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En lördag åkte jag till Göteborg för att träffa en av de 
ungdomar jag lärde känna för några år sen när jag jobbade som 
ungdomsledare. Vi hade inte träffats på ett par år och jag visste 
inte hur det skulle bli. Kanske ett krystat samtal om vad hon 
skulle plugga och om hur det var för mig att vara föräldraledig. 
Eller kanske skulle vi mötas och dela våra liv med varandra. 
Det blev det senare. 
 Två människor som tillbringade några timmar på ett café och 
pratade om det som är jobbigt och bra. Tjugo års skillnad i 
ålder spelade ingen roll för vi möttes som människor och 
delade liv och visioner. Delade våra inre sanningar med 
varandra. Gav varandra kraft att gå vidare. 
 Det var det ena mötet jag använder som exempel. Det andra 
skedde på ett annat sätt och plan. 
 Hemma, en kväll i soffan, en kvart i väntan på att brödet 
skulle bli klart i ugnen. Allt för ofta dödar jag lite tid med 
något spel på mobilen, men nu tog jag fram en bok om 
bergspredikaren. Jag läste i den och boken läste mig. Gud läste 
mig genom boken. Jag blev påmind om att min relation till 
Gud bygger på något helt annat än kyrkans former som jag ofta 
upplever som kvävande. Jag blev påmind om att möta mig själv 
och Gud helt ärligt och inte dölja något. 

Kraften skapas i mötet 
Två händelser där jag delade mitt liv och min tro. Två episoder 
som gav mig kraft att hålla fast vid goda intentioner och 
fortsätta kämpa för det som är gott och rätt. 
 Kanske behöver vi alla hitta platser och möjligheter att växa. 
Under sommaren och ledigheten fanns det mer tid men under 
den långa mörka hösten är det stor risk att vi låter vardagens 
bestyr ta överhand och sluka all tid. De små projekten som 
måste göras. 
 Jag vet att jag behöver lyssna in mina signaler och hitta mina 
andningshål som ger mig liv. Olika livssituationer ger olika 
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möjligheter. Hade jag inte haft två små barn som ska nattas 
varje kväll kanske jag hade varit en flitig besökare i någon av 
församlingarnas samtalsgrupper eller bibelstudier. Där tänker 
jag att man kan dela sina liv med varandra i sanna och äkta 
möten. Och samtidigt uppmuntra varandra att gå vidare på den 
stig man har valt och inte tappa fokus och irra sig iväg på 
tröttande och dödande promenader åt fel håll. 

Ett lyckat samarbete
En samarbetsövning går ut på att alla får var sin bit av en ränna 
av något slag. Tillsammans ska man nu hålla bitarna så att en 
kula kan rulla från ena sidan till den andra. Misslyckas man 

och kulan ramlar i golvet försöker man igen. Så tänker jag mig 
ibland livet. 
 I samspelet med andra blir det levande och rullar på. 
Försöker jag köra helt solo stannar det upp för fortsättningen 
av banan finns inte där. Kanske mer i form av att inspirationen 
till nästa steg inte finns snarare än att träbanan som för vidare 
fattas. 
 Viktigast av allt, om det skiter sig får vi ta till en 
hjälpande hand och försöka igen.

Kent Pettersson

Ansvarig utgivare: Thomas Karlsson
Redaktionen: Olle Philipsson, Kalle Svensson, 
Iréne Henriksson och Kent Pettersson 

Tryck: Star-Tryck, Varberg
Distribution: Posten

Tjugo års skillnad i ålder spelade ingen roll 
för vi möttes som människor och delade 

liv och visioner

Kul: Livet är som en samarbetsövning. Man gör det tillsammans och det kan 
vara både roligt och lärorikt.

Information om ombyggnation
Varbergs församling bygger om församlingshemmet på Sveagatan 24. 
Beräknas vara färdigt våren 2015. Under ombyggnationen kommer 
ingen att finnas i församlingshemmet. Under tiden kommer reception, 
expedition och administration finnas på
kyrkogårdsförvaltningen på Gödestadsvägen 2. 
Arbetslaget för Centrum finns i prästgården på Eskilsgatan 10. 
Arbetslaget för Sollyckan finns i Sollyckans kyrka. 
Arbetslaget för Apelvikshöjd finns i Apelvikshöjds kyrka. 
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Monica From är en av många ideella medarbetare som 
engagerar sig i Svenska kyrkan. Hon är en kvinna som utstrålar 
glädje och värme och brinner för frivilligarbetet.  

Välkomnar besökare
Monica är kyrkvärd i Sollyckans kyrka, vilket bland annat 
innebär en del praktiska uppgifter inför och under gudstjäns-
ten. Andra uppgifter som hon har är personlig förbön och 
textläsning. Dessutom leder Monica samtalsgrupper och är med 
i teamet som arrangerar kvinnofrukostar.
 –Jag kom till Sollyckans kyrka för tio år sedan och efter en 
tid blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att vara med i 
Bry-gruppen. Det är en grupp som har till uppgift att välkomna 
gudstjänstbesökare och finnas till hands.  –Jag tackade ja och 
på den vägen är det. Monica är nu ett välkänt och mycket upp-
skattat ansikte i Sollyckans kyrka. 

 Monica säger att hon tycker om sättet som hon blev tillfrågad 
på, där hon fick känna sig behövd och samtidigt att det inte 
innebar något tvång.

Växer när hon hjälper till
–Det känns bra att arbeta som frivillig, känna sig delaktig och 
behövd. Monica värdesätter att hon haft möjlighet att kunna ta 
en paus i uppgifterna när annat i livet krävt mer tid. Det kan 
också vara så att man vill satsa på något nytt i frivilligarbetet 
och det känner hon att hon har kunnat göra. 
 Monica har växt upp i kyrkan och fick redan som barn sin tro 
på Gud. Men tidigt i tonåren lämnade hon kyrkan och det var 
först som trettiofemåring som hon hittade tillbaka till sin tro. 
Då började hon också arbeta ideellt. 
 Monica känner sig hemma i kyrkan och kallar Sollyckans 
kyrka, där hon är engagerad, för sitt andra hem. Hon uppskattar 
känslan av att vara en av många som delar samma längtan och 
glädje. Det är det som är församlingen.

Ger och tar emot
Monica From är en handlingskraftig kvinna som säger att hon 
både vill vara en gudstjänstbesökare och en gudstjänstdeltaga-
re. Ibland vill hon bara sitta ner och ”ta emot” för sin egen del 
och ibland vill hon vara engagerad i att hjälpa andra.

Iréne Henriksson

Jag tänker att vi som är engagerade i församlingarna på olika sätt är som bitar i ett 

stort pussel. Till en början kan det se ut som om det finns väldigt många bitar som är 

lika. Många himmelsblå, många gröna, men ingen enda är ändå den andra lik. Och 

alla bitar har sin egen speciella plats. Saknas en bit så blir bilden inte komplett. Trots 

att det är helhetsbilden vi strävar efter att nå, så behövs varje liten pusselbit för att 

komma dithän. Det är spännande att se hur mönstret växer fram och det kan vara lite 

knepigt att hitta rätt plats… man kan få vända och vrida lite för att hitta rätt, men när 

man väl hittat den plats där biten passar så ser man hur väl den passar.

För att bilden skall få djup och liv, behöver vi både bitar som fokuserar det bärande 

motivet i förgrunden och de som ger bakgrund och vidd. Vi behöver de där gröna 

bitarna som talar om växande och om att stå rotad med båda fötterna på jorden. Vi 

behöver de himmelsblå som talar om hopp och öppna rymder. 

Vi behöver plats för att få vara de vi är i det mönster för liv och gemenskap i Jesu ef-

terföljd som ger oss helhet och sammanhang. Men till skillnad från ett färdigt pussel 

så förändras bilden av församlingen och gemenskapen med vilka det är som vill vara 

en del, en bit, av gemenskapen. Mönstret för hur just vår gemenskap blir och skall 

vara, har att göra med vilka vi är som vill vara en del i det Livspussel som församling-

ens liv och gemenskap är. 

Vi som kyrka har en viktig uppgift: att tillsammans bygga församling, uttrycker grup-

pen som träffades för att tala om det ideella engagemaget i våra församlingar. 

(s. 6) Kyrka – tillsammans – församling, ord som hänger nära samman. Gemenskap 

är det ord som först dyker upp i mitt huvud i tanken utifrån temat Tillsammans. Vi är 

delar i en helhet.  Samtidigt som gemenskapen i sig är viktig 

och det är något stort i att vara tillsammans, så är var individ, 

med sina unika egenskaper viktig i och för gemenskapen. Läs 

gärna bibelns ord om att vara en del i helheten 1 Kor 12: 12-31

Välkommen att tillsammans bygga kyrka och församling!

Tillsammans

Martina Vallerius

Präst i Lindberga församling

Hon svarade ja
–Det känns bra att arbeta 

som frivillig, känna sig 
delaktig och behövd

Foto: Iréne H
enriksson
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En strålande sommardag träffas Martina Hansson, Marianne 
Klintenberg, Lisa Wiklund och Ewa Svensson för att prata om 
det ideella engagemanget i våra församlingar. Om att vi gör 
saker tillsammans och värdet av att vi alla hjälps åt. 
Jag startar med en fråga: 

Varför vill ni arbeta med ideella medarbetare? 
–Det är stimulerande att arbeta tillsammans och det är aldrig 
svårt att be någon hjälpa till. Många uttrycker en stor glädje 
i sin uppgift och säger: det ger så mycket tillbaka, det blir ett 
ömsesidigt gott samarbete. 
  –I dag har vi många som arbetar ideellt och utan deras insats 
skulle vi aldrig kunna hålla igång så många verksamheter som 
vi har. 
 Alla har vi tankar och idéer om hur vi vill utveckla 
församlingsarbetet. När vi är många med olika idéer och 
erfarenheter skapas det en stor kreativitet och möjlighet att 
förverkliga kyrkans gemensamma uppdrag.
 –Att vara kyrka är att vi alla är viktiga och tillsammans är vi 
kyrka. Ju mer vi delar denna uppgift, desto fler berikande mö-
ten och uppgifter får vi dela. Samtalet fortsätter –Vi som kyrka 
har en viktig uppgift: att tillsammans bygga församling. 
 Det ideella engagemanget och delaktigheten det ger är en 
viktig del i detta. Det genererar fler kontakter med 
församlingsbor och skapar fler mötesplatser i församlingarna.

Att arbeta ideellt, vad ger det tillbaka till en själv? 
Svaret blir direkt: 
 –Att göra något för någon annan mår man bra av. I detta 
växer man och det ger en känsla av att det man gör är viktigt 
och meningsfullt. Det ger en glädje både för den som ger och 
den som tar emot. 
 

 Många börjar arbeta ideellt redan i tonåren, ofta som 
konfirmandledare eller ungdomsledare. När ungdomarna sedan 
går ut gymnasiet flyttar många av dem till annan ort, ägnar 
sig åt studier, bildar familj och under denna tid i livet har man 
kanske inte lika mycket tid över. Det är viktigt att alla känner 
friheten i att engagera sig, ibland göra ett uppehåll, ibland bara 
vara.  
 Att vara ideell ska vara roligt och berikande och i den 
omfattning som passar in i livet just nu. Delaktigheten 
bygger inte bara på att göra saker utan också på att delta i 
församlingsverksamheten och att dela gemenskapen med 
varandra.
 Många ideella uppgifter utförs i team där man är många 
som delar på uppgiften. Det skapar gemenskap. Detta sätt att 
arbeta innebär att man inte behöver känna sig låst utan man har 
möjlighet att byta tider med varandra. Oftast är det en anställd 
som samordnar arbetet och som man kan vända sig till om man 
får förhinder eller kanske vill göra något nytt.

Vem kan arbeta ideellt?  
–Alla är välkomna med de erfarenheter man har och alla 
människor är lika värdefulla. Arbetsuppgifterna skapas efter 
var och ens intresse och vilken möjlighet man har. 
 En del tycker om att baka, servera mat och fika, andra vill 

Alla är värdefulla Om du vill vara med i det ideella arbetet 
eller har frågor kan du kontakta:

Träslövs församling
Marianne Klintenberg, diakon 0340-20 10 35 
marianne.klintenberg@svenskakyrkan.se

Varbergs församling 
Martina Hansson, församlingspedagog 0340-81 331 
martina.hansson@svenskakyrkan.se

Lindberga församling 
Ewa Svensson, diakoniassistent 0703-20 60 87 
eva.s@telia.se
eller Lisa Wiklund, diakon 0340-64 11 47 
lisa.wiklund@svenskakyrkan.se

–Vi som kyrka har en viktig 
uppgift: att tillsammans bygga 

församling

vara delaktiga i gudstjänsten, några tycker om att ordna i 
rabatter och plantera. Allt efter var och ens kompetens och 
önskan. 
 Ett ord som ständigt återkommer i vårt samtal är ordet 
tillsammans. Att arbeta tillsammans, vara en del i ett 
sammanhang och samtidigt göra gott mot våra medmänniskor 
mår vi alla väl av.
 Som vi sjunger i psalm 791 ”Du vet väl om att du är 
värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din 
egen skull, för ingen annan är som du.” 

Iréne Henriksson

Foto: Iréne Henriksson
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Våra kyrkor
Del 6 av 10

Den gamla kyrkan, som låg där Skultaskolan finns idag, höll på 
att rasa ihop. I alla fall tyckte kyrkoherde Glasell det och såg 
till att bygga en ny kyrka på nuvarande plats år 1850. Den blev 
byggd i nyklassisk stil.
 På 1800-talet var kyrkan invändigt målad i ett rutmönster 
av brunt, grönt och rosa. Altaruppsatsen var redan då förgylld 
med ett kors, törnekrona och svepeduk. När Fehrman blev 
kyrkoherde gjorde man ett tillbygge 1886 då han skänkte det 
stora krucifixet som hänger där idag, inköpt i Oberammergau i 
Tyskland. 

Kyrkoherde Fehrman
Fehrman verkade som kyrkoherde i Träslövs församling fram 
till sin död 1898. Han var också riksdagsman och ledamot 
av riksdagens första kammare 1892-1898. Han reste mycket 
utomlands och skänkte också dopängeln som är en kopia av 
Thorvaldsens dopfunt i Köpenhamns domkyrka.
 Kommande stora renoveringar blev år 1920 och sedan dröjde 
det fram till år 1950 för ännu en renovering. Då togs en del 
bänkar under läktaren bort och två rum gjordes där varav 
sakristian var ett av dem. 
 1988 målades innertaket i himmelsblå färg och väggarna 
fick sin empiregula färg. Den röda gångmattan lades in. Det 
stora altarkrucifixet flyttades fram en halvmeter och belysning 
ordnades bakom. Dessutom flyttades ljuskronorna ut över 
bänkarna från att tidigare ha varit i mittgången. 

Kyrkans skyddshelgon
Altarskåpet kom 1990. Det föreställer jungfru Maria med 
barnet samt änglarna Mikael och Gabriel. På den vänstra 
dörren, heliga Birgitta och på den högra s:a Laurentius som 
är kyrkans skyddshelgon. När dörrarna stängs (vilket sker i 
fastetiden) ser man törnekransen.
 Ambo och påskljusstake gjordes 1988. Dopfunten är från 
tidigt 1600-tal och dopfatet från slutet av 1500-talet, tillverkat i 
Nürnberg.

Slottshövitsmannen Anders Bing
Träslövs kyrka var Varbergs fästnings kyrka från medeltiden 
ända fram till 1800-talet. Därför kom nattvardskalken från 

Träslövs kyrka
1581 att skänkas av dåvarande slottshövitsmannen Anders 
Bing, som var född 1525 på Smedstorps slott och dog på 
Varbergs fästning den 16 december 1589. 
 Han var en skånsk adelsman och danskt riksråd och från 
1572 hade han Varbergs slott i förläning. Två dagar efter hans 
död kom kung Jakob VI av Skottland och drottning Anna till 
Varberg och i närvaro av dem och en förnäm församling av 
danska och skotska riksråd, den halländska adeln och präs-
terskapet, blev hans lik fört från 
Varberg till Träslövs kyrka för 
begravningen.

Skänkt silverask 
Med silverasken som hör till är det 
samma sak. Den är skänkt av den 
Karolinske slottshövitsmannen 
Abraham Bandholtz syster på 
1700-talet. 
 Abraham Bandholtz var född 1678 
i Norrköping och dog 1742 i Varberg. 
Han deltog i alla Karl XII:s fälttåg 
till 1709 då han togs till fånga vid 
Perevolotjna 1 juli 1709. Han åter-
vände till Sverige först 7 maj 1722 
och var slottshövitsman på Varbergs 
fästning. Det är hans två värjor från 
1700-talet som hänger i vapenhuset.
 Kormattan är vävd hos Agda 
Österberg, Tre Bäckar och skänktes 
av Träslövs kyrkliga sykrets 1960.
 I år har vi invigt en ny del av 
kyrkogården norr om kyrkan. Det 
var just kyrkogården på den gamla 
kyrkplatsen som blev avgörande för 
att man flyttade kyrkan dit den står 
idag. Den tidigare kyrkogården var 
vattensjuk och därför ville man ha 
den nya kyrkan på en höjd. 

Karl-Gunnar Svensson

S:a Laurentius är kyrkans 
skyddshelgon

Foto: Karl-Gunnar Svensson

Foto: Karl-Gunnar Svensson8
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Barn och ungdomsverksamhet

Körverksamhet Veckogudstjänst

Samtal och fördjupning

Foto: Kent Pettersson

Alphagrupp
Vi startar Alphagrupp hösten 2014 i Träslövs församlingsgård. 
Vill du veta mer om kristen tro och är intresserad av att 
samtala om livets frågor. Anmäl dig till expedition senast 
3 september 0340-20 10 30 eller via mail 
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

Alphakurs 
Livet är värt att utforskas! I höst har vi Alphakurs i Apelviks-
höjds kyrka. Start 18 september 18.30-21.00. Vi träffas tio 
torsdagar. Kursen är kostnadsfri. Frågor? Kontakta Gabriella 
Henning 0340-81 335 gabriella.henning@svenskakyrkan.se

Leva vidare-grupp för sörjande 
Träslövs och Varbergs församling bjuder in dem som mist 
make/maka/sambo att vara med i en grupp för dem som blivit 
ensam under det senaste året. För mer information, kontakta 
diakonerna Marianne Klintenberg 0340-20 10 35, Gudrun 
Nordblom 0340-81 316, Inger Bengtsson 0340-81 317

Vuxenväg till tro 
Vad är meningen med livet? Om du fick möjlighet att prata om 
tro –vad skulle du fråga då? Funderar du på livet och tron kan 
Vuxenväg till tro vara något för dig. Vi träffas varannan tisdag 
i Sollyckans kyrka och pratar om kristen tro. Start 30 septem-
ber 19.00. Anmälan/frågor: 0340-81 334
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se 

Växa vidare/gåvoupptäckande
En grupp för dig som tillsammans med andra vill samtala om 
och växa i tron och dina gåvor. Varannan tisdag 19.00 i 
Sollyckans kyrka. Start 23 september. Frågor: Gudrun Bengts-
son 0340-81 334, Fredrik Gyllensvärd 0340-81 319 
Anmälan: gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se

Tala film-tala liv
Lindberga församling inbjuder dig till Lindbergs församlings-
hem för att tala film-tala liv. Efter filmen samtalar vi utifrån 
frågeställningar och äter en smörgås i god gemenskap. Samt-
liga tillfällen 18.00-21.00. För mer information och med-
delande om specialkost ring komminister Niklas Strandberg: 
0340-64 11 44. 24 september, 22 oktober, 19 november. 

Octava 
Gospelkören Octava börjar vecka 36. Vi övar i Träslövs 
församlingsgård onsdagar 18.30–20.45. Ledare: Zackarias 
Holmdahl Sjöberg 0340-20 10 46 

Barnkörer
Träslövsläges församlingshem barnkörerna börjar vecka 35. 
Sångfåglarna 6-8 år torsdagar 16.00-16.45. 
Korallerna 9- år torsdagar 17.00-18.00. 
Ledare: Monica Bengtsson 0340-20 10 40
Sollyckans kyrka start 9 september. 
(4-6 år) tisdagar 16.30-17.00 
(6-12 år) tisdagar 15.45-16.30

Träslövs kyrkokör
Välkommen till Träslövs kyrkokör Kören övar torsdagar i Träs-
lövsläge församlingshem 19.00-21.00. Börjar 4 september

Varbergs ungdomskör
Är du ungdom, ung vuxen eller student och vill 
sjunga i kör till hösten? Kontakta Sara Hjort, Varbergs försam-
ling 0340-81 326 sara.hjort@svenskakyrkan.se

Höstverksamheter
Snart är hösten här och inför hösten startar vi upp många verksamheter. Här får du några förslag på vad du kan göra under de mörka 
dagarna och kvällarna. Välkommen att höra av dig till respektive församling eller kontaktperson. På sista sidan finner du telefonnum-
mer, mailadresser och hemsidor för mer information. 
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Måndagar 
14.00 Bön i Lindbergs kyrka 

Tisdagar 
11.00 Gudstjänst/Mässa på Lindgården 
17.30 Ungdomsmässa för alla i Lindbergs kyrka 

Onsdagar 
8.00 Morgonmässa i Träslövs kyrka, jämna veckor
12.05 Middagsbön i Varbergs kyrka
14.30 Veckogudstjänst i Träslövsläges servicehus, jämna 
veckor. Vi bjuder på kyrkkaffe
18.00 Taizémässa i Varbergs kyrka, stämövning från 17.40 

Torsdagar 
8.30 Morgonmässa i Apelvikshöjds kyrka, avslutas med fika
11.30 Middagsbön i Träslövsläge kyrka, 4 september-27 
november

Vuxenbarngrupper 
Måndagar och torsdagar 9.00-11.00 i Träslövs församlings-
gård, öppet hus. Måndagar 9.30-11.30 och onsdagar 14.30-
16.30 i Apelvikshöjds kyrka, öppna grupper utan anmälan. 
Tisdagar och torsdagar 9.30-12.00 i Sollyckans kyrka, an-
mälan, start vecka 37. Tisdagar och fredagar 9.00-11.00 i 
Träslövsläges församlingshem, öppet hus. 

4-5 årsgrupp 
fredagar 9.00-12.00 i Sollyckans kyrka, anmälan.

Kids
(4-7 år) måndagar 13.30-15.00 i Träslövs församlingsgård.
(4-7 år) tisdagar 14.00-15.30 i Träslövsläges församlingshem.

Korsdraget 
(6-9 år) tisdagar 16.30-18.00 i Sollyckans kyrka.

After school 
(7-10 år) tisdagar 15.00-17.00 i Apelvikshöjds kyrka. (10-13 
år) tisdagar 15.00-17.00 i Träslövs församlingsgård, börjar 
vecka 35. (10-13 år) tisdagar 15.00-17.00 i Träslövsläges 
församlingshem, börjar vecka 35. 

Kyrkis 
(8-10 år) måndagar 15.00-17.00 i Träslövs församlingsgård.
(8-10 år) tisdagar 15.00-17.00 i Träslövsläges församlingshem.

WWJD -What Would Jesus Do? 
(9-12 år) tisdagar 16.30-18.00 i Sollyckans kyrka.

Musikalgruppen 
Onsdagar 18.00-20.00 start 10 september i Sollyckans kyrka.

Thank God it’s Tuesday
18.30-20.30 i Träslövsläges församlingshem, börjar vecka 38. 

Thank God it’s Thursday
(15+) 17.30-19.30 i Träslövs församlingsgård, börjar vecka 38.

Ungdomsgruppen 
(15 år +) varannan fredag 18.00-22.00 start 12 september i 
Sollyckans kyrka.
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Söndag 17 augusti 9 söndag e. tref
9.30 Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberga
19.00 Sommarmusik, Torpa

Söndag 24 augusti 10 söndag e. tref
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst Valinge 
19.00  Kvällsgudstjänst, Torpa 

Söndag 31 augusti 11 söndag e. tref
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
19.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 7 september 12 söndag e. tref 
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 14 september 13 söndag e. tref
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med små och stora, 
 Lindberg. Diakonins söndag
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 21 september 14 söndag e. tref
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Valinge
18.00  Taizémässa, Torpa

Söndag 28 september 15 söndag e. tref
11.00  Gudstjänst med små och stora,
 Lindberg. Storsöndag med 
 höstupptakt och konfirmand-
 kickoff. Personal och samtliga 
 körer

Söndag 5 oktober Den helige Mikaels d.
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst med små och stora, 
 Torpa. Lilla Dam och Manskören
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Lördag 11 oktober
17.00  Konsert för Världens Barn, 
 Lindberg. LiTo och Norska kören 
 under ledning av Eva Johbarn

Söndag 12 oktober Tacksägelsedagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst med små och stora, 
 Valinge. Valinge-Stamnareds 
 kyrkokör
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 19 oktober 18 söndag e. tref
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsmässa, Lindberg
 Ungdomskören

Söndag 26 oktober 19 söndag e. tref
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Lördag 1 november Alla helgons dag
9.30  Högmässa, Torpa. Fiol och sång 
 med Linda Johbarn
11.00  Gudstjänst, Valinge. Fiol och sång 
 med Linda Johbarn

Söndag 2 november Sön e. alla helgon
9.30  Högmässa, Stamnared
18.00  Minnesgudstjänst med  
 ljuständning, Lindberg
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Söndag 9 november 21 sön e. tref
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst med små och
 stora, Stamnared, Valingebarnen
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 16 november Sön f. domssöndag
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med små och stora, 
 Torpa
18.00  7 ord –en annorlunda gudstjänst, 
 Lindberg. Litokören med musiker 
 under ledning av Eva Johbarn

Söndag 23 november Domssöndagen
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Taizémässa, Torpa 
 Dropinkör 17.00

Söndag 30 november
9.30  Högmässa, Stamnared 
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
11.00  Gudstjänst, Torpa 
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
16.00  Gudstjänst, Lindberg. LiTo-kören
18.00  Gudstjänst, Valinge. LiTo-kören

Taizémässa i Torpa kyrka
Vi avslutar höstkvällen med att samlas i 
en  meditativ mässa i Taizéanda. 
21 september 18.00 
23 november 18.00 (dropinkör 17.00)

LiTo med kören Cantabile
Konsert för Världens barn. 11 oktober 
17.00 i Lindbergs kyrka. LiTo och norska 
kören Cantabile under ledning av Eva 
Johbarn.

Tillsammans i Vårt Hus
Vi träffas en gång i månaden och är 
tillsammans, fikar och har trevligt. Det 
finns olika aktiviteter att delta i: 
promenad, fotografering, handarbete, 
blomsterarrangemang, andlig hörna och 
scrapbooking. 10 september, 8 oktober, 
5 november, 3 december.

Inför Allhelgonahelgen
Fredag 31 oktober 10.00-17.00
I samband med gravsmyckningen på 
kyrkogårdarna bjuder vi på en värmande 
kopp kaffe. Kyrkorna är öppna och det 
finns möjlighet att tända ljus. Personal 
finns tillgängliga under dagen ute på 
kyrkogårdarna. 

Minnesgudstjänst 
med ljuständning, 2 november 18.00 
Lindbergs kyrka. Vi tänder ljus för de som 
har dött under året. Valinge-Stamnareds 
kyrkokör sjunger.

Storsöndag
Gudstjänst med små och stora 28 
september 11.00 i Lindbergs kyrka 
Konfirmandkickoff och höstupptakt för 
verksamheterna. Alla barn och vuxenkö-
rer medverkar. 

LiTokören med musiker
Under ledning av Ulf och Åsa nomark.
7 ord –en annorlunda gudstjänst, 16 
november 18.00 i Lindbergs kyrka. I en 
konsert med sång, text, bilder, musik och 
känsla berättas om livet, tron och hoppet 
med utgångspunkt från Jesus 7 ord på 
korset. Ulf och Åsa Nomark från Vallda i 
Kungsbacka är välkända kompositörer i 
körsammanhang. Här har de samarbetat 
med 80 sångare i LiTokören tillsammans 
med dess ledare Eva Johbarn. Välkomna 
till en härlig kväll!

Dropinkör 
23 november. Kom med och sjung i 
kvällens dropinkör. Vi samlas en timma 
före gudstjänst (17.00) för att öva in 
några sånger. 

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. 

Tala film-tala liv
Lindberga församling inbjuder dig till 
Lindbergs församlingshem för att tala 
film-tala liv. Efter filmen samtalar vi 
utifrån frågeställningar och äter en 
smörgås i god gemenskap. Samtliga 
tillfällen 18.00-21.00. För mer 
information och meddelande om 
specialkost ring komminister Niklas 
Strandberg: 0340-64 11 44
24 september, 22 oktober, 19 november.

Messy church i Vårt Hus 
Varje träff har ett särskilt tema. Vi börjar 
med att äta mat och sedan följer olika 
aktiviteter och pyssel. Allt avslutas med 
en glädjefylld andakt. Kom hela familjen! 
27 augusti, 1 oktober, 29 oktober, 26 
november, 17 december.

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

Expeditionstider 
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 
9.00-12.00 onsdag 13.00-15.00. 

För information om terminsstarter och 
verksamheter se www.lindberga.nu
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Lindberga församling

Så här brukar vi fira gudstjänst 
på söndagarna i Lindberga församling:
9.30 Församlingens söndagliga 
högmässa. Vi delar nattvardens 
gemenskap och fördjupar oss i dagens 
texter.
11.00 Vi firar gudstjänst i en enkel form, 
där det är lätt även för barn att delta. 
Församlingens dop sker ofta i denna 
gudstjänst.
18.00 alternativt 19.00 En 
kvällsgudstjänst som oftast går i 
musikens eller stillhetens tecken.

Foto: Kent Pettersson
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Träslövs församling
Messy church
I Träslöv och Träslövsläge. Umgås med 
vänner och familj istället för att stå i 
köket hela kvällen. Kom till Messy 
Church! Gemenskap, workshops, musik, 
bön, Jesus och lagad mat. Gratis och 
serverat för hela familjen. Välkomna 
till Träslövs församlingsgård söndagar 
16.00, 28 september, 26 oktober och 23 
november och till Träslövsläges försam-
lingshem onsdagar 17.30, 17 september, 
15 oktober och 12 november.

Torsdagssopppa 
Serveras i Träslövsläges församlingshem 
varje torsdag 4 september-27 november
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11.30 därefter serveras soppa 
11.45-13.00.

Skjuts
Skjuts till kyrkogården i Träslöv och 
förmiddagscafé i Träslövsläge. Första 
turen går från Träslövsläges 
församlingshem 10.00. Café i 
källarlokalen i Träslövsläge 
församlingshem mellan 10.00 och 11.15. 
För mer information ring diakon Marianne 
Klintenberg 0340-20 10 35.

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

Sykretsen 
Samlas i församlingshemmet i Träslövs-
läge 14.30 följande onsdagar 10 sep-
tember, 22 oktober och 3 december. För 
mer information kontakta gärna Kalle 
Svensson 0340-20 10 33.

Söndag 17 augusti 9 söndag e. tref
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 24 augusti 10 söndag e. tref
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Gudstjänst, Träslöv

Söndag 31 augusti 11 söndag e. tref
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 7 september 12 söndag e. tref 
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
13.00  Äventyrsdag, Träslövsläge

Söndag 14 september 13 söndag e. tref
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 21 september 14 söndag e. tref
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 28 september 15 söndag e. tref
10.00  Mässa, Träslöv 
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslöv

Söndag 5 oktober Den helige Mikaels d.
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 12 oktober Tacksägelsedagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Fruktkalasgudstjänst med 
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 19 oktober 18 söndag e. tref
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 26 oktober 19 söndag e. tref
10.00  Mässa, Träslöv 
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslöv

Fredag 31 oktober
10.00 och 16.00  andakt inför helgen, 
Träslöv

Lördag 1 november Alla helgons dag
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 2 november Sön e. alla helgon
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
18.00  Minnesgudstjänst, Träslöv

Söndag 9 november 21 sön e. tref
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge med 
 Sångfåglarna och Korallerna

Söndag 16 november Sön f. domssöndag
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 23 november Domssöndagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslöv

Söndag 30 november
10.00  Gudstjänst, Träslöv 
10.00  Högmässa, Träslövsläge

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: Ring Taxi Varberg 
0340-165 00 och beställ. Till chauffören 
uppger du ditt födelsenummer (ha gärna 
legitimation i beredskap). Du behöver inte 
betala. Församlingen får räkning från taxi.

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
tiogudstjänsterna i båda kyrkorna.

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 eftermiddagskaffe kostar 
325 kronor. För mer information ring 
diakon Marianne Klintenberg telefon 
0340-20 10 35. Anmälan senast 22 
augusti till expedition 0340-20 10 30.

Allsång och försäljning 
Lördag 15 november 14.00 i 
Träslövsläges församlingshem. Försäljning 
och lotterier med Träslövsläges kyrkliga 
sykrets. Försäljningen börjar 13.45. Kören 
Luxuria medverkar.

Måndagsträffen 
Måndagsträffen är en mötesplats i Träs-
lövs församlingsgård där vi får möjlighet 
till en stunds gemenskap mitt i vardagen. 
Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans 
och vid några tillfällen under hösten har 
vi också någon form av program. 
Vi träffas varje måndag 14.30-16.00 
med start  15 september fram till 24 
november. Alla är välkomna att vara med!

Foto: Kent Pettersson
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Söndag 17 augusti 9 söndag e. tref
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 utomhusgudstjänst, lovsångsteam
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 24 augusti 10 söndag e. tref
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 31 augusti 11 söndag e. tref
11.00 Sammanlyst högmässa 
 i Varbergs kyrka

Söndag 7 september 12 söndag e. tref 
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan

Söndag 14 september 13 söndag e. tref
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 21 september 14 söndag e. tref
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
18.00  Oaskväll, Sollyckan

Fredag 26 september
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
19.00  Ungdomsgudstjänst, Sollyckan

Söndag 28 september 15 söndag e. tref
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan

Lördag 4 oktober
19.00 Lovsångsgudstjänst, 
 Sollyckan. Claes Vårdstedt, 
 musiker och lovsångsledare

Söndag 5 oktober Den helige Mikaels d.
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Temamässa, Sollyckan
 Lova Herren, min själ. Lovsångskör 
 och musiker, Claes Vårdstedt

Söndag 12 oktober Tacksägelsedagen
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 19 oktober 18 söndag e. tref
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan

Söndag 26 oktober 19 söndag e. tref
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan

Lördag 1 november Alla helgons dag
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Musikgudstjänst, Sollyckan 
 –Sånger om himlen. Maria Gustin 
 Bergström, sång, och 
 instrumentalister

Söndag 2 november Sön e. alla helgon
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan

Söndag 9 november 21 sön e. tref
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 16 november Sön f. domssöndag
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Familjegudstjänst, Sollyckan

Söndag 23 november Domssöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan

Söndag 30 november
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd 
11.00 Högmässa, Varberg
11.00  Mässa, Sollyckan

Sjukhuskyrkan
Vi firar mässa/andakt i sjukhuskyrkans 
lokaler i Hallands sjukhus, Varberg 
torsdagar 15.00. Kapellet är öppet varje 
dag 8.00-18.00.

Café/Öppen kyrka 
Onsdagar 14.00-17.00 i Apelvikshöjds 
kyrka.

Bönedag 
Kom en stund när du har möjlighet mellan 
9.00-14.00. Vi bjuder på frallor. Några 
av oss anställda finns på plats och vill du 
ha personlig förbön så ber vi gärna för 
dig. Det finns möjlighet att be kreativt 
på olika sätt i kyrkan. Ta möjligheten att 
be för Sollyckan, Varberg och det som 
ligger på ditt hjärtat. Barnen kan också 
vara med och be eller leka i barnrummet. 
Lördag 30 augusti i Sollyckans kyrka. 

Kvällsmacka för män
Alla män, oavsett ålder, är välkomna till 
en intressant kväll med inbjuden gäst, 
lovsång, bön och kvällsmacka. Fredag 
14 november 19.00 i Sollyckans kyrka. 

Kvinnofrukost 
Ett hållbart liv- rytm, riktning och ressäll-
skap. Britta Hermansson, pastor, retreat-
ledare, föreläsare, författare med senaste 
boken Mogna vackert. Anmälan senast 
8 oktober. Kostnad 70 kronor. Lördag 11 
oktober 9.00 i Sollyckans kyrka. 

Lovsångshelg 
Välkommen till en helg där vi får 
fördjupas i lovsång och tillbedjan i 
Sollyckans kyrka 4-5 oktober 
tillsammans med Claes Vårdstedt. Claes 
är en uppskattad lovsångsledare och 
kompositör som bor i Linköping 
tillsammans med sin familj och tillhör 
Ryttargårdskyrkan. På lördagen är det 
seminarium, öppen körövning för den 
som vill och lovsångsgudstjänst. På 
söndagen är det temamässa 11.00 med 
efterföljande lunch. Var med hela helgen 
eller bara på något. Program:
Lördag 14.00-15.15 seminarium och
fika. 16.00-17.30 körövning och 
kvällsmat, 19.00 Lovsångsgudstjänst.
Söndag 11.00, temamässa Lova Herren, 
min själ med Claes Vårdstedt, kör och 
musiker, Fredrik Gyllensvärd, präst 
kyrklunch serveras efter mässan. 

Veckomässa 
Välkommen att fira en enkel kvällsmässa i 
Sollyckans kyrka första tisdagen i 
månaden 18.30. Tisdag 2 september, 
7 oktober, 4 november och 2 december. 

Oaskvällar på Sollyckan
Lovsång, undervisning och förbön. 
21 september 18.00 Nu han sänder oss 
ut. 7 december 18.00 Syster Sofies 
andliga resa från new age till nunna. Sr. 
Sofie, Rögle kloster. 

Öppen kyrka - café
Sollyckans kyrka är öppen från och 
med 25 augusti för fika och samvaro på 
måndagar och torsdagar 8.30-12.00. 
Morgonbön 9.00. På torsdagar 9.30 är 
det stavgång och hälsofika för den som 
vill. Utgår ifrån Vårdcentralen i Håsten, 
avslutas på Sollyckans kyrka. Stavgången 
startar torsdag 4 september. 

Ungdomsgudstjänst 
Sollyckans kyrka 26 september 19.00
Lennart Henriksson från Youngsters.

Alphakurs 
Livet är värt att utforskas! I höst har vi 
Alphakurs i Apelvikshöjds kyrka. Start 18 
september 18.30-21.00. Vi träffas tio 
torsdagar i rad. Kursen är kostnadsfri. 
Frågor? Kontakta Gabriella Henning 
0340-81 335
gabriella.henning@svenskakyrkan.se

Varbergs församling
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Orgelkonsert
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson och  Elisabet Willix.
Före konserten serveras kaffe och våfflor från 16.00
Lördag 13 september 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Musikal Ängel utan vingar 
Körerna Sångfåglarna och Korallerna 
Söndag 14 september 16.00 i Träslövs kyrka

Nyköpings Kammarkör
Lördag 20 september 15.00 i Varbergs kyrka

Vivaldis Gloria A Vivaldi
Värö, Apelvikshöjds och Buas kyrkokörer, Stråkensemblen samt 
solister. Dirigent Göran Sjöwall 
Lördag 20 september 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Bachkonsert 21
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie som spänner över två år. I varje konsert 
medverkar en sångensemble som sjunger de koraler som 
spelas
Söndag 21 september 18.00 i Varbergs kyrka 

Orgelkonsert
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson och Elisabet Willix.
Före konserten serveras kaffe och våfflor från 16.00
Lördag 4 oktober 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

LiTo med kören Cantabile
och domkyrkoorganist Dan René från Fredrikstad 
konsert för Världens barn
Lördag 11 oktober 17.00 i Lindbergs kyrka

Kören spectrum
Musikgudstjänst med kören Spectrum under ledning av 
Christer Sundstrand 
Lördag 11 oktober 16.00 i 

Varbergs Kammarkör
Söndag 12 oktober 18.00 i Varbergs kyrka

Världens barn
Lördag 18 oktober 16.00 i Varbergs kyrka 

Bach 22
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie som spänner över två år. I varje konsert 
medverkar en sångensemble som sjunger de koraler som 
spelas
Söndag 19 oktober 18.00 i varbergs kyrka

Mellami
Mellami bjuder på ett varierat musikprogram 
Lördag 25 oktober 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Ta en kort paus från torghandeln i Varbergs kyrka med 
musikunderhållning. Dessa konserter varar cirka 25 minuter. 
Lördagar 10.00, 20 september-29 november

i Lindberga, Träslöv
och Varberg

Sånger om himlen
Maria Gustin Bergström med musiker sjunger sånger om 
himlen för och med oss. Maria bor på Öckerö utanför 
Göteborg och sjunger sina egna sånger som berör.
Varmt välkommen till en kväll som kommer göra intryck.
Alla helgons dag 1 november 18.00 i Sollyckans kyrka

Bach 23
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie som spänner över två år. I varje konsert 
medverkar en sångensemble som sjunger de koraler som 
spelas
Söndag 2 november 18.00 i varbergs kyrka

Orgelkonsert
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson och  Elisabet Willix.
Före konserten serveras kaffe och våfflor från 16.00
Lördag 8 november 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Konsert med Svenska Kammarkören
Söndag 9 november 18.00 i Varbergs kyrka

7 ord
Text, sång, bild, musik. 
LiTo kören med musiker Ulf och Åsa Nomark
Söndag 16 november 18.00 i Lindbergs kyrka

Händel: Dixit Dominus
Varbergs Vokalensemble
Söndag 16 november 16.00 i Varbergs kyrka 

Levandeljuskonsert
Gospelkören Elisabet Willix
Lördag 22 november i Varbergs kyrka

Advents- och Julsånger
Musik/Gemenskapsträff med Carolikören
Måndag 24 november 14.00 i Varbergs kyrka

Bach 24
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie som spänner över två år. I varje konsert 
medverkar en sångensemble som sjunger de koraler som 
spelas
Söndag 30 november 18.00 i Varbergs kyrka

Foto: Amanda Holmblad



Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

Expeditionstider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 9.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00 
Telefon: 0340-64 11 40
Kyrkoherde Olle Philipsson: 0340-64 11 55

Träslövs församling
Träslövs församling
Gunnarsgårdsgatan 2
432 37 Varberg

www.svenskakyrkan.se/traslov
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

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

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

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

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


