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En perfekt kombination
De tycker om att sticka, sy och prata med vänner och bekanta. 
 – Det är trevligt att träffas, säger Anne-Maj Helmersson.
 Idag är det fyra kvinnor som träffas på Stick och Sy i Vårt 
hus. Lindberga församling hyr lokalen i Trönninge och ar-
rangerar olika verksamheter där. Ewa Svensson är anställd i 
församlingen och har förberett med kaffe och fika.
 Hon sitter runt bordet tillsammans med Anne-Maj Helmers-
son, Christina Carlsson och Birgitta Zackrisson.
 – Det hade kunnat vara många fler, säger Christina.
 Ofta är det några fler som träffas för att sticka och virka 
kläder som skickas iväg till ett barnhem i Lettland. Ibland syr 
de också, men det gör de oftast hemma. 
 Tidigare har de skickat kläderna med hjälp av en kontakt i 
Idala och de fick ett tackbrev från pastor Janis i Lettland efter 
sändningen i julas. 
 – Det är bra att vi har hittat ett ställe där vi vet att sakerna 
kommer fram och kommer till användning. Det är det som gör 
det roligt, säger Christina.
 Tyvärr har de som tidigare tagit med kläderna till Lettland 
slutat åka dit utan satsar på att hjälpa andra. Ewa Svensson har 

lite andra kontakter som hon hoppas kommer bli bra. 
 – På något sätt ska vi väl kunna skicka dit vi skickat innan, 
säger Ewa.
 På ett bord ligger kläder som de har gjort under den senaste 
terminen. Ewa tar upp och tittar på en tröja.
 – Den hade jag nästan glömt att jag gjort, säger Christina och 
skrattar. 
 De skrattar mycket åt saker de gör och säger. Ibland bär det 
iväg till andra platser också.
 – Vi har ju varit på inköpsresa i Skene, säger Christina.
 Där fyllde de på sina förråd med tyger och garn.
 – Man har ju en del garn hemma och får ta det man har 
också. De har mönster i affären som man kan plocka med sig 
gratis, säger Anne-Maj och håller upp beskrivningen till tröjan 
hon håller på med nu. 
 När nästa sändning ska skickas iväg vet de inte riktigt, 
men de kommer fortsätta att träffas och sticka ändå. Alla fyra 
tycker att det är ett utmärkt sätt att förena nytta med nöje. De 
har trevligt, gör sånt de tycker är kul och kläderna kommer till 
användning. 

Stick och sy: 
Anne-Maj 
Helmersson, 
Christina Carlsson 
och Birgitta 
Zackrisson stickar 
kläder till barn 
på ett barnhem i 
Lettland.
Stick och sy 
träffas i Vårt 
hus varje tisdag 
10.00-12.00.
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Lek och gemenskap i Läjet
En liten pojke kommer in genom dörren med några kronor i 
handen. Margaretha Andersson, församlingsassistent i Träs-
lövs församling, förstår direkt vad det handlar om. Mammans 
förklaring behövs inte. 
 Fler barn och föräldrar strömmar till. Några har redan kom-
mit och är i full gång med pyssel och lek i ena rummet. Öppet 
hus i Träslövsläge församlingshem fyller bottenvåningen med 
små barn och föräldrar. Ett par mammor pratar med varandra 
om att de tycker att det är bra  med en stunds pyssel innan 
programmet börjar. Det finns en förväntan i luften och ganska 
snart börjar Margaretha som ansvarar för Öppet hus undra om 
inte Linda Börjesson har kommit än. För det är hon som ska 
leda dagens program. 

 Pojken som kom in med pengarna har nu lämnat dem till 
Bamse som kan köpa dunderhonung för dem. Det är en Bam-
sesparbössa som man lägger pengar i som betalning för fikat. 
Trots att fikat avslutar förmiddagen vill pojken betala innan 
han går in i lek- och pysselrummet. 
  Vid ett bord sitter tre mammor med sina barn som leker 
med lera. I varje fall de äldre barnen leker, de yngre är mer på 
nivån att banka med och bita på allt de kommer över. Det är ju 
så på en verksamhet som i mångt och mycket liknar en öppen 
förskola. Barn i åldern noll till fem år kommer dit tillsammans 
med någon vuxen. Oftast är det en förälder, men det går lika 
bra med en morfar, farmor eller någon annan vuxen. 
 Det är första gången Malin Gustavsson med dottern Märta är 

på Öppet hus i Träslövsläge. 
 – Märta går inte på förskola än så vi går på sånt här istället, 
säger hon. 
 Det är inte första gången på den här sortens verksamhet, men 
eftersom de bor i Tvååker brukar de åka till andra ställen än 
just Träslövsläge. 
 – Jag har hört mycket gott om den här öppna förskolan. Det 
blir ett trevligt sätt att umgås med sina barn, säger Malin. 
 – Barnen tycker det är roligt, instämmer Li Larsson som är 
där med barnen Alice och Sixten. 
 Öppet hus blir ett sätt för föräldrar och barn att lära känna 
varandra och kyrkan. Många barn som kommer hit fortsätter att 
vara med i någon av grupperna för barn som är lite äldre. För 
dem finns Kidz, Kyrkis och After School. Träslövs församling 
ser till att grupperna finns både i Träslövs församlingsgård och  
Träslövsläge församlingshem. 
 Johan Troye sitter på golvet lutad mot en vägg. I hans knä 
sitter yngsta sonen Gustav som Johan leker med samtidigt som 
han håller uppsikt på vad äldsta sonen Arvid gör i en annan del 
av rummet. 
 – Jag är föräldraledig på fredagar och då brukar jag gå hit 

med barnen. De tycker 
det är kul och har varit 
här mycket. Det är bra för 
oss föräldrar att träffa an-
dra vuxna och för barnen 
är det bra att träffa andra 
barn. 
 Så småningom kom-
mer Linda Börjesson och 
det är dags för alla att gå 
upp till den stora salen. 
Nu är det sång och dans 
som gäller. 
 – Vi börjar med Pippi 

Långstrump, säger Linda Börjesson när de flesta barn och 
föräldrar sitter i en stor ring på golvet. 
 Alla vuxna sitter i varje fall i ringen. Barnen är inte lika väl-
ordnade. De mindre barnen är kanske lite försiktigare i början 
men en del av de större känner sig väl hemma i rummet med en 
gång och springer runt och leker. Eller dansar. För det ska alla 
göra. Dansa i rummet samtidigt som de sjunger Här kommer 
Pippi Långstrump.
 Det är inte helt lätt att fånga uppmärksamheten när det är 
ungefär tjugo barn och tio vuxna i ett rum. Men Linda får dem 
att sitta ner och sjunga, ligga ner och sprattla med benen, spela 
med instrument och göra rörelser. En del barn sitter visserli-
gen inte ner, och lusten att utforska rummet ökar hos många 
allt eftersom tiden går. Då blir det liksom en perfekt samling 
av fokus igen när Linda börjar lägga ut ett långt rep på golvet. 
Nyfiket tittar alla. 
 – Nu ska ni gå balansgång på repet. 
 Det blir kö, armarna fladdrar, föräldrar går med eller går vid 
sidan av och hjälper till. Några trillar av. Eftersom repet ligger 
på golvet gör det inget. Allvar, koncentration och skratt avslutar 
dans- och sångstunden. 
 Med samma iver som de tog sig upp för trapporna går de 
ner till bottenvåningen igen. För nu ska alla ge lite pengar till 
Bamse innan de äter våfflor och dricker kaffe och saft. Eller 
kanske blir det lite frukt och kex till de minsta barnen. 

Tillsammans: 
Johan Troye med yngsta 
sonen Gustav.

Ofokuserat: Mammorna Malin Gustavsson, Elin Sylvan och 
Li Larsson pratar med varandra samtidigt som deras barn vill 
ha hjälp med något eller säga något. 

Tjohej: Tyget lyfts upp och 
ner över barnen som tittar 
förundrat eller tjuter av glädje 
och försöker nå det. Det är 
sångstund på Öppet hus för 
vuxna och barn i Träslövsläge.
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Möte med Johann Sebastian Bach
Reseberättelse från Apelvikshöjds kyrkokörs resa till Leipzig 
och Berlin, 16-19 april 2015.

Resan startade med buss från Apelvikshöjds kyrka redan halv 
sex på morgonen. Färden gick via Helsingborg–Helsingör och 
Gedser–Rostock till Leipzig dit vi anlände på kvällen.
 På fredagen sjöng vi i Thomaskyrkan där Johann Sebastian 
Bach var verksam i 27 år, hans mest produktiva. Vi sjöng verk 
av Bach och Schubert samt slutade med Sommarpsalm av Val-
demar Åhlén. Vi hann även med en guidad tur i Leipzig innan 
fredagen var slut.
 Under lördagen lyssnade vi på en konsert av Thomaskyr-
kans gosskör. Kyrkan var fylld till sista plats för detta populära 
evenemang. 
 Efter konserten var det dags att sätta kurs mot Berlin och 
resans höjdpunkt: Körsång vid högmässa i Berliner Dom. 

Den väldiga kyrkan var fullsatt och vi sjöng, utöver den inle-
dande liturgin, Schubert, Mozart och Åhlén.
Efter högmässan fick vi en strålande guidning i Berlin av Sveri-
ges Radios korrespondent Daniel Alling. 
 Utöver sightseeing fick vi en fantastisk återblick till andra 
världskriget och det kalla kriget samt inblickar i dagens poli-
tiska läge.
 Vi fick bland annat se den två kilometer långa rest av muren 
som sparades i sista stund, Brandenburger Tor och Checkpoint 
Charlie.
 Efter denna sista glimt av Berlin styrdes bussen mot Sverige 
och Varberg. Vi anlände 00.30 på natten efter en resa full av 
upplevelser, kultur, kamratskap och kanske slog vi ett slag för 
svensk körsång.

Hans Lindström

Sjung i kör
Träslövs församling
Körerna startar vecka 35 

Sångfåglarna, 5-7 år, torsdagar 16.00-16.45 
Träslövsläge församlingshem, ledare: Monica Bengtsson

Korallerna, 8-12 år, torsdagar 17.00-18.00 
Träslövsläge församlingshem, ledare: Monica Bengtsson

Ungdomskören, Från 13 år, tisdagar från 15.30- 
Träslövsläge församlingshem, ledare: Monica Bengtsson

Projektkör, tisdagar 19.00-20.30, 13/10, 20/10, 10/11, 17/11
Trälövs församlingsgård, ledare: Louise Muhl

Gospelkören Octava, onsdagar 18.30–20.45 
Träslövs församlingsgård, ledare: Zackarias Holmdahl Sjöberg 

Träslövs kyrkokör, torsdagar 19.00-21.00 
Träslövsläge församlingshem, ledare: Louise Muhl

Varbergs församling
De flesta körer startar vecka 36

Barnkörer i Sollyckans kyrka 
Barnkör, 4-6 år, tisdagar 16.30-17.00
Barnkör, 6-12 år, tisdagar 15.45-16.15 
Ledare: Lisa Lerman

Boys’ Voice Varbergs Gosskör, från 7 år
Onsdagar 17.00 i församlingshemmet
Ledare: Christina Wide

Young Voices, 7-12 år, tisdagar 17.00-17.40 
Apelvikshöjds kyrka, ledare: Elisabet Willix

Ungdomskör/musikalövning för ungdomar 
Onsdagar 18.00 i Sollyckans kyrka 
Ledare: Lisa Lerman

Varbergs Student&Ungdomskör
Tisdagar 16.30 på Campus 
Ledare: Sara Hjort

Körprojekt, onsdagar 18.00-19.45
23 september-8 november
Sollyckans kyrka, ledare: Lisa Lerman

Apelvikshöjds kyrkokör, tisdagar 18.00-20.00 
Apelvikshöjds kyrka, ledare: Elisabet Willix

Varberg Gospel, onsdagar 18.15-19.45 
Församlingshemmet, ledare: Elisabet Willix

Carolikören 
Inga förkunskaper krävs
Torsdagar 11.00 i församlingshemmet
Ledare: Sara Hjort

Motettkören, torsdagar 18.45 
Församlingshemmet, ledare: Christina Wide

Vokalensemblen, torsdagar 17.30 
Församlingshemmet, ledare: Sara Hjort
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Lindberga församling
Körerna startar vecka 36

Musik&Pyssel, Från 6 år, onsdagar 15.00-16.00 
Valinge församlingshem, ledare: Marina Bengtsson

Lilla Dam- och Manskören, 6-8 år, tisdagar 13.45-14.30 
Lindbergs församlingshem, ledare: Eva Johbarn

The Parish Band, 9-11 år, onsdagar 15.00-15.45 
Lindbergs kyrka, ledare: Eva Johbarn

Mellankören, 9-11 år, onsdagar 16.00-16.45 
Vårt hus, ledare: Eva Johbarn

Undomskören, 10-15 år, tisdagar 16.00-17.00 
Lindbergs kyrka, ledare: Eva Johbarn

Valinge/Stamnareds kyrkokör, torsdagar 19.00-23.00 
Valinge församlingshem, ledare: Marina Bengtsson

LiTo, torsdagar 19.00-21.15 
Lindbergs kyrka, ledare: Eva Johbarn

Seniorkör, varannan torsdag 15.00-16.00 
Vårt hus, ledare: Eva Johbarn6

Foto: Apelvikshöjds kyrkokör

Apelvikshöjds kyrkokör på resa i Tyskland.



Finns gud?

Bibeln
Vem är jag?

9

Kan det komma något 

gott från Nasaret?

Har du ställt dig den här frågan? Det har jag, och det är inget fel på den! 

Tvärtom är det en viktig fråga att ställa, både till sig själv och till andra. Som 

kristna bygger vi ändå upp rätt mycket av vår tro på något som råkar komma 

just därifrån…

Den (kanske?) första förekomsten av frågan är återgiven i Johannesevangeliets 

första kapitel. Där är det Natanael, en blivande lärjunge, som (mycket rimligt) 

ifrågasätter varför han ska släppa allt han har för händerna och följa med Jesus, 

Josefs son, från Nasaret. 

Det var då, nu ställs frågan vid köksborden i Valinge och Träslövsläge, mellan 

husen i Apelvikshöjd och på Håsten. Liksom på andra platser över hela jorden: 

Kan det komma något gott från Nasaret?

Kanske misstänker du vad jag svarar på frågan?! Och jag misstänker att du har 

gissat rätt. Men att ta del av någon annans inställning är bara halva delen av ett 

svar som behöver växa fram utifrån ditt liv och i relation till dina erfarenheter. 

Kanske är det så Filippos (en annan av Jesu lärjungar) tänker när han inte sva-

rar ett kort och koncist ”JA” när nu Natanael tar mod till sig och frågar. Istället 

svarar han: ”Följ med och se!” Och det gjorde Natanael. Och det har kristna i 

alla tider gjort. Och det har jag gjort, och gör fortfarande – följer med och ser. 

Ser mer av att Gud vill verka i mitt och andras liv, mer av 

hur Jesus fortfarande möter människor som söker honom. 

Ser något av hur kristen tro kan bära och förvandla, trösta 

och inspirera. 

Kan det komma något gott från Nasaret? 

Följ med och se!
John Alstersjö

Pastorsadjunkt i Varbergs församling

Konfirmation -något för dig
Varbergs församling
Sommarkonfirmander
En första träff i november i Apelviks-
höjds kyrka.
Ett läger och några träffar under våren. 
20-23 juni är vi på läger och under 
vardagarna 27 juni till 8 juli ses vi på 
hemmaplan. 
Konfirmationen är 9 och 10 juli 2016.

Kontaktperson
Gabriella Henning, 0340-81 335
gabriella.henning@svenskakyrkan.se

Musik- och drama-
konfirmander
Musik, sång, spela instrument, drama, 
foto med mera. Vi träffas en söndags-
eftermiddag i månaden i Sollyckans 
kyrka och åker på två helgläger. Kon-
firmationen blir lördag 21 maj 2016. 
Första träffen är 4 oktober.

Kontaktperson
Fredrik Gyllensvärd, 0340-81 319
fredrik.gyllensvard@svenskakyrkan.se

Anmälan på 
www.svenskakyrkan.se/varberg

Lindberga församling
Veckogruppen
Tisdagar, udda veckor, 17.30-20.30. 
Start 8 september. 
Konfirmation 14 maj 11.00. 
Höstläger 18-20 september. 
Vårläger 18-20 mars.
Präst: Niklas Strandberg

Film/foto/media-konfa
Söndagar med start 13 september. 
Konfirmation 14 maj 14.00. Träffas 
cirka en gång i månaden. 
Höstläger 18-20 september. 
Vårläger 22-24 april. 
Präst: Niklas Strandberg

Höstgruppen
Startar 1 söndagen i Advent 29 no-
vember, därefter tisdagar jämna veckor 
17.30-20.30.
Läger 19-23 juni .
Konfirmation 3 september 11.00.
Präst: Martina Vallerius

Kontaktperson
Niklas Strandberg, 0340-64 11 44
niklas.strandberg@svenskakyrkan.se 

Anmälan på www.lindberga.nu

Träslövs församling
Konfa i Träslöv
En lördag i månaden 14.30 - 17.30
Och två torsdagar i månaden 
17.30-19.30. Träslöv startar torsdag 
10 september 17.30-19.30 
i Träslövs församlingsgård.

Konfa i Träslövsläge
En lördag i månaden 10.00 - 13.00 
Och två tisdagar i månaden 
17.30-19.30. Träslövsläge startar 
tisdag 8 september 17.30-19.30 i 
Träslövsläges församlingshem.

Vi åker även iväg på två läger under 
konfirmandtiden.

Kontaktperson
Jacob Stille, 0340-20 10 34
jacob.stille@svenskakyrkan.se

Anmälan på 
www.svenskakyrkan.se/traslov

Livet Varför
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rik Ekholm ansåg att det tidigare tornets tak inte passade den 
nya kyrkan och därmed byggdes även det om. 
 Kyrkan har under sina 122 år genomgått en hel del för-
ändringar. Den har målats om, fått nya bänkar och andra 
inventarier som både är äldre än kyrkan och mycket yngre har 
tillkommit. 

 Dopfunten är en av de äldre inven-
tarierna. Den är av trä i barockstil och 
är från någon gång innan 1650. Den 
ser ut på samma sätt som dopfunten i 
Varbergs kyrka och har kanske samma 
bildhuggare, nämligen Sven Snickare. 
Basunängeln är som tidigare nämnts 
från 1700-talet, nattvardskalken har 
anor från 1600-talet men gjordes om 
på 1800-talet. På väggarna hänger fyra 

nutida oljemålningar gjorda av Lennart Linjer. 
 Kyrkan anpassas på olika sätt för att göra det lättare för 
människor som lever i ett samhälle som ständigt förändras att 
möta Gud som inte förändras. Kärnan finns ändå kvar. På se-
nare år har några bänkar längst bak i kyrkan tagits bort för att 
ge plats åt en fikahörna och en barnhörna. Barnen började få en 
plats i kyrkan. Jesus säger att barnen ska få komma till honom 
och inte motas bort. 

Förändringar
En renovering av kyrkan är planerad att starta i slutet av året 
och då kommer den att bli ännu mer anpassad för barn och de 
som har svårt att ta sig in i och röra sig i den nuvarande kyrkan. 
En ramp upp för ingången vid tornet och ramper upp till koret 
kommer göra det möjligt att komma fram med rullstol. 
 Några av idéerna inför renoveringen är att höja upp barnens 
hörna där bak drygt en halvmeter. Då kommer barnen inte bara 
att ha en plats anpassad för dem att vara på, de kommer även 
att kunna se över de vuxnas huvuden och delta i det som händer 
där framme. Kanske kommer det även att bli barnanpassade 
sittplatser längst fram i kyrkan. 
 Förändringar som inte krockar med traditionen utan gör att 
den kan bäras vidare i nya generationers möte med Gud. 

Våra kyrkor
Del 10 av 10

Valinge kyrka:
I bildens förgrund finns 
en plats för stillhet och 
kontemplation. Ett par 
bänkar omgivna av 
planteringar inbjuder 
besökaren att stanna 
upp. 
 Kyrkan invigdes 1892, 
planteringen skapades 
för några år sen. 

Gammalt och nytt möts i Valinge kyrka
Där tre vägar möts ligger kyrkan där bevarande av det gamla 
korsas med viljan att anpassa och göra nytt. Två linjer som 
ibland är oförenliga och man måste välja. En kyrka invigd 1892 
på en plats där det varit kyrkor långt tidigare. Kanske fanns här 
en kyrka redan på 1300-talet, men det är inte helt säkert. En 
kyrkoherde i församlingen redan då finns i förteckningar. 
 Ett trätorn som var en del av en kyrka på den här platsen 
finns omnämnt i protokoll från 1721 och en teckning från 
samma år ger en bild av hur den kyrkan såg ut. Dessa anor mö-
ter moderna behov och en vilja att ge plats för de som förr bara 
skulle vara tysta i väntan på att bli äldre, barnen. 
 Trätornet ersattes 1840 av ett nytt i sten, och det är samma 
torn som finns än idag. Alltså är tornet cirka 50 år äldre än 
resten av kyrkan. När den gamla kyrkan revs såldes många 
av inventarierna på auktion eller förstördes i samband med 
rivningen. En basunängel som blev såld har senare lämnats 
tillbaka till kyrkan och hänger nu i korets tak. 
 Redan 1837 väcktes förslaget att bygga en ny kyrka för den 

dåvarande hade blivit för liten. På grund av dålig ekonomi 
dröjde det ända till 1881 innan förslaget kom igen och man 
började samla ihop pengar för en ny kyrka. 

Bygge med förhinder
Arbetet med att bygga en ny kyrka påbörjades. Entreprenör var 
Bengt Karl Christensson, Valinge, som lämnat det lägsta anbu-
det 24 900 kronor. Tidigt upptäckte man att Christensson inte 
följt ritningarna när han lade grunden och bygget stoppades 
under två år. Under den tiden forslade Christensson bort sten 
och annat material för att detta inte skulle kunna användas i 
fortsättningen. Stenen till grunden lät han sänka i Valingesjön. 
 En ny byggmästare anlitades och tillsammans med stora 
insatser från bygdens folk blev kyrkan klar i slutet av 1891. Den 
invigdes av biskop E H Rodhe den 27 april 1892. 
 Kyrkans och tornets olika åldrar förklara varför det är Karl 
XIV Johans monogram på tornet och Oscar II:s över ingången 
på södra långsidan. Den nuvarande kyrkans arkitekt Karl Fred-

Bevara och göra nytt: Altaret och altarringen finns det 
inga större planer på att göra om. Men barnens hörna som 
syns på den nedre bilden vill man lyfta upp så att barnen ser 
och blir mer delaktiga i det som händer. 
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Söndag 23 augusti, 12 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 30 augusti, 13 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 6 september, 14 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 13 september, 15 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Torpa
11.00 Gudstjänst, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 20 september, 16 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 27 september, 17 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa 
18.00  Sinnesrogudstjänst, Valinge

Söndag 4 oktober, den helige Mikaels d
11.00  Storsöndag med sköredefest
 Lindberg

Söndag 11 oktober, Tacksägelsedagen
9.30  Högmässa, Valinge
 Valinge-Stamnareds kyrkokör 
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 18 oktober, 20 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med små och stora
18.00 Sinnesrogudstjänst, Torpa
 Ungdomskören

Söndag 25 oktober, 21 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med små och stora
 Mellankören och The Parish Band
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Lördag 31 oktober, alla helgons dag
9.30  Högmässa, Torpa
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Söndag 1 november, s e alla helgons d
9.30  Högmässa, Lindberg
18.00  Minnesgudstjänst, Valinge
 Med ljuständning
 LiTokören

Söndag 8 november, 23 e trefaldighet
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med små och stora 
 Lilla Dam-och Manskören
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared 

Söndag 15 november, s f domssöndagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora 
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 22 november, Domssöndagen
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Veckogudstjänster
Tisdagar 11.00
11.00 Gudstjänst/Mässa, Lindgården
18.00 Veckomässa, Lindbergs kyrka

Första onsdagen i månaden
9.00 Morgonmässa, Lindbergs kyrka

Vi startar seniorkör
Varannan torsdag 15.00-16.00 med start 
3 september i Vårt Hus.
För information ring kantor Eva Johbarn 
0340-64 11 42.

Sinnesrogudstjänst
Välkommen till en gudstjänst i stillhet, 
bön och med mycket musik. 
Söndag 27 september 18.00 i Valinge 
kyrka och söndag 18 oktober 18.00 i 
Torpa kyrka då  Ungdomskören sjunger. 
Sinnesrobönen: Gud, ge mig sinnesro att 
acceptera det jag inte kan förändra, mod 
att förändra det jag kan och förstånd att 
inse skillnaden.

Tillsammans med soppa
Tillsammans byter veckodag och tid. 
Fyra torsdagar är du välkommen att äta 
soppa för att därefter, om du vill stanna 
och lyssna på ett föredrag eller delta i en 
aktivitet. 
Torsdagarna 3/9, 1/10, 29/10 och 26/11
12.00-15.00 i Vårt Hus.

Halvdagsretreat i  
Torpa kyrkstuga
Lördag 24 oktober 9.30-15.00.
Anmäl ditt intresse till diakonen Kerstin 
Arvidsson 0340-64 11 47 eller prästen 
Martina Vallerius 0340-64 11 54.

Storsöndag  
med soppa och skördefest
Söndag 4 oktober 11.00 Lindbergs kyrka
Församlingens trädgårdsgrupp bjuder in 
till skördefest efter gudstjänsten. Njut 
av en kopp kaffe i vacker miljö. Passa 
på att köpa produkter från vår trädgård 
med omnejd. Alla intäkter går till Svenska 
kyrkans internationella arbete. 

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 uti-
från frågeställningar och äter en smörgås 
i god gemenskap. 23/9, 21/10, 25/11
Samtliga tillfällen 18.00-21.00
För mer information och meddelande om 
specialkost, ring expeditionen
0340-64 11 40. 

Messy Church i Vårt Hus 
Varje träff har ett särskilt tema. Vi börjar 
med att äta mat och sen följer olika ak-
tiviteter och pyssel. Allt avslutas med en 
glädjefylld andakt. Kom hela familjen! 
16/9, 14/10, 18/11, 16/12, 17.00-19.00

Inför Allhelgonahelgen
Fredag 30 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
Söndag 1 november 18.00 i Valinge kyrka
Vi tänder ljus för de som har gått bort 
under året. LiTo-kören sjunger. 

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

Lindberga församling

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

Bönehus: En växtplats för själen och 
böner i Lindbergs församlingshems 
trädgård.
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Träslövs församling
Söndag 23 augusti, 12 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
18.00 Mässa, Träslöv

Söndag 30 augusti, 13 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 6 september, 14 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 13 september, 15 e trefaldighet
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 20 september, 16 e trefaldighet
10.00  Frälsarkransinvigning, Träslöv
 Alla körer medverkar, kyrklunch

Söndag 27 september, 17 e trefaldighet
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 

Söndag 4 oktober, den helige Mikaels d
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
17.00  Musikgudstjänst, Träslöv

Söndag 11 oktober, Tacksägelsedagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Fruktkalasgudstjänst, Träslövsläge
 Barnkör

Söndag 18 oktober, 20 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge  
 Kyrkokören medverkar

Söndag 25 oktober, 21 e trefaldighet
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
17.00  Gospelworship, Träslöv
 Octava

Fredag 30 oktober
10.00  Andakt inför helgen, Träslöv
16.00 Andakt inför helgen, Träslöv

Lördag 31 oktober, alla helgons dag
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 1 november, s e alla helgons d
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
18.00  Minnesgudstjänst, Träslöv

Söndag 8 november, 23 e trefaldighet
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
17.00  Musikgudstjänst, Träslöv

Söndag 15 november, s f domssöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00 Högmässa, barnkör, Träslövsläge 

Söndag 22 november, Domssöndagen
10.00  Mässa, Träslövs kyrka
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
17.00  Musikgudstjänst, Träslöv
 Med projektkören

Veckogudstjänster
Jämna onsdagar
8.00 Morgonmässa, Träslövs kyrka
14.30 Kort veckogudstjänst, 
 Träslövsläge servicehus

Torsdagar, 3/9-26/11
11.30  Middagsbön, Träslövsläge kyrka

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
gudstjänsterna 10.00 i båda kyrkorna.

Kyrktaxi
Du kan ta kyrktaxi till gudstjänster i 
kyrkan och i Servicehuset. Så här gör du: 
Ring Taxi Varberg, 0340-165 00. Beställ 
gärna på lördagen. Till chauffören uppger 
du ditt födelsenummer (ha legitimation i 
beredskap). Församlingen får räkning från 
taxi. Du betalar inget.

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

Äventyrsdag i Träslövsläge
Söndag 6 september 13.00 i kyrkan.

Halvdagsutflykt till Tylösand 
Tisdag 8 september
Buss från parkeringen nedanför kyrkan i 
Träslöv 10.30 och från Träslövsläge kyrka 
10.45.  Lunch på Strandgården i Tylösand 
och besök och guidning i S:t Olofs kapell 
Tylösand. Eftermiddagskaffe på Lizzies 
café i Holm. Resan inklusive lunch och 
eftermiddagskaffe kostar 325 kronor. 
Information: diakon Marianne Klintenberg 
0340-20 10 35. Anmälan senast 31 au-
gusti till expeditionen, 0340-20 10 30. 

Allsång och lotterier
Lördag 17 oktober 14.00 i Träslövsläges 
församlingshem med Träslövsläges kyrkliga 
sykrets. Lottförsäljningen börjar 13.45. 

Frälsarkransinvigning
Söndag 20 september 10.00 invigs 
Frälsarkransen i Träslövs kyrka. Försam-
lingens körer medverkar. Frälsarkransen 
är skapad av biskop emeritus Martin 
Lönnebo och finns nu som en vandring i 
Träslövs kyrka med stora glaspärlor. Efter 
gudstjänsten bjuder församlingen på 
kyrklunch i Träslövs församlingsgård.

Samling runt Frälsarkransen
Andrum i vardagen. Vi samlas runt en 
enkel fika och samtalar om en eller flera 
pärlor i kransen. Vi avslutar med en kort 
andakt. Ingen anmälan behövs men om 
du har några frågor kan du höra av dig till 
diakon Marianne Klintenberg, 
0340-20 10 35.
Onsdag 21 oktober och onsdag 18 no-
vember 14.30-16.30 i Träslövs kyrka.

Projektkör
Var med i en projektkör med tema Fräl-
sarkransen. Övningar tisdagarna 13 och 
20 oktober, samt 10 och 17 november 
19.00-20.30 i Träslövs församlingsgård. 
Avslutning med gudstjänst söndag 22 
november 17.00 i Träslövs kyrka. 
Frågor och anmälan till Louise Muhl 
louise.muhl@svenskakyrkan.se eller 
0340-20 10 39 senast 7 oktober.

Inför Allhelgonahelgen 
30 oktober Träslövs kyrka och kyrkogård
Vi bjuder på kaffe i kyrkan 9.30-16.30 
Andakt inför helgen i Träslövs kyrka 
10.00 och 16.00. Kyrkskjuts från Träs-
lövsläge 9.15 med möjlighet att vara med 
på andakten.

En eftermiddag för SKUT och 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission
Församlingens Internationella grupp 
bjuder in till en eftermiddag till förmån för 
Svenska kyrkan i utlandet och Göteborgs 
kyrkliga Stadsmission. Musikprogram 
med Mellami. Kaffeservering, brödförsälj-
ning och lotterier. Lördag 14 november 
14.00-16.00 i Träslövs församlingsgård.

Måndagsträffen
Vi dricker eftermiddagskaffe tillsammans 
och vid några tillfällen under hösten har vi 
också någon form av program. Måndagar 
14.30-16.00 med start 14 september till 
och med 30 november i Träslövs försam-
lingsgård.

Kyrkliga sykretsen i Träslövsläge 
Samlas i församlingshemmet 14.30 föl-
jande onsdagar under hösten: 9/9, 4/11 
och 2/12. För mer information kontakta 
prästen Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Kyrkogårdsskjuts  
och förmiddagscafé
Skjuts till kyrkogården i Träslöv och 
förmiddagscafé i Träslövsläge torsdagar  
3/9–26/11. Första turen går från Träs-
lövsläges församlingshem 10.00. 
Café i källarlokalen i Träslövsläge försam-
lingshem 10.00-11.00. För mer informa-
tion ring diakon Marianne Klintenberg, 
0340-20 10 35.

Bibelstudium
Öppet för alla. Träslövsläges församlings-
hem 19.00 följande söndagar 30/8, 27/9, 
25/10 och 29/11. Ledare är prästen Kalle 
Svensson, 0340-20 10 33.

Messy Church
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat! 
För hela familjen. 
Träslövs församlingsgård söndagar 16.00 
20/9, 18/10 och 15/11.
Träslövsläges församlingshem onsdagar 
17.30, 30/9, 28/10 och 25/11. 

Barnverksamheten 
Vi har Vuxen-barn grupp, Kidz (4-7 år), 
Kyrkis (8-10 år) och After School (10-13 
år).  Alla grupperna finns både i Träslövs 
församlingsgård och Träslövsläge försam-
lingshem. För tider och dagar se
 www.svenskakyrkan.se/traslov 

Ungdomsverksamhet 
Start vecka 38.
Thank God it’s Thursday (15+) 17.30-19.30 
i Träslövs församlingsgård.
Thank God it’s Tuesday (15+) 18.30-20.30 
i Träslövsläge församlingshem.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den präst eller 
diakon du önskar träffa. Telefonnummer 
kan du få via expeditionen 
0340-20 10 30 eller på 
www.svenskakyrkan.se/traslov.

Torsdagssopppa 
serveras i Träslövsläges församlingshem 
varje torsdag 3 september till och med 
26 november. Sopplunchen inleds med 
middagsbön i kyrkan 11.30 därefter ser-
veras soppa 11.45-13.00.
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Söndag 23 augusti, 12 e trefaldighet
9.30 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 30 augusti, 13 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
 Gemensam gudstjänst för hela 
 församlingen  Följt av kyrkkaffe 
 i det nyrenoverade 
  församlingshemmet

Söndag 6 september, 14 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
 Grillning, lek och gemenskap på 
 Getterön, första vik, efter mässan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 13 september, 15 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Lördag 19 september
17.00 Musikgudstjänst, Apelvikshöjd
 Orgel och bild

Söndag 20 september, 16 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Fredag 25 september
19.00 Ungdomsgudstjänst, Sollyckan

Söndag 27 september, 17 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Enkel mässa, Sollyckan
18.00 Oaskväll, Sollyckan
 Tema: Trons kraft, Martin Jonsson

Söndag 4 oktober, den helige Mikaels d
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörer och barngrupper
 Enkel lunch efter gudstjänsten
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 11 oktober, Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 18 oktober, 20 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 25 oktober, 21 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Enkel mässa, Sollyckan
18.00 Oaskväll, Sollyckan

Lördag 31 oktober, alla helgons dag
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Musikgudstjänst, Sollyckan
 Sånger om himlen

Söndag 1 november, s e alla helgons d
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
15.00 Minnesgudstjänst, 
 S:t Jörgens kapell

Söndag 8 november, 23 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Gospelmässa, Sollyckan
 Projektkören
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 15 november, s f domssöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 22 november, Domssöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörer och barngrupper
 Enkel lunch efter gudstjänsten
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Bönedag 
En dag i bön och gemenskap!
Kom en stund när du har möjlighet. Be på 
det sättet du vill. Några av oss anställda 
finns på plats och vill du ha personlig 
förbön så ber vi gärna för dig. 
Lördag 19 september 10.00-13.00 i Sol-
lyckans kyrka. 

Varbergs församling
Veckogudstjänster
Måndagar
9.00 Morgonbön, Sollyckan

Första tisdagen i månaden
18.30  Veckomässa, Sollyckan

Onsdagar 
12.05 Middagsbön, Varberg
18.00 Taizémässa, Varberg
 26 augusti är den 20.00

Torsdagar
8.30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
9.00 Morgonbön, Sollyckan

Stavgång
Vill du gå tillsammans med andra, med 
eller utan stavar?
Första torsdagen i månaden cirka 9.30 
med start vid Apelvikshöjds kyrka.
Varje torsdag 9.30 utifrån Vårdcentralen 
på Håsten och avslutas med hälsofika i 
Sollyckans kyrkan. Börjar 10 september.

Kvinnofrukost
Små mirakel i det stora miraklet
Gunilla Gniste från Uddevalla vittnar om 
hur hennes man Håkan mot alla odds 
överlevde trots 85-procentiga bränn-
skador. 
Lördag 17 oktober 9.00 i Sollyckans 
kyrka. Pris 70 kronor.
Anmälan senast tisdag 13 oktober till 
expeditionen, 0340-81 300, eller 
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Kick-off inför hösten
Varbergs församling startar hösten med 
gemensam högmässa söndag 30 augusti 
11.00 i Varbergs kyrka. Efter högmäs-
san är det kyrkkaffe i det nyrenoverade 
församlingshemmet på Sveagatan 24. 

Visioner inför framtiden
Kyrkorådet bjuder in till ett öppet möte 
om församlingsinstruktionen. Den är en 
beskrivning av vad församlingen vill sat-
sa på och prioritera under de  närmsta 
åren. Lördag 19 september 10.00-12.00 
i församlingshemmet.

Gospelkörprojekt 
En gospelkör som övar några gånger och 
sen sjunger på Gospelmässan i Sollyck-
ans kyrka söndag 8 november 11.00. En 
kör för alla. Start onsdag 23 september 
18.00-19.45. Efter övningen är det fika. 
Frågor och anmälan till 
Lisa Lerman, 0340-81 328, eller
lisa.lerman@svenskakyrkan.se

Vuxenväg till tro 
En kurs i kristen tro 
Upptäck en dimension till av livet.
Om du fick möjlighet att prata om tro, 
vad skulle du fråga då? Om Gud finns, 
vad kan det få för konsekvenser? 
Varannan tisdag 18.30-20.30 i Sollyck-
ans kyrka. Start 29 september.
Anmälan till Gudrun Bengtsson, 
0340-81 334 
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se          

Kyrkogården  
inför alla helgons dag
Mellan 10.00-14.00 fredag 30 oktober 
håller vi öppet för dig på Kyrkogårdsför-
valtningen, Gödestadsvägen 2. Välkom-
men med dina frågor -vi svarar, bjuder 
på kaffe, glögg och pepparkakor.

Samtalsgrupp för dig som 
förlorat en nära anhörig 
genom självmord
Sjukhuskyrkan startar en ny samtals-
grupp. Den träffas 5-6 gånger och 
kommer att mötas i en lokal på Varbergs 
sjukhus. Första träffen blir tisdag 25 
augusti 17.00-18.30. 
Frågor och anmälan till sjukhusdiakon 
Elisabeth Vikström 0706-82 09 51 eller 
elisabeth.vikstrom@svenskakyrkan.se

Alphakurs
Vill du diskutera den kristna tron och lära 
dig mer? Gå en grundkurs på tio gånger. 
Vi vill ge rum och plats att fundera på 
frågor om bibeln, Jesus, bön med mera. 
Allt får frågas. Ingen fråga är för liten 
eller stor. 
Vi startar torsdag 17 september 18.30 
och ses under tio torsdagar.
Anmälan och frågor
Gabriella Henning, 0340-81 335
gabriella.henning@svenskakyrkan.se el-
ler på www.svenskakyrkan.se/varberg

Musik och konserter  
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Musik 
i Lindberga, 
Träslöv och 
Varberg

Torgmusik
Jonas Roman, orgel
Varar cirka 20 minuter
Lördag 5 september 10.00, Varbergs kyrka

Orgel & bild 
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson och Elisabet Willix
Våffelcafé från 16.00
Lördag 19 september 17.00, Apelvikshöjds kyrka

Mozartafton
Missa brevis i Bb-dur, Vesperae solennes de Confessore
Vokalensemblen och instrumentalensemble
Sara Hjort, dirigent
Söndag 20 september 18.00, Varbergs kyrka

Torgmusik 
Christina Wide, orgel
Varar cirka 20 minuter
Lördag 3 oktober 10.00, Varbergs kyrka

Klassiska pärlor
Veddige och  Apelvikshöjds kyrkokörer
Apelvikshöjds stråkensemble
Lördag 3 oktober 17.00, Apelvikshöjds kyrka

Saliga de
Musikgudstjänst med damkören Ulrica Vocalis från Ulricehamn
En sångcykel tillägnad denna kör med text från bergspredikan 
Kompositör och körledare Mikael Ryde
Söndag 4 oktober 17.00, Träslövs kyrka

Bygga fred 
Fredsmusikal med musik från hela världen 
Boys voice- Varbergs gosskör, Lerums församlings gosskör
Edo Bumba med flera
Lördag 10 oktober 16.00, Varbergs kyrka

Sacreds concerts
Sacred concerts av Duke Ellington
A little jazz mass av Bob Chilcott
Varberg Big Band, Varbergs Motettkör 
Varbergs Student&Ungdomskör, Karin Bengmark, sopran
Inträde 150 kronor vuxen, 100 kronor student och ungdom
Söndag 18 oktober 18.00, Varbergs kyrka

Musikgudstjänst
Octava gospel
Söndag 25 oktober, Träslövs kyrka

Sånger om himlen
På alla helgons dag får vi lyssna till och sjunga med i musik och 
sånger som handlar om himlen
Lördag 31 oktober 18.00, Sollyckans kyrka

Musik och minnesgudstjänst
Helena Cervin, sång, Karin Knutsson, cello 
och Henrik Cervin, orgel
Söndag 1 november 15.00, S:t Jörgens kapell

Torgmusik
Sara Hjort, sopran, Elisabet Willix, alt, Jonas Roman, orgel
Varar cirka 20 minuter
Lördag 7 november 10.00, Varbergs kyrka

Gospelmässa
Sollyckans projektkör med musiker
Ledda av Lisa Lerman
Söndag 8 november 11.00, Sollyckans kyrka

Pianotoner som ger hopp om tro och mission
Musikgudstjänst
Pianisten Johan Möller Lekemo, Göteborg framför 
pianoklassiker av bland annat Chopin, Liszt och Schubert
Söndag 8 november 17.00, Träslövs kyrka

Brahms requiem
Varbergs Kammarkör
Sopran Karolina Andersson
Baryton Mats Persson
Musiker från Göteborgsoperans orkester
Dirigent Johannes Landgren
16.30 Föredrag av Maria Schottenius om Brahms dödsmässa 
- ett humanistiskt requiem. På Varbergs Stadshotell, Spegelsalen
Biljetter
Föredrag och konsert 400 kronor
Endast konsert 200 kronor
Förköp på Göranssons bokhandel
En timma före konserten i kyrkan
Söndag 8 november 18.00, Varbergs kyrka

Levande ljus-konsert
Varberg Gospel, Cecilia Vennersten 
Julia Frölich, nyckelharpa 
Lördag 14 november 17.00, Varbergs kyrka

Musikgudstjänst med temat Frälsarkransen
Träslövs projektkör under ledning av Louise Muhl
Söndag 22 november 17.00,  Träslövs kyrka
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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
Tisdag 13.00-15.00
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

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


