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Varje människa får söka sin egen väg
– Fred bygger på alla människors lika värde. Det får inte bara 
bli ord. Vi får leva alla människors lika värde. Det räcker inte 
att diskutera det och ha det som fina dokument, säger Elke 
Textor.
 Hon är engagerad i Röda Korsets verksamhet vid flyktingför-
läggningen i Himle och i Föreningen Natthärbärget Lyktan.
 Livsresan började i Tyskland för snart 70 år sedan. Inbjudan 
från släktingar i Kanada förde henne som 21 åring till Mont-
real. Så småningom började hon arbeta som flygvärdinna.

Det började med en båtresa
Ett glamouröst liv som förde henne samman med en svensk 
kapten på ett lastfartyg. Ett par år efter att de träffades åkte 
hon i egenskap av hustru med på fartyget under ett år. Resan 
förde dem bland annat till Perus huvudstad Lima 1969. På en 
utflykt med taxi hamnade hon i slumkvarteren. Elke minns att 
hon tyckte det var otroligt jobbigt att som rik och priviligerad 

konfronteras med Limas slum. Det var då hennes engagemang 
vaknade.  
 För nu ger hon. I överflöd. Av allt. Men kanske är det mest 
energin och glädjen de hon möter kommer ihåg. Eller den 
varma jackan eller hjälpen att hitta någonstans att bo när det är 
kallt. Hon möter flyktingar, hemlösa och tiggare.
 – Det finns så mycket man kan engagera sig i och det gäller 
att se sin begränsning. Det är viktigt att man kan göra det man 
åtar sig under lång tid, säger Elke

Siktar mot målet
Diskussioner där man radar upp alla hinder leder ingenstans. 
Det gäller att fokusera på hur vi löser problemet. Ett hinder är 
att vi ofta fokuserar mycket på andra. 
 – Fred börjar med att ha fred med sig själv. När man har det 
kan man ha fred med sin nästa. Det är så det börjar.
 Väl medveten om att det inte är så enkelt betonar Elke ändå 

att det handlar om att bemöta alla människor med respekt. 
Ingen har rätt att trycka ner någon annan. Hon hänvisar ofta till 
vad Jesus sa och gjorde.

Relationen till Gud är drivkraften
– Min drivkraft är min kristna tro och min personliga relation 
till Gud. För mig är det viktigt att orden blir handling. I de 
minsta av våra bröder möter vi Kristus. Vad är de orden värda 
när vi inte gör det till verklighet? undrar Elke.
 De kristna berättelserna  mötte hon redan som barn, hennes 
mamman var protestant och pappan katolik och hon gick på 
en förskola med nunnor som fröknar. Föräldrarna var inte utö-
vande kristna men tron fanns där och med den en respekt för de 
som hade en annan trosuppfattning. När hon var barn handlade 
det om skillnaden mellan katoliker och protestanter, sen dess 
har hon mött folk med många olika religioner och möter dem 
nu i sin vardag.
 – Jag är övertygad om att det finns många vägar till Gud. Jag 
tror inte att någon kan äga Gud. Gud äger oss och alla männi-

skor. Vi äger inte honom. Vi 
kan inte stänga in honom i 
någon riktning, säger Elke och 
sträcker ut händerna för att 
liksom Gud försöka omfamna 
hela världen och allt. 

Gud kallar till nytt
Genom livet har Gud lett 
henne och kallat henne till att 
göra spännande saker. Ofta 
börjar det med en känsla och 
en dragning som hon inte 
kan ignorera. Då börjar hon 
göra saker som pekar i den 

riktningen. Utan att veta hur det kommer att bli i slutändan 
eller att först analysera allt som kan hända, agerar hon. Och 
det fungerar. Nyhemsskolan, Varbergs kristna skola som hon 
fick en kallelse att starta finns kvar nu femton år senare. De 
engagemang hon har för flyktingar och andra bär god frukt och  
är fortfarande roligt.

Ser möjligheterna
Energin flödar ur Elke som i sin iver att berätta om den väg 
hon tror på, att inte göra övertramp och säga att andra har fel. 
Pekpinnar, fruktlösa diskussioner och fördömande ger hon sig 
inte in i.
 – Det är inte genom det vi säger utan det vi gör som vi 
vittnar om Gud och får uppleva saker. Man får så mycket 
tillbaka när man vågar. Jag har träffat och pratat med så många 
spännande människor för att jag engagerar mig, säger hon och 
strålar.
 – Det är alltid roligt att kunna göra någon glad.
 Elke Textor är inte heller hon mer än människa. 
 – Jag har också fördomar som jag behöver jobba med stän-
digt, säger hon. 
 När hon hade småbarn hade hon inte tid att engagera sig så 
mycket och trots att hon är frivillig på olika områden väljer hon 
att begränsa sig. Kanske är det just hennes insikt om sina egna 
begränsningar som gör att hon växt till den hon är.

Kent Pettersson

– I de minsta av våra bröder möter vi 
Kristus. Vad är de orden värda när vi inte 

gör det till verklighet? 

Utmanar: Genom sitt 
engagemang i Röda korset 
utmanar Elke Textor sig 
själv, Gud och andra.
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De skapar glädje i tragedierna 
De små campingstugorna ser idylliska ut. Två män iklädda bad-
tofflor, shorts och jackor går bort mot huset med toaletter och 
duschar. Det hade kunnat vara en idyllisk semesterby en svensk 
sommar. Tung snö som lägger sig som en våt trasa på marken 
ändrar det intrycket. 
 Elke Textor går hukande mot snö och vind in under det skyd-
dande taket på en av stugornas veranda. Knackar på dörren. 
Vid andra knackningen öppnas den. 
 Hon frågar efter en nyligen anländ flykting, en kvinna som 
kom dagen före till flyktingförläggningen, som nu är inhyst i 
det som en gång var semesterbyn vid Fun City. Elke konstaterar 
att det är rätt kvinna och att hon ska komma tillbaka och plocka 
upp henne om en liten stund så kvinnan får möjlighet att sätta 
på sig kläder. Vandringen går vidare. Till stuga tretton den här 
gången. Där får Elke tag på den unge mannen hon söker. 

 – Jag kommer från Afghanistan och är 16 år gammal. För 
20 dagar sen kom jag till Sverige, till Malmö. Jag kom hit igår, 
berättar han på förvånansvärt bra engelska. 

Lärde sig engelska utan skola 
Han säger att han lärde sig engelska genom att varje dag gå och 
prata med och hjälpa en läkare som var i hans hemby. Kanske 
kunde det komma till användning om han lyckades lämna sitt 
land för att hitta en tryggare plats att bo på. Nu är han ivrig att 
försöka hitta en skola så han kan lära sig svenska. 
 Elke förklarar för honom att han ska följa med för att få lite 
kläder.  
 Tillsammans med kvinnan som nu är klar går de bort mot 
huset där Röda korset har sin klädutdelning. 
 – När vi började med det här gjorde vi nog alla misstag man 

Söker: Elke Textor är på väg till en av stugorna i flyktingförläggningen i Himle. Hon ska erbjuda en av de nyanlända flyktingarna 
möjligheten att följa med och se om det finns några kläder som han vill ha.

kan, säger Elke. Då fick alla som ville komma och det stod 50 
personer utanför dörren när vi öppnade. De höll på att klämma 
sönder varandra i sin iver att komma in.
 Hon skrattar och beskriver det kaos som kunde uppkomma 
när alla ivrigt letade efter kläder som passade. Ungefär som när 
det är stor rea i en vanlig klädaffär. 
 – Nu gör vi det mer organiserat och går och hämtar de som 
ska få komma och se om de hittar några kläder som passar och 
de vill ha. Vi börjar med de som nyss har kommit hit, säger hon 
och håller fram några lappar hon håller i handen.

Skämt och skratt 
Flyktingförläggningens föreståndare ger lapparna till Elke 
varje fredagsmorgon när de har sin klädutdelning. Elke och 
hennes vänner i Röda korsets klädutdelning har ingen möjlig-
het att veta exakt vilka som finns på flyktingförläggningen och 
vilka som är nya.
 – Hej, får jag komma och titta på kläder? frågar en man på 
knagglig engelska när han öppnar en av stugorna som Elke 
knackar på. 
 – Nej, vi börjar med de nya, svara Elke och skrattar.
 – Jag är ny, skrattar mannen tillbaka och fortsätter. Ok, jag 
har varit här i ett år och tre månader. 
 Så fortgår det. En blandning av de som känner Elke väl efter 
lång tid på förläggningen och de som är nyss kom hit och pratar 
väldigt lite eller ingen engelska. 
 När de nyanlända har fått komma till Röda korsets klädutdel-
ning får resten av de boende komma dit. En tredejedel av de 
boende får komma varje vecka, mer hinner de inte med. 

Danspalats blir klädcentral
Röda korset har klädutdelningen i det som en gång var entrén 
och garderoben till ett dansställe, Björkgården. Interiören är 
kvar så som skylten som säger att det är en krog för stjärnor. 
Nu är det helt andra stjärnor som lyser där. 
 Elke och hennes väninnor som lyser i glädjen av att få hjälpa 
andra och de som får en varm jacka eller ett par skor som pas-
sar bättre i snöslasket än ett par foppa-tofflor. 
 Deras lager är i det som var danslokalen. Här hänger ljusut-

rustningen kvar i taket. Som om platsen bara blivit övergiven 
och istället får vara en plats där de som varit tvungna att överge 
sina hem kan få lite hjälp.
 Kartonger med kläder står i höga hyllor efter väggarna. 
Sommarkläderna är undanställda och vinterkläder sorteras hela 
tiden. Två volontärer som bor på flyktingförläggningen hjälper 
till att sortera kläderna på lagret. 
 – De här hängarna fick vi av Rotary, innan låg kläderna 
i högar som vi ägnade lång tid att lägga upp och så blev de 
nedrivna på fem minuter när folk letade efter kläder, säger 
Elke och visar på hängarna i entrén fulla med jackor, tröjor och 
byxor. 

Alla kan hjälpa
Elke Textor och några andra hjälper till med sin tid och engage-
mang, en del har inte den möjligheten men kan hjälpa på andra 
sätt.
 Allt som Röda korset delar ut till flyktingarna på flyktingför-
läggningen i Himle är sånt de har fått från de som vill hjälpa. 
På så sätt kan alla som vill vara med och göra livet bättre för 
våra medmänniskor som varit tvungna att lämna sitt hemland. 
Elke uppmanar de som vill vara med och hjälpa till eller skänka 
kläder att ringa henne på 0734-22 61 45.

 Kent Pettersson

Blandning: Hela världens nutid och historia möts på en 
liten plats ett par mil sydväst om Varberg. Ett misslyckat 
försök till sommarland och semesterby får bli platsen där 
flyktingar samlas för att försöka få en nystart i ett tryggt 
land utan krig och förtryck. 
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Hos dem som tror på godhet

När ett år står på kanten till nästa summerar tidningar och media året 

i årskrönikor av olika slag. Jag vaknade upp till nyårsafton med en 

GP och en kopp kaffe i min hand och stannade inför rubriksättarens 

ord i sammanfattningen av det gångna året. 

”Ett år i behov av mycket godhet” löd rubriken och därefter följde 

den inledande texten: ”2014: Året som gick fylldes av krig, och terror, 

farsot och hat- Diagnosen för år 2014 visar på en värld som tycks 

hopplös och sjuk. Botemedlet får sökas hos dem som fortfarande tror 

på godhet.” De som fortfarande tror på godhet… orden grep tag i mig. 

Hur lätt är det inte att känna hopplöshet inför den rådande situationen 

i världen? 2015 har inletts på ungefär samma sätt som 2014 samman-

fattades, med terror och hat, så även om vi stannar upp och tar av-

stamp inför ett nytt år, så ser det på många sätt likadant ut i världen.

När vi i vår kyrka inleder ett nytt kyrkoår är temat: ”Ett nådens år” 

Ett år av Guds överflödande kärlek och omsorg. Kärlek, omsorg och 

räddning möter oss i Jesus Kristus varje levnadsdag och därigenom 

kan vi finna kraft och mod att tro på och kämpa för godheten, att 

trotsa hat och destruktivitet. 

Det börjar hos oss själva. Kärlek och omtanke är några av de få saker 

som växer, blir större och allt mer av när man slösar med det. Att ge 

av sin tid och sitt engagemang, ge av sig själv, ge 

ekonomisk hjälp – blir sätt att i handling visa på 

den kärlek som vi av nåd får ta emot från Gud. 

Vi får vara de som fortarande tror på godhet, 

botemedlet mot världens hopplöshet. 

Martina Vallerius

Präst i Lindberga församling

Fredsfursten -här och nu
Fred, människan har strävat efter det så länge det har funnits 
krig. 1915, mitt under brinnande krig, hölls en fredskongress 
i Rosenfredsskolan i Varberg. Fler än 200 organisationer var 
närvarande. 
 Man formulerade tio resolutioner för en bestående världs-
fred, Varbergsmanifestet. Det skickades sen till världens 
regeringar. I manifestet föreslås att man ska skapa ett världs-
parlament där konflikter ska lösas utan vapen och krig. Resolu-
tionernas likhet med dem som låg till grund när FNs föregång-
are Nationernas Förbund bildades 1920 är stor. 
 Kanske är fredskongressen i Varberg för 100 år sen början på 
ett stort fredsarbete som idag drivs vidare av Förenta Natio-
nerna. 
 Det kristna budskapet handlar mycket om fred, både mellan 
människor och mellan Gud och människor. Varje gudstjänst 
som firas i Svenska kyrkan är en fredsmanifestation. Jesu död 
på korset var en handling för att visa på en annan väg till fred 
än att ge sig på andra. Det gäller att börja med sig själv, så som 
Elke Textor uttrycker det i artikeln på sidan två i det här numret 
av Var med. 

Detta är bara början
100-årsfirandet inleddes på nyårsdagen med manifestation 
och invigning i Varbergs kyrka och Varbergs torg. Genom 
satsningen VARBERG CALLING for Peace startar en rörelse 
där alla i Varberg får möjlighet att dela med sig och genomföra 
olika fredsprojekt. Budskapet om och strävan mot fred är mer 
aktuellt än någonsin.
 Håll utkik efter arrangemang under året som är en del av 
VARBERG CALLING, både sånt som arrangeras av kyrkorna 
och av andra. 
Två stora evenemang arrangeras av Varbergs kommun:
 • Rosenfred – en hyllning, 25-27 juni, är en tvådagars hyll-
ning till kongressen 1915 där barn och unga står i fokus.
 • Internationellt Fredsforum, 23-27 oktober, en fredskonfe-
rens med nya former. 

Mer information finns på hemsidan 
www.varberg.se/varbergcalling 

Foto: Christina Fryle
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Hemma hos Turunesh går ingen hungrig längre
Det första Turunesh Assen gör varje morgon är att tända i 
vedspisen. Den är gjord i lera och står vid ena väggen, så att 
röken blir enkel att leda ut genom lerhuset. Snabbt tänder hon 
elden och när den tagit fart blandar hon teffmjöl, vatten och salt 
till en smet som gräddas till injera; tunnbrödet som är en av 
Etiopiens nationalrätter. 
– Jag kokar kaffe, och till injeran gör jag oftast en gryta på 
bönor, berättar hon. Sedan städar jag. 
 Frukosten ska räcka till mannen, de tre sönerna som fortfa-
rande bor hemma samt svärmor och henne själv. Idag gör den 
alltid det. Men det är ingen självklarhet. Här i byn Robbit, en 
by på det etiopiska höglandet, vet alla att hungern inte är långt 
borta. 

Vägen till ett tryggare liv
Vedspisen startar dagen, men den har också varit starten på ett 
tryggare liv. För drygt tio år sedan fick Turunesh möjligheten 
att vara med i det projekt som Svenska kyrkans internationella 
arbete stödjer i regionen. Projektet drivs av Mekane Yesuskyr-

kan och bygger på att människor själva ska förändra sina liv. 
Turunesh fick börja i en självhjälpsgrupp. Först, förutom att 
lära sig att organisera sig och arbeta i grupp, fick de lära sig att 
bygga en vedspis som gör matlagning och vedsamling enklare. 
Dessutom fick Turunesh två getter. När getterna fick killingar 
betalade hon av lånet genom att ge tillbaka två till projektet.  
 –Vi hade inga djur då. Men getterna blev fler, så vi skaffade 
oss en ko. Sedan har de blivit fem kor, och vi har även två oxar. 
Nu kan vi plöja vår mark själva och slipper hyra in hjälp. Tidi-
gare betalade vi en halv skörd för det.

Källan till liv
Etiopien har en historia kantad av hungersnöd och oroligheter, 
vilket gör att cirka 70 procent av befolkningen lider av fattig-
dom. Jordbruk är det som livnär 80 procent av befolkningen. 
Dessutom är vattenförsörjning, infrastruktur och elektricitet 
dåligt utvecklat, så även där Turunesh bor. Därför måste hon 
hämta vatten i byns källa och dit går hon fyra gånger om dagen. 
Källan är inhägnad och vaktas varje dag av någon i byn. Utan 

Tusentals barn dör varje dag av undernäring och brist på mat.  
Dela med dig, SMS:a HUNGER till 72905 och ge 50 kr
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www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete PG 90 01 22-3   |  BG 900-1223   Swisha valfritt belopp till 9001223

Foto: Magnus Aronson/IKON

övervakningen finns risk att djuren vattnas här och att spil-
lingen förorenar vattnet.

När vattnet är hämtat, förbereder Turunesh lunch. Ibland kom-
mer hennes man hem och äter, annars har han fått mat med sig 
på morgonen. Det blir oftast injera, men idag kan hon välja vad 
hon vill laga och köpa ingredienser. 
 – Jag gillar pasta, gärna makaroner, då och då köper jag det.
 En av Turunesh arbetsuppgifter är att hålla majs- och teff-
odlingen ren från ogräs. Ogräset drar hon upp för hand. Just 
nu växer det också pumpa, ärtor och bönor i grönsaksodlingen 
bakom huset. Grönsakerna säljs på marknaden eller så äter fa-
miljen de själva. Framför allt är de, precis som djuren en viktig 
säkerhet.
 Turunesh är oroad över vädret. I oktober skulle regnperio-
den varit slut och skörden mogen. Men ändå regnade det och 
skörden riskerar att ruttna. 
 – Nu kan vi äta oss mätta, men vi är utelämnade till naturen. 
Det oroar oss, och det oroar barnen. De måste också kunna 
försörja sig i framtiden. Hur ska det gå när jorden ger mindre 
och det inte finns några andra jobb?
 Till kvällen lagar hon det sista målet mat, och för det mesta 
slutar dagen som den började: med injera. När djuren är om-
händertagna och dagens uppgifter är klara har mörkret fallit. 
Då väntar sängen. Den har Turunesh lärt sig att tillverka i kvin-
nogruppen.

Text: Svenska kyrkans internationella arbete

Tacksam: Turunesh Assen 
Anagaw har tack vare 
projektet och eget hårt 
arbete kunnat förbättra 
familjens hus:
 – Jag har bott här i tjugo 
år, men innan hade vi en liten 
hydda som det regnade in i 
och när det blåste så frös vi. 
Det hade inget plåttak som vi 
har nu. Nu bor jag som vem 
som helst. Det är jag så glad 
för.

Lyckligare: Turunesh man, Sheki Seid Hussein är positiv till 
kvinnornas självhjälpsgrupp:
 – Självhjälpsgruppen för kvinnor har varit väldigt bra. 
Den har gjort att relationen mellan män och kvinnor blir 
mindre aggressiv. Vi grälar mindre, diskuterar mer och 
bestämmer tillsammans. Gruppen har gjort att kvinnor kan 
spara pengar och göra affärer. Det har gett dem kunskap 
och förändrat deras syn på sig själva.

Var med och utrota hunger!
800 miljoner människor kan aldrig äta sig mätta. Tusentals 
barn dör varje dag på grund av för lite mat och näringsbrist. 
Ändå räcker jordens resurser till oss alla. Stöd Svenska kyr-
kans internationella arbete under fastekampanjen. 

Foto: Magnus Aronson/IKON

Foto: Magnus Aronson/IKON
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Våra kyrkor
Del 8 av 10

Apelvikshöjds kyrka

10

– Redan på 60-talet fanns det verksamhet här i området, berät-
tar diakonen Gudrun Nordblom. 
 Hon började jobba i Varbergs församling 1973 och var med 
när Apelvikshöjds kyrka växte fram. Eftersom kyrkan ur 
ett perspektiv är människorna som hör dit kan man säga att 
Apelvikshöjds kyrka började byggas redan på 60-talet. Trots att 
byggnaden som idag bär det namnet blev klar och invigdes 24 
maj 1989. 

 Den gudstjänstfirande för-
samlingen och verksamheten tog 
tydligare former 1984 då Varbergs 
församling började fira gudstjäns-
ter och bedriva verksamheter i en 
lägenhet på Rödaledsstigen 10. Det 
var trångt men fungerade. 
 – Vi började processionen med 
barnen vid hissen och gick genom 

vardagsrummet till rummet vi firade gudstjänsten i, säger 
Gudrun. 
 En vägg var borttagen för att skapa ett rum som var stort nog 
för de kanske 40 personerna som deltog.
 – Det var trångt. Satt man på första raden var det som att 
man satt i knät på prästen, säger Gudrun och skrattar. I slutet 
av gudstjänsten kunde man höra hur kaffet puttrade i hörnet 
som var pentry. 
 Under tiden som lägenheten användes växte kyrkan fram. 
Det var många som arbetade tillsammans och hjälpte till. Både 
med tid och pengar.
 – Det var roligt och vi fick vara med och bestämma och vi är 
väldigt nöjda med hur det blev. 
 När kyrkan var klar började de med att planera gudstjänst-
livet och sen planerade de all annan verksamhet utifrån det. 
Strategin fungerade och nu liksom för 25 år sen är det nästan 
fullt i kyrkan varje söndag. 

Berättare: Diakonen Gudrun Nordblom berättar gärna om Varbergs församlings historia och 
diakonins historia. Även om hon bara varit med i 42 år är hon väl insatt. Hon var med under hela 
tillkomsten av kyrkan i Apelvikshöjd. Och nu går hon i pension, nöjd och glad.

Hänger ihop
Kyrksalen sitter ihop med samlingslokaler och kök för att på 
så sätt skapa en sammanhängande enhet. Men det var viktigt 
att det skulle se ut som en kyrka och att kyrkan skulle vara 
centrum. 
 Kyrksalen påminner mycket om en traditionell kyrka med 
bänkar vända framåt och altare där fram. I taket hänger en stor 
rund ljuskrona som ska påminna om en brudkrona för att på så 
sätt åskådliggöra att församlingen är Kristi brud. 
 När kyrkan byggdes fanns ingen orgel utan piano och andra 
instrument fick ackompanjera psalmerna. En stor gåva möjlig-
gjorde bygget av orgeln som har 15 stämmor och är byggd av 
Hammarbergs orgelfabrik i Göteborg. Den invigdes julen 1992. 
 Golvet i kyrkan är av kalksten från Öland. 

Plats för livet
Apelvikshöjd har många små och stora rum, för samlingar, 
samtal och meditation. På flera platser finns saker som gör det 
till en liten böneplats. En väggbonad, ”Tecken i skyn”, av Elsa 
Lillieroth-Dagås och ett altare i sakristian av Jonas och Kerstin 
Pettersson är exempel på det. 
 

Kent Pettersson

Växer: Apelvikshöjds kyrka växer fram samtidigt som husen 
bredvid. Många hjälpte till med gåvor, idéer och abete. 
 Det var viktigt att det skulle se ut och fungera som en 
kyrka. Kyrksalen finns i delen som reser sig upp högre än de 
andra. 
 Kyrkan invigdes 24 maj 1989.
 

Berättar: Altarskåpet föreställer Kristi förklaring, 
tillfället då Jesus gick upp på ett högt berg tillsammans 
med lärjungarna Petrus, Jakob och Johannes. Då fick de 
se än mer vem Jesus är. 
 Skåpet är tillverkat av ikonmålaren Erland Forsberg, 
Mölnlycke. Han har även gjort processionskorset till 
höger i bilden. 

Senare: Mariabilden till vänster i bilden är gjord av Eva 
Spångberg och kom till Apelvikshöjds kyrka i maj 2009.

Foto: Lars-Olof Stomnell



12

Söndag 15 februari, fastlagssöndagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Onsdag 18 februari, askonsdagen
18.00  Askonsdagsmässa, Valinge

Söndag 22 februari, 1 i fastan
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg 
 LiTo-kören
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 1 mars, 2 i fastan
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 8 mars, 3 i fastan
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa 
 Med små och stora, Mellankören
18.00 Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 15 mars, midfastosöndagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 22 mars, Jungfru Marie beb.
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora
 Lilla Dam-och Manskören 
 Mellankören, The Parish Band 
18.00  Mariamusik, Valinge
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Söndag 29 mars, palmsöndagen
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa 
18.00  Kvällsgudstjänst, Vårt Hus
 Ungdomskören

Torsdag 2 april, skärtorsdagen
18.00  Skärtorsdagsmässa, Lindberg
18.00  Skärtorsdagsmässa, Valinge

Fredag 3 april, långfredagen 
9.30  Gudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören
9.30  Gudstjänst, Valinge
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
11.00  Gudstjänst, Torpa
 LiTo-kören
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Söndag 5 april, påskdagen
9.30  Högmässa, Torpa
 Flöjtmusik
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
16.00  Gudstjänst, Lindberg

Måndag 6 april, annandag påsk
11.00  Konfirmation, Lindberg
 Söndagskonfirmander

Söndag 12 april, 2 i påsktiden
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 19 april, 3 i påsktiden
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 26 april, 4 i påsktiden
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören

Söndag 3 maj, 5 i påsktiden
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Lördag 9 maj
11.00 Konfirmation, Lindberg
14.00 Konfirmation, Lindberg

Söndag 10 maj, bönsöndagen
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsmässa, Valinge
 Konfirmandernas nattvardsgång

Torsdag 14 maj, Kristi himmelsfärds dag
7.00  Gökotta, Valinge
 Mer information www.lindberga.nu
11.00  Gudstjänst, Torpa

Söndag 17 maj, söndagen före pingst
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora
 Avslutning för Valingebarnen
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 24 maj, pingstdagen
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora 
 Avslutning för Mellankören, 
 Lilla Dam- och Manskören 
 och The Parish Band
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Söndag 31 maj, heliga trefaldighets dag
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Sommarkonsert, Lindberg
 LiTo-kören

Söndag 7 juni, 1 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 14 juni, 2 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Friluftsgudstjänst vid 
 Tiondeboden, Valinge

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

Veckogudstjänster
Tisdagar 
11.00  Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Tisdagar 
18.00 Veckomässa, Lindberg

Första onsdagen i varje månad
9.00 Morgonmässa i Lindbergs kyrka

Tillsammans i Vårt Hus!
Vi träffas en gång i månaden och är till-
sammans, fikar och har trevligt. Det finns 
olika aktiviteter att delta i exempelvis: 
promenad, fotografering, handarbete, 
blomsterarrangemang eller andlig hörna. 
25/2, 25/3, 22/4, 27/5 16.00-18.00

Tala film-tala liv
Lindberga församling inbjuder till ”Tala 
Film-Tala Liv”. Vi ser film och samtalar och 
äter kvällssmörgås efteråt.
Samtliga tillfällen är 18.00–21.00 i Lind-
bergs församlingshem 
11/2: ”Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann”
11/3: ”Philomenia”
8/4: ”12 years a slave”
6/5: ”Hur många lingon finns det i världen?”
För mer information och specialkost, ring 
församlingspräst Niklas Strandberg: 
0340-64 11 44

I din hand vilar mina dagar – 
Miniretreat i vardagen
Fastan – en tid för stillhet och eftertanke.
Samtal och reflektion kring att leva sitt 
liv i tro och tillit. Varje deltagare får ett 
handkors av olivträ från Betlehem. (En-
dast trä från beskurna grenar används.) 
Korset har formgivits, inte så mycket för 
att det ska se rätt ut, utan för att det 
ska kännas rätt i handen. Med korset i 
din hand, stannar vi upp inför bibelord, i 
bön och tankar om livet i Guds hand. Vi 
träffas 5 torsdagar i fastan i Vårt Hus i 
Trönninge. 26/2, 5/3, 12/3, 19/3, 26/3 
17.30-18.45. Anmälan till Martina Val-
lerius 070-69 69 970 senast 13/2.

Söndagscafé med 
brödförsäljning
Söndag 15 mars 15.00 i Lindbergs 
församlingshem. Efter caféet finns det 
möjlighet att fortsätta gemenskapen 
i kvällsgudstjänsten 18.00 i Lindbergs 
kyrka. 
Vi återkommer med mer info om var och 
när du kan lämna in bröd för försäljning. 
Se www.lindberga.nu eller Varbergspos-
ten.

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! 
18/2, 18/3, 15/4, 20/5 17.00-19.00

13

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.
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Träslövs församling Veckogudstjänster
Jämna onsdagar
8.00 Morgonmässa, Träslöv
14.30 Kort veckogudstjänst på 
 Träslövsläge servicehus

Torsdagar till och med 7 maj
11.30 Middagsbön, Träslövsläge

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkor och i servicehuset, 
om du har svårt att ta dig dit på annat 
sätt? Ring Taxi Varberg 0340-165 00. 
Beställ gärna dagen innan. Till chauffören 
uppger du ditt födelsenummer (ha gärna 
legitimation i beredskap). Du behöver inte 
betala. Församlingen får räkning från taxi.

Sykretsen i Träslövsläge 
Församlingshemmet 14.30 följande 
onsdagar under våren: 25/2, 25/3 och 
22/4. För mer information kontakta gärna 
Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Måndagsträffen
Träslövs församlingsgård.
En mötesplats där vi dricker kaffe och får 
möjlighet till en stunds gemenskap. Under 
våren träffas vi följande måndagar 14.30, 
då vi har någon form av program: 2/3, 
23/3, 20/4 och 18/5

Vill du veta mer om kristen tro? 
Anmäl dig till Alphakurs i Träslövs försam-
ling. 0340-20 10 30 eller via mail 
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Torsdagssoppa 
Serveras i Träslövsläges församlingshem 
varje torsdag med avslutning 5 maj.
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11.30 därefter serveras soppa 
11.45- 13.00.

Skjuts till kyrkogården 
i Träslöv och förmiddagscafé i Träslövs-
läge, torsdagar.
Börjar 19/3 med avslutning 18/6.
Första turen går från Träslövsläge för-
samlingshem 10.00. 
Café i källarlokalen i Träslövsläge försam-
lingshem 10.00-11.15. För mer informa-
tion ring expeditionen. 0340-20 10 30.

Körverksamheten
Gospelkören Octava 
Vi övar i Träslövs församlingsgård onsda-
gar 18.30–20.45. Ledare: Zackarias 
Holmdahl Sjöberg, 0340-20 10 46.

Barnkörer börjar vecka 3, Träslövsläge
Sångfåglarna 6-8 år torsdag 16.00-16.45
Korallerna 9- år torsdag 17.00-18.00
Ledare: Monica Bengtsson, 
0340-20 10 40.

Kyrkokören
Kören övar torsdagar i Träslövsläge för-
samlingshem 19.00-21.00.
Ledare: Louise Muhl, 0340-20 10 39.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den Du önskar 
träffa! Våra telefonnummer är, präs-
ter: Ola Bjervås 0340-20 10 32, Kalle 
Svensson 0340-20 10 33 och Jacob 
Stille 0340-20 10 34, diakon: Marianne 
Klintenberg 0340-20 10 35.

Messy Church
i Träslöv och Träslövsläge
Umgås med vänner och familj istället för 
att stå i köket hela kvällen. Kom till Messy 
Church! Gemenskap, workshops, musik, 
bön, Jesus och lagad mat. Gratis och 
serverat. För hela familjen.
Välkomna till Träslövs församlingsgård 
söndagar 16.00: 8/3, 5/4 och Äventyrs-
dag 10/5 som börjar 13.00. 
Träslövsläges församlingshem onsdagar 
17.30: 18/2, 18/3 och 15/4.

Bibelstudium
 Träslövsläge församlingshem, söndag
Öppen för alla. Träffas följande söndagar  
19.00 22/2, 29/3, 26/4, 31/5 och 28/6. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Barnverksamheten
Träslövs församlingsgård
Öppet hus, Vuxenbarn-grupp, måndag 
och torsdag 9.00-11.00
Kidz (4-7 år) måndag 13.30-15.00
Kyrkis (8-10 år) måndag 15.00-17.00
After School (10-13 år) måndag 15.00-17.00

Träslövsläge församlingshem
Öppet hus, Vuxenbarn-grupp, tisdag och 
fredag 9.00-11.00
Kidz (4-7 år) tisdag 14.00-15.30
Kyrkis (8-10 år) tisdag 15.00-17.00
After School (10-13 år) tisdag 15.00-17.00

Ungdomsverksamheten
Thank God it’s Tuesday (15+) 
18.30-20.30 i Träslövsläge församlingshem
Thank God it’s Thursday (15+) 
17.30-19.30 i Träslövs församlingsgård

Söndag 15 februari, fastlagssöndagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 

Söndag 22 februari, 1 i fastan
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge 

Söndag 1 mars, 2 i fastan
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 8 mars, 3 i fastan
10.00  Gudstjänst, Träslöv
 Sångfåglarna och Korallerna
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 15 mars, midfastosöndagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
 Kören Spectrum

Söndag 22 mars, Jungfru Marie beb.
10.00 Gudstjänst, Träslöv
10.00 Högmässa, Träslövsläge

Söndag 29 mars, palmsöndagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

30 mars-1 april, stilla veckan
18.30  Passionsgudstjänst, 
 Träslövsläge

Torsdag 2 april, skärtorsdagen
18.30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv
18.30 Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge

Fredag 3 april, långfredagen 
10.00  Långfredagsgudstjänst, Träslöv 
 Kyrkokören
10.00 Långfredagsgudstjänst, Träslövsläge

Söndag 5 april, påskdagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00 Högmässa, Träslövsläge 
 Kyrkokören

Måndag 6 april, annandag påsk
11.00 Ekumenisk gudstjänst, 
 Sammanyst till Varbergs kyrka

Söndag 12 april, 2 i påsktiden
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 19 april, 3 i påsktiden
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 26 april, 4 i påsktiden
10.00  Mässa, Träslöv
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 3 maj, 5 i påsktiden
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 10 maj, bönsöndagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 14 maj, Kristi himmelsfärds dag
8.00  Gökotta, Johns kulle, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge 

Lördag 16 maj
10.00 Konfirmation, Träslöv
13.30 Konfirmation, Träslöv

Söndag 17 maj, söndagen före pingst
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
14.00  Friluftsgudstjänst, Träslöv

Lördag 23 maj, pingstafton
10.00 Konfirmation, Träslövsläge
13.30 Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 24 maj, pingstdagen
10.00  Mässa, Träslöv 
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Lördag 30 maj
10.00  Konfirmation, Träslövsläge
13.30  Konfirmation, Träslöv

Söndag 31 maj, heliga trefaldighets dag
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00 Högmässa, Träslövsläge

Söndag 7 juni, 1 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge kyrka
13.30  Friluftsgudstjänst, Skulta

Söndag 14 juni, 2 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövs kyrka 
10.00  Högmässa, Träslövsläge 

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
gudstjänsterna i båda kyrkorna.



1716

Söndag 15 februari, fastlagssöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkokören
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Onsdag 18 februari, askonsdagen
8.30 Mässa, Sollyckan
18.00 Taizémässa, Varberg
18.30 Askonsdagsmässa, Sollyckan
19.00 Askonsdagsmässa, Apelvikshöjd

Söndag 22 februari, 1 i fastan
11.00 Högmässa, Varberg
 Varberg Gospel
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
 UMU medverkar
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 1 mars, 2 i fastan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Stråkensemblen
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Dramagrupp, barnkörer
 barngrupper, enkel lunch

Söndag 8 mars, 3 i fastan
11.00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Student&Ungdomskör
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 15 mars, midfastosöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11.00 Högmässa, Sollyckan
 Boys’ Voice
 Arbetskretsens försäljning
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Fredag 20 mars
19.00 Ungdomsgudstjänst, Sollyckan

Söndag 22 mars, jungfru Marie beb.
11.00 Högmässa, Varberg
 Damkör
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Temamässa, Sollyckan
 Projektkören

Söndag 29 mars, palmsöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörer, barngrupper
 Enkel lunch
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan

30 mars-1 april, stilla veckan
8.30 Mässa, Apelvikshöjd
12.05 Middagsbön, Varberg
19.00 Passionsandakt, Apelvikshöjd
 Måndag: Pergolesis Stabat Mater
 Tisdag: Apelvikshöjds kyrkokör
 Onsdag: Stråkensemblen

Torsdag 2 april, skärtorsdagen
18.00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
18.30 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19.00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 3 april, långfredagen 
11.00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
 Sångkvartett
11.00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15.00 Inför Jesu kors, Sollyckan
18.00 Musikgudstjänst, Varberg

Lördag 4 april, påskafton
23.00 Påsknattsmässa, Sollyckan

Söndag 5 april, påskdagen
11.00 Högmässa, Varberg
 Trumpetensemble, Motettkören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11.00 Högmässa, Sollyckan
 Påsklunch

Måndag 6 april, annandag påsk
11.00 Ekumenisk gudstjänst, Varberg

Söndag 12 april, 2 i påsktiden
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 19 april, 3 i påsktiden
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Varbergs församling Söndag 26 april, 4 i påsktiden
11.00 Högmässa, Varberg
 Sångkvartett
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Sinnesromässa, Varberg
18.00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 3 maj, 5 i påsktiden
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices, vårfest
11.00 Gospelmässa, Sollyckan
 Glimåkra folkhögskolas gospelkör

Söndag 10 maj, bönsöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
 Sångkvartett
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
16.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörer, barngrupper

Torsdag 14 maj, Kristi himmelsfärds dag
10.00 Utegudstjänst, Åkulla
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 17 maj, söndagen före pingst
11.00 Högmässa, Varberg
 Kvartettsällskapet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 24 maj, pingstdagen
11.00 Högmässa, Varberg
 Damkör
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Måndag 25 maj, annandag pingst
18.00 Gudstjänst, Subbe fyr

Söndag 31 maj, heliga trefaldighets dag
11.00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 7 juni, 1 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 14 juni, 2 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
 Bollebygds kyrkokör
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Veckogudstjänster
Måndag
9.00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdag
18.30 Kvällsmässa, Sollyckan
 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 
 31/3, 7/4 och 5/5

Onsdag
12.05 Middagsbön, Varberg
18.00 Taizémässa, Varberg
 Ej onsdag 1 april

Torsdag
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
9.00 Morgonbön, Sollyckan
15.00 Andakt/mässa, Sjukhuskyrkan

Kvällsmacka för män 
Alla män, oavsett ålder, är välkomna till 
en intressant kväll med föredrag, lovsång, 
bön och kvällsmacka. 
Fredag 6 mars 19.00 i Sollyckans kyrka.

Den dolda dörren
Religionspsykologen Owe Wikström före-
läser om hur vi människor undviker frågor 
om vår egen död. Måndag 9 mars 19.00 i 
Apelvikshöjds kyrka.

Kvinnofrukost
”Dina brev lägger jag under madrassen”
Sara Schwardt berättar om brevväxlingen 
med Astrid Lindgren. 
Lördag 28 mars 9.00 i Sollyckans kyrka
Pris: 70 kronor. Anmälan senast 26 mars 
till varberg.forsamling@svenskakyrkan.se, 
eller 0340-81 300.

Abrigo Rainha Sílvia
Ett hem för övergivna mammor i Rio de 
Janeiro. Föreståndaren Stefan Martinsson 
låter oss få ta del av livet där. 
Söndag 26 april 18.00 i Apelvikshöjds kyrka.

Jag är vägen, sanningen och livet 
Vad menar Jesus med det? 
Oaskväll med Johannes Leckström, präst.
Undervisning, lovsång och förbön.
Söndag 26 april 18.00 i Sollyckans kyrka.

Sollyckans kyrka fyller 10 år
Söndag 10 maj från 14.00 har vi en efter-
middag med olika aktiviteter för alla åldrar. 

Stöd diakonin
Ge ett bidrag till församlingens arbete för 
behövande i Varberg. Sätt in din gåva på 
bankgiro 224-5538. 

Musik och konserter finns på sidorna 18-19
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i Lindberga, Träslöv och Varberg

Torgmusik
Lördag 14 februari 10.00, Varbergs kyrka

Torgmusik
Anette Wahlin, fiol och sång
Harald Svensson, piano
Lördag 21 februari 10.00, Varbergs kyrka

Torgmusik
Christina Wide, orgel
Lördag 28 februari 10.00, Varbergs kyrka

Torgmusik
6-9-årskören från Påskbergsskolan
Lördag 7 mars 10.00, Varbergs kyrka

Durante: Magnificat
Varbergs Vokalensemble
Barockensemble
Sara Hjort, dirigent
Söndag 8 mars 17.00, Varbergs kyrka

Torgmusik
Ulf Samuelsson, orgel
Lördag 14 mars 10.00, Varbergs kyrka18

Håll utkik i annonser och på 
hemsidor för uppdateringar av 
församlingarnas konserter. 

Maria-musik
Apelvikshöjds kyrkokör och stråkensemble
Under ledning Elisabet Willix och Göran Sjöwall
Lördag 14 mars 17.00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik 
Ungdomskör från Lindberga 
Lördag 21 mars 10.00, Varbergs kyrka

Mariamusik
Valinge-Stamnareds kyrkokör
Söndag 22 mars 18.00, Valinge kyrka

Torgmusik
Lördag 28 mars 10.00, Varbergs kyrka

Musik i stilla veckan och passionsandakt
Pergolesis Stabat Mater
Sara Hjort och Elisabet Willix, sång
Måndag 30 mars 19.00, Apelvikshöjds kyrka

Musik i stilla veckan och passionsandakt
Apelvikshöjds kyrkokör
Tisdag 31 mars 19.00, Apelvikshöjds kyrka

Musik i stilla veckan och passionsandakt
Apelvikshöjds Stråkensemble
Onsdag 1 april 19.00, Apelvikshöjds kyrka

Musik vid korset
Musik av Bach, Aneiro, Mozart, Kabalevsky med flera
Motettkören, Patrik Harryson, cello, Christina Wide, dirigent
Långfredag 3 april 18.00, Varbergs kyrka

Orgel och bild
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson Elisabet Willix, orgel
Ulf Johansson fotograf
Våffelcafe från 16.00
Lördag 11 april 17.00, Apelvikshöjds kyrka

Blanca Körfestival 
Program kommer senare
15-16 maj, Varbergs kyrka och Apelvikshöjd kyrka

Ogräs i rabatten
Musikal av Karin Runow
Sångfåglarna och Korallerna
Söndagen 17 maj 17.00 Träslövsläge kyrka

Vårkänslor
Sånger om våren, sommaren och kärleken
Carolikören och allsång
Torsdag 28 maj 14.00, Varbergs kyrka

Sommarkonsert 
LiTo-kören
Söndag 31 maj 18.00, Lindbergs kyrka

Sång vid flagghalningen 
Motettkören 
Onsdag 6 juni 21.00, 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.svenskakyrkan.se/traslov
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider
Måndag-fredag 9.30-12.00
Torsdag 13.00-15.00
Telefon: 0340-20 10 30 
Kyrkoherde Ola Bjervås: 0340-20 10 32

Varbergs församling
Box 218, 432 25  Varberg
Besöksadress: Gödestadsvägen 2, på kyrkogårdsförvaltningen
Tillfällig adress under ombyggnationen av församlingshemmet, 
beräknas vara klart våren 2015. 

www.svenskakyrkan.se/varberg
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition: 0340-81 300
Måndag, tisdag, torsdag 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Fredag 9.00-12.00
Kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Måndag-fredag 9.00-12.00
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson: 0340-81 301


