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En världsvid gemenskap
Svenska kyrkan är episkopal. Det betyder att 

kyrkan har biskopar som ledare. Biskopens 
uppdrag är ett uttryck för att varje församling 
hör samman med alla andra församlingar. Vi 
hör alla ihop. Kyrkan är världsvid. Biskop i 
Göteborgs stift är Per Eckerdal. Till biskopens 
uppdrag hör att visitera stiftets församlingar. En 
sådan biskopsvisitation kommer att ske i Varbergs 
församling under februari 2014. 

Denna visitation kommer bland annat att handla 
om hur församlingen möter människor i 

åldersgruppen 0-18 år. För kyrkans framtid är 
det en mycket viktig fråga. Eftersom dopet ger 
medlemskap i Svenska kyrkan är det avgörande att 
många döps. Annars kommer antalet medlemmar 
att minska. Framförallt kommer allt färre att få del 
av kyrkans berättelse och liv. 

Både kyrkoherden och biskopen ska ha tillsyn 
över en församling. Det betyder att Svenska 

kyrkans tro, bekännelse och lära är normerande. 
Så här tolkar biskop Per sitt uppdrag: ”Tesen är att 
ett oförändrat evangelium alltid kräver förändrade 
uttryck […] Det finns goda skäl att generellt påstå 
att om själva budskapet ska förbli oförändrat måste 
formen förändras.”

Det ger anledning att fortsätta det goda arbetet 
med förnyelse i våra församlingar. Vägen 

bakåt är omöjlig. Där finns inget liv. Vägen framåt 
är Jesus Kristus. Han som är vägen, sanningen 
och livet. Han som möter oss i livets myllrande 
mångfald. 

Anders Moqvist
Kyrkoherde

Varbergs församling
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En gemenskap utöver det vanliga
En extrafamilj. Ett tonåring kan kalla en äldre kyrkvärd för 
kompis. Ett ställe där alla får vara med och alla får vara bäst. 
Det är inte som i skolans värld där många ungdomar har svårt 
att trivas och få utrymme för sina funderingar. Mathilda Nils-
son hittade en gemenskap med jämnåriga när hon konfirme-
rades och nu när hon är 18 år gammal och konfirmandledare i 
Lindberga församling har det utökats med folk i alla åldrar. 
 – Mina kompisar behöver inte vara i min ålder. De kan vara 
gamla. Jag kan kalla kyrkvärdarna för mina kompisar. De är 
coola, säger Mathilda. 

Träffar äldre
Hon berättar om sin upplevelse av en vanlig söndagsgudstjänst 
i Lindbergs kyrka. Konfirmanderna med sina frivilligledare är 
där och hjälper till vid olika gudstjänster. Idén är inte att de ska 
vara gratis arbetskraft utan för att de ska göra saker tillsam-
mans. Konfirmandledarna är med vid Forumträffarna som är 
en gång i månaden. Då träffas de som är med och hjälper till 
i gudstjänsten, kyrkvärdar, frivilliga och konfirmandledare. 
På varje träff är det en stund då man sätter sig två och två och 
pratar lite för att lära känna varandra. Uppmaningen är att sätta 
sig med någon som inte är i samma ålder. Detta har gjort att 
Mathilda blivit kompis med de äldre och fått upp ögonen för 
kyrkan och gudstjänsten som en gemenskap. 

 – Det är häftigt för då träffar man de äldre som man kan säga 
hej till på söndagarna. Om man känner personerna och kan 
prata med dem längtar man mer efter att komma dit. 
 Hon tycker att Forumträffarna och att man ska prata med 
någon som är i en annan ålder är en väldigt bra idé som alla 
församlingar borde genomföra.
 – Hela kyrkan är en gemenskap. Man kan göra något gemen-
samt utan att vara bäst på något. Man kommer dit och kan ta 
det lugnt, slappna av och bara trivas. 
 Kyrkans stora gemenskapsmåltid är nattvarden, men det är 
en gemenskap som inte är så tydlig för Mathilda. 
 – Jag brukar tacka för att jag får mat för dagen och tak över 
huvudet. Det blir en stund för tacksamhet. 
 Många av sakerna som ingår i gudstjänsten ger henne inte så 
mycket men musiken och predikan tycker hon mycket om. 
 – Jag tycker om att lyssna på predikan. Framför allt när den 
som predikar reflekterar över en text och relaterar till samhäl-
let. Då tycker jag ofta att det stämmer även om min värld inte 
består av arbete utan av skola. 

Musiken fångade Mathilda
Musiken är förstås ett viktigt inslag för Mathilda som går 
musik-estetiskt program på Peder Skrivares gymnasium. Ett av 
hennes första möten med kyrkan som konfirmand var en guds-
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Letar: Mathilda Nilsson tror på Gud men det finns 
många saker hon fortfarande funderar på. 
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tjänst med alternativ musik. Det var den just nu föräldralediga 
pedagogen i Lindberga församling som spelade tillsammans 
med sitt gamla band och tänkte att det var ett bra sätt att börja 
konfirmandtiden på. Och i Mathildas fall blev det väldigt bra. 
 – Jag konfirmerade mig och stannade kvar som ledare på 
grund av mina ledare och musiken. Musiken fick mig att stanna 
kvar. Och suget efter att höra hemma någonstans. 
 Några andra elever på skolan går förbi grupprummet och 
tittar in på Mathilda som sitter med ryggen mot fönstren ut mot 
korridoren. Men hon blir uppmärksammad på att de har gått 
förbi genom några sms som får mobilen att brumma till.  

Hittade en extrafamilj
I tre och ett halvt år har hon varit med som ledare i konfirmand-
arbetet i Lindberga församling och lärt känna många andra 
ungdomar. Några som var ledare för henne och några som hon 
har varit ledare för. 
 – Nu är det en extrafamilj. Jag har lärt känna mina bästa vän-
ner i kyrkan, säger hon. 
 Som ledare får hon vara med och leda konfirmanderna på det 
spår hon själv har gått. Att ge dem samma känsla som hon fick. 
 – När jag väl började trivas i kyrkan så började jag tänka på 
andra sätt. Det tog ett tag innan det växte fram en tro. 
 Mathilda har inte växt upp i en kristen miljö, förutom barn-
kören som alla var med i av bara farten, men nu har hon en tro. 
 – Jag vet inte om jag tror på allt som står i bibeln. Jag är 
fortfarande ung och letar fortfarande. Jag tycker att broder 
Roger har uttryckt det så bra när han sagt att så länge man har 
en längtan till att tro på något så gör man det. Jag har inte hittat 
fram till allt än. 

Vågade åka till Taizé
Broder Roger är grundaren av den ekumeniska kommuniteten i 
Taizé i södra Frankrike som tusentals ungdomar från hela värl-
den åker till varje år. Lindberga församling har gjort resor dit 
många gånger och de första två gångerna Mathilda fick frågan 
om hon ville följa med vågade hon inte. Men nu har hon varit 
där två gånger. 
 – Det är underbart att få träffa och diskutera sin tro med 

andra. Väldigt spännande med andra länder och att prata med 
katoliker. 
 Visserligen kan det vara lite problem med språket ibland 
för alla är inte så bra på engelska, men Mathilda tycker att de 
grupper hon har varit med i har varit bra. Livet i Taizé kretsar 
kring de tre bönerna som är i kyrkan varje dag. Enkla böner 
med mycket sång och tystnad. Mycket tid att i stillhet vara inför 
Gud. En ordlös närvaro och gemenskap. 

Mer än ord
Mycket av Mathildas tro handlar om det som är bortom orden. 
När hon försöker beskriva hur hennes Gud ser ut tittar hon 
upp i taket och försöker minnas formuleringar hon tidigare har 
använt. 
 – Nu har jag fått hjärnsläpp, säger hon innan hon ändå försö-
ker formulera sig. Jag tror mer på känslan... Jag ser honom som 
känslan och som gemenskapen. 
 – Jesus är avbilden av Gud. Fine, det förstår jag. Men det 
är inte så jag tänker. Det är mer att summan av alla känslor är 
Gud. Jag tycker nog naturen är underverket. Nu blir jag lite 
poetisk men tänker att alla höstfärger, det är Guds verk. 
 Hon stannar inte vid det utan fortsätter med att Gud är i alla 
årstiders skönhet och glädje. Att det är mest i glädjestunder hon 

möter Gud. Som i soluppgången. Eller i lovsång under en 
kvällsgudstjänst. 
 – Det är speciellt med kvällsandakterna vi har i slutet av 
konfirmandträffarna. När vi sitter tysta tillsammans, eller 
när vi sjunger. 
 Hon tittar lite drömskt och längtande ut genom fönstret 
och minns hur det var och hur det har blivit. 
 – Förr tyckte jag det var lite läskigt när vi satt tysta och 
kunde be högt om man ville. Skulle man be eller inte? Vad 
var coolt? Vad var rätt? Vad tyckte kompisarna? Det är bara 
det sista året jag har kommit in i det och kan slappna av. 
 En del skulle påstå att en tro som baseras så mycket på 
känslan, som Mathildas tro, är ostabil och lätt kan rubbas. 
Men så blir det ändå inte. Det är snarare tvärtom, det är en 
väldigt stabil grund att stå på. En tro som inte går att rubba 
med hjälp av argument. Hennes tro är på Gud och på en 
kyrka som är en gemenskap som kan så mycket mer. 

Tänk om vi gjorde som i England 
Förra hösten var hon med på en resa till England som Lind-
berga, Träslövs och Varbergs församlingar gjorde och det 
inspirerade Mathilda. 
 – Det var intressant hur de gjorde. Hur de vänder sig ut 
till folket. De sitter inte i sin kyrka och ropar. De går dit där 
folk är. De hade byggt en skatepark i kyrkligt sammanhang. 
Och liknande saker för vuxna. De är där folk är. 
 Hon tänker att det skulle kyrkan här också kunna vara. 
Det är lite som att hon vänder sig till sin extrafamilj i kyr-
kan och gudstjänsten för att hämta kraft och inspiration för 
att sen verka utåt. 
 – Jag gillar välsignelsen i gudstjänsten. Då känner jag 
mig hemma. Det känns bara så bra. Det spelar ingen roll 
vad jag har gjort igår eller upplevt. Då blir det ett tecken på 
Gud, säger Mathilda Nilsson. 

– Jag vet inte om jag tror på allt som 
står i bibeln. Jag är fortfarande ung 

och letar fortfarande.
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Extrafamilj: Mathilda Nilsson tycker att gemenskapen 
är det bästa med gudstjänsten. Både med de i samma 
ålder och med de äldre. 
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Det var en alldeles vanlig natt för herdarna utanför Betlehem. Man satt vid bra-

sans sken och värmde sina frusna händer i den kalla natten och blickade ut över 

fälten så att inte något rovdjur skulle förgripa sig på boskapshjorden. Allt var som det 

brukade. Men plötsligt fylldes hela himlen av ljus och röster – ”Ära i höjden åt Gud 

och på jorden fred åt dem han har utvalt.” Den ljuva änglasången med budskapet om 

att Messias, Frälsaren, hade fötts i nattens mörker fyllde herdarna med både glädje 

och bävan. Mitt i den kalla natten, när de minst anade det, fick de vara med om att 

hinnan som skiljer himlen och jorden åt brast. 

Ibland kan du och jag få vara med om när hinnan mellan himlen och jorden brister 

för en kort stund. Det händer oftast när vi minst anar det, precis som för herdarna. 

Till exempel när vi tittar på det lilla barnet och det brister ut i ett varmt leende, när 

vi i en svår situation får oväntad hjälp från en annan människa, när någon ger mig en 

varm kram när jag behöver den som bäst, i storslagna naturupplevelser, i mottagandet 

av brödet och vinet i nattvarden. Detta är himmelska tillfällen. Tillfällen då hinnan 

mellan himlen och jorden brister för en kort stund, och jag tydligt får erfara Guds 

kärlek.

Ibland kan jag få höra människor säga att Gud är en Gud som har dragit sig undan. 

Att Gud är en Gud som varken bryr sig eller känner med oss. Men julens budskap 

vill säga något annat. Det talar om att himlen tagit gestalt på jorden. Om att Gud själv 

blivit människa i Jesus Kristus. Genom Jesus har Gud alltså levt samma mänskliga 

liv som du och jag med allt vad det innebär – skratt och tårar, glädje och gemenskap, 

men också sorg, saknad och ensamhet. Även dödens mörker har han erfarit. Gud vet 

därför vad det innebär att vara människa och han känner med var och en av oss.

Det står att Maria lindade in Jesusbarnet i linnebindlar när 

han föddes. Guds härlighet på jorden är alltid inlindad. Vi 

får öva våra ögon att se. Då finner vi att Gud ständigt är närva-

rande och vill dela din och min livsvandring varje stund.

När vi minst anar

Fredrik Gyllensvärd

Präst i Varbergs församling

Område Ämne 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Varbergs pastorat Antal högmässor 76 84 110 145 176 176 173 173 180 171
Varbergs pastorat Besök vid högmässor 6 791 7 778 11 670 12 906 14 459 13 761 13 977 13 044 14 092 13 928
Hela Sverige Antal högmässor 40 210 40 110 38 727 38 379 37 522 37 277 36 522 36 056 35 554 34 706
Hela Sverige Besök vid högmässor 2 175 108 2 161 135 2 059 293 2 010 813 1 970 783 1 929 267 1 899 496 1 864 670 1 834 090 1 816 536

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Besök per högmässa Varbergs församling 89,3552632 92,59524 106,0909 89,0069 82,15341 78,1875 80,79191 75,39884 78,28889 81,45029
Besök per högmässa hela Sverige 54,093708 53,8802 53,17461 52,39357 52,5234 51,75489 52,00964 51,71594 51,58604 52,34069
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Besök per högmässa
Varbergs församling

Besök per högmässa
hela SverigeDet går bra nu

Fler går i kyrkan på söndagarna. I varje fall vid en jämförelse 
med de senaste 15 åren i Varbergs församling. Gudstjänsten är 
i fokus för församlingens arbete och en av de grundläggande 
uppgifterna. Under de senaste åren har det satsats på delaktig-
het och körmedverkan vid de flesta gudstjänster i Varbergs 
kyrka. Och det verkar som att det påverkar hur många som 
deltar i söndagens högmässa.
 Geoffrey Olanya är en av kyrkvärdarna i Varbergs kyrka och 
han märker tydligt att det har skett en skillnad. 
 – Tidigare var det inte så många som gick i kyrkan på sönda-
garna. Det var samma personer som återkom. Nu är det många 
nya som kommer dit och många av dem fortsätter att vara med 
på något sätt. 

Välkomnandet är viktigt
Han vet inte riktigt varför det är så men han konstaterar att 
någonting har hänt. 
 – Stämningen är väldigt lockande. Folk är välkomnande och 
väldigt vänliga. Jag tror att det spelar en enormt stor roll att 
få alla att känna sig välkomna. Om någon kommer dit måste 
de känna sig välkomna. Jag tror att många känner sig delak-

tiga i det som sker, säger 
Geoffrey.
 Geoffrey är civilingenjör 
inom kemi och har forskat i 
Stockholm ett antal år. Han 
flyttade till Varberg för 
att komma nära familjen 
och enkelheten i småsta-
den och att de får mer tid 
med barnen. Kopplingen 
till Varberg och Varbergs 
kyrka går långt tillbaka 

i tiden. Hans fru kommer härifrån och hennes farfar Gunnar 
Svenungsson var kyrkoherde i Varbergs församling på 50-talet. 
 När Geoffrey hade gått i Varbergs kyrka ett tag fick han 
frågan om han ville vara med som kyrkvärd. Först tvekade 
han och visste inte riktigt om han hade tid men efter att ha fått 
berättat för sig vad det innebar ändrade han sig. 
 – Jag testade och tyckte att det var väldigt roligt. Det kyrk-
värden gör är att vara med och få mässan att fungera bra. 
 Han berättar om alla sakerna det innebär som att läsa text, 
brygga kaffe, se till att alla får fika, tända ljus och lite annat. 
Det märks att han tycker att det är kul och att han tycker att 
gudstjänsten i Varbergs kyrka är bra, att han gillar den. 
 – Jag finner väldigt mycket ro i kyrkan. Det är självklart 
för mig att vara där. Det är en välsignelse att få vara en del i 
församlingen och hjälpa till i kyrkan, säger han med värme och 
glädje i rösten. 
 När han pratar om gudstjänsterna i Varbergs kyrka förstår 
man varför de som möter honom känner sig välkomna. En näs-
tan två meter lång man med glädje och energi i hela sitt väsen. 

En plats för alla
Arbetet med att göra så att fler känner sig hemma i gudstjäns-
terna i Varbergs församling pågår ständigt. Bland annat har ett 
altarskåp för barn köpts in till Varbergs kyrka så att barn får en 
plats och kan känna sig hemma i kyrkorummet. 

Hjälpare: Geoffrey Olanya, 
en av kyrkvärdarna i 
Varbergs kyrka

Uppåt: Den övre kurvan visar det genomsnittliga antalet 
besök per högmässa i Varbergs församling, den nedre är 
motsvarande siffror för hela Svenska kyrkan.
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Julens toner
– Julen innehåller mycket tradition som sitter djupt i många och 
därför slår julmusiken an något speciellt i oss, säger Christina Wide 
kyrkomusiker i Träslövs församling. 
 På något sätt känner de flesta igen en jullåt när de hör den. An-
tingen genom sättet den låter på eller helt enkelt för att man har hört 
den förr. 
 – Det handlar väl om att musiken mest blir en stämningsska-
pare och innehållet i texter kanske spelar mindre roll. Då kan Last 
Christmas få samma dignitet som O helga natt, trots att budskapen i 
dem är ganska olika. I mitt arbete i kyrkans sammanhang reflekterar 
jag ju mycket kring innehållet i texten, och då vill jag förmedla att 
storheten, det gudomliga, finns i det lilla barnet, säger Christina när 
hon funerar på musikens roll och förändring.

Det finns mycket att välja bland
Urvalet av musik under julen är inte helt enkelt för det finns många 
förväntningar från alla som går i kyrkan under julen. 
 – När det gäller julpsalmer finns det ganska mycket att välja 
på. Man kan inte undvika Stilla natt på julnattsmässan eller När 
juldagsmorgon glimmar på julottan och många förväntar sig nog att 
få sjunga Nu tändas tusen juleljus någon gång under julen. Vill man 
vara säker på att få sjunga den i Träslövs kyrka ska man komma hit 
på julafton klockan tio på förmiddagen när det är ett juldrama med 
barnen och prästen Jacob. Då kommer vi att sjunga mycket julpsal-
mer, säger Christina
 Den stora julkonserten i Träslövs kyrka är på nyårsdagen 18.00 
med Julens sånger och psalmer. 
 – Jag tror att det kommer så många då för man får vara med och 
sjunga så mycket och det vill man. Man kan fundera på om det 
bara är gemenskapsfrämjande och tradition eller är det så att vi får 
en aning om något större än den jordiska tillvaron när vi sjunger i 
kyrkan. 
 Hon tycker att det är positivt att det kommer så många till kyrkan 
och att hon som nyanställd musiker får lyssna in församlingen för att 
bevara traditioner och samtidigt få fram sina egna idéer. 

Stämningsfullt: Christina Wide, kyrkomusiker i 
Träslövs församling, om julmusik. 
 – Bland julpsalmerna är 115, O Betlehem, du lilla 
stad en favorit. För jag tycker att texten och musiken 
är så väl sammanflätade, speciellt andra versen. 
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En stökig gudstjänst för alla
– Jag tycker det är lite dåligt med hoppet här, säger Christina 
Wide,  kyrkomusiker i Träsvlövs församling. Upp och stå al-
lihop, och sjung med. 
 Nu blir det mer hopp i Träslövs kyrka denna regniga och blå-
siga hösteftermiddag. Musikern Christina Wide och prästerna 
Martina Vallerius och Jacob Stille leder, eller snarare berät-
tar vad det finns för alternativ att göra. En kyrka med nästan 
hundra personer i, och hälften av dem barn, är liksom inget 
som går att bestämma över. 
 Martinas betraktelse som kommer efter sången om hoppet 
presenterade dagens tema. 
 – Jacob skulle berättat det innan ni gjorde ljus. Att temat för 
dagens gudstjänst var Hopp. 
 Då blev det lite tydligare. Hur det hela hängde ihop så här 
långt. Varför det var tre stationer i kyrkan som man kunde till-
verka ljus vid och varför sången handlar om hopp. Ett hopp på 
en bättre värld, ett hopp på Jesus, ett hopp på morgondagen. 
 – Vi tackar dig för möjligheten att hoppas, sammanfattar 
Jacob i en bön som inleder den lugna delen av gudstjänsten. 

 – Tänk att vi kan vara nästan 100 pers här inne och det kan 
vara så tyst, säger han innan han introducerar de tre stationerna 
i den lugna delen av gudstjänsten. 
 Samtidigt som en sång sjungs blir det rörelse i kyrkan igen. 
Lite mer stillsamt än under pysselstunden, men nästan ingen 
sitter kvar på sin plats. En gudstjänst i gemenskap och rörelse. 
 Sist i gudstjänsten leder barnkören sången Du omsluter mig 
på alla sidor. Oftast är det en sång som sjungs vid stilla guds-
tjänster och nu är det på sätt och vis stilla samtidigt som barn-
körens dans eller rörelser till sången gör det mer livfullt än man 
är van vid under den sången. För att inte tala om barnet som tar 
i för allt vad det är värt och ropar ut texten. Det blir något annat 
än stillhet och meditation. Det blir barngudstjänst. 
 Jacob Stille avslutar gudstjänsten med att påpeka att om 
någon är hungrig trots utropet i början av gudstjänsten får de 
gärna ta en korv till. Gudstjänsten började med att locket på 
korvgrytorna lyftes av och alla fick äta korv med bröd i kyrkan. 

Liv och stillhet: Marianne Andersson och Gunnel 
Mårtensson serverar korv innan gudstjänsten. 
Pysslet i dagens Messy Church var att göra ljus. 
Mattias Korskulle pysslar med sin dotter som är med i 
barnkören. 
 – Jag brukar inte gå i kyrkan. Det är första gången 
jag är här. Det är ett väldigt spännande koncept för att 
det är något för alla, säger Mattias.
Ljuständningen var en station i gudstjänstens lugna del.
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Bortom orden
Stilla. Dämpad belysning. En kontrast till en arbetsdag i högt 
tempo. Livet liksom stannar upp när man gått in genom 
Varbergs kyrkas port och satt sig ner i bänken med en sång-
bok och ett programblad framför sig. Sånger från Taizé och 
agendan för Taizémässan. Inte en plats för den som vill ha högt 
tempo och häftig musik. Men en plats och tid för den som 
söker en paus och utrymme för händelser på den inre arenan. 
 Några korta sånger sjungs flera gånger och blir som en 
meditativ ramsa. Bibelns ord utan fler kommentarer får landa 
i själen under den långa tystnaden. Femton personer i en stor 
kyrka. När träet i bänkarna knäpper till av temperaturskift-
ningar eller för att någon byter ställning ekar det i kyrkorum-
met. Stilla möter vi oss själva. Ordlösa möter vi Gud. Gud 
möter oss bortom intellektet. Oron som kanske flyter upp 
inom oss får lämnas vidare till Gud i bönen. 
 I nattvarden omsluts vi av Guds famn och kärlek när vi i 
brödet och vinet får ta del av Jesu kött och blod. För dig utgi-
ven. För dig utgjutet. Ett ljus kan tändas och bli en ordlös bön, 
men samtidigt tydlig. Så stilla. Så ordfattigt. Så rikt, tydligt och 
stort. 
 När det är slut dröjer sig deltagarna kvar i bänkarna en stund 
innan de motvilligt sätter på sig jackor och går mot utgången. 
Som att de inte vill lämna den närvaro de har varit i. 
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Våra kyrkor
Del 3 av 10

Lindbergs kyrka
En tegnerlada som syns på långt håll, ett Guds 
hus placerat på ett berg som vittnar om Guds 
närvaro i vardagen. Tegnerlada heter det för att den 
nyklassicistiska byggnadsstilen förespråkades av biskop 
Esias Tegner under 1800-talet. Lindbergs kyrka invigdes efter 
tre års byggande 1853 på en plats där det stått kyrkor sen 
medeltiden. 
 Vid Lindbergs kyrka ligger expeditionen för Lindberga 
församling som även har kyrkor i Stamnared, Torpa och 
Valinge. Dem kommer det att gå och läsa om i kommande 
nummer av Var med.

Gammalt och nytt talar om samma sak 
Det enda medeltida objekt som finns i kyrkan nu är krucifixet 
från 1300-talet som finns avbildat här. När det kom till Lindbergs 
kyrka är okänt, men nu hänger det längst fram till höger i kyrkan. 

Även om det är en korsfäst Jesus kallar man det 
ofta för triumfkrucifix för det skall visa att Jesus 

genom döden på korset öppnar vägen till Guds rike. 
 Altaret är byggd i nyklassicistisk stil och tillkom då kyrkan 
byggdes. Den består av ett större kors med en mantel virad 
runtomkring sig. Korset är tomt, det vill säga ett uppståndel-
sekors. Det symboliserar att vägen till himmelriket och jublet 
går genom Jesus Kristus. 

Anpassat för moderna behov
Kyrkobyggnaden är av sten som sedan vitrappats. Kyrkan är 
ganska oförändrad utifrån sett sedan den byggdes, men inuti 
har den genomgått en del förändringar. Saker som elektriskt 

ljus, toalett och elektrisk klockringning fanns inte i kyrkan när 
den var ny. Några bänkar har tagits bort längst fram för att göra 
koret större. En ramp har byggts i mittgången upp till koret för 

att göra det tillgängligt för alla. Syftet med förändringarna i 
kyrkorummet är att det ska vara anpassat för många olika verk-
samheter som byggmästare Andreas Persson från Bollebygd 
inte kunde förutse för 160 år sen. 
 Kyrkan har inventarier från olika tidsepoker. Ljuskronorna 
kommer från 1800- och 1900-talet. Nummertavlorna där man 
hänger upp psalmnumren kommer troligitvis från 1700-talet. 
Det är också från den tiden som ekkistorna kommer. Den ena 
står längst bak till vänster om ingången medan den andra står 
i vapenhuset. Vapenhus är namnet på det rum de flesta kyrkor 
har direkt innanför kyrkportarna. Namnet kommer från den 
tid då soldater och andra med vapen lämnade dem där när de 
skulle fira gudstjänst. Nu för tiden kan man se det som en plats 
att lämna vardagen för att gå in i pausen i Guds hus. 

Ringer till gudstjänst
Klocktornet har två klockor. Den ena är gjuten 1703 och väger 
430 kg och den andra omgöts 1808 och väger 750 kg. Inskrip-
tionerna på klockorna är ett fint tidsdokument. På storklockan 
står det ”Min wän vid denna malmens ljud, Dig fram till helge-
domen hasta. Hör rösten af Guds sändebud för nådastolen dig 
nedkasta. Att bedja och prisa Gud.” Idag skulle vi snarare säga 
att kyrkklockan ringer för att påminna om att det är gudstjänst 
och kalla folk till kyrkan. 

Texter hämtade från Lindberga församlings material,
varsamt reviderat
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Lindberga församling
”Tillsammans” i Trönninge
4/12, 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5 
16.00-18.00. Kom till Vårt Hus i Trön-
ninge och delta i diverse olika aktivite-
ter, fika och umgås! Vi träffas en gång i 
månaden. Välkommen!

Julen i Lindberga församling
Det blir mycket härlig musik i jul och vi fi-
rar advent i alla våra kyrkor. Håll utkik här 
i predikoturen, Varbergsposten och HN.
Luciagudstjänster:
8 december 11.00 Lindbergs kyrka
Barn och ungdomskörerna sjunger.
15 december 11.00 Stamnareds kyrka
ValingeBarnen sjunger. 

Kyrkliga arbetskretsens 
Julbasar
6 december 18.30 i Valinge församlings-
hem. Det blir lottdragning på handgjorda 
alster med mera, luciatåg och kaffeser-
vering. Välkomna!

Julstämning med LiTo och 
Ungdomskören
Torsdag 19 december 19.00
Lindbergs kyrka
LiTo-kören och Ungdomskören bjuder 
som vanligt på en kavalkad av välkända 
julsånger under ledning av Eva Johbarn. 
Ej biljettbokning. Välkomna!

Kyndelsemässodagen 
Storsöndag 2 februari 11.00 i Valinge 
kyrka. Vi tänder ljus för alla barn som 
döptes året innan. Församlingens 
4-åringar får en Barnens Bibel. Valinge-
Stamnareds kyrkokör och alla barngrup-
per är med och sjunger.  

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 smör-
gås i god gemenskap. Info om filmerna 
kommer framöver. Start: Onsdag 19/2 
18.00-21.00 i Lindbergs församlingshem. 
Övriga datum: 19/3, 23/4, 21/5. 
För mer information och meddelande om 
specialkost, ring prästen Niklas Strand-
berg 0340-64 11 44. 

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! 
18/12, 15/1, 12/2, 12/3, 16/4, 14/5 
17.00-19.00.

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

Verksamhetsstarter 2014
VuxenBarn Vårt Hus
Måndag 13/1 9.30
Öppet Hus Vårt Hus
Måndag 13/1 13.30
Bön i kyrkan Lindbergs kyrka
Måndag 13/1 14.00 
VuxenBarn Lindbergs fh
Tisdag 21/1 9.15
Stick & Sy Vårt Hus
Tisdag 7/1 10.00
Bibelsamtal i hemmet I hemmen
28/1 10.00
Öppet Hus Vårt Hus
Tisdag 7/1 13.30

Verksamhetsstarter (forts)
Lilla Dam&Manskören Lindbergs fh
Tisdag 21/1 13.45
U-kören Lindbergs Kyrka
Tisdag 21/1 16.00-17.00
Ungdomsmässa Lindbergs kyrka
Tisdag 21/1 17.30 
Konfirmander Lindbergs fh
Tisdag 21/1 18.30 
Barntimmar år 4&5 Valinge fh
Onsdag 15/1 14.15 
Musik och Pyssel  Valinge fh
Onsdag 22/1 15.00
The Parish Band Lindbergs fh
Onsdag 5/2 15.00-15.45 
Mellankören Lindbergs fh
Onsdag 22/1 15.45-16.30
Bibelsamtal  Valinge fh
Onsdag 22/1  16.15
VuxenBarn Valinge fh
Torsdag 23/1 9.15
Trädgårdsträff Lindbergs fh
Torsdagar under säsong 10.00
Valinge arb.krets Valinge fh
Torsdag 30/1 13.30 
Lindbergs arb.krets Lindbergs fh
Torsdag 30/1 14.00 
Bibel för barn Vårt Hus
Torsdag 16/1 15.00
UTTER Lindbergs fh
Torsdag 23/1 18.00 
LiTo-kören Lindbergs kyrka
Torsdag 30/1 19.00 
VS-kören Valinge fh
Torsdag 30/1 19.00 
Ungdomshäng Vårt Hus
Fredag 10/1 17.00-19.00

13

Söndag 1 december, 1 i advent
9.30  Mässa, Valinge
 Sång
11.00  Adventsgudstjänst, Stamnared
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
16.00  Adventsgudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören medverkar
 Glöggmingel från 15.00
18.00  Adventsgudstjänst, Torpa
 LiTo-kören, glöggservering

Söndag 8 december, 2 i advent
9.30  Mässa, Stamnared 
11.00  Luciagudstjänst, Lindberg
 Barn- och ungdomskörerna
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 15 december, 3 i advent
9.30  Mässa, Torpa 
11.00  Luciagudstjänst, Stamnared
 ValingeBarnen
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 22 december, 4 i advent
9.30 Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten 

Tisdag 24 december, julafton
10.00  Julkrubba, Stamnared
23.00  Midnattsmässa, Lindberg
 Katarina Sjölin, sång

Onsdag 25 december, juldagen
7.00  Julotta, Torpa, körsång
7.00  Julotta, Valinge
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Torsdag 26 december, annandag jul
11.00  Mässa, Lindberg
18.00  Musikgudstjänst, Stamnared
 Tongivarna

Söndag 29 december, söndag e jul
9.30  Mässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med rätt att vara liten

Tisdag 31 december, nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Valinge

Onsdag 1 januari, nyårsdagen
16.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
18.00 Mässa, Lindberg 

Söndag 5 januari, söndag e nyår
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med rätt att vara liten

Måndag 6 januari, trettondedag jul
9.30  Högmässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med rätt att vara liten
18.00 Musikgudstjänst, Stamnared

Söndag 12 januari, 1 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Valinge 
11.00  Gudstjänst, Torpa 
 Med rätt att vara liten
18.00  Ungdomsmässa, Lindberg

Söndag 19 januari, 2 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Messy Church-gudstjänst, Vårt Hus 
 Med små och stora, 
18.00 Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 26 januari, 3 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Lindberg 
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
18.00  Cafégudstjänst, Belid
 Se sidan 19

Söndag 2 februari, kyndelsmässodagen
11.00  Mässa med små och stora, Valinge
 Valinge-Stamnareds kyrkokör 
 och barngrupperna

Söndag 9 februari, 5 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Ungdomskören

Söndag 16 februari, sexagesima
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg
 Med rätt att vara liten
18.00 Taizégudstjänst, Torpa

Söndag 23 februari, septuagesima
9.30  Högmässa, Lindberg 
11.00  Gudstjänst, Torpa 
 Med rätt att vara liten
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 2 mars, fastlagssöndagen
9.30 Högmässa, Stamnared
 Valinge-Stamnared kyrkokör
11.00 Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00 Kvällsgudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören

Veckogudstjänster
Måndagar 14.00 
Bön i Lindbergs kyrka t o m 9/12
Tisdagar 11.00
Gudstjänst/Mässa på Lindgården
Tisdagar 17.30
Ungdomsmässa för alla i Lindbergs kyrka

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

Söndag 1 december, 1 i advent
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
 Luxuria
16.00  Mässa, Träslöv
 Kyrkokören, Jonas Olofsson, tenor 
 med flera

Söndag 8 december, 2 i advent
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslövsläge
 Med kyrkgröt
18.00  Kom in i värmen, Träslöv
 Octava

Söndag 15 december, 3 i advent
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Messy Church, Träslöv
 Med kyrkgröt

Söndag 22 december, 4 i advent
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Tisdag 24 december, julafton
10.00  Familjegudstjänst, Träslöv
23.30  Julnattsmässa, Träslöv
23.30  Julnattsmässa, Träslövsläge
 Luxuria

Onsdag 25 december, juldagen
7.00  Julotta, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören

Torsdag 26 december, annandag jul
18.00  Julens sånger, Träslövsläge
 Luxuria

Söndag 29 december, söndag e jul
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00 Mässa, Träslöv

Tisdag 31 december, nyårsafton
16.00 Nyårsbön, Träslöv
 Se musikuppslaget

Onsdag 1 januari, nyårsdagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Julens sånger och psalmer, Träslöv
 Körer ur församlingen, 
 Gabriel Sjövall, tenor 
 samt instrumentalister

Söndag 5 januari, söndag e nyår
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Måndag 6 januari, trettondedag jul
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 12 januari, 1 e trettondedagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
 Sammanlyst

Söndag 19 januari, 2 e trettondedagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
 Sammanlyst

Söndag 26 januari, 3 e trettondedagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
 Sammanlyst

Söndag 2 februari, kyndelsmässodagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst 
 Träslövsläge

Söndag 9 februari, 5 e trettondedagen
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 16 februari, sexagesima
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst, Träslöv

Söndag 23 februari, septuagesima
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 2 mars, fastlagssöndagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst 
 Träslövsläge

Veckogudstjänster
Morgonmässa i Träslövs kyrka
Jämna onsdagar 8.00
Veckogudstjänst i Träslövsläges servicehus
Jämna onsdagar 14.30, kyrkkaffe.
Middagsbön torsdagar 11.30 
i Träslövsläge kyrka 16/1-15/5

Kyrktaxi
Taxi till gudstjänster om du har svårt att 
ta dig dit på annat sätt. Så här gör du: 
Ring Taxi Varberg 165 00. Till chauf-
fören uppger du ditt personnummer (ha 
legitimation i beredskap). Församlingen 
får räkning från taxi.

Måndagsträffen 
Träslövs församlingsgård
En mötesplats i församlingen med möj-
lighet till en stunds gemenskap mitt i 
vardagen. 
Vi träffas varje måndag 14.30-16.00 
med start 20 januari 

Allsång och försäljning 
med sykretsen i Träslöv
Lördag 1 mars 14.00 i Träslövs försam-
lingsgård tillsammans med Hembygds-
föreningen med försäljning och lotterier. 
Försäljningen börjar 13.45.

Adventskaffe 7 december
Församlingens Internationella grupp 
bjuder in till en eftermiddag till förmån 
för SKUT (Svenska kyrkan i utlandet), och 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission i 
Träslövs församlingsgård lördag 7 de-
cember 14.00-16.00. 
Det blir adventskaffe, brödförsäljning 
och lotterier. Försäljningen börjar 13.45
Kören Luxuria under ledning av Monica 
Bengtsson sjunger advents-och julsånger 
för och med oss. Varmt välkomna!

Alpha-grupp våren 2014
Vill du veta mer om kristen tro? Är du 
intresserad av att samtala om livsfrågor 
om meningen med livet, varför lidandet 
finns, om Gud finns, om vad som händer 
när man dör? Anmäl dig till Alphakurs i 
Träslövs församlingsgård. En tisdag per 
månad 19.00. Start under våren. 
Anmälan till exp 0340-20 10 30 eller  
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se. 

Messy Church
Träslöv och Träslövsläge, onsdagar
Välkomna med hela familjen till en kväll 
med olika former av aktiviteter. Lagat 
mål mat ingår gratis!
Träslövs församlingsgård 17.30: 29/1, 
26/2, 26/3, 23/4 och 21/5. 
Träslövsläges församlingshem 17.30: 
12/2, 12/3, 9/4, och 6/5.

Sykretsen i Träslöv 
I församlingsgården 14.00
följande onsdagar: 29/1, 26/2, 26/3, 
23/4 och 21/5.
För information kontakta Birgit Carlsson 
0340-62 40 47.

Sykretsen i Träslövsläge 
samlas i församlingshemmet 14.30, 
följande onsdagar under våren: 15/1, 
12/2, 12/3 och 9/4. För mer information 
kontakta Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Skjuts till kyrkogården i 
Träslöv och förmiddagscafé i 
Träslövsläge
Varje torsdag 16/1 till och med 15/5 er-
bjuder vi skjuts till kyrkogården i Träslöv 
från församlingshemmet i Träslövsläge. 
Första turen går från Läjet 10.00. 
Café i källarlokalen i Träslövsläge försam-
lingshem 10.00-11.15. Därefter fortsät-
ter dagen på Läjet för den som vill med 
Middagsbön och Torsdagssoppa. Ingen 
anmälan.

Torsdagssoppan
”Soppgänget” serverar sopplunch varje 
torsdag i Träslövsläge församlingshem 
med start 16/1.
Soppan serveras 11.45-13.00.  
”Torsdagssoppan” är en samling där vi får 
känna gemenskap med varandra, både 
gammal och ung. 
Inleds med middagsbön i kyrkan 11.30

Bibelstudium
Träslövsläges församlingshem
Söndagar 19.00: 2/2, 23/2, 30/3, 27/4 
och 1/6. Ledare är Kalle Svensson 
0340-20 10 33.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid. Präster: Kalle Svensson 
0340-20 10 33, Ola Bjervås 0340-20 
10 32, Jacob Stille 0340-20 10 34, 
Martina Vallerius 0340-20 10 44. För 
diakon: Marianne Klintenberg 0340-20 
10 35.

Barnverksamhet
Den börjar vecka 3. Mer information 
kommer på hemsida och i separat an-
nons.

Ungdomsverksamhet
Thank God it’s Tuesday (15+) 
18.00-20.30, Träslövsläges församlingshem
Thank God it’s Thursday (15+) 
18.00-20.30, Träslövs församlingsgård

Körer
Barnkörer i Träslövs församlingsgård
Mer information kommer på hemsidan 
och i separat annons.
Barnkörer i Träslövsläges församlingshem
Sångfåglarna 6-8 år torsdag 16.00-16.45
Korallerna 9- år torsdag 17.00-18.00
Ledare: Monica Bengtsson, 
0340-20 10 40.

Gospelkören Octava
Onsdagar 18.30–20.45, Träslövs för-
samlingsgård
Ledare: Zackarias Holmdahl Sjöberg 
0340-20 10 46
Kyrkokören
Torsdagar 19.00-21.00, Träslövsläge 
församlingshem
Ledare: Christina Wide, 0340-20 10 39
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Söndag 1 december, 1 i advent
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkokören
11.00 Mässa, Sollyckan
 Körmedverkan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
13.00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan
18.00 Aftonsång, Varberg
 Vokalensemblen

Söndag 8 december, 2 i advent
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Kvartettsällskapet
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 15 december, 3 i advent
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Young Voices
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
16.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
  Barnkörerna och ungdomskören
 Ljuståg

Söndag 22 december, 4 i advent
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Körmedverkan

Tisdag 24 december, julafton
10.00 Samling vid krubban, Apelvikshöjd
10.00 Samling vid krubban, Sollyckan
17.00 Julbön, Apelvikshöjd
17.00 Julbön, Varberg
 Motettkören
23.00 Midnattsmässa, Varberg
 Motettkören

Onsdag 25 december, juldagen
7.00 Julotta, Varberg
 Katarinakören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
 Solosång
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören

Torsdag 26 december, annandag jul
11.00 Högmässa, Varberg
 Sammanlyst

Söndag 29 december, söndag e jul
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Tisdag 31 december, nyårsafton
17.00 Nyårsbön, Varberg

Onsdag 1 januari, nyårsdagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan

Söndag 5 januari, söndag e nyår
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Måndag 6 januari, trettondedag jul
11.00 Högmässa, Varberg
 Sammanlyst
18.00 Musikgudstjänst, Sollyckan
 Se sidan 19

Söndag 12 januari, 1 e trettondedagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 19 januari, 2 e trettondedagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören

Söndag 26 januari, 3 e trettondedagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören

Söndag 2 februari, kyndelsmässodagen
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barnkörerna, barngrupperna
11.00 Högmässa, Varberg
 Boys’ Voice
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 9 februari, 5 e trettondedagen
16.00 Högmässa, Varberg
 Choro speziale
 Biskop Per med flera
 Sammanlyst

Söndag 16 februari, sexagesima
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Vokalensemblen

Söndag 23 februari, septuagesima
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören

Söndag 2 mars, fastlagssöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Gudstjänster varje vecka
Måndag 
8.30 Morgonbön, Sollyckan
Onsdag 
12.05  Middagsbön, Varberg
 Ej under tiden 18/12-6/1
18.00  Taizémässa, Varberg
Torsdag 
8.30  Morgonmässa, Apelvikshöjd
8.30  Morgonbön,Sollyckan
15.00  Mässa/andakt, Sjukhuskyrkan

Samling vid krubban
En enkel gudstjänst där små och stora gör 
i ordning krubban och sjunger julpsalmer 
tillsammans. Julafton 10.00 i Apelviks-
höjds och Sollyckans kyrkor.

Biskop Per till Varberg
Församlingsafton onsdag 5 februari i 
Apelvikshöjds kyrka. Biskop Per leder 
kvällen med temat ”En lyssnande, tydlig 
och diakonal kyrka”. Kvällen är en del av 
biskopens visitation som avslutas med 
sammanlyst högmässa i Varbergs kyrka 9 
februari 16.00.

Gemenskapsträff
Måndag 9 december 11.00 (obs tiden!)
Församlingshemmet, Sveagatan 24
Sång och soppa (40 kronor) med Caro-
likören och Sara Hjort. Lyssna och sjung 
med!  Middagsbön cirka 12.00, därefter 
värmande soppa i gemenskap. Välkomna! 
(Frågor: diakon Inger Bengtsson 81 317)

Julgudstjänst 
Östergården, (undervisningslokalen i 
gamla huset)
Tisdag 23 december 14.00 (obs tiden!) 
Erland Brander och sånggrupp.

En stilla stund i julruschen
Middagsbön varje onsdag 12:05 i Var-
bergs kyrka. Till och med 18 december.

Julaftonsfirande
Välkomna unga och gamla, familjer och 
ensamstående att fira julafton tillsam-
mans med oss i församlingshemmet, 
Sveagatan 24. Vi börjar 12.00 med 
andakt. Därefter julbord och musikun-
derhållning. 17.00 avslutar vi med julbön i 
Varbergs kyrka. 

Vill du ha besök?
Församlingen har en besöksgrupp med 
ideella medarbetare. Kontakta diakonerna 
Jenny Dahlberg (81 318) eller Inger 
Bengtsson (81 317).

Temakväll om fred
Temakväll med KG Hammar som utgår 
från sin nya bok med titeln ”Fred är vägen 
till fred”. KG Hammar är tidigare ärkebis-
kop i Svenska kyrkan.
Söndag 23 februari 18.00 i Varbergs kyrka

Sjunga i kör
Vi har körer med olika inriktningar och 
på olika nivåer, samt för alla olika åldrar. 
Bland annat en nystartad ungdomskör i 
centrum och Campuskören. Se hemsidan 
eller kontakta expeditionen för att få 
reda på vilka körer vi har.

Café i Apelvikshöjds kyrka
Välkommen in till värme och gemenskap. 
Alla onsdagar 14.00-17.00. 
Ej på helgdagar och lov.

Varbergs församling

Gudstjänst i Sollyckans kyrka

Musik och konserter, se sidorna 18-19
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Mässa på 1:a advent
Jonas Olofsson, tenor

Träslövs förstärkta kyrkokör 
trumpet med mera

Söndag 1 december 16.00 i Träslövs kyrka

Bachkantat i advent
Det nya kyrkoårets första dag rundas av med en 

högtidlig och stämningsfull nedtoning inför advent. 
Vokalensemblen och en barockensemble framför 

under ledning av Samuel Eriksson en av de kantater 
Bach komponerade för första söndagen i advent, 

kantat nr 36, ”Schwingt freudig euch empor”. 
Söndag 1 december 18.00 i Varbergs kyrka

Apelvikshöjds advents o julkonsert 
Apelvikshöjds kyrkokör, stråkensemble och Katarinakören, 

med solister framför bland annat Schuberts mässa i G
Lördag 7 december 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Kom in i värmen
Gospelkonsert med Octava

Söndag 8 december 18.00 i Träslövs kyrka

Luciamorgon 7.30
Varbergs Gosskör Boys’ Voice och Kulturskolans barn och ungdomskörer 

inleder luciafirandet med luciatåg. 
Dirigenter: Ida Johansson och Samuel Eriksson

Fredag 13 december 7.30 i Varbergs kyrka 

Luciakonsert
Påskbergsskolan bjuder in till luciakonsert

Fredag 13 december 17.00 och 19.00 i Varbergs kyrka

Torgmusik i Varbergs kyrka
Cirka 20 minuters orgelmusik

Varje lördag 10.00 från 18 januari

Varbergs kammarkör
Lördag 14 december 16.00 och 18.00 i Apelvikshöjds kyrka

Bach 12
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie under två års tid. Vokalensemblen medverkar 
under ledning av Sara Hjort
Söndag 15 december 18.00 i Varbergs kyrka

Julstämning med LiTo 
Julkonsert med LiTo-kören och Ungdomskören
Torsdag 19 december 19.00 i Lindbergs kyrka

Julsång i centrum
Traditionsenligt fylls kyrkan tre gånger om för att inleda 
julfirandet. Många av stadens körer medverkar och 
tillsammans sjunger vi in julen med pompa och ståt.
Söndag 22 december 16.00, 18.00 och 20.30 i Varbergs kyrka

Ett mail från Kaspar 
Juldrama med sånger och psalmer. Medverkande från 
barngrupperna i Träslöv. 
Julafton 24 december 10.00 i Träslövs kyrka

Musikgudstjänst
Tongivarna är med och sjunger
Annandag jul 26 december 18.00 i Stamnareds kyrka

Nyårsbön med musik
Anette Wallin, fiol, flöjt och sång
Christina Wide, flygel och orgel
Nyårsafton 31 december 16.00 i Träslövs kyrka

Bach 13
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie under 2012-2014. En vokalkvartett sjunger de 
koraler som förekommer i denna konsert.
Söndag 5 januari 18.00 i Varbergs kyrka

Julens sånger och psalmer 
Octava, kyrkokören, Gabriel Sjövall, sång 
samt instrumentalister
Nyårsdagen 1 januari 18.00 i Träslövs kyrka

Julens sånger och psalmer
Andreas Hjalmarsson med vänner sjunger och spelar för och 
med oss.
Måndag 6 januari 18.00 i Sollyckans kyrka

Eva Cassidy in memoriam
Lena Dahlberg med flera
Lördag 25 januari 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Himlen har landat – Bo Setterlind i ord och ton
Cafégudstjänst med Catherine Jeppsson
Söndag 26 januari 18.00 i Belid

Bach 14
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i en 
konsertserie under 2012-2014. Varbergs kammarkör 
medverkar och sjunger en av Bachs sex motetter under 
ledning av professor Gunno Palmqvist
Söndag 16 februari 18.00 i Varbergs kyrka

MissLyckad
Musikal och cafè med ungdomsgruppen och ungdomskören på 
Sollyckan
Lördag 1 mars 16.00 i Sollyckans kyrka

i Lindberga, 
Träslöv 

och Varberg



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.traslovsforsamling.se
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

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

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

www.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 Anders Moqvist: 0340-81 301

Svenska kyrkan är en del av

Ge en gåva!
90 01 22-3 Pg
900-1223 Bg


