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Jag vet inte vad du skall göra på din lediga tid i sommar. 
Kanske åker du ner till havet för att bada. Eller så tillbringar 

du tiden med familjen hemma eller på campingplats. 

Jag besöker gärna kyrkor när jag är ledig och där inne i 
kyrkan stannar jag gärna till inför ett konstverk. Det kan 

vara antingen en bild eller en skulptur som uttrycker en känsla 
eller en hel berättelse. Konstverket har alltid  formats av någons 
varsamma händer. Våra kyrkor bär på en skatt av konst och his-
toria. I dessa byggnader får vi stanna till inför vad konstnären i 
sin tid velat förmedla. 

Under lång tid var läs och skrivkunnigheten begränsad i 
vårt land. Istället för bokstäver användes bilder och munt-

liga berättelser. Idag kan dessa bilder upplevas ålderdomliga. 
Kanske därför att vi lever vi i en tid då bilder hastigt svischar 
förbi och då vi knappt tar oss tid att läsa en hel bok.

Men nu är det sommar och semester. Kanske ska du ge 
dig själv tid denna sommar. Tid till att upptäcka nånting 

nytt. Det kan vara ett konstverk som hänger i någon av alla våra 
gamla kyrkor. Men det kan även vara någon som finns i din 
närhet. Någon som du lever tillsammans med och som är lik-
som ett dyrbart konstverk som du många gånger sprungit förbi. 
Det kan vara din make, din son eller din dotter. Eller din gamla 
mor som glömt vad du heter, men som alltid strålar med ögonen 
då du kommer på besök.

Ha en skön sommar. 
Thomas Karlsson vik. kyrkoherde i Varberg
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Jag minns orden så väl:

”Du är förlåten – förlåt andra, du är försonad – låt försona dig med andra.” 

Förlåtelse hör i första hand ihop med mig själv och kärleken från Gud till 

mig och mina medmänniskor. 

Men ibland krävs det nya ord för att den vackra innebörden av förlåtelsen 

verkligen ska bli tydlig. För mig blev den det under mina studieår när en 

lärare sa just dessa ord och efteråt kunde det eka i mig ”förlåt andra, låt 

försona dig med andra.” Det är upp till mig också. Den förlåtelse jag får ta 

emot ska jag ge vidare. Vill jag själv leva i förlåtelse och försoning måste 

jag ge desamma. 

Visst kan det ibland bära emot när jag är sårad och trasig. När tårarna run-

nit eller ilskan brutit ut. Men ändå utmanar Gud oss att våga vara större. 

Och jag menar våga. För det krävs mod att lägga bort bitterheten. Jag tror 

att Gud kan ge oss det modet. Modet att vara större, modet att visa kärlek 

mitt i brustenheten, modet att försonas och hitta tillbaka till varandra på 

nytt. 

Konfirmanderna i Centrum har tagit så fina bilder! Jag hoppas att deras 

bilder och korta små tankar 

kan ge dig lite inspiration att vilja leva i förlåtelse och försoning. 

Vill du bli förlåten – förlåt andra!

Förlåtelse

Rebecca Kullenberg

präst i Varbergs församling

Ge dig själv tid i sommar



5

Förlåtelse gör hjärtat helt 
Carolina Algfeldt och Josefine Drottz

Förlåtelse kan betyda att man låter det 
gamla vara glömt och att man slutar att 
vara arg eller sur på en person

Alexander Kerr och Melanie Johannesen

Förr var allt mörkt, när du nästan hatade 
mig och aldrig pratade med mig. Men nu 
när du har förlåtit mig och äntligen pratar 
med mig igen så är allt ljust igen

Jennifer Nordström och Luis Gamboa

Jag har gråtit floder och hav fulla av tårar. 

Men nu behöver jag inte gråta mer, nu är 

tårarna stilla för att du har förlåtit migJennifer Nordström och Luis Gamboa

- The first to apologise is the bravest. The 
first to forgive is the strongest and the first 
to forget is the happiest                   Markus Clausson och Isabell Stenberg

Här har vi sysslesatt våra konfirmander i Centrum. De har 
fått fundera kring ordet förlåt och sedan gått ut och fotogra-
ferat och skrivit ner sina tankar kring temat. 
Konfirmanderna erbjuder mycket tänkvärt. Som att förlåt 
inte bara handlar om att förlåta utan 
också om att 
bli förlåten.

Everyone wants happines no one wants pain but you can’t make a rainbow without a little rain
Carolina Algfeldt och Josefine Drottz

Man ska kunna lämna gammalt bakom 
sig och blicka framåt

Agnes Ederberg och Emma Skoglund

Daniel Ashcroft och Jonathan Krantz

Daniel Ashcroft och Jonathan Krantz

Även om du säger förlåt så blir inte allt bra, 

men det är en början

Markus Clausson och Isabell Stenberg

Det är viktigt att hålla ihop, för tillsammans är vi starkare               
Agnes Ederberg och Emma Skoglund

Förlåtelse enligt konfirmander
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Sommar innebär semester och ledighet för många. Förvänt-
ningar ska uppfyllas, familjen ska få tid, huset fixas, resor 
genomföras och mycket mer. Men idyllen kan spricka och 
lyckan kännas lika avlägsen som solen och värmen kan göra 
vissa svenska somrar. 
 – Man kan ha olika förväntningar och måste vara tydliga mot 
varandra med vad man har för krav, säger Maria Kärngren. 
 Hon är socialpedagog och arbetar med barn och familjer i 
behov av extra stöd. Hennes spontana svar på hur man undviker 
konflikterna som kan uppkomma när man sitter en hel familj 
i en husvagn eller liknande under en vecka var ett lite ironiskt 
utrop om att man inte skulle göra det. 
 Egentligen är det ingen större skillnad på de konflikter som 
uppstår under semestern och de som finns resten av året fast de 
kan bli tydligare när man är ledig. 
 – Man tillbringar ju inte så mycket tid med varandra under 
resten av året och saker man irriterar sig på hos varandra kan-
ske inte dyker upp, säger Maria 

Småsaker välter relationen 
Hon tror att många konflikter som finns inom familjer beror 
just på misstag som görs eller småsaker som får växa och bli 
stora för att man inte pratar om dem. 
 – Då är det viktigt att det blir en förlåtelse eller acceptans. 
Att förlåta är ett sätt att sätta punkt och kunna komma vidare. 
Att gå och vara irriterad och att älta det gör att det växer. 
 Hon funderar vidare under en liten sväng i Spökitetsparken i 
Varberg. Dottern Hedvig går gärna på sina knappt ettåriga ben 
men inte utan mammas stöd. Och inte heller alltid på den plats 
mamma önskar.

Hjälpa varandra
Ibland är det kanske inte så lätt att be om förlåtelse eller att 
berätta för andra i familjen att man har blivit sårad och tycker 
saker är jobbiga. Maria tänker att det kanske inte alltid är nöd-
vändigt att göra det heller. En del saker beror helt på en själv 
och inte alls på den andra parten. Som att stänga toalettlocket 
till exempel. Det finns ingen regel som säger vad som är rätt el-
ler fel om det. Först måste man fundera på varför man irriterar 

sig på något. Är det hos en själv det ligger? Eller är det någon 
annan som gör felet? Fast om det är något man inte kan släppa 
måste man ta upp det. Även om det kanske är svårt. 
 – Man måste tänka att man i familjen vill varandra väl i 
grunden och att de andra inte gör fel med vilje. Ofast har man 
en sorts gemensam värdegrund och vill samma sak men vi är 
alla människor och gör så gott vi kan. Då blir det fel ibland, 
säger Maria och skrattar. 

Ligger det hos min partner eller hos mig? 
Hon återkommer ofta till det här vilka konflikter vi väljer att 
fokusera på och som får ta plats. Ibland är det inte fruktbart att 
ta upp allt man irriterar sig på hos dem som finns i omgivning-
en. Det handlar just om det där med om det är något hos mig 
själv eller om det faktiskt är något stort och viktigt. 
 – Ser man det som att det är jag själv som bär ansvaret kan 
det vara lättare att lösa. För det handlar ändå om att ta bort sånt 
som man ältar. Då kan man fundera på vad man kan göra för 
den andre för att göra det bättre. 
 Kanske har en del svårt att be om förlåtelse för att de inte vill 
visa sig svaga, men för Maria handlar det inte om att upprätt-
hålla roller och status utan om att leva ett liv ihop. Utgår man 
från det blir det kanske lättare. 

Hur gör man då?
Nu sitter vi ändå där ihopklämda i ett litet sommarhus eller 
husvagn, eller kanske hemma som vanligt fast med mycket tid 
tillsammans. Nästan alla tillbringar mycket mer tid med sin 
familj på sommaren än under resten av året och allt pyser ut där 
hemma. Jobbet eller skolan kan inte vara en plats där hemmets 
konflikter kan pysa ut eller i varje fall hamna i bakgrunden. 
 Oftast är det kanske inte ens några konflikter i egentlig me-
ning utan bara småsaker som när de finns närvarande hela tiden 
blir för stora. Beteendemönster man stör sig på eller liknande. 
 – Ofta tjafsar man om saker som inte är så viktigt. Som vem 
som tömmer diskmaskinen. Man tjafsar sällan om världsfreden. 
Det handlar oftast om att bägaren rinner över och då kan det bli 
en konflikt på riktigt. 
 Tricket är inte att få ett liv där det inte finns dessa små kon-
flikthärdar som ibland kanske snarare värmer än bränner ner 
relationerna, utan det handlar om att hitta sätt att hantera dem. 
Både för sig själv och i relation till partner och barn. 

Gör egna saker
 – Jag tror att man inte behöver vara tillsammans hela tiden. 
Man får hitta något man tycker om att göra ihop och något man 
tycker om att göra själv. Som att få tid att träffa andra personer 
än sin familj trots att det är sommar. 
 Maria pratar om att vi måste ha pysventiler. Platser och män-
niskor som man får släppa ut sitt övertryck hos. 
 – Det handlar om att känna igen sina egna signaler. När är 
jag på väg att börja tippa över? säger Maria. 
 Det är när bägaren har blivit full och explosionen är ett 
faktum som vi måste förlåta varandra och oss själva. Inse att 
ibland spricker det och att hela livet inte går under för det. 
 Det är med livet som med semesterplanerna. 
 – Vi behöver inte vara perfekta. Vi har helylleförväntningar 
på fina sommardagar. Men det är inte alltid det blir så.  

Vi vill varandra väl

-Att förlåta är ett sätt att sätta punkt 
och kunna komma vidare. Att gå och vara 
irriterad och att älta det gör att det växer, 

säger Maria Kärngren

Livet: Socialpedagogen Maria Kärngren pratar om förlåtelse 
och får tankehjälp av sin dotter Hedvig.
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Måndag 30 juni kommer Reine Johansson till sommarkyrkan.
 Han bor i Träslövsläge men växte upp i Kungsäter på 70-ta-
let. Han arbetar till vardags på Vuxenskolan i Halland, men 
ställer gärna upp som frilansande skådespelare och trubadur.
 Redan vid elva års ålder lärde han sig spela gitarr och sen 
kom första elgitarren. Sedan dess har musiken varit en framträ-
dande del av hans liv. Han spelade i olika band, mest hårdrock, 
men nu är det mest vanlig gitarr och sånger av Taube, Dan 
Andersson och andra som gäller.

Karriären
Reine Johansson läste till lärare, fick jobb som lärarvikarie och 
har arbetat som sådan i flera år. 
 Utöver att sjunga försöker han sig gärna in på skådespelarba-
nan, fick sin första roll vid Varbergs Musikteater 1999 då han 
spelade bödeln Johansson i Gästabud på Varbergs fästning. 
 Det har blivit en del teater, musik och lärarvikariat. Men den 
stora drömmen är nog ändå att slå igenom som skådespelare, 
även om det än så länge bara är en dröm. När det blir skådespe-
leri eller sång som trubadur är det mest på frilansbasis. 

Drömmer fortfarande
Just nu arbetar han som verksamhetsutvecklare vid studieför-
bundet Vuxenskolan Halland. I det arbetet besöker han kom-
muner för att diskutera, planera och starta olika projekt som 
har med musik, teater eller film att göra. 
 Utöver drömmarna om genombrott, har han ännu en dröm 
och det är att bli författare på heltid. 

Välkomna och lyssna på Reine Johansson i Träslövsläges för-
samlingshem 30 juni 14.00 

Text: Karl-Gunnar Svensson

Reine Johansson
 Konstprojektet syftar till att väcka intresse för konst i kyrkor och genom kon-
sten aktualisera frågor kring vårt kulturarv, sockenkyrkorna på den halländska 
landsbygden.  
 I ett samarbete mellan Himledalens församling, Lindberga församling och 
Hallands kulturhistoriska museum skapas möten mellan konstnärer, försam-
lingsbor och kulturturister för att öka medvetenheten om bildens roll och 
betydelse då och nu. 

I dialog med kulturarvet 
Konstnärerna får chansen att pröva sina verk i ett helt nytt sammanhang, i 
dialog med ett andligt rum och en kristen förkunnelse – uttryckt från medelti-
den till idag. Samtidigt kan de nå ut till helt nya målgrupper; församlingsbor, 
feriearbetande ungdomar och förskolebarn kommer att involveras i projektet. En 
studiecirkel under juni inleder. Avsikten är att locka fler att upptäcka både den 
samtida konsten och viktiga delar av vårt kulturarv.

Programmet i korthet
Projektet invigs lördag 28 juni 13.00 med en vernis-
sage på Hallands kulturhistoriska museum och 
fortsätter i Torpa kyrka och Gödestads kyrka under 
dagen. 
 I museet visas Carl Johan Engbergs video ”Nu 
river vi kyrkan”, i Torpa kyrka en skulptur och en 
målning av konstnären Hans Gothlin och i Gö-
destads kyrka fotografier av Ingrid Book och Carina 
Hedén.  
 Två seminarier på temat Kulturarv och sam-
tidskonst kommer att anordnas, med bland annat 
filmvisning, föreläsning och musik i anslutning till 
utställningarna.  
 Mer information om invigning, öppettider, semi-
narier mm finns på projektets hemsida, 
www.sensus.se/tidenarinne. Se även Lindberga och 
Himledalens församlings hemsidor. Projektet stöds 
av Region Halland, Sensus studieförbund i samar-
bete med Göteborgs stift och Varbergs kommun, 
kultur och fritid. Initiativtagare och projektledare är 
Eva Skogar, konstnär och bosatt i Nösslinge.

Tiden är inne 
- Samtidskonst möter kyrka

Sommarkyrkan i Träslövsläge på-
går under 3 veckor med start efter 
midsommar. Måndagar och tors-
dagar är det program samt kaffe 
och våfflor i församlingshemmet, 
öppettiderna är 14.00-16.30.

Foton: Eva Skogar
Foton: Mia Rosengren 9

Gödestads kyrka

Torpa kyrka



10 11

Del 5 av 10

Torpa kyrka är en av de få medeltidskyrkor i trakten som inte 
ersattes eller byggdes om under 1800-talet. Nog hade Torpabor-
na tänkt sig en ny kyrka. I församlingsarkivet finns ritningar på 
en ny, hög elegant kyrka som de planerade att bygga på slutet 
av 1800-talet. Av olika anledningar blev den nya kyrkan aldrig 
byggd och vi har fått behålla den gamla medeltidskyrkan i 
Torpa med rötter från 1100-talet. Kyrkan är byggd av munkte-
gel från Ås kloster… i Åskloster.  
 Man tänkte annorlunda då. Nyare kyrkor har stora fönster 
med gott om ljus. Altaret brukar vara upphöjt och synas väl 
bredvid predikstolen som har en framskjutande plats. I Torpa är 
det annorlunda. I Torpa kyrka får man luta sig mot mitten och 
vrida huvudet lite för att titta in till altaret där framme i Koret. 

Kyrkan är avdelad med en triumfport 
Himlen har sin plats där på andra sidan porten. Där finns alta-
ret, platsen där himmel möter jord. Några gånger i livet får du 
komma fram dit till porten. Då är du så nära himlen man kan 
komma här på jorden. 
 En sådan gång är vid dopet som sker i den medeltida stenku-
pan, när den döpte får löftet om hemmet som väntar hos Gud. 
Ett annat tillfälle är de gånger vi till och med får gå igenom 

porten och falla på knä vid altaret. Där sträcker vi in handen för 
att ta emot livets bröd och välsignelsens kalk. Brudparet står 
där i porten  och får Guds välsignelse. Och den dag  livet slutar  
här bär vännerna fram kistan till himmelens port för begrav-
ning. 

Pilgrimsväg
På andra sidan porten i bänkarna och gången levs vårt liv på 
väg mot himlen. I Torpa kyrka är mittgången en tydlig pil-
grimsväg mot öster, mot soluppgången och altaret. I taket skild-
rar Ditlof Ross på 1700-talet hur det kristna livet levs genom 
nådens ordning. 
 Längst ner i kyrkan i väster finns faror och frestelser som 
snärjer människan. Där sträcker sig de sökande efter hjälp, efter 
Gud. Gud möter dem genom en ängel som är Guds ord. Ängeln 
säger ”Låt försona er med Gud”. Hen sprider sina ljusstrålar 
och lyfter upp den sökande ur sin nöd. 

 Lite längre fram sitter Jesus. Han säger ”Den som kommer 
till mig skall jag inte visa bort”. Där får människan ro. Någon 
lutar sitt huvud mot hans knä, en annan vilar vid hans fot. Och 
det finns en glädje över dem som hittat hem. 

Livets väg i Torpa kyrka….

Längst framme nära porten 
vid vandringens slut 

säger en ängel: 
Härefter är mig förvarad 
rättfärdighetens krona 

(2 Tim 4:8)

 Två änglar håller i en pratbubbla Luk 15:10 ”På samma sätt, 
säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som 
omvänder sig”. 

Och där är Paulus i taket 
Han uppmuntrar till den fortsatta vandringen hem: ”Jesus Kris-
tus Stadfäster eder intill ändan” 1 Kor 1: 8. Bredvid finns en 
bild på Herren som håller om dig. Han låter dig dricka av för-
soningens bägare. Så skildras i taket Nådens ordning. Uppvak-
nandet, bekännelsen och försoningen, nåden och överlåtelsen. 
 När du sitter i Torpa kyrka anas alla tidigare kyrkobesökare 
genom tiderna. Alla öden , tankar och böner på väg mot himlen 
port. Så i Torpa ser man inte så bra…. eller så är det just  här 
som så mycket blir synligt.
 Det finns så mycket mer att berätta. Om Kyrkvärden som var 
en av Gustaf III största supportrar, om Herrens bön i koret, om 
alla profeter på läktarskranket och den gamla fina predikstolen. 
Så välkommen hit! Vi firar gudstjänst nästan varje söndag. På 
sommaren har vi öppet i Torpa veckan efter midsommar med 
kaffe. I år har vi långöppet på sommaren i sex veckor med en 
konstinstallation på temat ”tiden är inne”. 

Text: Olle Phillipsson
                                       Foto: Niklas Strandberg

Våra kyrkor
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Torpaveckan 23–29  juni
Passa på att se vackra Torpa kyrka, en 
medeltida pärla, under den så kallade 
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 kyrkorummet och bjuda på en 
kopp kaffe. Se de välbevarade målning-
arna 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 kreaturen. Den används 
nu åter som dopfunt. Olle Philipsson, 
kontraktsprost, leder oss i en gudstjänst 
senare i veckan där väggarnas målningar 
får ge ord till gudstjänsten. 

23 juni-28 juni 13.00-18.00 Öppen kyrka 
med kaffeservering. 
23 juni 18.00 Tiden är inne –samtal med 
konstnär Hans Gothlin.
24 juni 18.00 Visning av kyrkan med Len-
nart Larsson.
25 juni 18.00 Kvällsgudstjänst: Kyrko-
rummet predikar. 
26 juni 18.00 Föreläsning om Lindberga-
bygden med Bertil Börjesson.
29 juni 19.00 Avslutning av Torpaveckan. 
Gudstjänst med kyrkkaffe. Duo Dråm 
spelar medeltida musik.
Varmt välkomna till Torpa!

Konstprojekt i Torpa kyrka
Tiden är inne – samtidskonst möter kyrka
I sommar kommer församlingen att 
delta i ett konstprojekt med syfte att 
väcka intresse för konst inom kyrkan och 
genom konsten aktualisera frågor kring 
vårt kulturarv i sockenkyrkorna på den 
halländska landsbygden. I ett samarbete 
mellan Himledalens församling, Lindberga 
församling och Hallands kulturhistoriska 
museum skapas möten mellan konstnärer, 
församlingsbor och kulturturister och 
öka medvetenheten om bildens roll och 
betydelse nu och då. 
I Torpa kyrka kommer konstnären Hans 
Gothlin att utforma en skulptur och en 
målning. 
Projektet startar lördag 28 juni med en 
busstur från Hallands kulturhistoriska 
museum till Torpa kyrka för att sedan 
avslutas i Gödestads kyrka. Projektägare 
är Sensus studieförbund, projektledare 
Eva Skogar.

Se mer på www.lindberga.nu 
eller www.sensus.se/tidenarinne

Trädgårdsträff
Varje torsdag 10.00-12.00 
I Lindbergs församlingshems trädgård.
Kom som du är och gör det du kan!
Vi träffas en stund i vår vackra trädgård 
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. Före träffen är 
du välkommen på morgonbön i kyrkan 
9.30.

Expeditionstider 
Under veckorna 24-33 har vi öppet:
Måndagar 9.00-12.00
Onsdagar 13.00-15.00
Fredagar 9.00-12.00
Varmt välkomna till oss i sommar!
Lindberga Församling
För information om höstens verksamhe-
ter se www.lindberga.nu
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Lördag 21 juni Midsommardagen
11.00  Friluftsgudstjänst, Lindberg
 Sibbarps spelmanslag                                                                       

Söndag 22 juni Johannes döparens dag
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
19.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared  
 Lilla Gränslaget –folkmusik 
 med Gun Svensson

Onsdag 25 juni
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa  
 Kyrkorummet predikar

Söndag 29 juni Andra sön e. tref
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
19.00  Sommarmusiken startar, Torpa 
 Medeltida musik - 
 Riksspelemännen Duo Dråm 
 Avslutning på Torpaveckan

Söndag 6 juli Tredje sön e. tref
9.30  Högmässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst, Stamnared
19.00  Sommarmusik, Valinge
 Musikaliskt fyrkverkeri
 Familjen Hellgren

Söndag 13 juli Fjärde sön e. tref
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa 
19.00  Sommarmusik, Lindberg 
 Alice in wonderland 
 –en musikalisk hyllning till Alice
 Babs” –Esborn duo

Söndag 20 juli Apostladagen
9.30  Högmässa, Valinge 
11.00  Gudstjänst, Stamnared
19.00  Friluftsgudstjänst vid Klasa   
 Hembygdsgård. Georg Andersson 
 dragspel. Eva Johbarn piano. 
 Medtag kaffekorg!

Söndag 27 juli Sjätte e. tref
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Valinge
19.00  Sommarmusik, Torpa. Konstmusik 
 på orgel och sång - Maria Löfberg 

Söndag 3 augusti Kristi förklaringsdag
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
19.00  Sommarmusik, Valinge 
 Charlotte Polson med musiker 
 spelar sommarmusik på saxofon 
 och piano

Söndag 10 augusti Åttonde e. tref
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Friluftsgudstjänst, 
 Kvarnen Norra Näs
19.00  Sommarmusik, Lindberg
 Det som håller oss vid liv 
 -Simon Bladh med musiker 
 sjunger Peter Lemarc

Veckogudstjänster i sommartid
Tisdagar 11.00
Gudstjänst/Mässa på Lindgården
Första onsdagen i varje månad 9.00
Morgonmässa i Lindbergs kyrka
Torsdagar 9.30 (19 juni–14 augusti)
Morgonbön i Lindbergs kyrka

Friluftsgudstjänster
Midsommardagen 21 juni 11.00 Lindberg 
Sibbarps spelmanslag. 
Söndag 20 juli 19.00 Klasa Hembygdsgård
Georg Andersson dragspel. Eva Johbarn 
piano. Medtag kaffekorg!
10 augusti 11.00 Kvarnen i Norra Näs.
Håll utkik efter vägbeskrivning i 
Hallands nyheter, Varbergsposten samt 
www.lindberga.nu

Sommarmusik
Varje söndag 19.00 under sommaren 
Håll utkik i predikoturerna

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

Lindberga församling

Gudstjänstordning
Så här brukar vi fira gudstjänst på 
söndagarna i Lindberga församling:
9.30 Församlingens söndagliga 
högmässa. Vi delar nattvardens ge-
menskap 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 alternativt 19.00. En kvälls-
gudstjänst som oftast går i musikens 
eller stillhetens tecken.
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Träslövs församling

Lördag 21 juni Midsommardagen
10.00 Friluftsgudstjänst, Kyrkparken, 
 Träslövsläge 
14.00  Friluftsgudstjänst Kyrkogården,
 Träslöv

Söndag 22 juni Johannes döparens dag
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 29 juni Andra sön e. tref
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 6 juli Tredje sön e. tref
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
18.00  Mässa, Träslöv

Söndag 13 juli Fjärde sön e. tref
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Friluftsgudstjänst, Eliassas, S. Näs

Söndag 20 juli Apostladagen
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 27 juli Sjätte e. tref
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 3 augusti Kristi förklaringsdag
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 10 augusti Åttonde e. tref
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Gudstjänst, Träslöv

Veckogudstjänster
Kort veckogudstjänst jämna onsdagar 
14.30 i Träslövsläges servicehus. Välkom-
men att vara med och delta. Vi bjuder på 
kyrkkaffe.
Morgonmässa i Träslövs kyrka jämna 
onsdagar 8.00.

Dagsutflykt 
Måndag 8 september
Buss från kyrkan i Träslövsläge 10.15 
och från Träslövs kyrka 10.30.
Lunch på Aspenäs herrgård och på 
eftermiddagen besök i Skallsjö kyrka 
och församling.
Resan inklusive lunch och eftermiddags-
kaffe kostar 325 kronor.
För mer information ring diakon Marianne 
Klintenberg 0340-20 10 35.
Anmälan senast 22 augusti till expeditio-
nen 0340-20 10 30. 

Öppet hus 
Träslöv
måndag 2 juni 9.00 
måndag 9 juni 9.00
torsdag 14 augusti 9.00
torsdag 21 augusti 9.00 

Träslövsläge 
tisdag 3 juni 9.00 
fredag 13 juni 9.00
fredag 15 augusti 9.00
fredag 22 augusti 9.00 

Vecka 26 Utställning:           
Tavlor av Ann-Marie Karlsson, 
Träslövsläge
Måndag 23 juni 
14.00  Program: Radiofavoriter
 musik med Refräng & Co 
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Tisdag 24 juni 
14.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Onsdag 25 juni 
14.00  Program för barn och hela 
 familjen. Ansiktsmålning med 
 Margaretha Andersson
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Torsdag 26 juni 
14.00  Program: Från Selma till Silvia
 May-Lis Lundberg kåserar om 
 och visar hattar och deras 
 historia samt har en visning av 
 hattar. Alf Lundberg finns med 
 och visar silversmycken.
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
19.00  Musikgudstjänst i Träslövsläge 
 kyrka
Fredag 27 juni
14.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Lördag 28 juni 
18.00  Helgsmålsbön med musik 
 Kören Spectrum medverkar

Vecka 27 Utställning: 
Dockutställning av Eva 
Karlsson, Träslövsläge
Måndag 30 juni
14.00  Program: Musik med Reine 
 Johansson
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Tisdag 1 juli
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Onsdag 2 juli
14.00  Program för barn och hela 
 familjen. En stund i sagornas 
 värld med Läjets bibliotek
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Torsdag 3 juli
14.00  Program: Anita och Kent Bladh 
 berättar om barnhemmet i 
 Tanzania.
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
19.00  Musikgudstjänst i Träslövsläge 
 kyrka
Fredag 4 juli
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Lördag 5 juli
18.00  Helgsmålsbön med musik 
 Kören Luxuria medverkar

Vecka 28 Utställning:           
Tavlor av Conny Nilsson, 
Träslövsläge 
Måndag 7 juli
14.00  Program: Friskvård med 
 Läjeskliniken
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Tisdag 8 juli
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Onsdag 9 juli
14.00  Program för barn och hela 
 familjen: Trolleri och Magi 
 med Dan och Yvonne
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Torsdag 10 juli
14.00  Program: Blommor och sånt 
 med en florist från 
 Munkagårdsskolan 
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
19.00  Musikgudstjänst i Träslövsläge 
 kyrka
Fredag 11 juli
15.00 Våffelcafé till cirka 16.30 
Lördag 12 juli
18.00  Helgsmålsbön med musik  
 Christina Wide på orgel

Sommarkyrka
Veckorna 26-28 i Träslövsläge 
församlingshem
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Lördag 21 juni Midsommardagen
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 22 juni Johannes döparens dag
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 26 juni
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 29 juni Andra sön e. tref
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 3 juli
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 6 juli Tredje sön e. tref
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Konfirmanderna medverkar

Torsdag 10 juli
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 13 juli Fjärde sön e. tref
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 17 juli
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 20 juli Apostladagen
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 24 juli
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 27 juli Sjätte e. tref
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 31 juli
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 3 augusti Kristi förklaringsdag
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 7 augusti
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Söndag 10 augusti Åttonde e. tref
11.00  Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Torsdag 14 augusti
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
20.00 Taizémässa, Varberg

Lovsångsmässa i Sollyckan
Under sommaren firas på söndagarna en 
enklare mässa med mycket lovsång i Sol-
lyckans kyrka 18.00 

Sollyckans tillsammansläger
På Helsjöns folkhögskola 23-24 augusti 
2014. Tid att umgås och att vara tillsam-
mans…alla åldrar! Gemenskap, samtal, 
undervisning, lek, gudstjänst, korvgrillning 
vid sjön, möjlighet till bad. 
Vi startar med fika 10.00 på lördagen och 
avslutar med lunch på söndagen efter 
gudstjänsten i Helsjöns kapell. 
Kostnad: Vuxen 400 kronor, Ungdom 
(13-19 år) 300 kronor, 4-12 år 200 
kronor, 0-3 år gratis. Välkommen med din 
anmälan senast 10 augusti: 
martina.hansson@svenskakyrkan.se  
Meddela specialkost. Frågor till Martina 
Hansson 0340-81 331 eller Fredrik Gyl-
lensvärd 0340-81 319. 

4-5 årsgrupp 
Gruppen består av cirka 12 barn som 
träffas varje fredag mellan 9.00-12.00 
i Sollyckans kyrka. Vi lär känna Jesus 
och Bibelns berättelser, leker, pysslar 
och sjunger tillsammans. Start i sep-
tember. Anmälan till Marie Andersson 
marie.e.andersson@svenskakyrkan.se 
eller ring 0340-81 333, expeditionen 
0340-81 300. 

Sjukhuskyrkan
Sommaruppehåll i sjukhuskyrkan 26 
juni-21 augusti. Men vi kommer att ha 
andakter 15.00 på torsdagar i mån av tid 
under sommaren.

Stavgång 
Första torsdagen i månaden, hela som-
maren. Efter morgonmässan, som är i 
Apelvikshöjds kyrka 8.30, ses vi utanför 
kyrkan 9.45

Öppen kyrka
Varbergs kyrka kommer att vara öp-
pen för fika och samtal på torsdagar och 
lördagar under sommaren. 

Taizémässa
En mässa som inspirerats av bönerna 
i kommuniteten i Taizé i södra Frank-
rike. Bön, enkla sånger, textläsning och 
nattvard. Sommartid, under veckorna 
27-32 kommer en Taizémässa att hållas i 
Varbergs kyrka varje torsdagkväll 20.00. 
Övriga året hålls Taizémässan på onsda-
gar 18.00 i Varbergs kyrka. 

Vill du ha mer information om något? 
Besök gärna vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/varberg
där du hittar information och kontakt-
uppgifter till oss alla. 

Varbergs församling
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Torgmusik 
Crescent Jazz Society
Onsdag 23 juli 10.00 i Varbergs kyrka  

Musik och lyrik-program
Onsdag 23 juli 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Vägen till regnbågen
Nya psalmer i spännande arrangemang. Greger Siljebo, violin 
och mandola; Eva Bartholdsson, sång
Torsdag 24 juli 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik 
Ida Johansson, sång; Stefan Wikrén, piano
Lördag 26 juli 10.00 i Varbergs kyrka 

Bach samtliga orgelverk 19
I Varbergs kyrka pågår sedan två år tillbaka en serie där all 
orgelmusik av Johann Sebastian Bach spelas. 
Samuel Eriksson organist 
Söndag 27 juli 18.00 i Varbergs kyrka  

Konstmusik
Orgel/sång av Maria Löfberg organist/kompositör från Morup
Söndag 27 juli 19.00 i Torpa kyrka

Torgmusik 
Trio Indigo
Onsdag 30 juli 10.00 i Varbergs kyrka

West of Eden 
Alla medlemmarna medverkar i denna konsert
Onsdag 30 juli 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Från Bach till Ellington
Annika Hansson, sång; Christer Sundstrand, orgel och piano
Torsdag 31 juli 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik Cello, Piano and Drums                   
Göran Holmstrand, cello; Staffan Nilson, piano; Klas 
Assarsson, trummor
Lördag 2 augusti 10.00 i Varbergs kyrka

Spirituellt sväng
Ett musikprogram där musik och betraktelser blandas 
kring kamp, tro, styrka och livsglädje. Charlotte 
Polson, altsax och sång; Gunnar Nilsson, piano
Söndag 3 augusti 19.00 i Valinge kyrka 

Torgmusik
Håkan Widar, dragspel
Onsdag 6 augusti 10.00 i Varbergs kyrka                     

Trio Anthem 
Sång och instrumentalprogram med vibrafonklang 
Onsdag 6 augusti 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Speglingar 
Spirituals, folkliga koraler, medeltida musik, psalmer och 
improvisationer. Helena Ek, sångerska känd för sina tolkningar 
av tidig musik. Jazzmusikern och basisten Peter Janson
Torsdag 7 augusti 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik
Change kammarmusikfestival
(Observera, entré vid denna konsert)
Lördag 9 augusti 10.00 i Varbergs kyrka   

Det som håller oss vid liv
Simon Bladh med musiker sjunger Peter Lemarc låtar
Söndag 10 augusti 19.00 i Lindbergs kyrka

Torgmusik
Varberg Gospel
Onsdag 13 augusti 10.00 i Varbergs kyrka   

Eva Cassidy in memoriam
Lena Dahlberg  med flera 
Onsdag 13 augusti 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Varbergs Kvartettsällskap
Lördag 16 augusti 10.00 i Varbergs kyrka                   

Vägen till regnbågen
Greger Siljebo och Eva Bartholdsson framför sånger ur psalmer 
i 2000-talet
Söndag 17 augusti 19.00 i Stamnareds kyrka

Från fälten till radion
Församlingens gospelkör Octava med körledare Zacharias 
Holmdahl Sjöberg och kompband
Torsdag 19 juni 19.00 i Träslövsläge kyrka

Lilla gränslaget
Folkmusik med Gun svensson
Söndag 22 juni 19.00 i Stamnareds kyrka

Torgmusik
Attilio Vampore, violin; Joakim Andersson, gitarr
Onsdag 25 juni 10.00 i Varbergs kyrka

Sånger vid havet
Musik av bland annat G. Nystroem, Bach och Schumann. Jonas 
Olofsson, tenor; Ola Bjervås, cello; Christina Wide, orgel och 
piano
Torsdag 26 juni 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik Trio Anthem
Elisabet Willix, piano; Mårten Nordhall, sång; Klas Assarsson, 
slagverk
Lördag 28 juni 10.00 i Varbergs kyrka  

Medeltidsmusik
Riksspelemännen Duo Dråm spelar medeltidsmusik och 
avslutar Torpaveckan
Söndag 29 juni 19.00 i Torpa kyrka

Torgmusik 
Trio Fenestra
Onsdag 2 juli 10.00 i Varbergs kyrka

Stråkkvartett
Stråkkvartett A Piercekvartten under ledning av Attilio 
Vampore
Onsdag 2 juli 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Musik från olika kontinenter
A Piacerekvartetten stråktrio med tvärflöjt bjuder på 
spännande musik av bland annat Jacob och Piazzolla.
Attilio Vampore, violin; Antonio Tafuri, tvärflöjt; Emanuel Kling, 
viola; Annika Streijffert, cello
Torsdag 3 juli 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik Visor i sommartid
Alf Hambe, sång; Staffan Nilson, piano
Lördag 5 juli 10.00 i Varbergs kyrka

Musikaliskt fyrverkeri
Med familjen Hellgren
Söndag 6 juli 19.00 i Valinge kyrka

Torgmusik 
Johan Möller Lekemo, piano
Onsdag 9 juli 10.00 i Varbergs kyrka  

Musik och konst
Thomas Cervin munspel, Sakarias Åkerman piano,bas, bilder av 
Halmstadskonstnären Leona Oppenheimer
Onsdag 9 juli 19.00 i Apelvikshöjds kyrka

Sol vind och vatten
Elisabet Willix, piano och orgel; Mårten Nordhall, sång; Lalle 
Björk, saxofon
Torsdag 10 juli 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik 
Sibbarps spelmanslag
Lördag 12 juli 10.00 i Varbergs kyrka     

Alice in wonderland
En musikalisk hyllning till Alice Babs, framförs av Esborn duo 
(Lennart och Monica Esborn)
Söndag 13 juli 19.00 i Lindbergs kyrka

Torgmusik 
Ted Jonesig, gitarr
Onsdag 16 juli 10.00 i Varbergs kyrka    

Från Spanien till Latinamerika
Musik av det senaste århundradets mest betydande 
gitarrkompositörer. Ted Jonestig, gitarr
Torsdag 17 juli 19.00 i Träslövsläge kyrka

Torgmusik 
Felix Bäckström, violin; Karin Birgersson, piano
Lördag 19 juli 10.00 i Varbergs kyrka   
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Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

Expeditionstider
måndag, tisdag, torsdag, 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-onsdag 9.30-12.00
torsdag 9.30-12.00, 13.00-15.00
fredag 9.30-12.00
Telefon: 0340-20 10 30 
Kyrkoherde Ola Bjervås: 0340-20 10 32

Varbergs församling
Box 218, 432 25  Varberg
Besöksadress: Sveagatan 24

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

Expeditionstider
måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00-12.00  
Telefon församlingsexpedition: 0340-81 300
Telefon kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Kyrkoherde Thomas Karlsson: 0340-81 312


