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Stor i Guds ögon
Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan har 

många barn fått. Under en period ville jag 
bli bonde. Det är fortfarande viktigt för mig med 
trädgårdsarbete och jag hjälper gärna arrendatorn 
på vår släktgård när jag hinner. Det är så härligt att 
få hjälpa det som vill växa. 

Nu är det sommar. Naturen är full av liv. 
Många barn kommer att vara längre när det 

är skolstart igen. Att växa som människa kan ha 
olika betydelser. Hur kan du och jag växa? Det 
kristna livsperspektivet handlar om att det inte bara 
är vi själva som vill något med våra liv. Frågan är 
framförallt vad Gud vill göra med oss. Det är denna 
process som drivs framåt genom bön och gudstjänst. 

Något som är helt avgörande för en människas 
växt är förlåtelsen. Vi kan inte leva i 

konsekvenserna av egna eller andras misstag. Då 
dör livet. Varje ny dag behöver vi andas ny luft och 
mötas igen. Kristet liv är ett liv i den friheten. Du är 
fri att växa, välja och älska. Gud är med. Förlåt dig 
själv och förlåt andra. 

När sommaren blir höst är det kyrkoval. Din 
röst räknas. Glöm inte bort din möjlighet att 

påverka församlingens växt och utveckling. Vår 
församling är stor. Många är med. Men den behöver 
få växa både på djupet och på bredden. Gud ger 
växten. Men ditt engagemang och din röst är ett 
viktigt spadtag i Guds trädgård. 

En del av oss är kanske inte så stora som de tror. 
Men de flesta av oss behöver förstå att vi inte 

är så små som andra har sagt. Du är stor. Därför att 
Gud älskar dig. 

Anders Moqvist
Kyrkoherde

Varbergs församling
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Miljö

Årnäs Kött och Chark är nog välbekant för de flesta 
Varbergsborna. Likaså den fina natur som omger 
staden. Tanken bakom Årnäs är att bevara naturen 
och marken samtidigt som man producerar kött av 
god kvalitet. 

– Jag är en av grundarna till Årnäs Kött och Chark, 
presenterar sig Jan-Olof Karlsson på gårdsplanen vid  
Gatesgården några kilometer norr om Väröbacka.
 Han tog över gården 1988. Det är en kringbyggd Hal-
landsgård från 1870 men både husen och omgivningen 
har ändrats under åren. Korrugerad plåt och kraftledning 
från Ringhals var knappast något man såg här för hundra 
år sen. 
 – Då fanns det lite får här men jag bestämde mig för 
att satsa på Highland Cattle. Det började med två kor med 
kalvar och en tjur. Sen dess har 500 kalvar fötts här på 
gården, säger Jan-Olof. 

En exotisk ras 
Highland Cattle är en ras från det skottska höglandet med  
ett utseende som tydligt skiljer dem från de nötkreatur vi 
är vana vid att se i Sverige. 
 – Jag valde dem för att de var exotiska och att de ser 
väldigt trevliga ut i rätt miljö. De är väl lämpade för den 
här sortens natur för de äter ungefär samma sak som älg 
och rådjur. Eller får för den delen. 
 Jan-Olof berättar att de äter i princip vad som helst. 
Ris, pinnar, blad, ljung, vass, ja, det mesta helt enkelt. 
 För honom handlar det inte bara om att det är praktiskt 
med ett djur som är allätare utan också att det är viktigt 
att vi tar hand om landskapet och miljön. 
 – Man kan odla brödsäd på andra marker och låta de 
här djuren beta här. På så sätt vårdar de landskapet och 
har liten påverkan på klimatet och vi slösar inte bort bra 
åkermark som betesmark. 

Ett köttigt miljötänk – Det ekologiska är helt naturligt. 
Att producera gräs och spannmål 
med hjälp av konstgödsel är inte 
hållbart, säger Jan-Olof Karlsson.

miljö
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 Han tycker inte att det är rätt väg att använda konstgödsel för 
att odla kraftfoder att ge till köttdjur. Bland annat för att konst-
gödsel påverkar naturen mycket och är en ändlig råvara genom 
att den framställs ur mineraler man bryter i gruvor.  
 – Det ekologiska är helt naturligt. Att producera gräs och 
spannmål med hjälp av konstgödsel är inte hållbart. 
 När vi närmar oss djuren säger han att vi ska gå försiktigt för 
de kan bli lite oroliga när man är flera. De litar på Jan-Olof och 
behåller lugnet. Han fortsätter att prata samtidigt som han an-
vänder en grep med två tänder för att lägga halm i foderrännan. 

Angus och Hereford 
I en hage bredvid går två stora tjurar omkring. De ser inte ut 
som Highland Cattle och är inte heller det. 
 – För att få lite mer kött på djuren blandar vi in raserna 
Angus och Hereford, säger Jan-Olof. 
 Resultatet blir ett djur som har Highland Cattles förmåga att 
beta i naturen och samtidigt ger mer kött. 
 – Det handlar om att göra det så ekonomiskt som möjligt.   
 En till fördel med att låta djuren äta grovfoder är att det blir 
bättre kött. 

Nyttigt kött 
– Djurens naturliga sätt är att beta ute i naturen och när man 
låter dem göra det blir köttet nyttigare och mer smakrikt. Om 
de bara äter grovfoder och undviker kraftfoder blir balansen 
mellan omega-3 och omega-6 bättre. Det är mer omega-3 i 
naturbeteskött än annat. 
 Tanken att det ska vara vänligt mot naturen och djuren följer 
med genom hela processen från kalv till färdig produkt. Djuren 
slaktas på Öströö fårfarm knappt fyra mil bort för att det ska 
bli så kort väg som möjligt att köra djuren. Sen fraktas köttet 
till Årnäs kött och chark vid Lassabackarondellen i Varberg. 
 – Vi låter det hänga i tolv dygn för att bli mört. Något man 
låter bli vid den industriella köttproduktionen för man vill att 
produktionen ska gå snabbt. Det gör stor skillnad för smaken 
på köttet, säger Jan-Olof. 
 Han startade Årnäs kött och chark tillsammans med fyra an-
dra för några år sen för att de ville satsa ännu mer på kvaliteten 

och närheten. En av dem har gått i pension och de andra fyra 
är kvar som ägare. Jan-Olof coh tio andra lokala producenter 
levererar nöt och grisköttet kommer från en gård i Valinge.

Närmre naturen och konsumenterna
– Vi vill ha kontroll över hur vårt kött hanteras och komma 
närmre de som köper det i slutändan. 
 Jan-Olof är en affärsman, det märks, men samtidigt får inte 
affärerna gå före omsorgen om djuren. Kalvarna föds under vå-
ren och får gå tillsammans med sina mammor. Än så länge har 
de inte blivit utsläppta på de stora betesmarkerna på andra sidan 

järnvägen utan går och betar i lugn och ro nära gården. Det enda 
som stör det exotiska inslaget är kraftledningarna från Ringhals. 
 I november skiljs kalvarna från sina mammor för att korna 
ska få vila upp sig inför nästa kalv. Sen slaktas djuren under 
hösten när de är mellan 24 och 30 månader gamla. Den långa 
tiden tillsammans med mammorna gör att kalvarna lär sig ett 
naturligt beteende. 
 Även befruktningen sker på naturlig väg genom att tjurarna 
släpps in till korna och betäcker dem. För att det ska bli ett bra 
utbyte av gener byter man ut tjurarna med jämna mellanrum 
med hjälp av ett nätverk med köttbönder. 

Företagsam bonde: Jan-Olof Karlsson växte inte upp som 
bonde men i en omgivning med flera gårdar på Årnäshalvön. 
Så ofta han hade möjlighet hjälpte han till på dem och även 
på släktgården norr om Väröbacka. 1988 tog han över den 
gården och sen dess har det fötts fler än 500 kalvar där. 
De är Highland Cattle med inslag av andra nötraser. Ett djur 
som kan beta på naturliga betesmarken och därför kallas 
köttet för naturbeteskött när det säljs. Valet är gjort för 
miljöns skull.

Highland Cattle: På ängarna norr om Väröbacka kan man se ett något exotiskt djur som betar. Det är boskap som har 
mycket Highland Cattle i sig, en ras från Skottlands högländer. För att få lite mer kött är det uppblandat med Angus och 
Hereford. Det är därfär djuren ser så olika ut. 

miljö
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Väljer miljön
– Vi köper helst ekologiskt när det går. Men vi har märkt att 
i en del fall är det ekologiska alternativet inte så gott och då 
väljer vi bort det. Ligger det en tråkig ekologisk gurka i affären 
och en fin giftgurka bredvid så kan vi ta giftgurkan, säger Per-
Anders Johansson och skrattar. 
 Stämningen och inställningen till livet är avslappnad i radhu-
set på Ymergatan i Varberg. Yngsta dottern, Mirjam, leker med 
en kompis mitt på golvet i vardagsrummet som just idag även 
får vara systuga när mamma Helena syr saker till den föräldra-
kooperativa förskolan barnen går på. 
  Att leva på ett sätt som tar hänsyn till miljön är viktigt för 
dem. 
  –  Vi är nog inga extremister men vi gör saker som placerar 
oss lite vid sidan av mainstreamfåran, säger Per-Anders. 
 För dem handlar det om att använda bilen så lite som möjligt, 
att cykla, att handla ekologiskt, ja att helt enkelt konsumera 
färre saker som påverkar vår miljö negativt. 

Om alla levde som vi 
– När vi gör något försöker vi att ställa oss frågan om det skulle 
fungera om alla levde som vi. Till exempel skulle det inte gå 
om alla ville flyga till andra sidan jorden en gång om året bara 
för att komma till värmen. 
 Storasyster Evelina kommer hem från simskolan som hon 
varit på tillsammans med sin kompis. Ljudvolymen höjs när 
det plötsligt är fyra barn istället för två. Kompisarnas mamma 
lyckas efter ett litet tag få med sig sina barn hem och kvar finns 
två lite trötta barn som återkommer till sina föräldrar för tröst 
och uppmuntran. Pauser som Helena och Per-Anders gärna tar. 
 Hela familjen är engagerad i Sollyckans kyrka och den 

kristna tron är grunden för mycket av det de gör.  Även miljö-
engagemanget har sitt ursprung i det. 
 – Gud har gett oss frihet, ansvar och förtroende att förvalta 
jorden, säger Per-Anders. 
 – Det står ju inte i bibeln att när Jesus gick och köpte en ba-
nan så valde han en krav-banan, flikar Helena in från symaski-
nen i andra sidan rummet och skrattar. 
 – Men det handlar om att fundera på vad Jesus skulle ha 
gjort, fortsätter hon. 

För allas bästa
Jesus såg till människan och gjorde sånt som var bra för 
människan. I bibeln står det mest om sättet att bemöta andra 
människor. Familjen Johanssons miljöhänsyn handlar om hur 
människor behandlas också. Det blir en del av det hela. 
 – Det är det som är grejen, man kör inte slut på naturen eller 
djuren. Genom att köpa ekologisk och fairtrade-märkt kakao 
eller kaffe hoppas jag att det är bättre för naturen och att bön-
derna som jobbar med det inte blir utnyttjade, säger Helena. 
 Hon tänker att vi som konsumenter får i oss färre giftiga 
ämnen och att de som jobbar med det får bättre villkor. 
 – Det är en win-win situation, säger hon och menar att alla 
tjänar på det. 

Många val att göra 
Per-Anders påpekar att det inte alltid är så enkelt att veta vad 
som är bäst. När det kommer till att välja mellan ekologiskt och 
närproducerat får det ibland bli bedömning efter magskänsla. 
De har inte suttit och räknat på vad som är bäst, men de försö-
ker att göra sitt bästa i den situation de befinner sig i. Att lägga 

kraven på sig själva eller andra för högt är det ingen som tjänar 
på. 
 – Jag har varit mer sträng både mot andra och mig själv. Sen 
har det lugnat sig lite på senare tid. Ska det till förändring går 
det nog inte med hot eller dåligt samvete. Vi sår frön och berät-
tar vad vi gör och vad man kan göra, sen får andra göra det om 
de vill, säger Per-Anders. 
 Han tror att det handlar mycket om vilka vanor man har och 
att förändra dem.  Som att cykla istället för att ta bilen. Det är 
bättre för miljön och för hälsan. 
 – Fast vi är ju inte så ordentliga jämt. Vi tar bilen och vi 
köper inte allt ekologiskt, säger han och skrattar lite. 

Inte dåligt samvete 
För honom skapar det inte dåligt samvete att han inte kan göra 
allt, det handlar om att försöka och att hitta en bra balans. Att 
ge upp lite av sin bekvämlighet men ändå inte gå under av 
kraven. 
 Helena är på väg ut i köket för att börja med middagen 
innan barnen blir för irriterade men hon kan inte riktigt släppa 
samtalet. 
 – Det gäller att leva klimatsmart på alla områden. Som att 
konsumera mindre. Eller att äta vegetariskt oftare. Om alla 
levde som medelsvensson skulle vi behöva två jordklot till, 
säger Helena. 
 

Familjen Johansson: Helena och Per-Anders Johansson 
försöker att äta så mycket vegetariskt och ekologiskt som 
möjligt. Den här gången är maten de lagar till barnen Evelina 
och Mirjam varken ekologisk eller vegetarisk

– Det är det som är grejen, man 
kör inte slut på naturen eller djuren, 

säger Helena Johansson

miljö
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Träslövsläge kyrka
Under många år hade befolkningen i Träslövsläge (som då hette 
Träslövs fiskeläge) gått cirka en mil upp till Träslöv för att fira 
gudstjänst. Men omkring år 1910 började man samla in pengar 
till en egen kyrka. 1926 byggdes kyrkan av bröderna A & C W 
Gustafsson, Borås, efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson, 
Göteborg, till en kostnad av 38 000 kronor. Första gudstjänsten 
hölls på juldagen 1926 av kyrkoherden Daniel Söhrman, men 
invigningen med biskop E H Rodhe var först den 29 augusti 
1927. Innan dess hade fiskaren Julius Augustsson burit ned 
den gamla altarprydnaden från Träslövs kyrka och placerat 
den i Träslövsläge kyrka där den prydde altaret fram till 1951. 
Då placerades det vid norra sidan framme vid koret och blev 
ersatt av en altartavla av Joël Mila som samma år målade hela 
kyrkans innertak.

Orgel och klockor 
1951 byggdes en orgel av John Grönvall, Lilla Edet och använ-
des fram till 1995 då en ny orgel byggdes av Walter Thür och 
invigdes 1 april 1995.
 Kyrkan har två klockor, den stora är 
från 1926 och den mindre från 1959.
 Kyrkan har ett votivskepp, det vill 
säga en modell av ett skepp. Det är 
byggt av Gunnar Westerberg på fyr-
skeppet Fladen 1935.

Renoveras och fixas
Kyrkan har genomgått flera renove-
ringar. Den stora renoveringen var 
1951 när taket målades och orgeln 
byggdes. Sedan har kyrkan renoverats några gånger till. Vid 
renoveringen 1984 byggdes församlingshemmet ihop med 
kyrkan och vid renoveringen 1995 togs de två främre bänkarna 
bort, läktaren gjordes om för att få plats med den nya orgeln. 
Därefter har också takmålningarna renoverats.

Träslövsläge kyrkas målningar
När församlingen i Träslöv 1950 funderade på att renovera Trä-
slövsläge kyrka med förslag om att renovera tornet och inköp 
av en ny orgel gavs uppdraget åt arkitekten Sigfrid Ericsson 
att komma med renoveringsförslag. Han föreslog då en mål-
ning av innertaket med Joël Mila som konstnär istället för det 

ursprungliga förslaget att endast tvätta 
väggarna. Joël Milas förslag var att måla 
bibliska motiv vilket godkändes i decem-
ber 1950 av kyrkofullmäktige. Kostnaden 
var 20 000 kronor.
 Under sommaren 1951 måldade Joël 
Mila hela innertaket som föreställer vår 
Frälsares liv och gärning på jorden. Han 
använde bygdens folk till ansikten för 
lärjungar och andra bibliska personer. 
Runt hela taket målade hans hustru 
Hilma Mila blommor som dekoration.

 Den 2 november 1951 återöppnades kyrkan med de nya mål-
ningarna och orgeln invigdes av biskop Bo Giertz.

Kalle Svensson
Präst i Träslövs församling

Våra kyrkor

Skapande: Träslövsläges kyrka när den byggdes 1926 och hur den ser ut nu. 

Foto: Överst okänd, 
stora bilden Staffan Öhman

Del 1 av 10

En detalj i kyrkan som är gjord av Joël Mila. Den 
skänktes nyligen till kyrkan. 
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Jag minns att jag satt där bak på motorcykeln. Jag var lite orolig över om 

jag kunde hålla mig fast eftersom jag inte åkt så mycket motorcykel förut. 

Pappa hade bjudit mig med på en tur och jag tackade ja. Koncentrationen 

var stor på att följa med i svängarna och ha koll på vägen. Men efter en 

stund lyfte jag blicken. Vilken syn! Vi var mitt i mellan två stora, vackra 

rapsfält. Det var som att köra genom ett stort, gult hav. Synen och doften 

var fantastisk. När jag släppte koncentrationen på motorcykeln gick det 

dessutom mycket bättre och upplevelsen blev fantastisk.

Lyft din blick!

Att lyfta sin blick från sitt eget kan ge nya perspektiv, nya insikter och 

nya upplevelser. Det är lätt att fastna i det som ligger mig själv närmast. 

Bekymmer, oro och problem har en förmåga att överskugga hela livet. Så 

är det nog för de flesta av oss. Men om vi lyfter blicken – vad händer då? 

Kanske får vi möta en annan människas blick. Kanske ser vi tillvaron i ett 

större sammanhang och att det finns fler som är precis som jag. Andra män-

niskor med samma erfarenheter. Kanske kan vi dela och bära tillsammans.

Som ny präst i Varbergs församling är jag glad över förtroendet att få dela 

människors livsvandring genom glädje och sorg och förenas i mässans mys-

terium. Vad vore vi utan varandra och utan Gud som leder och bär. I mötet 

med nya människor funderar jag ofta över varför just våra vägar möts. Kan-

ske möts vi för att lära av varandra. Lyfter jag min blick ser jag varför du 

behövs i mitt liv – vad Gud hade för tanke med vårt 

möte. Vi behöver varandra! Vi behöver lyfta vår 

blick och se varandra! Där finns oanade upplevelser 

i att dela liv tillsammans!

Lyft din blick!

Lyft din blick

Rebecca Kullenberg

Präst i Varbergs församling

Besök i Norge
Apelvikshöjds kyrkokör och stråkensemble genomförde i 
Pingsthelgen en körresa till Varbergs vänort Sandefjord i 
Norge. Vi började resan från Apelvikshöjds kyrka i strålande 
solsken på Norges nationaldag den 17 maj. Tidigt på morgonen 
steg vi på en buss som tog oss till Strömstad där färjan till  
Sandefjord väntade. Norges nationaldag är i sig en upplevelse. 
Då vi anlände till Sandefjord var staden fylld av ett myller av 
festklädda människor och en av dagens attraktioner, barntåget, 
hade redan ägt rum.
 Klockan fyra var vi inbjudna till ”Borgertåget” där allt vad 
staden har av föreningar, institutioner och liknande deltog, över 
tusen personer. Vi fick en plats i tåget mellan två norska körer. 
Vägen kantades av två- till tredubbla led på båda sidor under 
den över en timme långa paraden. Det verkade som om hela 
Sandefjord var på benen. Varje körmedlem var försedd med 
en specialkomponerad flagga där Sveriges och Norges fanor 
kärleksfullt omfamnade varandra.
 Lördagsförmiddagen ägnades åt en rundtur i staden till fots 
som avslutades med ett besök i det mycket intressanta val-
fångstmuséet.
 På eftermiddagen hade vi generalrepetition inför den 
följande konserten i Sandefjords kyrka. Konserten var resans 
höjdpunkt och alla medverkande gjorde en strålande insats.
 På söndagsförmiddagen besökte vi Midtåsen, en mycket 
påkostad bostad uppförd av valfångstpionjären Anders Jahre 

med Arnstein Arneberg som arkitekt. Där fanns dessutom en 
skulpturutsällning av Kurt Steen.
 Hemresan med båt till Strömstad gick i 25 graders värme 
och strålande solsken och blev tillsammans med den avslu-
tande bussresan till Varberg en perfekt avslutning på en mycket 
lyckad resa! 

Hans Lindström 
Sekreterare i Apelvikshöjds kyrkokör

Utbyte:
Apelvikshöjds 
kyrkokör och 
stråkensemblen 
upplevde en 
bit av Norge 
på sin resa till 
Sandefjord.

Sjunga i kör?
Lindberga, Träslövs och Varbergs församlingar har 
många olika körer. Alla åldrar och flera olika musikstilar 
och nivåer är representerade. Vill du pröva och vara 
med och upptäcka körsångens glädje från annat än 
åskådarplats? 

Titta på församlingarnas hemsidor eller ring för att se 
vilka olika körer som finns. Kontaktuppgifter till för-
samlingarna finns på tidningens baksida. 

Foto: Apelvikshöjds kyrkokör
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Veckogudstjänster i sommartid
Tisdagar 11.00
Gudstjänst/mässa på Lindgården

Onsdagar 09.00
Morgonmässa i Lindbergs kyrka

Torsdagar 9.30
Morgonbön i Lindbergs kyrka
20 juni – 15 augusti

Trädgårdsträff
Varje torsdag 10.00-12.00.
Lindbergs församlingshems trädgård.
Kom som du är och gör det du kan!
 Vi träffas en stund i vår vackra träd-
gård för att planera, plantera eller bara 
vara över en kopp kaffe eller te. Känn dig 
fri att delta när du vill och kan. Gruppen 
är öppen för alla. 
 För mer information, ring diakon Lisa 
Wiklund 0340-64 11 47.

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

Friluftsgudstjänster
Söndag 16 juni 19.00
Vid Tiondeboden i Valinge

Midsommardagen 22 juni 11.00
Vid Torpa kyrka, Sibbarps spelmanslag 
Det blir kyrkfika

Söndagen 23 juni 19.00 
Cafégudstjänst i Lindbergs församlings-
hems trädgård 
Thomas Klasson och Katarina Sjölin sång 
och musik

Söndagen 21 juli 19.00 
Klasa Hembygdsgård
Gun Svensson & Jennyli Gustafsson 
sjunger och spelar
Medtag kaffekorg

Söndagen 4 augusti 11.00 Hamrekulle
Hamrekulle, bakom Göingegården. 
Medtag kaffekorg

Håll utkik efter vägbeskrivning i HN, 
Varbergsposten samt www.lindberga.nu

Lindberga församling
Söndag 16 juni, 3 e trefaldighet
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
19.00 Friluftsandakt, Tiondeboden Valinge

Lördag 22 juni, Midsommardagen
11.00  Friluftsgudstjänst, Torpa
 Sibbarps spelmanslag 

Söndag 23 juni, Johannes Döpararens d
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Valinge
19.00  Cafégudstjänst 
 Thomas Klasson och Katarina Sjölin
 Vid Lindbergs församlingshem

Onsdag 26 juni
18.00 Gudstjänst, Torpa
 Kyrkorummet predikar  

Söndag 30 juni, Apostladagen
9.30  Mässa, Torpa
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Stamnared
19.00  Spelmansmässa, Lindberg
 Genom tidens gång”: 
 Valinge-Stamnared Kyrkokör, 
 LiTO-kören, musiker och solister

Söndag 7 juli, 6 e trefaldighet
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Lindberg
19.00  Sommarmusik: Gott folk, Valinge

Söndag 14 juli, Kristi förklarings dag
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
19.00  Sommarmusik , Stamnared
 ”Så går min korta dag”, Sjölins

Söndag 21 juli, 8 e trefaldighet 
9.30  Mässa, Torpa
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Valinge
19.00 Friluftsandakt, Klasa hembygdsgård
 Gun Svensson och Jennyli Gustafsson

Söndag 28 juli, 9 e trefaldighet
9.30 Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Stamnared
19.00 Sommarmusik, Trio BDJ, Torpa

Söndag 4 augusti, 10 e trefaldighet
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Friluftsgudstjänst, Hamrekulle
19.00  Sommarmusik, Valinge
 Christer Brodén och Daniel Berg

Söndag 11 augusti, 11 e trefaldighet
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa 
19.00 Sommarmusik, Boyzen, Stamnared

Söndag 18 augusti, 12 e trefaldighet
9.30  Mässa, Torpa
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Valinge
19.00  Sommarmusik, Mellami, Lindberg

Söndag 25 augusti, 13 e trefaldighet
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Stamnared
19.00 Sommarmusik ,Torpa
 ”Himlens polska” med
 Riksspelemansduon DRÅM,

Söndag 1 september, 14 e trefaldighet
9.30  Mässa, Stamnareds kyrka
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Lindbergs kyrka
19.00  Kvällsgudstjänst, Valinge kyrka

”Torpaveckan”  24 – 30  juni
Passa på att se vackra Torpa kyrka, en 
medeltida pärla, under Torpaveckan. 

Kyrkan, som uppfördes i början av 
1200-talet, är en av de bäst bevarade 
medeltida kyrkorna i stiftet. Under veckan 
finns vi på plats för att möta er i kyrko-
rummet och bjuda på en kopp kaffe. Se 
de välbevarade målningarna på väggar 
och tak, föreställande scener ur gamla 
och nya testamentet. Cuppa från den 
medeltida dopfunten, är återfunnen efter 
att ha tjänstgjort som vattenho åt krea-
turen. Den används nu åter som dopfunt. 
Olle Philipsson, kontraktsprost, leder oss i 
en gudstjänst senare i veckan där väggar-
nas målningar får ge ord till gudstjänsten. 

Öppettider
24-28 juni 13.00-18.00
29 juni 15.00-18.00

Program
Tisdag 25 juni 18.00 
Visning av kyrkan med Lennart Larsson

Onsdag 26 juni 18.00 
Gudstjänst: ”Kyrkorummet predikar” 

Torsdag 27 juni 18.00
Föreläsning om bygden, Lennart Larsson

Söndag 30 juni 9.30 
Mässa med kyrkkaffe

Predikan:Taket i Torpa kyrka är en berättelse i sig. Om målningarna i kyrkan handlar 
gudstjänsten ”Kyrkorummet predikar” under Torpaveckan.

Musik och konserter, se sidorna 18-19
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Träslövs församling
Musik och konserter, se sidorna 18-19

Söndag 16 juni, 3 e trefaldighet
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv

Lördag 22 juni, Midsommardagen
10.00  Friluftsgudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Cafégudstjänst, Träslöv

Söndag 23 juni, Johannes Döpararens d
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 30 juni, Apostladagen
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 7 juli, 6 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 14 juli, Kristi förklarings dag
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00 Friluftsgudstjänst, Eliasas 
 Södra Näs

Söndag 21 juli, 8 e trefaldighet 
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 28 juli, 9 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 4 augusti, 10 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 11 augusti, 11 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 18 augusti, 12 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 25 augusti, 13 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 1 september, 14 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Gudstjänst, Träslöv

Gudstjänster mitt i veckan
Morgonmässa i Träslöv
Onsdagar 8.00 i jämna veckor

Veckogudstjänst
Jämna onsdagar 14.30 är det en kort 
veckogudstjänst i Träslövsläges service-
hus. Välkommen att vara med och delta. 
Vi bjuder på kyrkkaffe.

Kyrkkaffe
Vid gudstjänst serveras kyrkkaffet i Trä-
slövsläge efter 10.00-gudstjänsten och i 
Träslöv 15.15 före gudstjänsten.
Välkomna i gemenskapen!

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan och i Servicehuset,
om du har svårt att ta dig dit på annat sätt?
Så här gör du: Du ringer Taxi Varberg 
tel 165 00 och beställer. Till chauffören 
uppger du ditt födelsenummer (ha gärna 
legitimation i beredskap).Du behöver inte 
betala. Församlingen får räkning från taxi.

Sommarkyrka i Träslövsläge 24 juni-14 juli
Varje dag, måndag till fredag, serveras kaffe, saft och våfflor 14.00-16.30.
Måndag, onsdag och torsdag är det underhållning innan fikat. Programmen börjar 14.00.
På lördagar är det helgsmålsbön med musik i kyrkan 18.00.

Måndag 24 juni 14.00 
”Om Balgö”, Helge Kärrbrant visar bilder 
och berättar om Balgö 

Onsdag 26 juni 14.00 
För barn och familjer, ansiktsmålning med 
Malin Jönsson

Torsdag 27 juni 14.00 
Visor och sånger i vår tid med 
Calle Karlsson

Lördag 29 juni 18.00 
Helgsmålsbön med musik

Måndag 1 juli 14.00 
”Platsarna förr och nu”, Ture Isaksson

Onsdag 3 juli 14.00 
För barn och familjer, ”Petter och Get-
terna” Linda Börjesson med dansgrupp 

Torsdag 4 juli 14.00 
Reine Johansson, sång

Lördag 6 juli 18.00 
Helgsmålsbön med musik

Måndag 8 juli 14.00 
”Dialekter” med Lars Grimbäck

Onsdag 10 juli 14.00 
För barn och familjer, Clownerna Desirée 
Ekdahl och Doris Björck

Torsdag 11 juli 14.00 
”Sång och Dragspel”, Annika Andersson, 
Christian Börjesson och Jonny Andersson

Lördag 13 juli 18.00 
Helgsmålsbön med musik

Inför hösten
Barnverksamheten börjar vecka 35
Öppet hus Träslöv 15 augusti och Träs-
lövsläge 16 augusti
Kyrkis i Träslöv 26 augusti och Träslövs-
läge 28 augusti

Messy Church
Träslöv 11 september 
Träslövsläge 26 september

Torsdagssoppa och middagsbön börjar 5 
september
Måndagsträffen börjar 9 september

Samtalsgrupp börjar 17 september
Anmälan till Marianne Klintenberg 
0340-20 10 35

Halvdagsutflykt 25 september
Anmälan till Marianne Klintenberg 
0340-20 10 35 eller 
expeditionen 0310-20 10 30.

Alphagrupp Träslöv och Träslövsläge
Alpha är en enkel kurs i kristen tro. 
Ny grupp i Träslöv startar 27 augusti 
19.00 i församlingsgården. 
Anmäl intresse till expeditionen 
0340-20 10 30. 
Gruppen i Träslövsläge fortsätter med 
start 8 september.

Körer 
Kyrkokören börjar 5 september
Gospelkören Octava börjar 4 september
Barnkörerna i Träslövsläge börjar 29 
augusti

Bibelstudium i Träslövsläges församlingshem
Öppen för alla. Söndag 30 juni och söndag 25 augusti 19.00.
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33

Hembesök eller enskilt samtal 
För besök hemma eller enskilt samtal med präst eller diakon ring och boka tid med den 
Du önskar träffa! Våra telefonnummer är Ola Bjervås 0340-20 10 32, Kalle Svensson 
0340-20 10 33, Jacob Stille 0340-20 10 34, Martina Vallerius 0340-20 10 44 och 
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35.

Leva vidare-grupp för sörjande
I samarbete med Varbergs församling bjuder vi in dem som mist make/maka/sambo att vara 
med i en grupp för den som blivit ensam under det senaste året. Ny grupp startar två gånger 
per år. För mer information, kontakta diakon Marianne Klintenberg, tel: 0340-20 103 5.
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Varbergs 
församling
Söndag 16 juni, 3 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Lördag 22 juni, Midsommardagen
11.00  Högmässa, Varberg 

Söndag 23 juni, Johannes Döpararens d
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
 Apelvikshöjds kyrkokör
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 30 juni, Apostladagen
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Lördag 6 juli
13.00  Konfirmation, Varbergs kyrka
 Sollyckans konfirmander

Söndag 7 juli, 6 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
  Gospelmusik från Chicago med 
 Thomas Simonsson
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 14 juli, Kristi förklarings dag
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 21 juli, 8 e trefaldighet 
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 28 juli, 9 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 4 augusti, 10 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

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

Lördag 17 augusti
13.00 och 16.00 Konfirmation
 Apelvikshöjds konfirmander
 Varbergs kyrka

Söndag 18 augusti, 12 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
 Utomhus, konfirmanderna medverkar
11.00  Högmässa, Varberg 
18.00  Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 25 augusti, 13 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
11.00 Mässa, Sollyckan

Söndag 1 september, 14 e trefaldighet
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00  Högmässa, Varberg 
11.00  Mässa, Sollyckan

Gudstjänster mitt i veckan
Veckomässa i Varbergs kyrka
Onsdagar 18.00
Sista innan sommaruppehållet är 19 juni 
och 14 augusti startar den igen

Taizémässa i Varbergs kyrka
Torsdagar 20.00
27 juni till 8 augusti

Morgonmässa i Apelvikshöjds kyrka
Torsdagar 8.30 hela sommaren

Kyrkan öppen i sommar
24 juni-10 augusti är Varbergs kyrka 
öppet extra länge. 
Måndag-torsdag: 9.00-20.00
Fredag-lördag: 9.00-15.00
Söndagar i samband med gudstjänster.
Välkommen in för en stunds stillhet, 
personlig bön, titta på kyrkan eller ta en 
en kopp kaffe. 

Sommarcafé i centrum
27 juni-15 augusti
Torsdagar 14.00-16.00
I församlingshemmets trädgård på 
Sveagatan 24.
Välkommen till en stunds fika och 
gemenskap. Olika program varje gång, 
bland annat musikundehållning och 
föredrag. 

Café i Apelvikshöjd
Välkommen in till värme och gemenskap. 
Onsdagar 14.00-17.00. Pågår hela juni 
sen är det sommaruppehåll. 

Konfirmand?
Nu är det dags att fundera på 
konfirmation inför läsåret 2013/2014. 
Titta på www.svenskakyrkan.se/varberg 
för att se vad Varbergs församling 
erbjuder. 

Sjukhuskyrkan
På Hallands sjukhus Varberg finns 
sjukhusprästen Gunilla Bohlin-Ström, 
0340-48 17 85, och diakon Elisabeth 
Vikström, 0340-48 14 50, tillgängliga 
för samtal och stöd till både patienter och 
anhöriga. 
Kapellet är öppet varje dag 8.00-18.00.
Andakt/mässa varje torsdag 15.00

Inför hösten
Ett litet axplock bland höststarterna. Håll 
utkik i Varbergsposten och på hemsidan 
för att se vad som händer till hösten.
VuxenBarn Apelvikshöjd 2 september
Cafe i Apelvikshöjd 21 augusti
After school 7-10 år 3 september

Musik och konserter, se sidorna 18-19

Tyck till
Ni som bor i 
Varbergs försam-
ling kan skicka in 
frågor redan nu. 
Efter sommaren 
kommer de att 
publiceras på hemsidan och de kandide-
rande personerna svarar. 
Gå in på www.svenskakyrkan.se/varberg
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Sommarmusik i Lindberga, Träslöv och Varberg
Lunds Vokalensemble
Ingemar Månsson, dirigent, entré 80 kr
Söndag 16 juni 18.00
Varbergs kyrka

Gospelkören Octava
Torsdag 20 juni 19.00
Träslövsläge kyrka

Trio Anthem
Mårten Nordhall, sång, Klas Assarsson, 
slagverk och Elisabet Willix, piano
Onsdag 26 juni 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Koraler och meditativ  
musik för marimba
Sofia Gustafsson, Göteborg
Torsdag 27 juni 19.00
Träslövsläge kyrka

Torgmusik
Lördag 29 juni 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Orgel och slagverk
Johannes Landgren, orgel 
Daniel Berg, slagverk 
Entré 80 kronor
Söndag 30 juni 18.00
Varbergs kyrka

Genom tidens gång
Spelmansmässa som framförs av 
90 sångare ur LiTO-kören, Valinge-
Stamnared kyrkokör med solister och 
instrumentalister under ledning av Eva 
Johbarn och Marina Bengtsson.
Söndag 30 juni 19.00
Lindbergs kyrka

Ekumenisk allsångskväll
Kyrkorna i Varberg
Måndag 1 juli 19.00
Socitetsparken

Triolerna
Gun Svensson, sång, Göran Melander, 
violin och Andreas Hjalmarsson, piano
Onsdag 3 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Sång, piano, kontrabas, trummor
Teresa Indebetou Band, Göteborg
Torsdag 4 juli 19.00
Träslövsläge kyrka

Region Hallands ungdomsorkester
Lördag 6 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Acapella-gruppen Gott folk
4 flickor från bygden som framför en 
bukett av sommarens visor. 
Söndag 7 juli 19.00
Valinge kyrka

Luxuria
Vokalgrupp från Träslövsläge
Onsdag 10 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Musik i sommartid
Catharina Löfqvist, sång, 
Kjell Löfqvist, trumpet och flygelhorn
Maria Löfberg, piano, orgel och sång
Torsdag 11 juli 19.00
Träslövsläge kyrka

Johan Stengård med gäster
Externt arrangemang, entré 250 kr
Fredag 12 juli 19.00
Varbergs kyrka

Varberg möter Göteborg
Staffan Nilsson, piano 
Klas Assarsson, slagverk
Lördag 13 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Så går min korta dag
Sjölins sjunger sånger med texter av 
Atle Burman
Söndag 14 juli 19.00
Stamnareds kyrka

Markus Kvint, piano
Onsdag 17 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Från hjärta till hjärta
Eva T Nyman och Gunnar Törnqvist, sång
Jonas Roman, orgel och piano
Onsdag 17 juli 19.30
Apelvikshöjds kyrka

Esbornduo från Alingsås
Monica Esborn, sång, Lennart Esborn, cello
Torsdag 18 juli 19.00
Träslövsläge kyrka

Dana Dragomir, panflöjt 
Externt arrangemang, entré 260 kr
Biljetter: Ticnet, Göranssons och Turistbyrån
Fredag 19 juli 19.00
Varbergs kyrka

Strövtåg
Syskonen Sjöwall
Lördag 20 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Friluftsgudstjänst med sång 
Gun Svensson och Jennyli Gustafsson
Söndag 21 juli 19.00
Klasa hembygdsgård

TH-trio
Onsdag 24 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Det är vackrast  
när det skymmer
Henrik Cervin, orgel, Ingrid Sjönnemo, fiol
Med efterföljande fika
Onsdag 24 juli 19.30
Apelvikshöjds kyrka 

Sommarmusik
Rolf Vårdstedt, sång
Christer Sundstrand, piano och orgel
Torsdag 25 juli 19.00
Träslövsläge kyrka

Sibbarps spelmanslag
Lördag 27 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Bach VIII
Bachs samtliga orgelverk del VIII
Samuel Eriksson, orgel
Söndag 28 juli 18.00
Varbergs kyrka

Trio BDJ
Jonny Wester, Bo Ingemarsson och Dan 
Göransson spelar Mozart med mera på 
klarinett och fagott. 
Söndag 28 juli 19.00
Torpa kyrka

Cina Wide och Anette Wallin
Onsdag 31 juli 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Skuggor och ljus 
A Piacerekvartetten  
Antonio Tafuri, tvärflöjt, Attilio Vampore, 
violin, Emanuel Kling, viola och Annika 
Streijffert cello. Med efterföljande fika
Onsdag 31 juli 19.30
Apelvikshöjds kyrka

Folkmusikgruppen Jidder, Malmö
Torsdag 1 augusti 19.00
Träslövsläge kyrka

Varbergs kvartettsällskap
Bengt Eckerdal, dirigent
Lördag 3 augusti 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Vivaldis lutkonsert
Christer Brodén och Daniel Berg framför 
Vivaldis lutkonsert i eget arrangemang på 
gitarr och marimba
Söndag 4 augusti 19.00
Valinge kyrka

Med orgelbrus och basunklang
Cecilia Alling Andersen, orgel, Ole-Kristian 
Andersen, trombon. Med efterföljande fika
Onsdag 7 augusti 19.30
Apelvikshöjds kyrka

Ramona Jannert
Onsdag 7 augusti 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Joakim Andersson, Varberg, gitarr
Torsdag 8 augusti 19.00
Träslövsläge kyrka

Varberg Gospel
Lördag 10 augusti 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Orgelkonsert
Christopher Herrick, London
Söndag 11 augusti 18.00
Varbergs kyrka

Boyzen
Anders Sparlund och Sebastian Olsson, 
framför sånger av Björn Alfzelius på gitarr 
och piano
Söndag 11 augusti 19.00 
Stamnared kyrka

Visor och ballader
Lalle Björk, saxofoner
Staffan Nilsson, piano 
Onsdag 14 augusti 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Sol, vind o vatten
Trio Anthem
Mårten Nordhall, sång 
Klas Assarsson slagverk och marimba
Elisabet Willix orgel och piano
Med efterföljande fika
Onsdag 14 augusti 19.30 
Apelvikshöjds kyrka

Sommarmusik
Elisabeth Feldt, sopran
Christina Wide, piano och orgel
Torsdag 15 augusti 19.00
Träslövsläge kyrka

CHANGE
Kammarmusikfestival, entré
Lördag 17 augusti 10.00
Torgmusik i Varbergs kyrka

Mellami
Sång och musikgrupp från Rolfstorp med 
omnejd tar med oss på en musikalisk resa 
genom tid och rum
Söndag 18 augusti 19.00 
Lindbergs kyrka

Himlens polska
Andlig folkmusik med riksspelemansduon 
DRÅM
Söndag 25 augusti 19.00 
Torpa kyrka
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Sofia 
Gustavsson

Trio Anthem

Jidder Lunds vokalensemble
Samuel 
Eriksson

Varberg Gospel
Teresa 
Indebetou 
Band

 Paicerkvartetten

Christer
Brodén

Daniel 
Berg



Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

Expeditionstider under vecka 25-33
Måndag 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.varbergsforsamling.se
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Expeditionstider
Måndag-fredag 9.00-12.00 under sommaren
Telefon församlingsexpedition: 0340-81 300
Telefon kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Kyrkoherde Anders Moqvist: 0340-81 301


