommardagen 20 juni 11.00 
Kvarnen i Norra Näs. Ta med sittunderlag 
och fikakorg

Söndag 19 juli 18.00 
Klasa Hembygdsgård
Ta med fikakorg

Sommarmusik 
Varje söndag 18.00 under sommaren. Se 
sidan 18-19.

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

Våffelcafé
Kom och njut av vår härliga trädgård vid 
Lindberga församlingshem! Fyra torsda-
gar i sommar serverar vi kaffe och våfflor. 
23 och 30 juli samt 6 och 13 augusti 
10.00–12.00.
Plats: Lindberga församlingshems 
trädgård.

Information om höstens 
verksamheter 
se www.lindberga.nu
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Lindberga församling

Så här brukar vi fira gudstjänst 
på söndagarna i Lindberga församling:
9.30 Församlingens söndagliga 
högmässa. Vi delar nattvardens 
gemenskap och fördjupar oss i dagens 
texter.
11.00 Vi firar gudstjänst i en enkel form, 
där det är lätt även för barn att delta. 
Församlingens dop sker ofta i denna 
gudstjänst.
18.00 En kvällsgudstjänst som oftast 
går i musikens eller stillhetens tecken.

”Torpaveckan” 21–28 juni
Passa på att se vackra Torpa kyrka, en medeltida pärla, under Torpaveckan. Kyrkan, 
som uppfördes i början av 1200-talet, är en av de bäst bevarade medeltida kyr-
korna i Göteborgs stift. Under veckan finns vi på plats för att möta er i kyrkorum-
met och bjuda på en kopp kaffe. 
 Se målningarna på väggar och tak, föreställande scener ur gamla och nya testa-
mentet. Cuppa från den medeltida dopfunten, är återfunnen efter att ha tjänst-
gjort som vattenho åt kreaturen. Den används nu åter som dopfunt. 
 Olle Philipsson, kontraktsprost, leder oss i en gudstjänst senare i veckan där väg-
garnas målningar får ge ord till gudstjänsten. 

Program för torpaveckan
Söndag 21 juni 11.00 
Gudstjänst och kaffeservering i kyrkan
Konst- och fotoutställning i kyrkstu-
gan

Måndag 22 juni 13.00-17.00
Öppen kyrka med kaffeservering 
Vernissage kring utställningen i Torpa 
kyrkstuga

Tisdag 23 juni 13.00-17.00
Öppen kyrka med kaffeservering

Tisdag 23 juni 18.00
”Byavandring” med Ingvar Lenfors

Onsdag 24 juni 18.00
Kvällsgudstjänst: ”Kyrkorummet be-
rättar” med Olle Philipsson

Torsdag 25 juni 18.00
”Kyrkogårdsvandring” med Lennart 
Larsson som berättar om Ankar-
strömstenen.

Fredag 26 juni 13.00-17.00
Öppen kyrka med kaffeservering 

Lördag 27 juni  13.00-17.00 
Öppen kyrka med kaffeservering 

Söndag 28 juni  13.00-17.00
Öppen kyrka med kaffeservering 

Söndag 28 juni 18.00
Avslutande gudstjänst med gruppen 
”Anda” som spelar medeltida musik

Gemytliga änglar: Detalj från altartavlan i Torpa kyrka.
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Träslövs församling
Lördag 20 juni, Midsommardagen
10.00  Friluftsgudstjänst i kyrkparken
 Träslövsläge 
14.00  Friluftsgudstjänst på kyrkogården
 Träslöv

Söndag 21 juni, Johannes döparens dag
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 

Söndag 28 juni, 4 e trefaldighet
11.00 Ekumenisk Fredsgudstjänst
 Lejongropen på Varbergs fästning
18.00  Gudstjänst, Träslöv 

Söndag 5 juli, Apostladagen
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 

Söndag 12 juli, 6 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
18.00  Mässa, Träslöv

Söndag 19 juli, Kristi förklarings dag
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
18.00  Friluftsgudstjänst, Eliasas

Söndag 26 juli, 8 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
18.00 Gudstjänst, Träslöv 

Söndag 2 augusti, 9 e trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 9 augusti, 10 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
18.00 Gudstjänst, Träslöv

Söndag 16 augusti, 11 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 

Söndag 23 augusti, 12 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
18.00 Mässa, Träslöv

Veckogudstjänster
Jämna onsdagar 8.00
Morgonmässa, Träslöv

Jämna onsdagar 14.00
Veckogudstjänst, Träslövsläge servicehus
Vi bjuder på kyrkkaffe

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
gudstjänsterna i båda kyrkorna.

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan och i Servicehuset. 
Så här gör du: du ringer Taxi Varberg 
0340-165 00. Beställ gärna på 
lördagen. Till chauffören uppger du ditt 
födelsenummer (ha gärna legitimation 
i beredskap). Du behöver inte betala. 
Församlingen får räkning från taxi.

Projektkör
Vi övar 4 tisdagar i okt-nov med te-
mat ”Frälsarkransen” inför gudstjänsten 
22 november.

Hembesök eller enskilt samtal
För besök hemma eller enskilt 
samtal med präst eller diakon ring 
och boka tid med den du önskar 
träffa!  Prästernas telefonnummer 
är: Ola Bjervås 0340-20 10 32, Kalle 
Svensson 0340-20 10 33, Jacob Stille 
0340-20 10 34. Diakon: Marianne 
Klintenberg 0340-20 10 35. 

Halvdagsutflykt  
tisdag 8 september 
Buss från parkeringen nedanför kyrkan 
i Träslöv 10.30 och från Träslövsläge 
kyrka 10.45. 
 Lunch på Strandgården i Tylösand 
och besök och guidning i S:t Olofs kapell 
Tylösand. Eftermiddagskaffe på Lizzies 
café i Holm. 
 Resan inklusive lunch och 
eftermiddagskaffe kostar 325 kronor 
För mer information ring diakon Marianne 
Klintenberg 0340-20 10 35. 
Anmälan senast 31 augusti till 
expeditionen 0340-20 10 30. 

Bibelstudium 
Träslövsläge församlingshem söndag 28 
juni och 30 augusti 19.00.Öppet för alla. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Inför hösten
Barnverksamheten, Sångfåglarna, 
Korallerna och Ungdomskören, 
gospelkören Octava samt Kyrkokören 
startar vecka 35.
Måndagsträffen börjar igen 
14 september. 
Skjuts till kyrkogården, middagsbön och 
torsdagssoppa börjar igen 3 september.

Mer information 
finns på www.svenskakyrkan.se/traslov

Sommarmusik
Se sidorna 18-19 i den här tidningen.

Sommarkyrka 2015 i Träslövsläge församlingshem
Utställningar
22-26 juni  Akvareller av Carl-Erik Scantze
29 juni-4 juli  Konstverk av betong av Gudrun Ludvigsson
6-11 juli  Konstverk av Madeleine Lanzenhielm

Måndag 22 juni
14.00 Musikpärlor med familjen Olsson 
 och delar av sånggruppen Mellami 
15.00-16.30 Våffelcafé

Tisdag 23 juni
14.00-16.30 Våffelcafé

Onsdag 24 juni 
14.00  Program för barn och hela 
 familjen: Trolleri med Dan & Yvonne 
15.00-16.30 Våffelcafé

Torsdag 25 juni 
14.00  Fredkonferensen på 
 Rosenfredsskolan 1915
 Björn Göransson berättar
 Varberg Calling for Peace
15.00-16.30 Våffelcafé
19.00  Octava gospel i 
 Träslövsläge kyrka

Fredag 26 juni
14.00-16.30 Våffelcafé

Måndag 29 juni
14.00  Per Connelid berättar om 
 Medeltid i G:a Köpstad
15.00-16.30 Våffelcafé

Tisdag 30 juni
14.00-16.30 Våffelcafé

Onsdag 1 juli
14.00  Program för barn och hela 
 familjen: Sagostund med 
 biblioteket på Läjet
15.00-16.30 Våffelcafé

Torsdag 2 juli
14.00  Karl-Olof Andersson och Martin 
 Andersson, Tvååker
 Kåseri och musik 
15.00-16.30 Våffelcafé
19.00  ”Visor, valser och polskor” 
 Anna Mogren och Louise Muhl
 Träslövsläge kyrka

Fredag 3 juli
14.00-16.30 Våffelcafé

Måndag 6 juli
14.00  Morups spelstugas spelemän
15.00-16.30 Våffelcafé

Tisdag 7 juli
14.00-16.30 Våffelcafé

Onsdag 8 juli
14.00  Program för barn och hela 
 familjen: Sångstund med 
 Diana Stigsson
15.00-16.30 Våffelcafé

Torsdag 9 juli
14.00  Dragspel med Jonny Andersson 
 och Annika Andersson 
15.00-16.30 Våffelcafé
19.00  ”Sånger till fred och hopp”
 Thomas Cervin och 
 Sakarias Åkerman
 Träslövsläge kyrka

Fredag 11 juli
14.00-16.30 Våffelcafé
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Lördag 20 juni, Midsommardagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 21 juni, Johannes döparens dag
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Jubileumsmässa, Sollyckan
 Sollyckans kyrka fyller 10 år
 Mingel och tilltugg

Söndag 28 juni, 4 e trefaldighet
11.00 Ekumenisk Fredsgudstjänst
 Lejongropen på Varbergs fästning
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Lördag 4 juli
13.00 och 16.00 Konfirmation, Varberg

Söndag 5 juli, Apostladagen
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Utegudstjänst 
 Konfirmanderna medverkar
 Garden party efteråt
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Konfirmanderna medverkar

Söndag 12 juli, 6 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 19 juli, Kristi förklarings dag
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 26 juli, 8 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 2 augusti, 9 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 9 augusti, 10 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 16 augusti, 11 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 23 augusti, 12 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Gudstjänster mitt i veckan
Onsdagar
20.00 Taizémässa, Varberg
 24 juni är mässan 18.00

Torsdagar
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd

Sollyckans kyrka fyller 10 år
På Johannes Döparens dag, söndag 21 
juni, fyller Sollyckans kyrka 10 år. Detta 
vill vi uppmärksamma med att fira jubi-
leumsmässa 18.00. Mingel med tilltugg 
serveras efteråt. Välkommen!  

Varbergs församling
Ny chans att gå en Alpha -kurs
Alpha är en kurs i kristen tro. Varje träff 
ha ett givet tema som vi utgår 
ifrån. Vi vill ge rum och plats 
att fundera på frågor om bi-
beln, Jesus, bön med mera. 
Allt får frågas. Ingen fråga är 
för liten eller stor. 
 Vi startar torsdag 
17 september 18.30 och 
ses under tio torsdagar fram 
till slutet av november.
 Förutom torsdagarna kommer vi även 
att tillbringa en lördag tillsammans, på 
annan ort. Anmälan:  
gabriella.henning@svenskakyrkan.se  
eller via församlingens hemsida.

Följ oss på Facebook
Information om det som ska hända eller 
bilder från det som har hänt lägger vi ut 
på församlingens sida på Facebook. Gilla 
oss där. 
www.facebook.com/varbergsforsamling

Café och öppen kyrka
Gemenskap och fika i kravlös miljö. 
När det är bra väder sitt vi utomhus. 
Onsdagar 14.00-16.30
Apelvikshöjds kyrka

Sommarcafé
I det nyrenoverade församlingshemmet 
på Sveagatan 24 bjuds det på som-
marcafé med eftermiddagsfika och god 
gemenskap. Är det bra väder sitter vi ute 
i den nya parken. 
Torsdagar 14.00-16.00 under tiden 
2 juli-13 augusti 
Ingång via kyrkogården. 

Höststarter
Många av våra verksamheter och aktivi-
teter har uppehåll under sommaren. De 
flesta startar i slutet av augusti igen. Se 
vår hemsida för mer information.

Tillsammansläger
Apelvikshöjds kyrka bjuder in till tillsam-
mansläger 11-13 september. Mer infor-
mation finns på 
www.svenskakyrkan.se/varberg

Jag tror på öppenhet
Peder Jarnvall kyrkoherde i Harplinge-
Steninge berättar om att vara öppet 
homosexuell i kyrkan.
Lördag 27 juni 11.00 i Varbergs kyrka

Ombyggnation av  
St Jörgens kapell
Från och med maj 2015 fram till och 
med juni 2016 bygger Varbergs försam-
ling ett nytt bisättningsrum i anslutning 
till St. Jörgens kapell och krematorium 
samt ett nytt mindre kapell ovanpå 
byggnaden.
 Tillgängligheten kommer att vara 
begränsad under tiden. För mer in-
formation se församlingens hemsida 
eller kontakta kyrkogårdsexpeditionen 
0340-81 400

Musik och konserter 
finns på sidorna 18-19

För alla: Barnens altarskåp i Varbergs kyrka.
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Musik i sommarkväll
Kantorskören från Varberg med omnejd 
sjunger och musicerar
Torsdag 18 juni 19.00, Träslövsläge kyrka

Önskan och hopp 
Ida Johansson, sång
Samuel Eriksson, piano 
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 24 juni 10.00, Varbergs kyrka

Octava gospel
Sommarkonsert 
Träslövs gospelkör Octava med 
Zackarias Holmdahl-Sjöberg 
Torsdag 25 juni 19.00, Träslövsläge kyrka

100% glädje
Fantastiska Underhållningsbandet med 
Söderteatern sjunger, spelar och dansar. 
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 27 juni 10.00, Varbergs kyrka

Folkligt och intimt 
Magdalena Nilsson, sång
Christian Jormin, piano och slagverk
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 1 juli 10.00, Varbergs kyrka

You are holy
Varberg Gospel med kompband 
Efteråt bjuds det på fika
Onsdag 1 juli 19.00, Apelvikshöjds kyrka

Visor, valser och polskor
Folkmusiker Anna Mogren, fiol, 
nyckelharpa och sång, tillsammans med
Louise Muhl, organist i Träslövs 
församling
Torsdag 2 juli 19.00, Träslövsläge kyrka

Sommarmorgon med  
Syskonen Sjöwall
Gabriel, Elias och Rebecka Sjöwall 
musicerar. 
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 4 juli 10.00, Varbergs kyrka

Vägen till livet 
Kalle Karlsson, Annika Fehling och 
LiTokören under ledning av Eva Johbarn
Söndag 5 juli 18.00, Lindbergs kyrka 

Melodisk och glädjefylld jazz
Gruppen MIRO från Musikhögskolan i 
Örebro. 
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 8 juli 10.00,  Varbergs kyrka

Skimrande vatten
Trio Anthem: Mårten Nordhall, sång, 
Klas Assarsson, marimba och vibrafon 
Elisabet Willix, orgel och piano 
Efteråt bjuds det på fika
Onsdag 8 juli 19.00, Apelvikshöjds kyrka

Sånger till fred och hopp
Sångförfattaren och musikern Thomas 
Cervin, sång, gitarr och munspel
Sakarias Åkerman, piano och bas
Torsdag 9 juli 19.00, Träslövsläge kyrka

Trio Anthem
Mårten Nordhall, sång, Klas Assarsson, 
marimba, Elisabet Willix, piano
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 11 juli 10.00, Varbergs kyrka

Jazz och visa 
Annika Marmén och Oskar Nyman
Söndag 12 juli 18.00, Valinge kyrka

Psalm i jazzton
Karin Bengmark, sång
Håkan Brandquist, piano
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 15 juli 10.00, Varbergs kyrka

En stråle av det eviga ljuset
Lars-Gunnar Wiklund från Roslagen 
sjunger och berättar om Evert Taube
Efteråt bjuds det på fika
Onsdag 15 juli 19.00, Apelvikshöjds kyrka

Sommarsånger
Syskonen Gabriel, Elias och Rebecka 
Sjöwall bildar trio 
Torsdag 16 juli 19.00, Träslövsläge kyrka

Sibbarps spelmanslag
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 18 juli 10.00, Varbergs kyrka

Dragspel och piano 
Georg Andersson och Marina Bengtsson 
Söndag 19 juli 18.00, Klasa 
hembygdsgård

Vi hyllar mästarna! 
Göran Holmstrand, cello
Staffan Nilsson, piano
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 22 juli 10.00, Varbergs kyrka

Kristallen den fina
Christer och Ann-Cathrine Sundstrand, 
alt- och tenorblockflöjt, orgel och piano 
Efteråt bjuds det på fika
Onsdag 22 juli 19.00, Apelvikshöjds 
kyrka

I visa och folkton
Stefan Petzén och Stefan Wikrén 
framför visor av Taube, Ferlin och 
Adolphsson på gitarr, piano och orgel
Torsdag 23 juli 19.00, Träslövsläge kyrka

Northern Lights  
Felix Bäckström, violin
Karin Birgersson, piano
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 25 juli 10.00, Varbergs kyrka

Beatles på svenska
Sparlund och Sebastian
En underhållningsduo från Göteborg
Söndag 26 juli 18.00, Stamnareds kyrka

Flauguissimo Duo
Yu-Wei Hu, flöjt
Johan Löfving, gitarr
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 29 juli 10.00, Varbergs kyrka

Om att söka den inre friden
Lena Dalberg och Andreas Hjalmarsson 
sång, orgel och piano, konst och dikt 
Efteråt bjuds det på fika
Onsdag 29 juli 19.00, Apelvikshöjds 
kyrka

Nordiska Sommarklanger  
(á la London)
Karin Birgersson, piano och Felix 
Bäckström, violin spelar bland annat 
E Grieg och J Sibelius
Torsdag 30 juli 19.00, Träslövsläge kyrka

Almighty God,  
sacred hymns and songs
Evergreens: Rolf Törnblom, Lalle Björk, 
Johnny Arvidsson, Thomas Brixmar och 
Peder Elofsson
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 1 augusti 10.00, Varbergs kyrka

Barnvisor för barn och vuxna
Gruppen Iriz består av 4 unga kvinnor 
Söndag 2 augusti 18.00, Torpa kyrka

Of Air 
Anders Hagström, flöjter och 
sopransaxofon, Johannes Landgren, 
orgel och flygel
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 5 augusti 10.00, Varbergs kyrka

Skimrande vatten
Trio Anthem som består av
Elisabet Willix, piano, Mårten Nordhall, 
sång, och Klas Assarsson, slagverk
Torsdag 6 augusti 19.00, Träslövsläge kyrka

CHANGE
Kammarmusikfestival, entré 130 kr
Svenska kammarkören med flera
Biljetter: Turistinformationen
Lördag 8 augusti 10.00, Varbergs kyrka

Kanske kärlek är allt
Sång- och musikgruppen Mellami från 
Rolfstorp
Söndag 9 augusti 18.00, Valinge kyrka

Sånger i skördetid 
Gun Svensson och Susanne Kihl, sång 
och gitarr, Elisabet Willix, piano
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 12 augusti 10.00, Varbergs kyrka

Anda tolkar Lina Sandell-Berg
Folkmusikduon Anda som består av
Mattias Ristholm, sång och 
folkmusikaliska instrument
Anders Peev, nyckelharpa och sång
Torsdag 13 augusti 19.00, Träslövsläge 
kyrka

Göran Fristorp & Notknäckarna 
Entré
Torsdag 13 augusti 19.00, Varbergs 
kyrka

Varbergs Kvartettsällskap
Dirigent: Bengt Eckerdahl
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 15 augusti 10.00, Varbergs kyrka

Unforgettable  
– sånger om kärlek 
Katarina Sjölin, sång, Lars Tellqvist, 
piano, och Jan Carlsson, bas
Söndag 16 augusti 18.00, Lindbergs 
kyrka

Från barocken till idag
Orgel, cello och pianomusik med Ola 
Bjervås, Louise Muhl och Monica 
Bengtsson
Torsdag 20 augusti 19.00, Träslövsläge 
kyrka

Ute blåser sommarvind..
Sofia Motettkör, Jönköping, sjunger 
musik av svenska kvinnliga tonsättare 
som Monica Dominique, Alice Tegnér 
och Agnetha Sköld 
Lördag 22 augusti 18.00 i Varbergs kyrka
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Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

Expeditionstider vecka 23-33
Måndagar 9.00-12.00 
Onsdagar 13.00-15.00 
Fredagar 9.00-12.00 

Telefon: 0340-64 11 40
Kyrkoherde Olle Philipsson: 
0340-64 11 55

Träslövs församling
Träslövs församling
Gunnarsgårdsgatan 2
432 37 Varberg

www.svenskakyrkan.se/traslov
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider
Vecka 26-32 
Måndag, onsdag och fredag 9.30-12.00
Från vecka 33
Måndag-fredag 9.30-12.00
Tisdag 13.00-15.00
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

Församlingsexpedition: 0340-81 300
Sommartider: 
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00-12.00

Kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Måndag-fredag 9.00-12.00
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson: 0340-81 301


