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Vägen till korset
På en annan plats för snart 2000 år sen hände det. Jesus gick 
in i Jerusalem för att dömas, plågas, korsfästas och uppstå. Det 
som händer under påsken. Hur hade det sett ut om det hänt i 
Varberg i en tid mer lik vår? 

Palmsöndagen

Intåget: Tågstationen
Alla hade hört talas om den store talaren som gjorde under och 
retade upp många som hade makten. Politiker, företagsmän, ja 
till och med kyrkans ledare tyckte att han var ett problem. Nå-
gon hade hört att han skulle komma till Varberg och alla ville se 
honom live för att se om det var lika bra som på videoklippen de 
sett på nätet. Man försökte ta reda på om det var något före-
drag inbokat på teatern eller idrottshallen, men inget sånt fanns. 
 Plötsligt spreds det på Twitter, Facebook och Snapchat, han 
satt på tåget från Göteborg. De som satt nära Jesus och hans 
vänner hade hört dem prata om att gå av i Varberg. 
 När han steg av där hade många samlats för att se Jesus, 
mannen, myten. Det var så trångt på stationen att de som skulle 
med tåget knappt kom fram. Jesus trängde sig fram genom 
folkmassan och hälsade på dem som kom tillräckligt nära. En 
märklig upplevelse säger de som var med. Han var så stor men 
ändå så nära och vänlig. 

Läs mer i Matteusevangeliet 21:1-11

Skärtorsdagen

Måltiden: Lorensberg
Lärjungen Andreas hade en avlägsen släkting som bodde i en 
stor lägenhet i Lorensberg. När Jesus och de tolv kom till Var-
berg var släktingen bortrest och de kunde låna lägenheten. Där, 
med utsikt över hela Varberg, firade de sin sista måltid tillsam-
mans. Troligen var det bara Jesus som visste att det skulle bli 
den sista gången de satt till bords alla tretton. 
 – Den som ska förråda mig sitter här bland oss, sa Jesus plöts-
ligt och de glada skratten och samtalen tystnade. 

– för allas rätt till mat
Khine Wut Hmone Kyaw är en av 795 miljoner människor 
som ofta äter för lite, för näringsfattigt och för sällan. 
Trots att mat är en mänsklig rättighet. Bekämpa en av 
världens största orättvisor! 

SMS:a MAT till 72905 och ge 100 kr  

FÖR ALLAS RÄTT TILL MAT

Swisha till 9001223 
PG 90 01 22-3
BG 900-1223
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Intåget: "När Jesus drog in i Jerusalem 
blev det stor uppståndelse i staden och 
man frågade: 
 – Vem är han?"

Matteusevangeliet 21:10

3



5

 – Det är väl inte jag, sa Judas och tittade koncentrerat 
på brödbiten han hade i sin hand för att slippa möta Jesu 
blick. 
 – Du har själv sagt det, svarade Jesus och fortsatte efter 
en liten paus. Gå och gör genast det du ska göra. 
 När Judas hade gått vände Jesus blicken mot fästningens 
mörka siluett som bröt havets horisont. 
 Måltiden fortsatte under dämpat samtal och alla und-
rade vad som skulle hända. Efter någon timme avslutade 
de och gick ut i den tidiga Varbergsnatten. 

Läs mer i Johannesevangeliet 13:18-30

Gripandet: Träslövsläge
Tillsammans med de nu kvarvarande elva lärjungarna tog 
Jesus bussen till Träslövsläge. Han ledde dem en bit ut på 
den norra piren som liksom omsluter hamnen. Efter en bit 
sa Jesus till sina lärjungar att vänta medan han gick och 
bad. Han gick lite längre ut på piren och med solens sista 
strålar i ansiktet föll han ned på knä. 

 – Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möj-
ligt. Men inte som jag vill utan som du vill, bad han. 
 Så mycket mer av bönen hörde inte lärjungarna för de 
var trötta efter allt som hade hänt de senaste dagarna och 
somnade. När Jesus bett klart väckte han sina vänner. 
 – Vad är det som kommer att ske? undrade de.
 Något svar hann de inte få för deras uppmärksamhet 
fångades av en stor folkmassa som var på väg ut på piren. 
Med Judas i spetsen började folkmassan springa mot Jesus 
och lärjungarna. Judas skyndade fram till Jesus och gav ho-
nom en kyss på pannan, det var det överenskomna tecknet 
så att alla skulle veta vem de skulle ta till fånga och döma. 

Läs mer i Matteusevangeliet 26:36-55

Långfredagen

Domen: Polishuset
Skulle Jesus dömas eller inte? Och för vad? Vilket straff? Ef-
tersom det var sent på natten och ont om tid förde de Jesus 
till polishuset som är granne med tingsrätten. Ingen visste 

vem som hade rätt att fälla domen, alla talade i munnen på 
varandra, och många falska vittnen trädde fram. 
 – Han har bedrivit kvacksalveri, sa en man. 
 – På Facebook uppmanade han folk att starta upplopp 
och göra revolution, sa en annan. 
 – Till mig sa han att jag skulle lämna 
mitt arbete, sa en tredje. 
 – Är det sant allt de säger? frågade en 
person som försökte få ordning på det 
hela. 
 Mitt i allt stod Jesus och lyssnade på 
anklagelserna och frågorna. Han var 
tyst. 
 Innan solen gick upp var domen 
fälld. Han skulle straffas med döden. 

Läs mer i Matteusevangeliet  
26:57-27:26

Vägen:  
Torget-Färjeterminalen-
Östra hamnvägen
Jesus fördes ut från polishuset på för-
middagen efter det att domen uttalats. 
Eftersom ingen visste vem som förde 
befälet bestämde de som lät mest. I sin 
ilska över det Jesus hade gjort tvingade 
de honom att bära korset han skulle 
spikas upp på. 
 När de kom till torget möttes de av 
en stor folksamling som började slå Je-
sus och kasta stenar på honom. Polisen 
vågade inte protestera, de var för få och 
gjorde istället sitt bästa för att Jesus 
skulle skynda sig förbi folkmassan. De 
fortsatte ner över järnvägen och bort 
förbi färjeterminalen. Först då avtog 
misshandeln för man märkte att Jesus 
inte skulle klara så mycket mer. 

Läs mer i Matteusevangeliet 27:27-31

Döden: En avskild grusplan
Avrättningen skedde enligt beslut genom korsfästningen. 
Platsen var avskild för att inte störa det vanliga livet i Var-
berg. Ett skräpigt område omgivet av hamnen, lite småin-
dustri och förbränningsstation. 

 Utmattad staplade Jesus de sista 
stegen på den leriga grusvägen. Djupa 
spår från maskiner gjorde marken gro-
pig och full av hinder att falla på. 
 Och han spikades fast på korset.
 Vid korsets fot, bland smuts, gamla 
sopor och lera, stod Maria och såg sin 
son lida. Hon grät stilla. 
 – Min Gud, min Gud, varför har 
du övergivit mig? ropade Jesus från 
korset. 
 Där med ljudet av ett förbipasse-
rande godståg i bakgrunden andades 
Jesus ut för sista gången. Och dog. 

Lär mer i Lukasevangeliet 23:33-49

Påskdagen

Graven: Lindbergs kyrka
Jesus dog på en fredag och på sön-
dagen gick Maria från Göteborg och 
Maria, Jesu moder, till graven för att 
göra den fin. När de kom fram till 
graven såg de att den var tom. 
 – Någon har stulit kroppen, utro-
pade de. Vem? 
 De skyndade iväg till poliserna som 
stod vid kyrkogårdens kant för att 
bevaka så att ingen skulle ta kroppen. 
Ryktet gick nämligen att Jesus sagt att 
han skulle uppstå från de döda och 
därför var de rädda att någon skulle 
stjäla kroppen. Men poliserna sa att 
de bevakat kyrkogården hela tiden och 
att ingen gått nära graven. 

Gripandet: ”Sedan gick Jesus med dem till 
ett ställe som heter Getsemane, och han 
sade till dem:
 – Sitt kvar här, medan jag går dit bort 
och ber.”

Matteusevangeliet 26:36

Döden: ”När folkmassan som 
samlats där som åskådare hade sett 
vad som hände, vände de hemåt och 
slog med händerna mot bröstet.”

Lukasevangeliet 23:48
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 Kvinnorna gick tillbaka till graven och grät för att någon 
stulit kroppen. Då stod där plötsligt en man i vita kläder. 
Kvinnorna blev rädda för han utstrålade något de aldrig 
varit med om. 
 – Var inte rädda, jag är en Herrens ängel, sa mannen. 
Varför söker ni den levande här bland de döda? Herren är 
uppstånden. Han lever. 

Läs mer i Lukasevangeliet  24:1-10

Annandag påsk

Möte med den uppstånde: Tåget
Två av lärjungarna hade samma morgon bestämt att det 
var lika bra att åka från Varberg och se om de kunde få 
tillbaka sina gamla arbeten i Malmö. De satt och pratade 
om det som hänt när de passerade Falkenberg och en man 
frågade om han fick sätta sig med dem. 
 – Varför är ni så ledsna? frågade han.
 – Du måste vara den enda som inte har hört vad som har 
hänt, svarade en av dem. 

 De fortsatte med att berätta om alla händelser de upp-
levt under de senaste dagarna. Ja, det blev till och med 
mycket av det som hänt under de tre år som de följt Jesus 
på hans vandring i Sverige. På mobilerna visade de lite bil-
der för mannen som tycktes helt ovetande. En stund senare 
tog de fram lite mat för det var dags att äta. De frågade 
mannen om han ville ha lite. Mannen tog då av brödet och 
tackade Gud och gav till lärjungarna. 
 Då började de känna igenom honom och förstå vem de 
hade framför sig. Samtidigt kom ett sms från Maria från 
Göteborg: ”Någon har tagit Jesu kropp från graven. Och 
en man som säger att han är en ängel påstår att Jesus har 
uppstått från de döda och lever igen. Kom tillbaka till 
Varberg.” 

Läs mer i Lukasevangeliet 24:13-32.

Kryssa för det som stämmer bäst. När 
det står siffror är 1 att du inte alls hål-
ler med och 6 att du håller med helt.

Hur ofta läser du var med?  
 Sällan  Ibland  Varje nummer

Jag brukar läsa 
 Artiklarna   Prästkrönikor 
 Predikoturen  Listan på musik 
 Information om verksamheter

Tidningen som helhet är bra.

1 2 3 4 5 6

Jag tycker det är bra artiklar och 
reportage i tidningen.

1 2 3 4 5 6

Jag tycker att det borde vara mer 
kalenderinformation.

1 2 3 4 5 6

Jag tycker att det ska vara mer 
undervisning om den kristna tron.

1 2 3 4 5 6

Jag vill läsa fler personporträtt.

1 2 3 4 5 6

Jag tycker det ska vara mer kultur.

1 2 3 4 5 6

Jag vill läsa mer om musik.

1 2 3 4 5 6

Jag vill läsa mer om samhällsfrågor.

1 2 3 4 5 6

Jag vill läsa mer om församlingarnas 
verksamheter.

1 2 3 4 5 6

Jag tycker tidningens format och 
utseende är tilltalande. 

1 2 3 4 5 6

Några frågor om dig som har svarat

Ålder:.... Kön:............

Kryssa i de alternativ som stämmer. 
 Medlem i Svenska kyrkan 
 Förtroendevald  Anställd 
 Ideell medarbetare

Deltar i verksamhet 
  Ofta  Ibland

Besöker gudstjänst eller förrättning  
 Oftare än en gång per månad 
 1-5 gånger per år 
 Någon gång ibland 
 Aldrig

Utvärdering av Var med
Vi undrar vad du tycker om tidningen Var med och vill göra den bättre. Därför önskar vi att du fyller i den här utvärderingen och 
skickar in den till oss. Utvärderingen berör ditt samlade intryck av tidningen och inte bara det här numret. Vi kommer att lotta ut ett 
presentkort på bio till fem av de inlämnade svaren.

Du kan även hitta utvärderingen på www.svenskakyrkan.se/varberg/var-med Där finns även tidigare nummer av Var med.

Har du övriga kommentarer om tidningen kan du skriva dem på ett löst papper och 
skicka med. 

Namn och adressuppgifter kommer inte att registreras. De vill vi ha med bara för 
att kunna skicka presentkort om du vinner. 

 
Namn:.............................................................................................................................

 
Adress:..............................................................................................................................

Klipp ur sidan och skicka den till: Lindberga församling, Svarspost, 20624249,  
432 10 Varberg. Frankera ej kuvertet. Vill vi ha dina svar senast 30 juni. 

Graven: ”Varför söker ni den 
levande här bland de döda?”

Lukasevangeliet 24:5
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Glädje och liv
När uppsjungningen börjar sätts tonen direkt. Det är en 
gospelkör som övar och inget annat. Alla är överens om 
det och är med på noterna. Körledaren Zackarias Holm-
dahl Sjöberg behöver inte anstränga sig för att få alla att 
sjunga med i ett svängigt amen som leder kören uppåt 
och nedåt i tonomfånget och rösterna värms upp. 
 Det är nästa 40 personer i Träslövs församlingsgård 
när det är övning på onsdagskvällen. De som kommer 
för sent, mamman med spädbarnet eller de som går lite 
fram och tillbaka för att de förbereder fikat stör inte. 
De vet sin plats. Eller hittar den med hjälp av andra. För 
platsen de förväntas stå på är kanske inte samma som 
den var när de gick iväg för en minut sen. 
 – Tenorer eller basar, någon av stämmorna måste 
flytta på sig, säger Zackarias och efter några sekunders 
tvekan om vilken stämma som ska flytta börjar teno-
rerna sin rörelse genom rummet. 
 – Basarna är så tunga så det är bäst att de står kvar, 
hörs en röst och ett skratt fyller rummet. 

Fritt och familjärt
– Det här är mina vänner och det är så roligt, säger Su-
sanne Engblom som har varit med i kören utan uppehåll 
nitton av de tjugo åren Octava Gospel har funnits. 
 – Jag gillar rytm och att vi har en körledare som är 
väldigt entusiasmerande och mångsidig. Det blir som ett 
behov att komma och vara med och sjunga. 
 Kia Andersson har bara varit med i kören i ett år. 
 – Jag följde med på en övning och det var härligt. Och 
så var det väldigt kul med gospel. De tidigare körerna 
jag varit med i har varit mer traditionella men jag ville 
sjunga något som var lite mer som den sorts musik jag 
lyssnar på, säger Kia. 
 Hon tänker att om man har sjungit i en kör där det 
fungerat bra vill man gärna göra det igen. 
 – Man blir ju så vansinnigt glad av den här musiken. 

Vedugnen ger skjuts ut ur fattigdomen
I den burmesiska byn Pale är mat ingen självklarhet. Ma 
Naing Naings familj är inget undantag. De svälter inte, 
men äter ofta för lite. Nu har de fått lära sig att tillverka 
effektiva vedugnar som de kan sälja och på så vis skapa ett 
bättre liv.

Det ryker från spisen. Ma Naing Naing lagar lunch, wokad 
vattenkrasse med chili. Den yngsta i familjen – tvååriga 
barnbarnet Khine Wut Hmone Kyaw – gnyr. Idag räcker 
maten, men det är ingen självklarhet i Pale, en isolerad by 
på den burmesiska landsbygden.
 – Vi hankar oss fram, säger Ma Naing Naing.
 Burma är ett land med underutvecklad landsbygd. Här 
lever många isolerat med få möjligheter att försörja sig. 
Svenska kyrkan stödjer sedan 2008 projekt i Burma och 
Ma Naing Naings familj deltar i ett projekt som Lutherska 

världsförbundet driver.
 – Det kan handla om ett lån, om att starta en kvinno-
grupp, om att sätta upp en sparfond i en by. En skjuts för 
att ta sig ur den mest akuta fattigdomen, säger projektko-
ordinator Salai Aung Tun Min.
 Ma Naing Naing och hennes make har fått utbildning i 
att tillverka effektiva vedugnar som gör att såväl matlag-
ning som vedinsamling går enklare. Ugnarna säljer de.
 – Vi vill föda upp ankor. Men vi behöver ett startkapital 
för att komma igång. Vi funderar på att ta ett lån från fon-
den. Problemet är bara att lånet ska betalas tillbaka inom 
två månader, och att föda upp en anka tar sex månader. Så 
vi sparar på annat sätt.

Anna Wahlgren
Svenska kyrkans internationella arbete

Hoppas: Ma Naing 
Naing, längst till 
vänster i bilden,  
drömmer om att 
barnen ska få 
utbildning. 
 – Jag tror att 
nästa generation 
kommer att få det 
bättre, säger hon.

Foto: Magnus Aronsson/IKON

Tempo: När Octava 
Gospel övar är det högt 

tempo, både i musiken 
och i låtbyte.
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Söndag 6 mars, midfastosöndagen
9:30  Högmässa, Torpa 
11:00  Gudstjänst, Stamnared 
 Med små och stora 
 Barntimmebarnen i Valinge
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 13 mars, Jungfru Marie beb
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
 Med små och stora 
 The Parish Band
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg 
 LiTo-kören 

Söndag 20 mars, palmsöndagen
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Valinge 
18:00  Kvällsgudstjänst, Vårt Hus
 Mellankören

Torsdag 24 mars, skärtorsdagen
18:00  Högmässa, Lindberg
18:00  Högmässa, Valinge
 Valinge-Stamnared kyrkokör

Fredag 25 mars, långfredagen
9:30  Gudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören
9:30  Gudstjänst, Stamnared  
11:00  Gudstjänst, Torpa
 LiTo-kören
11:00  Gudstjänst, Valinge

Söndag 27 mars, påskdagen
9:30  Högmässa, Torpa
9:30  Högmässa, Valinge
 Valinge-Stamnared kyrkokör
11:00  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora 
 Ungdomskören
11:00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora 
 Valingebarnen

Måndag 28 mars, annandag påsk
14:00  Emmausvandring, Stamnared
16:00  Mässa, Stamnared

Söndag 3 april, 2 i påsktiden
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Lördag 9 april
11:00  Högmässa, Lindberg
 Med söndagsgruppens konfirmation 

Söndag 10 april, 3 i påsktiden
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora
 Valingebarnen
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnared kyrkokör

Söndag 17 april, 4 i påsktiden
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora
 The Parish Band
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 24 april, 5 i påsktiden
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Sinnesrogudstjänst, Valinge

Söndag 1 maj, bönsöndagen
9:30  Högmässa, Stamnared 
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Musikgudstjänst, Lindberg
 LiTokören, se musiksidan

Torsdag 5 maj, Kristi himmelsfärds dag
7:00  Gökotta, Valinge
 Se hemsidan
11:00  Högmässa, Torpa
 Lindbergakören

Söndag 8 maj, söndagen före pingst
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Lindberg 
 Med små och stora
 Avslutning för barnkörerna, 
 Ungdomskören, The Parish Band
18:00  Musikgudstjänst, Stamnared
 Kyrkokören, se musiksidan

Lördag 14 maj
11:00  Konfirmation, Lindberg
14:00 Konfirmation, Lindberg

Söndag 15 maj, pingstdagen
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora 
 Avslutning för Valingebarnen
18:00  Högmässa, Lindberg
 Konfirmandernas gemensamma  
 nattvardsgång

Lindberga församling
Söndag 22 maj, heliga trefaldighets dag
9:30  Högmässa, Torpa
11:00  Gudstjänst, Stamnared
18:00  Kvällsgudstjänst, Valinge 
 Valinge-Stamnared kyrkokör

Söndag 29 maj, 1 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Valinge
11:00  Gudstjänst, Torpa
18:00  Kvällsgudstjänst, Lindberg
 Sång av Varbergs kvartettsällskap 
 Se musiksidan

Söndag 5 juni, 2 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Lindberg
11:00  Gudstjänst, Valinge
18:00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 12 juni, 3 e trefaldighet
9:30  Högmässa, Stamnared
11:00  Gudstjänst, Lindberg
18:00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Vardagsgudstjänster
Tisdag
11:00 Gudstjänst/Mässa på Lindgården

Första onsdagen i månaden
9:00 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Torsdag
9:30 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Messy Church 
En kväll tillsammans med mat, lek och 
pyssel kring ett tema. Ta med familjen 
och var med. Onsdagar 16/3, 20/4, 25/5 
17:00-19:00 i Vårt Hus.

Tillsammans med soppa
Kom, ät och umgås. Vårens aktiviteter är: 
17 mars Påskpyssel och blomsterarrang-
emang.  
14 april Melodikrysset.   
12 maj Allsång med Lindbergakören.
Välkommen till Vårt Hus 12:00-15:00.

Trädgårdsträff
I Lindbergs församlingshems sköna träd-
gård umgås vi, planerar och planterar. Vid 
en kopp kaffe kan nya idéer dyka upp. 
Torsdagar 10:00-12:00 med start 7 april.

Emmausvandring
På annandag påsk 28 mars ses vi vid 
Stamnareds bygdegård 14:00. Vi vandrar 
ut i Stamnared och läser om lärjungarna 
som på sin vandring mötte den upp-
ståndne Jesus. Vandringen avslutas med 
en mässa i Stamnareds kyrka 16:00.

Sedermåltid
Vi firar den judiska påskmåltiden som 
Jesus firade med lärjungarna.
23 mars 18:00 i Torpa kyrkstuga.
Anmäl senast 21 mars till expeditionen.

Tala film-tala liv
En kväll med efterföljande diskussion 
av tankar kring filmen medan vi dricker 
kaffe/te och äter en smörgås. 
9 mars: The Diving Bell and the Butterfly
6 april: The Truman show
18:00-21:00 i Lindbergs församlingshem.
För specialkost ring expeditionen. 

Retreat
27-28 maj i Lärjungagården, Torestorp.
Vi samlas 16:30 på fredagen och avslutar 
med kaffe 15:00 på lördagen. Anmälan 
till Kerstin Arvidsson 0340-64 11 47, 
Martina Vallerius 0340-64 11 54. 
Begränsat antal platser.

Cafégudstjänst i Vårt Hus
Fastekampanjen ”Maträtten” avslutas 
med brödförsäljning och lotteri. Sång av 
Mellankören. Söndag 20 mars 18:00 i 
Vårt Hus.

Församlingsläger
21-23 juni åker vi på församlingsläger till
Steningegården som ligger vid havet mel-
lan Falkenberg och Halmstad. Vi umgås, 
leker, grillar och har trevliga dagar tillsam-
mans. Anmälan och mer information till 
Malin Magnusson eller 0722-04 11 48
malin.magnusson@svenskakyrkan.se

Sms-påminnelse och 
information om verksamheter
Se hemsidan www.lindberga.nu
Expeditionen, 0340-64 11 40.

Så här brukar vi fira gudstjänst 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.

Musiken finns på sidorna 16 och 17
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Gudstjänsterna i  Valinge är i 
Valinge församlingshem på grund av 

renovering av kyrkan.
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Träslövs församling
Söndag 6 mars, midfastosöndagen
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Andra kärlekspärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 13 mars, Jungfru Marie beb
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Hemlighetspärlorna
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 20 mars, palmsöndagen
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Nattens pärla
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Kristallerna
17:00  Passionskonsert, Träslöv

Måndag 21- onsdag 23 mars
18:30 Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 24 mars, skärtorsdagen
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv 
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge

Fredag 25 mars, långfredagen
10:00  Gudstjänst, Träslöv
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 27 mars, påskdagen
10:00 Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Uppståndelsepärlan, Kyrkokören
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Måndag 28 mars, annandag påsk
10:00  Ekumenisk gudstjänst, Träslöv
 Octava Gospel

Söndag 3 april, 2 i påsktiden
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Gudspärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 10 april, 3 i påsktiden
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Jagpärlan, Octava Gospel
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 17 april, 4 i påsktiden
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Tystnadspärlan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
 Kristallerna
17:00  Musikgudstjänst, Träslöv
 ”Herren är min herde”

Söndag 24 april, 5 i påsktiden
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Ökenpärlan
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 1 maj, bönsöndagen
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Bekymmerslöshetspärlan
 Kören Spectrum 
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 5 maj, Kristi himmelsfärds dag
8:00  Gökotta, Träslöv
 Vid Johns kulle
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 8 maj, söndagen före pingst
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Kärlekspärlorna

Lördag 14 maj
10:00 Konfirmation, Träslövsläge
13:30 Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 15 maj, pingstdagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
14:00  Friluftsgudstjänst, Träslöv
 På Nya kyrkogården

Lördag 21 maj
10:00 Konfirmation, Träslöv
13:30 Konfirmation, Träslöv

Söndag 22 maj, heliga trefaldighets dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
18:00  Folkmusikmässa, Träslöv
 ”I välsignan och fröjd”, Kyrkokören

Lördag 28 maj
10:00 Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 29 maj, 1 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransmässa, Träslöv
 Hemlighetspärlorna
 Octava Gospel
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 5 juni, 2 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Nattens pärla 
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 12 juni, 3 e trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge 
14:00  Friluftsgudstjänst, Smedjan
 Träslövs by

Söndag 19 juni, 4 e trefaldighet
10:00  Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
 Uppståndelsepärlan
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Vardagsgudstjänster
Jämn onsdag
8:00  Morgonmässa, Träslöv
14:30  Kort veckogudstjänst, 
 Träslövsläges servicehus, Storg. 44

Kyrkkaffe 
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
10:00 gudstjänsterna i båda kyrkorna. 

Söndagsskola
Vid gudstjänster 10:00 i Träslövsläge.

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkorna och servicehuset
om du har svårt att ta dig dit på annat 
sätt? Du ringer Taxi Varberg, 0340-
165 00. Beställ gärna på lördagen.
Till chauffören uppger du ditt födelse-
nummer (ha gärna legitimation i bered-
skap). Du behöver inte betala. Försam-
lingen får räkning från taxi.

Messy Church
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. 
Träslövs församlingsgård söndagar 16:00, 
13 mars och 10 april.
Träslövsläges församlingshem onsdagar 
17:30, 16 mars, 20 april och 18 maj.

Bibelstudium
Öppet för alla. Träslövsläge församlings-
hem följande söndagar 19:00 
27/3, 24/4, 29/5 och 26/6. Ledare är 
Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Äventyrsdag
Söndag 5 juni 13:00 i Träslövs  
församlingsgård.

En eftermiddag för Svenska 
kyrkans internationella arbete
Till förmån för årets fasteinsamling
Lördag 12 mars 14:00-16:00 i Träslövs-
läge församlingshem. Brödförsäljning och 
lotterier. Vi tar tacksamt emot hemba-
kat bröd till försäljningen. Servering av 
kaffe/saft och våfflor. Dragspelsmusik 
och allsång med Jonny Andersson från 
Träslövsläge.

Frukost med föreläsning 
Lördag 2 april gästar pastor Britta Her-
mansson oss. Temat är: Hållbart liv- om 
yttre tryck och inre vila. Föredraget 
startar 9:30. Drop-in frukost från 08:45. 
Kostnad 40 kronor. Träslövsläge försam-
lingshem. Anmälan till expeditionen.

Måndagsträffen 
Varje måndag 14:30-16:00 till och med 
25 april Träslövs församlingsgård.
Vi dricker eftermiddagskaffe. 7/3, 21/3, 
4/4 och 25/4 har vi också någon form av 
program, se informationsbroschyr eller 
ring expeditionen. 

Samling runt Frälsarkransen 
Andrum i vardagen. Vi samlas runt en en-
kel fika och samtalar om tro och liv utifrån 
en eller flera pärlor i kransen och avslutar 
med en kort andakt med musik. 
Onsdagar: 30/3, 27/4 och 25/5 14:30 – 
16:30 i Träslöv. Ingen anmälan, frågor till 
Marianne Klintenberg, 0340-20 10 35.

Middagsbön och 
Torsdagssopppa 
Varje torsdag med avslutning 26 maj  
(ej 5 maj) i Träslövsläges församlingshem. 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11:30, därefter serveras soppa 
11:45-13:00.

Skjuts till kyrkogården  
i Träslöv
Torsdagar 10 mars till 23 juni, ej 5 maj. 
Första turen går från Träslövsläge för-
samlingshem 10:00. Information:  Mari-
anne Klintenberg 0340-20 10 35.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar 
träffa. Våra telefonnummer är, präster: 
Ola Bjervås 0340-20 10 32, Kalle Svens-
son 0340-20 10 33 Jacob Stille 0340-
20 10 34, diakon: Marianne Klintenberg 
0340-20 10 35.

Barn, ungdom och körer
Se www.svenskakyrkan.se/traslov eller 
www.facebook.com/TraslovsForsamling 

Vill du veta mer om kristen tro? 
Anmäl dig till Alphakurs i Träslövs för-
samling. Anmälan till expeditionen eller 
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se 

Informationsbroschyr 
Finns tillgänglig i kyrkor och församlings-
hem med mer information om gudstjäns-
ter och verksamheter. 

Expeditionen
Telefonnummer 0340-20 10 30

Musiken finns på sidorna 16 och 17
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Söndag 6 mars, midfastosöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11:00 Gospelmässa, Sollyckan
 Projektkören
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 13 mars, Jungfru Marie beb
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören. Våffelkalas i 
 församlingshemmet efter högmässan  
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Arbetskretsens brödförsäljning 
 till förmån för Svenska kyrkans 
 internationella arbete

Söndag 20 mars, palmsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Bibelutdelning till 3-åringar
 Boys’ Voice
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörer, barngrupper
 Enkel lunch efter gudstjänsten
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
 Gestaltning av passionsberättelsen

Stilla veckan, måndag-onsdag
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd 

Torsdag 24 mars, skärtorsdagen
18:00  Skärtorsdagsmässa, Varberg
18:30 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 25 mars, långfredagen
11:00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
 Varbergs Vokalensemble
11:00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15:00 Inför Jesu kors, Sollyckan

Lördag 26 mars, påskafton
23:00 Påsknattsmässa, Sollyckan

Söndag 27 mars, påskdagen
11:00 Högmässa, Varberg, Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan, Påsklunch
15:00 Påskgudstjänst, Sjukhuskyrkan

Måndag 28 mars, annandag påsk
10:00 Ekumenisk gudstjänst, Träslöv
 Sammanlyst
18:00 Emmausmässa, Varberg
 Gospel Voices från Värö

Söndag 3 april, 2 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Damkör ur Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 10 april, 3 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörer, enkel lunch
15:00 Mässa, Sjukhuskyrkan
18:00 Sinnesrogudstjänst, Varberg

Söndag 17 april, 4 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg, Vox Humana
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 24 april, 5 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Gospelmässa, Sollyckan
15:00 Mässa, Sjukhuskyrkan

Söndag 1 maj, bönsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Torsdag 5 maj, Kristi himmelsfärds dag
10:00 Utegudstjänst, Åkulla
 Samling vid friluftsgården 
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 8 maj, söndagen före pingst
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 15 maj, pingstdagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Bargrupperna, barnkörerna
 Korvgrillning
15:00 Mässa, Sjukhuskyrkan

Måndag 16 maj, annandag pingst
19:00 Utegudstjänst, Subbe fyr

Lördag 21 maj 
13:00 Konfirmation, Varberg

Varbergs församling
Söndag 22 maj, heliga trefaldighets dag
11:00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11:00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices, vårfest
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Konfirmandmedverkan
18:00 Sinnesrogudstjänst, Varberg

Söndag 29 maj, 1 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
15:00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 5 juni, 2 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 12 juni, 3 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Kvinnofrukost
”Från att förtränga till att förlåta.”
Jeanette Alfredsson, sångerska och 
låtskrivare, från Öckerö berättar om 
uppväxten i ett missbrukarhem och om 
vikten av att förlåta. Lördag 19 mars 
9:00 i Sollyckans kyrka.  
Pris: 70 kronor. Anmälan senast 17 mars 
till 0340-81 300 eller  
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Storsamling centrum
Ett forum för samtal och idéer om delak-
tigheten i Varbergs kyrka och livet runt 
den. Söndag 10 april 12:30 i församlings-
hemmet, Sveagatan 24.

Vardagsgudstjänster
Måndag
9:00  Morgonbön, Sollyckan

Tisdag
18:30 Kvällsmässa, Sollyckan
 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 3/5, 7/6

Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg, ej 23 mars

Torsdag
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
9:00 Morgonbön, Sollyckan
15:00 Mässa/andakt, Sjukhuskyrkan

Våffelcafé
Lotterier och försäljning. Intäkterna går till 
diakonikassan. Lördag 12 mars 9:30-13:00 
i församlingshemmet, Sveagatan 24. 

Mission, en livsstil 
En kväll om alla kristnas kallelse att sprida 
evangeliet. Mattias Sundkvist, kyrkoherde 
i Johannebergs församling i Göteborg, 
kommer och inspirerar oss. Söndag 13 
mars 18:00 i Apelvikshöjds kyrka.

Nya sätt att vara kyrka
En samling för alla där vi öppnar våra 
hjärtan utåt. Hur kan Varbergs församling 
bli ett ljus för alla Varbergsbor? En kväll 
med samtal, bön och inspirerande exem-
pel från andra församlingar. Söndag 17 
april 18:00 i Apelvikshöjds kyrka.

Bönedag
En dag med bön för vår kyrka, församling 
och stad. Lördag 23 april 9:00-14:00 i 
Apelvikshöjds kyrka.

Diakonimottagning
Öppen för ekonomisk rådgivning och 
stöd. Tisdag och fredag 9:00-11:00 i 
församlingshemmet, Sveagatan 24. 

Musik och konserter finns på sidorna 16-17

Intåget: En scen från 
påskvandringen i Varbergs kyrka. 
Den finns i kyrkan under påsken. 



Torgmusik
Elisabet Willix, orgel
Lördag 5 mars 10:00 i Varbergs kyrka

Mozart: Mässa i C-moll (Grosse 
Messe)
Varbergs Motettkör
Karin Dahlberg och Elisabeth Feldt, sopraner
Martin Vanberg, tenor
Pär Nilsén, bas
Orkester ur Göteborgssymfonikerna
Christina Wide, dirigent
Entré 150 kronor, student/ungdom 100 kronor
Förköp Rydholms modebutik
Söndag 6 mars 18:00 i Varbergs kyrka

Orgel och bild
Från Nobel till Bach
Ulf Johansson, foto
Andreas Hjalmarsson, Jonas Roman  
och Elisbet Willix, orgel
Våffelcafé från 16:00
Lördag 19 mars 17:00 i Apelvikshöjds kyrka

Passionskonsert 
Vokalensemblen från Kristus Konungens  
kyrka, Göteborg
Under ledning av Samuel Eriksson 
Söndag 20 mars 17:00 i Träslövs kyrka

Stabat Mater
Av Antonio Caldara
Varbergs Vokalensemble
Sara Hjort, dirigent
Fredag 25 mars 18:00 i Varbergs kyrka

Torgmusik
Christina Wide, orgel
Lördag 2 april 10:00 i Varbergs kyrka

Musik
i Lindberga, 
Träslövs och 
Varbergs 
församlingar

Herren är min herde
Musik av bland annat Dvorak, 
Mendelsohn och Nordqvist
Sten Rolandsson och David Muhl 
Söndag 17 april 17:00 i Träslövs kyrka

Stråk och orgelbrus
Patrik Harryson, solocellist vid 
Göteborgsoperan och Christina Wide, 
organist, framför musik från barock till 
nutid
Söndag 24 april 18:00 i Varbergs kyrka

En salig röra
Från visa till Beatles, Eagles, Winnerbäck 
och Le Marc med LiTo-kören och 
musiker
Söndag 1 maj 18:00 i Lindbergs kyrka

Torgmusik
Lördag 7 maj 10:00 i Varbergs kyrka

I vårens tid
Musikgudstjänst  
Valinge-Stamnared kyrkokör
Söndag 8 maj 18:00 i Stamnareds kyrka

Orgelkonsert
Mattias Wager, organist i 
Storkyrkan i Stockholm
Tisdag 10 maj 18:00 i Varbergs kyrka

Konsert
Varbergs Vokalensemble
Sara Hjort, dirigent
Söndag 15 maj 18:00 i Varbergs kyrka

I välsignan och fröjd
Folkmusikmässa av Alf Hambe och Hans 
Kennemark
Träslövs kyrkokör
Hans Kennemark och Greger Siljebo, fioler
Stefan Wingefors, bas
Göran Sjöwall, flöjt
David Muhl, orgel
Under ledning av Louise Muhl
Ola Bjervås, präst
Söndag 22 maj 18:00 i Träslövs kyrka

Vårkonsert
Carolikören under ledning av Sara Hjort
Torsdag 26 maj 11:00 i Varbergs 
församlingshem, Sveagatan 24

Musikgudstjänst
Sång av Varbergs Kvartettsällskap  
under ledning av Bengt Eckerdahl
Söndag 29 maj 18:00 i Lindbergs kyrka

Svensk körlyrik
Motettkören sjunger svensk körlyrik 
i samband med flagghalningen på 
nationaldagen
Christina Wide, dirigent
Måndag 6 juni 21:00 i Varbergs kyrka

En hyllning till  
den svenska sommaren
Apelvikshöjds kyrkokör och Stråkensemble 
Johan Wirell, sång 
folkdansare, solister 
och instrumentalister
Lördag 11 juni 17:00 i 
Apelvikshöjds kyrka

Mozarts ofullbordade verk
Wolfgang Amadeus Mozarts (1756–1791) mässa i c-moll och dess tillkomst-
historia är intressant. Varför skrev Mozart en mässa som i sin karaktär och 
format är så storslagen att den kan ses som den ofullbordade länken mellan 
Bachs h-moll mässa och Beethovens Missa Solemnis (d-moll). 

Sista besöket i hemstaden 
Mozart och hans hustru Constanze reser till Salzburg i oktober 1783 och 
det är första gången han återser sin hemstad sedan flytten till Wien 1781 
och det ska också bli hans farväl till staden. Med sig i bagaget har han den 
påbörjade mässan i c-moll som han fortsätter att arbeta med under vistelsen 
i Salzburg. Någon gängse beställare fanns inte av mässan utan Mozart skrev 
den som ett löfte då han gifte sig med Constanze.
 1782 hade Mozart börjat delta i musikaliska söndagssalonger i Wien 
anordnade av Baron Gottfried van Swieten där man bara spelade verk av J.S 
Bach och Händel. Mozart attraherades bland annat av deras fugor.
 Även Constanzes intresse för denna musik var så påtaglig att hon i det 
närmaste uppmanade Mozart att skriva musik i den stilen. Här följer en av 
orsakerna till inflytandet av barockens stil med fugor i c-moll mässan. Mo-
zart ger fullt utlopp för sin fantastiska genialitet att blanda stilarter. Infly-
tandet av Bach och Händel märks tydligt i inte minst i fugorna  
som avslutar Gloria och Sanctus. 

Lämnade kvar noterna 
Mozart fullbordade aldrig c-mollmässan och vid det första framförandet 
26 oktober i St:Peters-kyrkan i Salzburg framfördes bara delar av den. I det 
första framförandet sjöng Constanze sopransolot. Detta vet vi tack vare att 
Mozarts syster skriver det i sin dagbok.  
 Redan på förmiddagen dagen efter lämnar Mozart och Constanze staden 
Salzburg. Kvar i Salzburg blir noterna som musikerna dagen innan hade 
spelat ifrån och som fadern Leopold tog hand om och efter Leopolds död 
hamnar noterna i Augsburg eftersom all kvarlåtenskap skickades till hemsta-
den. Att så skedde kan förklaras med Mozarts ovilja att hjälpa sin syster vid 
bouppteckningen. Mozart hade bett sin syster att sända alla hans manus-
kript till Wien. Mozart kom dock att 1785 återanvända Kyrie och Gloria 
partierna i kantatet Davide Penitente. 

Per Axelsson
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Vandringen
”Se vi går upp till Jerusalem …” Så börjar den välkända 

fastepsalmen som inleder påsken.

  
När jag funderade lite kring påskens tema så var det just 

vandringen jag stannade upp vid. För att livet är en enda lång 

vandring mot ett mål. För Herren Jesus Kristus var målet redan 

bestämt, han gick upp till Jerusalem för att som det står i psalmen; 

”offras för världens skuld…”

Det var syftet med hans vandring, att offra sig för din och min 

skull så att vi skulle få vara med honom där han är, som det också 

står i den kända psalmen. 

Då blir frågan; Vad innebär Kristi offer för dig och mig idag, på vår 

livsvandring?  

Det innebär att vägen redan är upptrampad, det innebär att han 

gått före oss och att vi aldrig behöver gå på okänd mark.  Oavsett 

om det kan kännas tungt i livet och det är mörkt ute, så kan vi 

följa i hans fotspår för vi vet att om vi gör det så kommer vi rätt. 

Kristus har inte bara gått före och visat vägen utan han är vägen. 

(Johannesevangeliet 14:6) 

Vilken oerhörd vila vi kan känna i det, att han har gått före och 

öppnat dörren. Vi kommer aldrig komma till en stängd dörr, 

oavsett vad som händer i livet så har Gud genom sin älskade 

son Jesus Kristus sagt sitt JA till en evig 

gemenskap med dig och mig. 

Herrens Frid önskar jag dig!  

Martin Bengtsson

Präst i Lindberga församling

PysselFör barn och 
alla andra

Gör ditt eget 
påsklandskap
Ett påsklandskap är ett litet bord med plats för lite av det som 
hände vid påsken. Lite som en julkrubba, fast för en annan 
högtid. 
Vi har valt att ha med de tomma korsen och kvinnorna vid gra-
ven. Den är tom och de möter en ängel som berättar att Jesus 
har uppstått och inte längre är död. 

Tänk på att börja med det i tid så att gräset hinner växa upp. 
Se på påsen med gräsfrön för att se hur lång tid det tar innan 
de växer upp. 

Det här behöver du
En bricka av något slag som kan fungera som underlägg

Jord, vanlig blomjord fungerar bra

Gräsfrön

Pinnar till korsen

Tråd att knyta ihop korsen med

Stenar till graven

Grus till stigar

Dockor eller liknande i lämplig storlek.  
Vi använder Lego-figurer 

Pappersremsor till bindlar 

Plast att täcka över med

Pinnar att hålla upp plasten med

Strö ut jorden över 
brickan. Gör ett jämt lager 
några centimeter tjockt. 

Gör en kulle av jorden i ena hörnet. 
Det får bli kullen där korsen står. 

Sprid ut gräsfröna jämt 
över jorden. Tryck eventu-
ellt till dem lite. Se fröpå-

sen hur tätt de ska sås. 

Vattna. Detta behöver 
göras regelbundet. 

Stick ner några pinnar i jorden. Vi använder långa 
tändstickor. Då är det bra att bryta av svavlet först 
för det löser upp sig när det blir vått. (Det missade vi) 
Täck det hela med plast. Gör några hål i plasten så det 

kommer in luft. Ställ det på en ljus plats där du inte glömmer bort 
det.  
Vänta... och vattna ofta. Det ska inte bli torrt. 

1
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Pyssel För barn och 
alla andra

Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Tillverka små kors av 
pinnarna. De behöver 
inte vara så stora. Beror 

på hur stort ditt påsklandskap 
och dina dockor är. 

5 När gräset har växt till sig lite är det 
dags för nästa steg. 
Strö ut grus på toppen av kullen och i 

ett område i en annan kant. Gör lite stigar mel-
lan dem. Platta till gruset. 
 Sätt ner de tre korsen i kullen och bygg en 
grav av stenarna på den andra ytan med grus. 

Gör små rullar av pappersremsorna och lägg dem i graven. 
Ställ ut kvinnorna och ägeln vid graven. Samt en soldat. 

6

7

Olika påsklandskap
Det finns många sätt att göra påsk-
landskap. Vårt är inte det finaste, 
det är ett sätt. Låt dig inspireras, 
skapa ett eget. Använd blommor 
och växter också. 

Dela med dig av ditt påsklandskap
Instagram: #påsklandskapvarberg

Läs om påskens händelser på 
sidorna 3-6 i Var med. 


