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Så mycket
”Så mycket vi måste lita på för att kunna 

leva vår dagliga dag”. Det är ett citat ur 
en dikt av Tomas Tranströmer. Vi litar på bilen 
som tar oss fram i hög hastighet på motorvägen, 
på att olyckorna inte kommer. ”Men”, skriver 
Tranströmer: ”ingenting av det där är egentligen 
värt vårt förtroende.” 

Livet handlar om tillit. Vi måste släppa taget. 
Gång på gång. Så är det för barnet som lär 

sig att gå. Så är det för en kyrkoherde som ska 
flytta. Varje gång prövas vad som verkligen är 
värt förtroende. Min erfarenhet är att den tilliten 
finns där den bäst behövs. Jag tänker ibland på 
en situation där jag bokstavligt hade en mördares 
blodiga kniv riktad mot mig. Just då och där fanns 
ett stort lugn. Som om någon sa till mig att jag inte 
var ensam. Som om någon sa att allt skulle bli väl. 

Tro handlar om denna tillit. Som riktas till 
själva livet. Till Gud som är liv och skapar liv. 

Därför är det också med tillit som jag lämnar de 
frön jag planterat i den halländska jordmånen. Jag 
har arbetat många timmar. Gud ensam ger växt. En 
del syns. Annat inte. Så är det både för präster och 
andra. 

Denna vår kan jag inte vara med om att den 
magnolia jag planterat i trädgården kommer 

att blomma. Den står där för andras skull. Men jag 
gläder mig åt att ha fått vara med en stund i dess liv. 
Och jag ska snart se magnoliorna blomma i Lund. 
Det är också tillit. Att våga lita på att det finns nya 
uppgifter, nya dagar och ny nåd. 

Anders Moqvist
Kyrkoherde
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Jag tror att ett av de främsta tingen som människor förknippar med fastan är fastslagsbul-

len, också kallad semlan. Men egentligen handlar fastan om att avstå från sitt överflöd och 

skapa tid för eftertanke.

När vi läser i vår Bibel inser vi snart att fastan är en naturlig del i förberedelser inför vik-

tiga uppgifter. Moses fastade innan han fick ta emot stentavlorna med budorden från Gud. 

Jesus fastade under fyrtio dagar efter att han blivit döpt och under denna tid prövades han 

av djävulen. I takt med att kyrkan byggdes upp och ett kyrkoår formades under de första 

århundradena, fastställdes också fasteperioder inför jul och påsk. Anledningen var att man 

skulle förbereda sig inför kyrkoårets stora händelser, Jesu födelse och Jesu uppståndelse!

Av veckans sju dagar skall du välja ut två som du skall fasta på. Detta är den nya inne-

trenden för att minska kaloriintaget under veckan och kanske minska ett eller ett par kilo. 

Människor som exponeras i media berättar att de mår bättre med den så kallade 5:2 dieten. 

Detta har de troende ortodoxa kristna gjort i mer än tusen år, varje onsdag och fredag.  

Onsdagarnas fasta är för att minnas när Jesus blev förrådd och fredagens fasta symbolise-

rar korsfästelsen. 

Liksom när du laddar inför ett träningspass får du också förbereda och ladda inför fastan. 

I eftertankens rum får du öppna ditt hjärta för Gud. Kanske skall du börja med att stanna 

upp och fundera på vad som är viktigt i ditt liv? Vad har du i överflöd som förhindrar Guds 

tilltal till dig?

Avsluta dagarna i tacksamhet till det som du fått uppleva och be om Guds beskydd under 

natten. Sedan får du återigen vakna upp till en ny välsignad dag med nya möten och möj-

ligheter.

Vi har mycket att lära från våra ortodoxa bröder och systrar som 

lever i fastan (enligt 5:2 modellen) året om. De gör det inte för att 

tappa ett eller några kilon utan för att låta Gud finnas med och 

beröra deras hjärtan. 

Jag tänker pröva detta under fastan – tänker du?

En tid för eftertanke

Niklas Strandberg

Präst i Lindberga församling
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Vila dig i form

– Det man njuter av och det 
man växer av. Det är vila, 

säger Tomas Sjödin

– En anledning att vila är att all växt sker i vilan, säger Tomas 
Sjödin. Muskler växer inte i anspänning utan i vilan. Träning 
utan vila ger ingen växt. 
 Om man ser till vad Tomas Sjödin har åstadkommit under 
sina 54 år kan man undra om han någonsin vilar. Elva böcker, 
sommarpratare i P1 tre gånger och vinterpratare två gånger, 
medverkan i TV-program, otaliga föreläsningar, krönikör i 
Göteborgsposten sen arton år tillbaka och arbetar som pastor i 
Smyrnakyrkan i Göteborg. 
 Men det är kanske just genom livet som han levt och lever 
som han kommit till insikt om att man måste vila. 
 Trots att det är en dag med många möten inbokade är han 
på plats innan utsatt tid. Ett café på centralen i Göteborg med 
något som liknar en uteservering fast på en av inomhusgatorna 
i de bakre och stillsammare delarna. En stillhet och frid som 
finns i omgivningen på samma sätt som den verkar finnas inom 
Tomas. 
 Han behöver inte fundera så mycket när han pratar. Det är 
ju trots allt så att hans senaste bok har titeln Det händer när du 
vilar. 

Viloläget är nödvändigt
– Jag tror ju att det är så på alla plan. Framför allt i det andliga 
livet. Det viktigaste är inte att man gör saker utan att man låter 
Gud göra saker. Mycket i det andliga livet är bara åtkomligt i 
viloläge. 
 Vila kan vara väldigt olika och beror helt på personen. Tomas 
vill inte definiera det för någon annan, han kan till och med 
tänka sig att dataspel kan vara vila. 
 – Det man njuter av och det man växer av, det är vila. 
 Flera gånger återkommer han till den urgamla seden med vi-
lodag som har sin grund i gamla testamentet och har tillämpats 
och diskuterats mycket inom judendomen. En berättelse från 
den judiska traditionen illustrerar vad det handlar om. 
 En man kommer till en rabbin, som är att likställa med en 
judisk präst, och frågar om han får hugga ved på sabbaten. 
 – Om du måste hugga ved ska du inte göra det. Annars får du 
göra det, svarar rabbinen. 
 

 Tomas tycker att det viktiga med vilan är att det är något 
annat än det man brukar göra och han betonar det här med att 
man ska växa och njuta av det. Saker man gör som inte har en 
god eftersmak är inte vila. 
 När Tomas och hans fru bestämde sig för att försöka ta 
vilodagen på allvar insåg de att de allt som oftast hamnade i 
affärerna på Backaplan för att de skulle köpa något. Det blev 
ingen vila för dem, så de bestämde sig för att inte hantera 
pengar under det dygnet de definierat som vilodag. 
 – Istället för att åka och handla tittar vi i frysen för att se vad 
vi kan tillaga. På så sätt slipper vi stressen i affärerna, samti-
digt som vi äter upp gamla rester. 

Vill men gör det inte
De flesta vet att de behöver vila men har svårt att göra det. 
Kraven från olika håll är många och det är lätt att tänka att man 
måste få gjort alla sakerna innan man kan vila, men Tomas vill 
vända på det i tanken. 
 – Istället för att vilan är något man tar till när allt redan är 
gjort får det bli en uppladdning inför arbetsveckan. 
 Frågan är vem som tjänar på att vi skyndar fram hela tiden 
och vad vi missar. 
 – När jag vilar göder jag det viktigaste i mitt liv; kärlek och 
relationer. All kärlek förutsätter att jag har en vilofas, både för 
mig själv och för andra. Om jag inte vilar skadar jag mig själv 
och min omgivning, säger Tomas med emfas. 
 Om relationer och kärlek inte får en tydlig plats och tid är 
risken stor att det går sönder. Vi behöver veta att vi har tid 
tillsammans. 
 – Ett annat skäl att vila är att det är då tron växer, säger 
Tomas. 
 Han hänvisar till liknelsen om den växande sådden i Mar-
kusevangeliet kapitel fyra, om att det är med Guds rike, som 
med en man som sår. Han sätter utsäde i jorden och sen växer 
det av sig själv utan att han gör så mycket. För Tomas handlar 
det om att det är när vi vilar som Gud gör många storverk i oss. 
Det är inte vi själva som ska göra det. 

Man kan träna sig på att vila 
Om man vill hitta sitt viloläge så kan man träna sig till det. 
Det går att börja med en del av en dag. Avsätt tid och planera 
in saker som är annorlunda än man brukar göra. Sådant som  
handlar om att njuta och växa. 
 – För att skapa ett dygn som skiljer sig från andra. Vad ska 
vi stoppa in? Och vad ska man lägga bort under det här dygnet? 
Det var frågor jag och min fru ställde oss när vi skulle göra det 
här, säger Tomas. 
 Det är just det där, att det kanske handlar lika mycket eller 
mer om att ta bort saker. Han återkommer till sabbatsbudet, el-
ler budet om vilodagen, som är ett av de tio budorden. 
 – Det kallar jag 6:1, att återinföra ett dygn i veckan som är 
vilodag. Vilodagen är en av de allra äldsta levnadsreglerna. 
 Tomas ser sig omkring på centralen i Göteborg. Nu är det 
onsdag förmiddag men allt vittnar om att detta är en plats som 
är öppen och igång nästan jämt. Vill vi ha det på det sättet? Ett 
samhälle som hela tiden är i full fart och där ingen vila finns? 
 – Jag skulle inte bli förvånad om det plötsligt kommer att bli 
en trend med vilodag igen, säger Tomas Sjödin. 

Kent Pettersson 
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5:2 och kopterna i Egypten
Inget nytt under solen säger man ibland och ofta stämmer det. 
Varken 5:2-diet eller mindfulness är egentligen någon modern 
uppfinning. De råkar bara vara de senaste trenderna. Delar av 
den kristna kyrkan har fastat två dagar i veckan och började 
ägna sig åt närvaro i nuet innan medeltiden.
 Under våren sitter jag framför några pusselbitar som jag tror 
går att pussla ihop. Någon kallar det livspussel eller en balans 
i livet, en del kan kalla det beach 2014 andra harmoni i ande, 
kropp och själ.
 Nu på vårkanten tar vinterns njutningar ut sin rätt. Det är fler 
än jag som känner att det måste tränas och ätas bättre. Vinterns 
so(f)ftande har haft sin tid. Då har vi unnat oss mys och godis 
under mörka stillasittande kvällar. Nu måste de ersättas med 
något slags hälsoliv. Kroppen måste få sitt genom träning. 

Många metoder 
Så många metoder vi tipsar varandra om i fikarummet. Die-
terna avlöser varandra med nya spännande lösningar. Den bästa 
metoden är den utan större uppoffringar. Atkins, GI, LCHF… 
Råd och rön förändras, det enda som är stabilt är min övervikt.
 Det går också för fort tycker många av oss. Svårt att hinna 
med. Vi pratar om sinnesro, mindfullness. Att leva här och nu. 
Ät ett russin långsamt och upplev hur det känns och smakar. 
Jag vill hinna med, uppleva det jag har omkring mig.
 Men behovet av hälsosamt liv och sinnesro är inget nytt. Det 
är bara vi nutidsmänniskor som har glömt bort hur man gör. 
Det finns en gammal vishet som vi liksom trevar efter i alla 
moderna metoder för att hitta balans. Den gamla visheten är  
bortglömd hos oss. Men det finns andra som bär den.
 Det blev tydligt första gången jag besökte den koptiska 
kyrkan i Egypten. Vi kommer dit på kvällen och möts med stor 
gästvänlighet. Bordet är dukat med mycket gott, bara att ta för 

sig. Men snart upptäcker jag att det bara är jag och de andra 
svenskarna som tar för oss av allt gott. Egyptierna tar lite bröd 
och grönsaker. 
 – Äter inte ni? frågar jag. 
 – Nej det är onsdag idag, svara de. Onsdagar och fredagar är 
fastedagar året om. Då äter vi inte fett eller kött. Det gör vi inte 
heller under de stora fastetiderna advent och fastan före påsk, 
förutom på söndagarna.
 Det kändes så märkligt. Många av mina nya vänner var 
fattiga. Det gick perioder när det inte fanns särskilt mycket 
att äta. Kanske bara lite bönor till frukost. Ändå valde mina 
troende vänner att avstå från att äta under fastedagarna, när det 
väl fanns mat. Jag och de flesta av oss i Sverige har alltid god 
tillgång till mat men har så svårt att avstå. Tänkte på onsdag 
som kallas lillördag och fredagarna med fredagsmys. Jag blev 
nyfiken. Var är det jag missar när jag inte avstår? 

Nytt men ändå inte 
Ännu mer nyfiken blev jag när 5:2-dieten dök upp i tidning-
arna. Att avstå två dagar i veckan. Det är ju gammal beprövad 
vardag bland de koptiskt kristna åtminstone sedan 300-talet. 
Även i de ortodoxa och katolska traditionerna är det vanligt att 
fasta två dagar i veckan. Det är naturligt i kristen tradition, i 
likhet med många andra religiösa traditioner, att fest har sin tid 
och fasta, att avstå har sin. 
 Metoder för sinnesro och mindfulness har funnits i den 
kristna kyrkan i tusentals år. En del begrepp är nästan helt 
bortglömda idag, andra finns kvar och en del ökar; vilodag, 
meditation, bön, pilgrimsvandring och gudstjänst. 

Fastan försvann 
Vi som präglats av luthersk kristendom har glömt bort den här 
visdomen. Kanske har det att göra med hjulen som rullar allt 
snabbare och välståndet som ökat. Men också med att fasta och 
andliga övningar associerats med en fromhet som försöker nå 
en förbättring för att duga i Guds ögon. Luther var övertygad 
om att vi aldrig kan förtjäna en plats i himlen genom späkning 
eller andra egna fromma prestationer. Bara genom den nåd och 
förlåtelse vi får till skänks når vi Gud. Därför minskade fastan 
och de andliga övningarna i betydelse hos oss. Det står fasta i 
almanackan men ordet får sällan någon betydelse. Samtidigt är 
det så tydligt att vi människor har ett stort behov av balansen 
fest och fasta, uppgifter och fart, vila och sinnesro. 
 Nu är det fastetid. 

Tid för annat
Fastetid- tid att lägga de olika pusselbitarna i livet på plats.  
Tid för en spännande utmaning att hitta den gamla visheten 
igen. Jag kan fråga mig: När är det tid att avstå för att få ba-
lans? Hur kan jag få sinnesro? 
 Vill du så finns det alternativ till alla nyuppfunna skiftande 
dieter och hälsokurer. De finns i kyrkans liv. Fastetiden i 
kyrkan är en kärvare tid. Det handlar om de tyngre och svårare 
delarna av livet. Vi återupptäcker fastans betydelse. Det finns 
gott om tillfälle till ro och stillhet. Möjlighet till väl beprövad 
fasta och sinnesro. 

Olle Philipsson 
Kyrkoherde i Lindberga församling

Atkins LCHF
Dieter FastaMindfullnes Påsken, vad tänker du på då?

Jennifer Algfeldt
Studerande
– Påskägg, påskliljor, 
fjädrar och påskhare eller 
påskkärring.

Jennifer Nordström
Studerande
– Färgen gul, fjäder och 
påskris.

Molly Jonsson
Studerande
– Godis, fast jag inte 
tycker om det. Påskharen 
och påskafton.

Renée Sveningsson
Undersköterska
– Våren och ljusare tider.

Foto: Gabriella Henning
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Våra kyrkor
Del 4 av 10

Varbergs kyrka
Mitt i staden, i kanten av torget står hon. På sommaren är det 
som att hon trots sin höjd gör ett meningslöst försök att gömma 
sig bakom några ståtliga lövträd, men på vintern är det inget 
som döljer de vita väggarna och de nymålade röda dörrarna och 
fönsterkarmarna. 
 Varbergs kyrka blev klar 1772. Invigningen fördröjdes med 
ett år, under hela 1770 låg arbetet nere på grund av brist på 
pengar. Den första kyrkan på platsen, Caroli kyrkan, förstördes 
vid en stor brand år 1767. 
 Under sin mer än 200-åriga historia har Varbergs kyrka 
förändrats på många sätt. Färgsättningen har ändrats, tornets 
topp har bytt utseende, en sakristia har byggts till, bänkar tagits 
bort, rum har lagts till, fönster har bytt utseende och mycket 
mer. En del förändringar har skett för att vad som anses vara 
god smak har ändrats. En del för att åsikten om hur rummet 
man möter Gud i ska se ut har ändrats och en hel del föränd-
ringar är gjorda för att anpassa kyrkorummet efter de föränd-
rade krav och önskemål som ställs på en kyrka i vår tid. En 
modernisering som ändå ska bevara det ursprungliga. 
 Nu är det ett rymligt kyrkorum med ljusa färger som vill 
återspegla den levande Guds öppna och varma sinne. Taket är 
högt och målat i himmelsblå färg. De fyra fönstren längst fram 
i kyrkans kor skapades så sent som 1960 av den danske konst-
nären Thomas Skovgaard. Målningarna följer i en tradition från 
långt tillbaka då man lät kyrkorummet berätta i bilder det som 
bibeln berättade i text. I det här fallet liksom i många andra 
med fokus på påskens berättelse om Jesu död och uppståndelse. 

De fyra fönstren
1. Jesu födelse. Hur Jesus vid 12 års ålder stannade kvar i 
templet utan att hans föräldrar visste om det. Han lyssnade och 
ställde frågor till lärarna där. Samt en bild där Jesus blir döpt av 
Johannes döparen.
 2. Jesu sista måltid, eller den första nattvarden på skärtorsda-
gen. När Jesus är med sina lärjungar i Getsemane och ber. Samt 
Jesu korsfästelse. 
 3. Jesu gravläggning. När kvinnorna som ska besöka graven 

ser att den är tom och möter en ängel samt den uppståndne 
Jesus. 
 4. Den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna vid Tibe-
rias sjön. Den sista bilden illustrerar Kristi himmelsfärd. 

Gammalt och nytt
En del av kyrkans inventarier har funnits i de tidiga kyrkorna 
som fanns på andra platser i Varberg innan Caroli kyrka bygg-
des på den nuvarande platsen. Ett exempel är dopfunten som är 
snidad i ek och som senare målats och förgyllts. Troligen är den 
gjord av en mästare vid namn Sven Snidare år 1619 och stod 
först i kyrkan på Platsarna. Värdefulla inventarier är bara fram-
ställda vid gudstjänst och en del har skänkts till eller förvaras 
av Varbergs museum. 
 Längst fram och längst bak i kyrkan har det tagits bort bän-
kar för att öka sätten att fira gudstjänst på. Som att det längst 
bak finns ett altarskåp för barn sedan sommaren 2013. Där 
finns prästkläder och andra föremål som förekommer i kyrkan 
men i en storlek anpassad för barnen. Barn och föräldrar kan på 
så sätt vara med under gudstjänsten på barnens villkor. 
 Under 2013 byggdes även en kororgel längst fram i kyrkan 
för att öka möjligheterna för körer och musiker i gudstjänster 
och konserter. 

 Det pågår ett långsiktigt arbete som drivs av Varbergs kom-
mun och som går ut på att göra om området kring torget. Efter-
som kyrkan påverkas mycket av det finns Varbergs församling 
med aktivt i arbetet. Tanken är att kyrkan och området runt den 
ska bli allt mer öppet och tillgängligt. Gud är välkomnande och 
det vill kyrkan också vara. 

Uppståndelsen: Ett av de fyra fönstren 
i koret. Det som handlar om påskdagen



10 11



12

Lindberga församling
Söndag 25 maj, bönsöndagen
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsmässa, Valinge
 Med konfirmandernas nattvardsgång

Torsdag 29 maj, Kristi himmelsfärds dag
7.00  Gökotta, Mellangården i Rygg
 Valinge
11.00  Mässa, Lindberg 
 Damkören Spectrum

Söndag 1 juni, söndag före pingst
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge 
 Med rätt att vara liten
19.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared. 
 OBS! Tiden! ”Sommartid börjar”

Söndag 8 juni, Pingstdagen 
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med rätt att vara liten
19.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 15 juni, Heliga trefaldighets dag
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med rätt att vara liten  
19.00  Friluftsgudstjänst, Tiondeboden i  
 Valinge 

Veckogudstjänster
Måndagar 14.00 Bön i Lindberg
Tisdagar 11.00 Gudstjänst/Mässa på 
Lindgården
Tisdagar 17.30 Veckomässa, Lindberg

Passionsgudstjänster 
I Valinge kyrka 13 mars, 20 mars, 27 
mars, 3 april, 10 april 16.30

Tillsammans i Trönninge!
26 mars, 16 april, 21 maj 16.00-18.00
Kom till Vårt Hus i Trönninge och delta i 
diverse olika aktiviteter, fika och umgås! 

Brödförsäljning i Vårt Hus
Palmsöndagen 13 april 16.00 till förmån 
för fastekampanjen: Allt för att utrota 
svälten. Vill du skänka bröd till försälj-
ningen? Vi tar emot bröd i Vårt hus 
15.30–16.00 samma dag. Tack!

Tala Film/Tala Liv
Lindberga församling inbjuder till Tala 
Film/Tala Liv. Vi ser film och samtalar 
efteråt med en kvällssmörgås i god ge-
menskap.
19 mars: Arn del 2 –Riket vid vägens slut
23 april: Gamla Testamentets Jeremia
21 maj: Men of honour
Samtliga tillfällen är 18.00–21.00 i Lind-
bergs församlingshem. För mer informa-
tion och specialkost, ring församlings-
präst Niklas Strandberg: 0340-64 11 44

Loppmarknad i Vårt Hus
Lördag 29 mars. Välkomna till en lopp-
marknad där du kan köpa/sälja kläder, 
artiklar, egenhändigt tillverkade alster 
med mera. För mer information ring Ewa 
Svensson 0703-20 60 87 eller håll utkik 
i kommande annonsering i Varbergspost 
och på hemsidan www.lindberga.nu

Messy Church i Vårt Hus 
Varje träff har ett särskilt tema. Vi börjar 
med att äta mat och sedan följer olika 
aktiviteter och pyssel. Allt avslutas med 
en glädjefylld andakt. Kom hela familjen! 
12 mars, 9 april, 14 maj 17.00-19.00

Fira Seder–den judiska 
påskmåltiden
För den som vill vara med och fira en 
Sedermåltid, judisk påskmåltid, samlas vi i 
Torpa kyrkstuga 16 april 18.30. Anmälan 
senast torsdag 10 april till expeditionen: 
0340-64 11 40

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

Friluftsgudstjänster
29 maj 7.00 Gökotta, Mellangården i Rygg, 
Valinge 
15 juni 19.00 Tiondeboden i Valinge

Sommarkonsert 
med LiTo. Nationaldagen 6 juni 17.00 i 
Lindbergs kyrka. Fira in sommaren med 
kör, musiker och solister under ledning av 
Eva Johbarn.

Träd in i dansen-Folkdansmässa
Söndag 11 maj 18.00 i Valinge kyrka. 
Kom och lyssna till Valinge-Stamnareds 
kyrkokör, Himledalskören och Gränslaget 
under ledning av Inga Johansson. 
Välkomna!
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Söndag 2 mars, Fastlagssöndagen
9.30 Högmässa, Stamnared 
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Onsdag 5 mars, Askonsdagen
18.00  Askonsdagsmässa, Valinge

Söndag 9 mars, 1 i fastan
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge 
 Med små och stora, Valingebarnen
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Torsdag 13 mars
16.30  Passionsgudstjänst, Valinge

 Söndag 16 mars, 2 i fastan
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00  Temamässa, Lindberg ”Falla fritt”

Torsdag 20 mars 
16.30  Passionsgudstjänst, Valinge

Söndag 23 mars, Jungfru Marie beb
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge, VS-kören

Torsdag 27 mars
16.30  Passionsgudstjänst, Valinge

Söndag 30 mars, midfastosöndagen
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg 
 Med små och stora, 
 Barnkörerna och TPB
18.00  Taizégudstjänst, Torpa

Torsdag 3 april 
16.30  Passionsgudstjänst, Valinge

Söndag 6 april, 5 i fastan
9.30  Frukostgudstjänst, Belid i Tångaberg
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsmässa, Stamnared

Torsdag 10 april
16.30  Passionsgudstjänst, Valinge 

Söndag 13 april, palmsöndagen
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Vårt Hus   
 Ungdomskören 

Onsdag 16 april
18.30  Sedermåltid, Torpa kyrkstuga
 Anmälan senast 10 april

Torsdag 17 april, Skärtorsdag
18.00  Skärtorsdagmässa, Lindberg  
 Ungdomskören och konfirmanderna
18.00  Skärtorsdagsmässa, Valinge

Fredag 18 april, Långfredagen
9.30  Långfredagsgudstjänst, Valinge
11.00  Långfredagsgudstjänst, Torpa
11.00  Långfredagsgudstjänst, Stamnared
16.00  ”7 ord”, Lindberg
 LiTo-kören, Ulf och Åsa Nomark

Söndag 20 april,     Påskdagen 
9.30  Högmässa, Torpa
9.30  Högmässa, Stamnared, VS-kören 
11.00  Gudstjänst , Valinge
 Med små och stora, Valingebarnen
11.00  Gudstjänst, Lindberg. Med små
 och stora. Barnkörerna och TPB

Måndag 21 april, Annandag påsk
11.00  Mässa, Lindberg 
 ”På vägen till Emmaus”
  Konfirmandledarna dramatiserar

Söndag 27 april, 2 i påsktiden
9.30  Frukostgudstjänst, Belid i Tångaberg
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsmässa, Stamnared

Söndag 4 maj, 3 i påsktiden
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 11 maj, 4 i påsktiden
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
 Våravslutning för barngrupperna
18.00  Folkdansmässa, Valinge
 ”Träd in i dansen” VS-kören,   
 Himledalskören, Gränslaget

Söndag 18 maj, 5 i påsktiden
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00  Gudstjänst, Lindberg 
 Med små och stora. Våravslutning,
 TPB, Barnkörer och ungdomskör

Lördag 24 maj 
11.00  Konfirmation, Lindberg, grupp 1
14.00  Konfirmation, Lindberg, grupp 2

Musik och konserter, se sidorna 18-19
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Söndag 2 mars, Fastlagssöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst   
 Träslövsläge

Onsdag 5 mars, Askonsdagen
18.30  Askonsdagsmässa, Träslöv

Söndag 9 mars, 1 i fastan
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 16 mars, 2 i fastan
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst, Träslöv

Söndag 23 mars, Jungfru Marie beb
10.00  Mässa, Träslöv
 Kyrkokören
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 30 mars, midfastosöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst,   
 Träslövsläge

Söndag 6 april, 5 i fastan
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 13 april, Palmsöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00 Messy Church-gudstjänst, Träslöv

Måndag 14 april
18.30  Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Tisdag 15 april
18.30  Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Onsdag 16 april
18.30  Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 17 april, Skärtorsdagen
18.30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv
18.30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge

Fredag 18 april, Långfredagen
10.00  Långfredagsgudstjänst, Träslöv
10.00  Långfredagsgudstjänst, Träslövsläge 
 Kyrkokören

Söndag 20 april, Påskdagen
10.00  Påskdagsmässa i afrikansk ton,  
 Edo Bumba med stor kör, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Måndag 21 april, Annandag påsk
11.00  Ekumenisk Emmausgudstjänst i  
 Pingstkyrkan

Söndag 27 april, 2 i påsktiden
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst  
 Träslövsläge

Söndag 4 maj, 3 i påsktiden
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Lördag 10 maj 
18.00  Musikgudstjänst, Träslövsläge,  
 kyrkokören och kören VocAle från  
 Starrkärrs församling

Söndag 11 maj, 4 i påsktiden
16.00  Messy Church-gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 18 maj, 5 i påsktiden
10.00 Friluftsgudstjänst, Träslöv
 Med kyrkogårdsinvigning

Söndag 25 maj, bönsöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Torsdag 29 maj, Kristi himmelsfärds dag
8.00  Gökotta, Träslöv på ”Johns” kulle
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 1 juni, söndag före pingst
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge   
 Kyrkokören 

Lördag 7 juni
10.00, 13.30 Konfirmation, Träslöv

Söndag 8 juni, Pingstdagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Lördag 14 juni
10.00, 13.30 Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 15 juni, Heliga trefaldighets dag
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Veckogudstjänster
Morgonmässa, jämna onsdagar 8.00 i 
Träslövs kyrka. 
Vardagsgudstjänst, jämna onsdagar 
14.30 i Träslövsläges servicehus. 
Middagsbön, torsdagar 11.30 i Träslövs-
läge kyrka 16 januari-15 maj.

Kyrktaxi
Till gudstjänster, ring Taxi Varberg telefon 
165 00. Uppge ditt födelsenummer.
Räkningen går till församlingen.

Fasteinsamling 
Svenska kyrkans internationella arbete till 
förmån för årets fasteinsamling. Träs-
lövsläge församlingshem lördag 29 mars. 
Öppet hus 14.00-16.00. Brödförsälj-
ning och lotterier startar 13.45. Vi tar 
tacksamt emot hembakat bröd till för-
säljningen! Servering av kaffe/saft och 
våfflor. Dragspelsmusik och allsång med 
Jonny Andersson från Träslövsläge.

Äventyrsdag 
11 maj ”Fem bröd och två fiskar” Träslövs 
kyrkas parkeringsplats 13.00.

Kyrkogårdsinvigning 
18 maj 10.00. Friluftsgudstjänst med 
kyrkogårdsinvigning på kyrkogården i 
Träslöv. Kyrkkaffe.

Allsång och försäljning 
Träslövs kyrkliga sykrets: Lördag 1 mars 
14.00 i Träslövs församlingsgård med 
sånggruppen Mellami. Träslövsläges 
kyrkliga sykrets: Lördag 3 maj 14.00 i 
Träslövsläge församlingshem. 

Måndagsträffen 
I Träslövs församlingsgård. Kaffeserve-
ring. Vi träffas måndagar 14.30-16.00, 
20 januari–28 april, ej Annandag påsk .

Sykretsarna 
Träslöv, församlingsgården 14.00 onsda-
gar 12 mars, 9 april och 21 maj.
Träslövsläge, församlingshemmet 14.30, 
onsdagar 26 mars och 23 april.

Bibelstudium 
Träslövsläges församlingshem. Öppen för 
alla. Följande söndagar 19.00. 30 mars, 
27 april och 1 juni. 

Messy Church
Fika, pyssel, musik, mat och gudstjänst 
för hela familjen! Onsdagar 17.30, 26 
mars och 23 april i Träslövs församlings-
gård och 9 april och 7 maj i Träslövsläges 
församlingshem.

Förmiddagscafé och skjuts 
till kyrkogården. Varje torsdag till 15 maj. 
Skjuts till kyrkogården i Träslöv från för-
samlingshemmet i Träslövsläge 10.00.
Café i källarlokalen 10.00-11.15.

Torsdagssoppan
Soppgänget serverar sopplunch varje 
torsdag i Träslövsläge församlingshem 
fram till den 15 maj (ej 17 april).
Soppan serveras mellan 11.45-13.00. 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11.30.

Barnverksamheten
Träslövs församlingsgård
VuxenBarn grupp måndag och torsdag 9.00 
Musiklek måndag 13.30. 
Kyrkis måndag 14.00. 
After School måndag 15.00.
 

Träslövsläges församlingshem 
VuxenBarn grupp, tisdag och fredag 9.00. 
Musiklek tisdag 13.30. 
Kyrkis tisdag 14.30. 
After School tisdag 15.30.

Ungdomsverksamheten 
Thank God it’s Thursday (15+) 
18.00-20.30, Träslövs församlingsgård
Thank God it’s Tuesday (15+) 
18.00-20.30, Träslövsläges församlingshem

Körverksamheten 
Träslövs församlingsgård 
Barnkörer: Se barnverksamhet i Träslöv. 
Gospelkören Octava: Vi övar i Träslövs 
församlingsgård onsdagar 18.30–20.45. 
Ledare Zackarias Holmdahl Sjöberg 
0340-20 10 46. 

Träslövsläges församlingshem 
Barnkörer: Sångfåglarna 6-8 år torsdag 
16.00-16.45. Korallerna 9- år torsdag 
17.00-18.00. Ledare Monica Bengtsson 
0340-20 10 40 
Välkommen till Träslövs kyrkokör! 
Torsdagar i Träslövsläge församlingshem 
19.00-21.00. 
Ledare Cina Wide, 0340-20 10 39.

Messy Church-gudstjänst
Träslöv och Träslövsläge, söndagar 16.00
Träslövs kyrka 16 mars, 13 april och 11 
maj (Äventyrsdag). Träslövsläge kyrka 2 
mars, 30 mars och 27 april.

Hembesök eller enskilt samtal
Präst: Kalle Svensson 0340-20 10 33, 
Ola Bjervås 0340-20 10 32, Jacob Stille 
0340-20 10 34, diakon Marianne Klin-
tenberg 0340-20 10 35.
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Söndag 2 mars, Fastlagssöndagen
11.00 Högmässa, Varberg 
 Motettkör 
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd

Onsdag 5 mars, Askonsdagen
18.30 Askonsdagsmässa, Sollyckan
19.00 Askonsdagsmässa, Apelvikshöjd

Söndag 9 mars, 1 i Fastan
11.00  Högmässa, Varberg
 Körmedverkan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Sinnesromässa, Varberg
18.00 Oaskväll, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 16 mars, 2 i fastan
11.00  Högmässa, Varberg
 Körmedverkan
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Temakväll, Varberg

Söndag 23 mars, Jungfru Marie beb
11.00  Högmässa, Varberg
 Boys Voice
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörerna och barngrupperna
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd

Fredag 28 mars
19.00 Ungdomsgudstjänst, Sollyckan

Söndag 30 mars, Midfastosöndagen
11.00  Högmässa, Varberg
 Körmedverkan
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Musikgudstjänst, Varberg

Söndag 6 april, 5 i fastan
11.00  Högmässa, Varberg
 Motettkör
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00  Oaskväll, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 13 april, Palmsöndagen
11.00  Högmässa, Varberg
 Körmedverkan
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörerna och barngrupperna  
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00  Kvällsmässa, Sollyckan

Torsdag 17 april, Skärtorsdagen
18.00  Mässa, Varberg   
 Vokalensemblen
18.30  Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19.00  Mässa, Apelvikshöjd

Fredag 18 april, Långfredagen
11.00  Långfredagsgudstjänst, Varberg
 Körmedverkan
11.00  Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15.00  Inför Jesu kors, Sollyckan

Lördag 19 april, Påsknatten
23.00 Påsknattsmässa, Sollyckan

Söndag 20 april, Påskdagen 
11.00 Högmässa, Varberg 
 Motettkören 
11.00  Påskdagsmässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd

Måndag 21 april, Annandag påsk
11.00  Ekumenisk Emmausgudstjänst i  
 Pingstkyrkan

Söndag 27 april, 2 i påsktiden
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 4 maj, 3 i påsktiden
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Temamässa, Sollyckan
 Gospelkörprojektet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 11 maj, 4 i påsktiden
11.00  Högmässa, Varberg
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörerna och barngrupperna
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Sinnesromässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 18 maj, 5 i påsktiden
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Familjegudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 25 maj, Bönsöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Torsdag 29 maj, Kristi himmelsfärds dag
11.00 Högmässa, Varberg
10.00  Friluftsgudstjänst, Åkulla
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 1 juni, söndag före pingst
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 8 juni, Pingstdagen 
11.00 Högmässa, Varberg 
11.00  Mässa, Sollyckan
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 15 juni, Heliga trefaldighets dag
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Kvällsmässa i fastetid
Under fastan firar vi en enkel kvällsmässa 
varje tisdag start 11 mars 18.30 i Sol-
lyckans kyrka. 

Leva vidare-grupper 
för sörjande. I samarbete mellan Träslövs 
och Varbergs församlingar bjuder vi in till 
Leva vidare-grupper för den som mist 
make, maka eller sambo. Om du önskar 
mer information – kontakta diakonerna 
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35 
eller Inger Bengtsson 0340-81 317.   

Unga med psykisk ohälsa
Har du en närstående som lever med 
psykisk ohälsa? Välkommen till en kväll för 
anhöriga, torsdag 27 mars 18.00 i Anhö-
rigstödets lokaler, Rödaledstigen 4. I fokus 
är psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna. 
Föreläsningar, information. Vi bjuder på 
förfriskningar. Arr: Kommunens anhörig-
stöd, Region Halland och Svenska kyrkan.

Öppen Kyrka i Sollyckan
Varje måndag och torsdag 8.30–12.00 
med en enkel morgonbön 9.00. Du är 
välkommen in på lite fika och gemenskap 
eller bara sitta ned i kyrkan en stund.

Diakonikretsen
Måndagar under terminerna möts Var-
bergs diakonikrets till gemenskap och 
engagemang för Varbergs församlings-
diakoni. Vi träffas 14.30-15.00. Diakon 
Inger Bengtsson 0340-81 317.

Musikalen ”MissLyckad”
Lördag 1 mars 16.00. Musikalen framförs 
av ungdomarna på Sollyckan. Möjlighet 
att köpa fika och mingla efteråt. 
Insamling till Syrien.                                                                            

Oaskvällar på Sollyckan
9 mars 18.00 Hans Lundaahl, präst
Att leva i en prestationslös tro.
6 april 18.00 Marcus Olsson, krogpastor 
En konsekvens av min tro.        

Vill du ha besök?
Församlingen har en besöksgrupp med 
ideella medarbetare. Kontakta diakonerna 
Jenny Dahlberg 0340-81 318 eller Inger 
Bengtsson 81 317.

Bibelkvällar i Sollyckan
Under sex tisdagar tittar vi närmare på 
Filipperbrevet. Start 11 mars 19.30.             
Information och anmälan till 
fredrik.gyllensvard@svenskakyrkan.se

Spår - en vandring med Jesus 
från fastan till pingst. Sex samtalskvällar 
om vad det innebär att vara lärjunge i vår 
tid. Start 12 mars 18.00 i Varbergs kyrka. 
Frågor: Lasse Bengtsson 0706-33 12 87 
Anmälan senast 4 mars till: 
lasse.bengtsson@svenskakyrkan.se 

Vårförsäljning och våffelkafé
29 mars 9.30-12.00 i församlingshem-
met på Sveagatan 24. Diakonikretsens 
försäljning till förmån för diakonin.

Kvällsmacka för män 
Alla män, oavsett ålder, är välkomna till 
en kväll med föredrag, lovsång, bön och 
kvällsmacka. Sollyckans kyrka fredag 
14 mars 19.00.

Vårens gospelkörprojekt 
I Sollyckans kyrka. Start onsdag 12 mars 
18.00-19.45 +fika. Medverkan i Tema-
mässan 4 maj 11.00.

Kvinnofrukost 
22 mars 9.00 i Sollyckans kyrka. Bra liv 
trots allt!? Att överleva sitt barn och själv 
drabbas av cancer. Hur går man vidare när 
tillvaron rämnat? Sofia Persson Alingsås. 
70 kronor. Anmälan senast 19 mars 
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Retreatdag 
29 mars i Sollyckans kyrka 9.00-17.00
En dag i stillhet, eftertanke och bön.                                                                          
Info: Fredrik Gyllensvärd eller Erland 
Brander. Anmälan 0340-81 300.      

Gemenskapsträffar 
Musikstund med Göteborgs Klarinetten-
semble. Andakt, kaffe, lotteri.
3 mars 14.00 i Församlingshemmet på 
Sveagatan 24. 

”Majstrofer” Onsdagskören från Älvs-
borgs församling sjunger visor av och 
med Bertil Langegård. Mikael Holmlund 
vid pianot. Andakt, kaffeservering. 
12 maj 14.00 i Varbergs kyrka. Obs 
platsen! 

Varbergs församling Musik och konserter, se sidorna 18-19
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Orgelmix     
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson,  Elisabet Willix och foto Ulf 
Johansson 
Löndag 5 april 17.00 i Apelvikshöjds kyrka            

Bach 16
Bachs samtliga orgelverk i en två år lång serie med Samuel 
Eriksson vid orgeln. I konserten medverkar också en 
vokalkvartett.
Söndag 6 april 16.00 i Varbergs kyrka. Observera tiden!

Buxtehude: Membra Jesu Nostri
Vokalensemblen och barockorkester under ledning av 
Sara Hjort. Entré 100 kronor, student 50 kronor. Paketpris 
Buxtehude och Messias 200 kronor. Förköp: Göranssons 
bokhandel.
Söndag 13 april 18.00 i Varbergs kyrka 

Stilla veckan i Apelvikshöjd
Måndag 14 april 19.00 Stabat Mater Sara Hjort, Elisabet Willix, 
ack Jonas Roman
Tisdag 15 april 19.00 Apelvikshöjds kyrkokör
Onsdag 16 april 19.00 Stråkensemblen
Torsdag 17 april 19.00 Skärstorsdagsmässa, alla lovsångsteam 

7 ord
Musikgudstjänst med LiTo-kören, Ulf och Åsa Nomark
Långfredag 18 april, 16.00 i Lindbergs kyrka

Oscar Peterson ś Easter Suite
En video konsert med påskens budskap. Medverkan av 
Kvartettsällskapet under ledning av Bengt Eckerdal. Efter 
konserten inbjudes till kaffe 
Påskdagen, söndag 20 april 18.00 i Apelvikshöjds kyrka

Påskmässa med afrikanska toner
Edo Bumba med körsångare i alla åldrar
Söndag 20 april 10.00 i Träslövs kyrka

Messias av G. F. Händel 
Varbergs Motettkör sjunger tillsammans med en 
barockensemble och solister ett av musikhistoriens mest 
populära verk. Dirigent, Samuel Eriksson. Entré 150 kronor, 
student 100 kronor. Paketpris Buxtehude och Messias 200 
kronor. Förköp: Göranssons bokhandel
Annandag påsk, måndag 21 april 17.00 i Varbergs kyrka

Bach 17
Bachs samtliga orgelverk med Samuel Eriksson vid orgeln.
Vokalensemblen medverkar.
Söndag 4 maj 18.00 i Varbergs kyrka

Musikgudstjänst
Träslövs kyrkokör och kören VocAle från Starrkärrs församling
Lördag 10 maj 18.00 i Träslövsläges kyrka

Träd in i dansen 
Folkdansmässa med Valinge-Stamnareds kyrkokör, 
Himledalskören och Gränslaget under ledning av Inga 
Johansson
Söndag 11 maj 18.00 i Valinge kyrka

Evensong
Varbergs motettkör, dir. Samuel Eriksson 
Kristi Himmelfärds dag, torsdag 29 maj 18.00 i Varbergs kyrka

Sommarkonsert med LiTokören
Kom och fira in sommaren med kör, musiker och solister under 
ledning av Eva Johbarn
Nationaldagen, fredag 6 juni 17.00 i Lindbergs kyrka 

Svensk körlyrik på nationaldagen
Varbergs motettkör sjunger svensk körlyrik vid flagghalningen 
Fredag 6 juni 21.15 i Varbergs kyrka

Musik vid bröllop
Musikgudstjänst
Lördag 14 juni 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Bach 18
Bachs samtliga orgelverk med Samuel Eriksson vid orgeln
En vokalkvartett medverkar
Söndag 15 juni 18.00 i Varbergs kyrka

i Lindberga, 
Träslöv 
och Varberg

Torgmusik i Varbergs kyrka
18 januari - 22 mars, 26 april - 31 maj 

Lördagar 10.00

Musikgudstjänst 
Anette Wallin riksspelman med flera 
Lördag 8 mars 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Kärlekens väg - musik som berör
Evergreen quintet. Lalle Björk, Per Gunneros, Erik Österberg, 
Rolf Törnblom. Kollekt till svenska kyrkans internationella arbete
Söndag 16 mars 18.00 Varbergs kyrka

Falla fritt - Temamässa
En mässa av och med ungdomar från Vallda
Lindbergs kyrka söndag 16 mars 18.00

Sjunga med Edo Bumba 
Lördag 22 mars 10.00-16.00 är alla sångsugna välkomna 
till en dag med smittande afrikanska toner och rytmer 
under ledning av den inspirerande musikerna Edo Bumba. 
Barnsångövning 11.00-12.00. Vi övar inför Påskdagens mässa 
i afrikansk ton. Intresserad av att hänga på ? Kostnad 70 
kronor för lunch. Begränsat antal platser. Anmälan senast 14 
mars till christina.wide@svenskakyrkan.se
Lördag 22 mars 10.00-16.00 i Träslövs kyrka

Förklädd Gud L E Larsson  
Apelvikshöjds kyrkokör, Katarinakören och Stråkensemblen. 
Solist Ida Johansson och Göran Sjöwall. Biljetter 30 kronor. Går 
oavkortat till Abrigo mödrahem i Rio de Janeiro. Går att köpa 
efter högmässan söndag 9 mars och 16 mars i Apelvikshöjds 
kyrka, eller på församlingsexpedition Sveagatan 24. 
Lördag 22 mars 16.00 och 18.30 i Apelvikshöjds kyrka

Bach 15
Bachs samtliga orgelverk i en två år lång serie med Samuel 
Eriksson vid orgeln. Dessutom i denna konsert motetten Lobet 
den Herrn framförd av Varbergs kammarkör
Söndag 23 mars 18.00 i Varbergs kyrka

Solvatten - körsång som inger hopp
Medverkande körer: Ungdomskör, Varbergs Studentkör, 
Carolikören. Kollekt till svenska kyrkans internationella arbete
Söndag 30 mars 18.00 i Varbergs kyrka



Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

Expeditionstider
Måndag, tisdag, torsdag och 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, tisdag, torsdag 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Telefon församlingsexpedition: 0340-81 300
Telefon kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Vikarierande kyrkoherde Thomas Karlsson: 0340-81 312


