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Att välja livet
Steg du upp på vänster eller höger sida om sängen 

i morse? Kanske kommer du inte ihåg. I vilket 
fall som helst har din dag börjat med ett val. Varje 
ögonblick du lever är ett val. Lyssna eller tala. Gå 
eller sitta. Valmöjligheterna är oändliga. Ibland 
kan vi nog alla tänka att vi inte har något val. Att 
världen är som den är. Men att vara en människa är 
att ha makt. Du har makt därför att du finns. Din 
kropp finns. Dina tankar. Dina drömmar. 

Alla val är inte möjliga. Naturligtvis är det en 
del av oss som har större makt än andra. Det 

är därför som seriefiguren Bamse säger att den som 
är stark måste vara snäll. Våra valmöjligheter, vårt 
inflytande kan användas till gott eller till ont. Ibland 
vet vi inte vilket resultatet blir förrän långt senare. 
Det är också ett av livets villkor. 

Kristen tro innebär tilliten att det är Gud som 
har skapat oss alla. Var och en på sitt sätt. 

Bibeln uppmanar oss att leva gott. Att använda våra 
gåvor för livets skull. Att välja livet. Och just därför 
att livet är stort och komplext kan vi få tycka olika 
och välja livet i sin mångfald. För annars blir det 
kanske enfald av alltihop. Så har det tyvärr också varit 
i mänsklighetens historia. 

Nu är det kyrkoval. Kyrkan är ingen 
åsiktsgemenskap. Istället är kyrkan en 

livsgemenskap. En trosgemenskap. Vi får vara 
oense inom ramen för demokratin. Glöm därför inte 
bort din möjlighet att påverka. Risken är annars att 
någon annans val för dig dit du inte vill. Livet är att 
välja. Välj livet.

Anders Moqvist
Kyrkoherde

Varbergs församling
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Framåt och bakåt
Aina Eriksson speglar nutiden i sitt 96-åriga minne.

På Balgö utanför Tångaberg norr om Varberg var vintern 1917 
kall. Isen bar ända in till fastlandet. Men i en av de två går-
darna ute på Balgö var värmen stor när Aina Eriksson föddes i 
februari 1917.
 – På den tiden skulle man döpas efter två veckor och kyrko-
herde Lindegren i Torpa-Lindberg församling tyckte att det var 
för kallt för att ta ett nyfött barn till kyrkan. Så han gick ut till 
Balgö på isen och döpte mig där, berättar Aina Eriksson. 
 Minnena från Balgö är mycket få, helt enkelt för att hen-
nes föräldrar flyttade därifrån när hon var ett och ett halvt år 
gammal. De flyttade till Lillebacka strax norr om Kärradal.  
Därifrån finns det desto fler minnen sparade i Ainas pigga och 
vitala sinne. Nästan ett sekels händelser och betraktelser finns 
där. En analys av ett samhälle i förändring. 

För gammal för datorer
– Allt förändras. En del till det sämre men många saker blir 
bättre. Nymodigheter har det alltid funnits och de behövs. Trots 
att de ibland används fel, säger hon. 
 Hon berättar att hon aldrig har försökt sig på att använda 
datorer. Och nu när hon är 96 år tycker hon att det är lite för 
sent att börja.
 – För tio år sen hade jag nog klarat av att lära mig datorer, 
men nu går det inte. 
 Aina började folkskolan när hon var sju och gick fem år i 
skolan. Sen var det nog med det. Den största svårigheten var 
inte själva skolgången utan vägen dit. Skolan låg fem kilometer 
bort, i Torpa. 
 – Med en liten väska på ryggen med smörgås och lite annat 
gick jag dit varje dag. Det blev en mil om dagen redan från sju 
års ålder. 
 Någon mer utbildning för Ainas del var det aldrig tal om. 
 – Jag var äldsta barnet och var tvungen att vara hemma och 
hjälpa till. Djuren, bakning och att ta hand om småsyskonen. 
 Föräldrarna hade en mellanstor gård med djur av alla möjliga 

slag och lite åkermark. Den sortens gård som inte finns kvar i 
dag. 
 Kyrkan och konfirmation var en naturlig del för alla i då-
tidens samhälle. Konfirmationsläsningen för Ainas del var i 
Lindbergs kyrka och dit var det ännu längre än till Torpa, men 
hon slapp i varje fall att gå dit. Hon cyklade. Det var nästan en 
mil att cykla och hon fortsatte med det även efter konfirma-
tionen för hon tyckte om och sjunga och gick med i Lindberg-
Torpa kyrkokör, eller LiTo-kören som den kallas idag.  
 
Bestämda platser i kyrkan
Hon gick ofta i Torpa kyrka på söndagarna.
 – Det var annorlunda då. Det var mycket folk i kyrkan. De 
från Torpa kyrkby satt på ena sidan i kyrkan och vi andra från 
området runt omkring satt på andra sidan, berättar Aina. 
 Det gick att sätta sig på den andra sidan om man ville men 
man gjorde inte det för det passade sig inte. 
 – På den tiden var det mycket man inte fick göra. Saker som 
inte passade sig. Det är bättre nu när det är friare på många sätt. 
I varje fall tror jag att det är så. 

Familjen: Bröderna Sven-Arne och Karl-Erik längst bak. 
Föräldrarna Erik och Anna i mitten och Aina Eriksson sitter 
längst fram till vänster brevid sin syster Helga. Fotografiet är 
taget av en sommargäst. 
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 Fast det var inte bara dåligt när livet styrdes på det här sättet. 
Hon kan sakna tiden då söndagen faktiskt var en vilodag. 
 – På söndagarna fick man inte göra något arbete som kunde 
göras någon annan dag. Man fick ta hand om djuren och laga 
mat och sånt. Och om vädret krävde det fick man ta in skörden 
på söndagen. Men annars fick man inte det, säger Aina och 
fortsätter berätta lite längtansfullt tillbakablickande.
 – Jag minns på sommaren när det var söndag. Då cyklade jag 
och mina syskon till havet och badade. Mamma tycket om att 
läsa så hon satt hemma och läste. Pappa gick runt bland åkrarna 
med en vit stråhatt och såg hur det hade växt.

Mycket blir bättre
Aina poängterar ofta att det är hennes åsikter hon utrycker 
och att det inte måste vara så för alla. Hela framtoningen är på 
något sätt försiktig, men samtidigt självklar. Hon vet vad hon 
tycker men vill inte såra någon annan genom att tala för dem 
och kanske säga något som inte gäller alla. 
 – Gudstjänsterna har blivit både bättre och sämre sen dess. 
Prästerna var lite för stränga när de predikade. Och gudstjäns-
terna var så väldigt långa, säger hon och skrattar. 
 Sen 25 år tillbaka bor Aina inne i Varberg och går till kyrkan 
i både Apelvikshöjds och Varbergs kyrka efter att Brunnsbergs-
kyrkan såldes för 2 år sen. Hon reflekterar över att förr var det 
nattvard en gång i månaden men nu är det nattvard nästan varje 
söndag i kyrkorna hon går. 
 – För min del tycker jag att det är bra. För det är en sorts 
gemenskap som man inte får på något annat sätt. 

Starkare tro på grund av sorger
Relation till Gud är självklar på ett sätt som den bara kan vara 
för någon som har levt nära Gud och gjort tron till en livshåll-
ning mer än en sätt att tänka. 
 – Min tro är mycket starkare nu än den var när jag var yngre. 
Jag tror det beror på motgångarna som har mött mig genom 
livet. Inte för att mitt liv har varit svårt, men jag har haft många 
nära och kära som har dött och det har varit jobbigt. 
 Ett av hennes stora intressen har alltid varit människor och 
att möta dem. Stanna upp en stund och prata med dem, lyssna 

på dem. Kanske beror det på att hon känner mycket med andra 
människor både i glädje och sorg. 
 – När någon berättar om sorgliga saker eller är ledsen börjar 
jag ofta gråta för jag har så mycket empati. 
 Som när hennes yngsta brors ena son dog av hudcancer bara 
46 år gammal. Det gjorde mycket ont i henne. När unga dör 
påverkas hon liksom många andra starkt. 
 Aina har aldrig gift sig eller fått barn. 
 – Jag hade en hjärtsjukdom när jag var 20 år och den påver-
kade mig under lång tid så det blev inte så att jag gifte mig. 
 Istället fick hon en annan viktig plats i familjen. Båda hennes 
bröder gifte sig med utbildade och arbetande kvinnor och på 
den tiden fanns det ingen barnomsorg. Aina jobbade med att ta 
hand om sina syskonbarn under många år. 

Körde bil tills hon var 88 år 
Hon bodde och levde där i Lillebacka. Ett liv nära naturen och 
i en stilla rytm. Ibland cyklade hon in till Varberg. För det var 
cykel som gällde i många år. 
 – Då tog man inte körkort lika tidigt som nu för tiden. För 
mig tog det lång tid. Ända tills en vän tyckte att jag skulle 
pröva och då gjorde jag det och tyckte det var kul. 
 Hon tog sitt körkort när hon var nästan var 50 år och fortsatte 
att köra bil tills hon var 88 år. 
 – Då var bilen för dålig för att kunna fortsätta köra och det 
var lite för dyrt att köpa en ny. Min läkare sa att jag kunde 
fortsätta men jag tyckte att det var lika bra att sluta. 
 Friheten med bilen kan hon sakna, men hon har färdtjänst 
som hon åker med ibland. 

 – Jag har inte lärt mig riktigt hur bussarna går här men det 
kommer jag nog att göra och då kanske det bli buss ibland. 
 I början av juli i år flyttade hon till en servicelägenhet på 
Östergården på Träslövsvägen. Innan bodde hon i egen lägenhet 
i Brunnsberg och tog bussen när hon skulle någonstans trots att 
hon var över 90. 
 Aina är inte emot förändringar och försöker att lära sig 
mycket nytt. Annars hade hon ju inte kunnat klara sig under 
nästan ett sekel. Hon tänker tillbaka på åren som gått och tror 
att det har varit några stora perioder av förändring. 
 – Efter andra världskriget hände det mycket. Då var det 
som att alla såg framåt och allt blev bättre. Det var då vanliga 
människor började bygga hus. Det fanns en tro och hopp på 
framtiden. 
 Den var en tidsanda som varade i många år. Aina började 
arbeta i hemtjänsten på 70-talet. 
 – Då fick man vara både två och fyra timmar på ett och 
samma ställe. Allt blev bara bättre. Det var innan pengarna 
började styra. 
 Aina upplever att det var på 90-talet som saker började bli 
sämre. 
 – Tempot är så annorlunda nu. Alla har bråttom. Stressen har 
blivit större. 

Människan behöver kyrkan 
Skrattande konstaterar hon att hon inte riktigt är en del av det 
för hon skyndar inte. Hon har ju blivit gammal. Genom tidning 
och radio följer hon med i det som händer och hennes analys av 
samtiden är knivskarp och inte alls i tonen av någon som lever i 
det förflutna och tycker att allt var bättre förr. Men vissa saker 
tycker hon var bättre förr. 
 – Det är lite det som är i tiden nu. Att folk inte hinner tänka. 
Eller de tänker, men det är som att det inte går på djupet. 
 Hon tänker tillbaka på hur kyrkans plats i samhället har 
förändrats. 
 – Jag tror inte att kyrkan har gjort något fel, men samhäl-
let har förändrats och folk hinner inte med kyrkan längre. Det 
tycker jag är tråkigt för det finns mycket i kyrkan som är bra 
för människan, säger Aina Eriksson.

Nyinflyttad: Aina Eriksson tyckte att det 
nu när hon är 96 var dags att flytta till ett 
serviceboende. Hon flyttade till Östergården 
i början av juli och har inte hunnit få upp 
tavlorna på väggarna.

– Att folk inte hinner tänka. Eller 
de tänker, men det är som att 

det inte går på djupet, säger Aina 
Eriksson
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Gudstjänst i Södra näs

Friska vindar 
i Guds natur
– Ni får sjunga i medvind och jag får predika i motvind, säger Ola 
Bjervås, kyrkoherde i Träslövs församling när han inleder frilufts-
gudstjänsten. 
 Vinden friskar i och längst bak är det svårt att höra. Stolarna som 
ställts fram i förväg räcker inte och fler bärs ut från Eliasas hem-
bygdsgård och placeras i trädgårdens kant. Denna söndagseftermid-
dag får fruktträden och häcken agera väggar i en tillfällig kyrka i 
Södra näs mellan Apelviken och Träslövsläge.
 Sällan har väl Gud gjort sig påmind så tydligt som genom kom-
binationen av psalmen O, store Gud och friska vindar från havet. 
Historiens vingslag är närvarande genom gården från 1700-talet 
och Guds skapande kraft i nuet lyser i blomsterprakt och grönska. 
Bakom altaret ligger ett stort flyttblock som om det vore placerat där 
av Gud själv just för detta ändamål. Det är inte som det berget sönda-
gens texter handlar om, men ändå hjälper det tanken. 
 Söndagen handlar om när Jesus är på förklaringsberget och lär-
jungarna får se honom ur ett nytt perspektiv. Ola Bjervås, kyrko-
herde i Träslövs församling, pratar bland annat om detta möte i sin 
korta predikan. 
 – Ofta ger vi inte Gud tillfälle att komma nära oss. Det är hela 
tiden andra röster som hörs. Det verkar vara som att Gud ofta talar 
ganska tyst.
 Då kan vi behöva avskilda platser och tillfällen för att kunna 
lyssna på Gud, om vi nu vill möta honom. Fast vid den här fridlufts-
gudstjänsten är det nästan som att Gud vrålar fram sin närvaro med 
hjälp av vinden och blomsterprakten.
 Efter gudstjänsten hjälps de cirka 30 besökarna om att flytta fram 
bord och ställa stolarna så det tillfälliga gudstjänstrummet blir en 
plats att fika på. Hembygdsföreningen serverar kaffe och fikabröd 
som de bjuder på och gör sitt bästa för att alla ska ta mer. 

Naturligt: Friluftsgudstjänst på 
Kristi förklarings dag i trädgården vid 
Eliasas hembygdsgård på Södra näs.

Omväxlande: Bakom Göran Barkevall kan man se 
hur gudstjänstrummet har blivit fikarum. 

Göran Barkevall
om friluftsgudstjänsten vid Eliasas hembygds-
gård på Södra näs.
 – Det ger en dimension till att det är utomhus. 
Det vi sjunger i psalmerna, vi står mitt ibland 
det. Som i psalm 200, I denna ljuva sommartid. 
Här ser vi blommorna och naturen. Guds gåvor. 
Eller att sjunga O store Gud och samtidigt känna 
havsvindarna som friskar i. Det vittnar om Gud.
 – Jag har min bakgrund inom jordbruket som 
lärare och rektor och då blir det extra fint när 
naturen får bli en del av gudstjänsten. Det blir 
absolut inget som stör. Det ger bara mer.  
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 Niklas lockar upp några frivilliga som får genomföra en 
praktisk övning. Alla måste ställa sig upp och vända sig om 
för att se experimentet för det sker bakom stolarna. Övningen 
går ut på att man ställer sig i en ring. Sträcker ut sina händer in 
mot mitten och sen blundar man samtidigt som man tar ett steg 
framåt och tar tag i ett någon annans händer med sina egna. 
Sen öppnar man sina ögon och ska försöka att gemensamt lösa 
upp knuten utan att släppa varandras händer. En övning som 
kräver att alla hjälper till och samarbetar. 

Avslappnat och nära 
Avslappnat sittande i de ditburna stolarna, några tillbakalutade 
i brassestolar, och några liggandes på gräset får vi lyssna på när 
Niklas berättar om att Gud ger gåvor till var och en och att alla 
har något att bidra med. 
 Idag verkar det som att Gud vill att även naturen ska bidra 
med så mycket kärlek och värme som möjligt. Strålande sol och 
blå himmel med några enstaka molntussar gör Hamrekulle mel-
lan Göingegården och industriområdena till en utmärkt plats att 
uppleva hur Gud ger till oss. 

 Robert Björner, en av deltagarna 
som åkt ända från Göteborg, tyckte 
att det verkade spännande med en 
friluftsgudstjänst och valde att vara 
med trots att han inte brukar gå i 
kyrkan.
 – Det var jättetrevligt att komma 
hit. Framför allt med det fina vädret. 
Det blev som en öppen himmel och 
en lite annorlunda känsla att vara 
med på en gudstjänst såhär, säger 
han. 

Robert Björner

Hamrekulle: Förberedelserna pågår inför Lindberga församlings friluftsgudstjänst. En del gudstjänstbesökare är redan på 
plats och fler är på väg. 

Lindberga församling firar friluftsgudstjänst

Gudstjänst i det fria 
En gudstjänst i det fria och en fri gudstjänst. En del saker 
liknar en vanlig gudstjänst i en kyrka. Så som att prästen har på 
sig de vita prästkläderna, alban, och har en stola hängande runt 
halsen. Idag är den grön, inte i första hand för att vi är ute i det 
gröna utan för att den liturgiska färg det just nu är i kyrkoåret 
är grönt. En färg som symboliserar tillväxt och växande. 
 Textläsningarna som är med idag handlar om andens gåvor. 
Det brukar vara textläsning i en gudstjänst, men inledningen är 
vanligtvis andra ord än de Niklas väljer för dagen. 
 – Det blåser inte lika mycket i kyrkan, säger prästen Niklas 
Strandberg när han försöker få fram sidorna som innehåller 
söndagens texter. 
 Det hade kunnat bli en enmansshow av det hela för Niklas 
som är både präst och musiker. Men istället är det kanske fler 
som hjälper till än vanligt. I tystnaden som uppstår i väntan på 

att Niklas ska få på sig gitarren och lyckas få noterna att stå 
kvar i det stillsamma vinddraget passar en fågel på att flika en 
kort predikan med lite fågelsång. 

Alla kan bidra med något
Och predikan på det vanliga människospråket blir även den 
ett bevis på att alla har något att bidra med och att gudstjäns-
ten inte måste vara ett tillfälle då alla sitter vända framåt och 
lyssnar på en präst. 
 Niklas frågar rakt ut i församlingen vad vi inte kan vara 
utan. Mat, kärlek, luft, gemenskap, familj och kärlek blir några 
av svaren.
 – Är det kärlek jag ger eller kärlek jag får ta emot? funde-
rar Niklas vidare i sin predikan innan han än mer engagerar 
deltagarna.

Frimodigt: Niklas Strandberg, 
präst i Lindberga församling, leder 
församlingen i psalmsång under 
gudstjänsten vid Hamrekulle.
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En grupp arkeologer reste till Afrika för att göra utgrävningar. För att få med sig 

all utrustning och hitta fram till den avlägsna platsen hyrde de in afrikanska bärare 

som kände till vandringslederna. De västerländska arkeologerna var stressade och 

försökte skynda på bärarna. Lite senare stannade plötsligt afrikanerna och slog sig 

ner på marken och visade inga tecken på att vilja fortsätta.

 Efter ett par timmar reste de sig upp igen, som om ingenting hänt, tog packningen 

och fortsatte vandringen. När västerlänningarna så småningom via tolk lyckades få 

en förklaring av ledaren för gruppen sade han att de varit tvungna att ”vänta in sina 

själar”. 

I våra öron låter detta primitivt, men om man lyssnar in tanken bakom, hittar man en 

djup psykologisk och andlig vishet. I deras värld var det självklart att kropp och själ 

måste leva i harmoni med varandra. De kände intuitivt på sig när koncentrationen på 

det yttre blev så stor att de riskerade att förlora kontakten med den inre verkligheten, 

med sin själ.

Kanske känner du igen detta. Ofta är det full fart i våra liv. Mycket ska hinnas med 

på så kort tid som möjligt. Och visst är det bra att hålla sig igång, att göra ett bra jobb, 

att vara effektiv. Men det gäller att hitta de rimliga nivåerna. Kanske behöver även du 

och jag stanna upp ibland och ”vänta in vår själ...”

Nu går vi mot höst, en årstid som inbjuder till reflektion och eftertanke. Kanske kan 

vi hjälpa varandra att hitta balansen i livet; finna en stilla plats, borta från det höga 

tempot. En plats där vi kan andas ut och hämta ny kraft. En plats där Gud kan möta 

våra innersta behov. Där vi kan lämna vår oro och våra bekymmer. Där vi kan höra 

Guds röst. Där vi kan få kraft och inspiration att gå ut och möta 

vardagen igen. 

I den här tidningen får du tips på några sådana platser...

Välkommen! 

Att vänta in sin själ...

Erland Brander

Präst i Varbergs församling

Gör er inga bekymmer, 
utan när ni åkallar och 
ber, tacka då Gud och 
låt honom få veta alla 

era önskningar.
Filipperbrevet 4:6



Våra kyrkor
Del 2 av 10

Sollyckans kyrka
Den yngsta kyrkan i Varberg heter Sollyckans kyrka och invig-
des 2005. Efter flera års verksamhet i en lokal som ser ut som 
en vanlig villa bestämde man sig för att gemenskapen blivit så 
stor att det var dags att bygga en kyrka. 
 Det ursprungliga huset står kvar och är ihopbyggt med själva 
kyrksalen och ett kyrktorg som binder samman dem.  Kyrktor-
get blir en naturlig plats för kyrkfika och gemenskap både un-
der och efter gudstjänsterna. Skjutväggarna som avskiljer guds-
tjänstrummet från kyrktorget är oftast öppna. För barnfamiljer 

ger det en möjlighet att vara med på gudstjänsten samtidigt som 
barnen kan röra sig fritt utan att störa gudstjänsten men ändå 
vara en del av den. När det är så mycket folk att alla inte får 
plats i gudstjänstlokalen sätts extrastolar fram och kyrktorget 
blir en del av gudstjänstrummet. 

En påminnelse om paradiset
Ordet kyrka betyder “Herrens hus”. Kyrkorummet är en påmin-
nelse om det himmelska paradiset, den gröna ängen med him-
len ovanför. Pelarna reser sig som stora träd. Arkitekten Jerk 
Alton ritade en åttakantig kyrka och formen gör att man känner 
närhet och gemenskap. Högst upp finns lanterninen som ger ett 
speciellt ljusinsläpp men som också får vara som en ”fyr” mitt 
på Håstensområdet. 
 Altarfönstret föreställer Jakobs trappa. Jakob fick i en dröm 
se Guds änglar gå upp och ner för en trappa. Gud lovade Jakob 
beskydd och att landet skulle ges åt Jakobs efterkommande. 
Jakob gav platsen namnet Betel som betyder 
”Guds hus”.

Symboler som predikar 
Ovanför altaret hänger ett ikon-
kors. Ikon betyder bild. Bilden 
får vara en påminnelse om den 
osynlige Gudens närvaro. Till 
vänster om Jesus står jungfru Maria och till 
höger Johannes döparen. Överst finns Jesus 
allhärskaren med keruber (änglavarelser) på 
var sida. Längst ner ser man den uppståndne 
Jesus stå på kistlocken och dra upp Adam 
och Eva (människosläktet) ur dödsriket.
 Till vänster om altaret står processions-
korset. Där finns den segrande Jesus med 
kungakronan.
 Ovanför dopfunten finns en Maria-ikon. 
Maria får vara en förebild för oss, att säga 

 Sollyckans kyrka vill vara en levande 
gemenskap där människor kan mötas i 

gemenskap och lovsång. Gud har i sitt ord lovat 
att möta människor på ett alldeles särskilt sätt.

ja när Gud kallar. När ängeln frågade om 
hon ville bli mor till Guds son, svarade 
hon: “Jag är Herrens tjänarinna. Må det 
ske med mig som du har sagt”.

Dörrar som välkomnar 
och påminner
Entrédörrarna är rödmålade. När Israels 
folk räddades ur slaveriet i Egypten gick 
dödsängeln förbi alla som hade strukit 
blod (från ett offerlamm) runt dörrpos-
terna. (2 Mos 12). De röda dörrarna kan 
vara en påminnelse till bön om beskydd.
 

Processionskorset 
som är gjort av 
Eva Spångberg.

Sammanbyggt: Till vänster står den gamla delen 
av kyrkan kvar, där som verksamheten började. Den 
fyrliknande kyrkan byggdes 2005. 

12 13
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En varm körresa
I månadsskiftet april-maj var stora delar av LiTo-kören på ett soligt och inspirerande 
”träningsläger” i turkiska Alanya. En reseskildring från en av deltagarna.

Att man kan tycka så bra om så många människor, och att det går att ha så mycket 
roligt på bara en vecka. Så kan man fundera när man ska beskriva den resa till Ala-
nya i Turkiet som LiTo-kören gjorde i månadskiftet april-maj.
 Efter att ha gått upp alldeles för tidigt och skrapat bilrutorna var vi på väg till 
Landvetter en mörk torsdagsmorgon. Och en halvdag senare klev vi ut i 24 graders 
värme på flygplatsen i Antalya, med en välkomnande sol som sken på oss från en 
klarblå himmel.
 48 sångare i LiTo-kören var, tillsammans med 28 familjemedlemmar, efter några 
timmars bussresa installerade på utmärkta hotell Flower Garden i Alanya.
 Staden blev en glädjande upptäckt för dem av oss som aldrig tidigare hade varit 
där. Två härliga, långa sandstränder vid ett turkosblått Medelhav, ivriga försäljare 
med stort utbud av allt, gytter av hus och basarer och så naturligtvis en hel del 
hotell. Men inte så mycket turister, eftersom säsongen egentligen inte hade börjat 
riktigt.
 Vi hann med mycket under den vecka denna härliga körresa varade. De tre första 
dagarna ägnade vi förmiddagarna åt att träna tillsammans, främst på den mässa som 
vi strax efter hemkomsten framförde i Valinge kyrka. Vi passade också på att förbe-
reda oss för den Allsångsmässa som hölls den 19 maj i Lindbergs kyrka.
 Efter väl genomförda träningar lockades många av oss till stranden. Runt 20 
grader i vattnet och 25 i skuggan kändes rätt okej...
 På måndagen åkte de flesta i gruppen med på en båttur där vi dels fick se lite spår 
av gångna tider i form av kloster och piratgrottor, dels fick bada i mörkblått vatten 
där det var 60 meter djupt. Under resten av veckan var det ”fri hopp och lek” och i 
olika grupperingar varvade vi utfärder och shopping med långa stunder vid hav eller 
bassäng. 
 I stort sett varje kväll sågs de flesta i gruppen till middag på hotellet. Vid långbord 
njöt vi av god mat, trevlig samvaro och de olika uppträdanden som hotellet ordnade. 
Och när det tystnade från scenen ”väsnades” vi själva i olika allsångsaktiviteter. 
 Till sist, ett stort tack till vår fantastiska boss och körledare Eva Johbarn som 
ordnade denna lyckade resa. Du är fantastisk!
 En innehållsrik och energigivande vecka senare var vi tillbaka i vardagen, med 
goda minnen och möten i bagaget. Och dessutom hade vi tur med vädret!

Foto: Gruppbilden okänd. Övriga 
foto är tagna av Thomas Hall 

En reseskildring

Jesus sa: 
”Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig 

mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, 
med ett flöde som ger evigt liv.”

Johannesevangeliet 4:14
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Lindberga församling Träslövs församling

Kyrkans Väl i Träslövs församling vill verka för: 
Ett aktivt gudstjänstliv 
Vi vill verka för ökad delaktighet och gemenskap i gudstjänsten 
samt variation i gudstjänstformen.

Musikverksamhet
Vi vill bland annat verka för musikgudstjänster där hela för-
samlingen engageras i sång och musik. 

Barn- och ungdomsverksamhet
Vi vill bland annat verka för fortsatt ”Öppet-hus-verksamhet”, 
söndagskola och nya gudstjänstformer till exempel ”Messy 
Church” där barn och vuxna tillsammans i skapande och glädje 
får ta del av budskapet om Jesus som Guds son.  

Diakoni
•  Vi vill att församlingen skall vara en naturlig mötesplats för 

människor i kris.
•  Vi vill att församlingens diakonala arbete fortsätter att 

utvecklas så att fler gamla och ensamma får det stöd de 
behöver.

Kyrkans Väl ställer upp med en lista som har 34 
nominerade kandidater. De 14 första namnen på listan är:
Annika Jensen
Göran Barkevall
Ulla Brattgård Carlsson
Magnus Romell
Marinette Berndtsson
Per-Arne Johansson
Ann-Marie Karlsson
Anders Johansson
Eva Bengtsson
Leif Svensson 
Elisabeth Gunnarsson
Einar Bengtsson 
Agneta Berggren
Håkan Victorsson

Genom din röst visar du 
också ditt förtroende 
för kandidaterna som 
finns med i kyrkovalet.

Du som bryr dig om 
Svenska kyrkan – rösta 

i Kyrkovalet den 15 
september 2013! 

Var med och påverka
Träslövs församling är en växande församling. Andelen fa-
miljer med barn är stor. Församlingen har därför valt att ha ett 
tydligt familjefokus i sin verksamhet. Det skall finnas utrymme 
att skapa nya verksamheter samt behålla och vidareutveckla de 
verksamheter som vi känner oss trygga med. Under det senaste 
året har vi bland annat startat en ny gudstjänstform, Messy 
Church, där barnen är i fokus men alla är lika välkomna. 

Medlemskap och engageman
Att vara medlem i svenska kyrkan är inte som att vara med i 
vilken förening som helst. Det handlar om att få uttrycka och 
leva enligt sin tro i gemenskap med andra men det handlar 
också om mycket mer. Det finns ett gemensamt värde i samhäl-
let där kyrkan som institution ger  trygghet och bär kulturella 
värden vidare. Vid stora och viktiga livshändelser så som dop, 
konfirmation, vigsel och begravning spelar kyrkan en bety-
dande roll för många av oss.
 I vår församling har vi en rad olika verksamheter som ger 
gemenskap både för den som är kyrkovan och den som inte så 
ofta går till kyrkan. Vi ser gudstjänsten som församlingslivets 
kraftkälla och inspiration där kyrkans budskap förmedlas och 
uttrycks i gemenskap med andra människor.
 I Träslövs församling finns en partipolitiskt obunden lista 
som ställer upp i kyrkovalet den 15 september - Kyrkans Väl.

Tider för öppethållande  
i vallokalerna den 15 september: 
Träslövs församlingsgård 8.00–10.00, 14.00–16.00, 17.00–20.00
Träslövsläge förs.hem 8.00–10.00, 11.00–13.00, 16.00–18.00 

Förhandsröstning på  
pastorsexpeditionen i Träslöv:
Den 2 – 6 och 9 – 11 september 9.00–12.00 
Lördag den 7 september 9.00–12.00 
Tisdagarna den 3 och 10 september och 17.00–20.00 

Kyrkans Väl i Lindberga 
församling
Nomineringsgruppen ”Kyrkans Väl” i Lindberga 
församling önskar att Du går och röstar på 
valdagen den 15 september, först och främst 
för att det är en rättighet vi har i vårt land och 
den skall vi värna om. Det är också ett bevis 
för oss som arbetar idellt inom svenska kyrkan 
på att våra medlemmar visar ett engagemang 
för och en vilja att vara med och påverka den 
kyrkliga verksamheten.

”Kyrkans Väl” vill att våra medlemmar skall 
känna sig välkomna till våra fyra kyrkor i 
Lindberga församling, där man får lov att vara 
sig själv, känna gemenskap med andra besö-
kare och inte minst känna sig bekväma i mötet 
med Gud. I Lindberga församling har vi olika 
utformningar av våra gudstjänster varje vecka: 
mässa med nattvardsgång, gudstjänst med 
rätt att vara liten och kvällsgudstjänst. Vi vill 
uppmuntra våra medlemmar att låta döpa sina 
barn och ungdomarna att konfirmera sig. Det 
utgör en del av vår framtid.

Vår församling har också ett mycket rikt mu-
sikliv, som vi understödjer på alla sätt och som 
skall vara ett naturligt inslag i våra gudstjäns-
ter. 

Det pågår också verksamheter i våra försam-
lingshem som bibelstudium och gemenskaps-
träffar och i ”Vårt Hus” i Trönninge träffas 
ungdom  och äldre i olika aktiviteter. Dessa 
träffar anpassas efter intresse och önskemål  
och är viktiga inslag i vår kyrka.

Öppettider för förtidsröstning 
 i Lindbergs församlingshem
Måndag 2 september - fredag 6 september: 09.00-12.00
Måndag 9 september – onsdag 11 september: 09.00-12.00
Torsdag 5 september: 17.00–20.00
Tisdag 10 september: 17.00-20.00

Öppettider valdagen 15 september
Vårt Hus i Trönninge: 
10.30- 13.30 samt 17.00–20.00

Torpa Kyrkstuga:
10.30 – 12.30 samt 18.00-20.00

Valinge Församlingshem:
10.30-12.30 samt 18.00-20.00

Stamnareds bygdegård:
10.30 – 12.30 samt 18.00–20.00

Vem bestämmer
Var med och påverka vem som ska styra Svenska kyrkan i 
Lindberga församling, i Göteborgs stift och i Sverige.

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan, folkbokförda i Sve-
rige och fyllda 16 år på valdagen har rätt att rösta i de tre olika 
valen. Till:
- Kyrkofullmäktige, som bestämmer över Lindberga församling
- Stifsfullmäktige som styr Göteborgs stift
- Kyrkomötet som hantererar Svenska kyrkan på nationell nivå

Din röst är viktig om du vill påverka vem som ska sitta i de 
olika bestämmande organen. 
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Arbetarepartiet - 
Socialdemokraterna
En folkkyrka öppen för alla!
Kyrkan ska vara en fristad att gå till. Vi vill 
att kyrkan breddar utbudet av gudstjäns-
ter, konserter och annan kultur. Vi vill att 
kyrkan har en bred verksamhet där alla är 
välkomna och kan delta. 

Stå upp för allas lika rätt och värde!
Vi vill stoppa rekrytering av kvinnopräst-
motståndare. Vi kommer också att mot-
verka homofobin inom Svenska kyrkan. Vi 
arbetar för en öppen demokratisk kyrka, 
aktiv i kampen mot rasism och förtryck. 
En mötesplats för alla.

Bidraga till gemenskap och utveckling!
För oss är det viktigt att diakonin är of-
fensiv med aktiv uppsökande verksamhet 
för att bekämpa orättvisa och utslagning. 
Vi vill också att all barn- och ungdoms-
verksamhet ska vara kostnadsfri.

Gå före – och bidra till en hållbar värld!
Vi vill att församlingarna ska gå före på 
flera andra sätt. Här hemma kan vi till 
exempel klimatanpassa lokaler och verk-
samheter och förvalta vår skog utifrån 
ett hållbart perspektiv. När vi höjer rösten 
för internationell solidaritet och rättvisa 
bidrar vi till en större förståelse och ge-
menskap människor emellan

FiSK kandiderar i valet på alla nivåer: 
församling, stift och kyrkomöte.

FiSK vill att kyrkan agerar mot varje 
form av främlingsfientlighet, rasism och 
homofobi. Vi stödjer kvinnliga präs-
ter och att samkönade par kan vigas i 
kyrkan. 

Det kristna kärleksbudskapet ska ge 
vägledning för hur bibeln ska tolkas. Öp-
penhet och tolerans är vår värdegrund.

Några punkter ur vårt lokala valprogram:
-  Större variation i gudstjänstformer.
-  Rusta upp Apelvikshöjds kyrka.
-  Utveckla ungdoms- och körverksam-

heterna i Apelvikshöjd och Sollyckan.
-  Miljöcertifiera Varbergs församling.

FiSK:s valprogram för Varbergs försam-
ling: www.fiskvarberg.se

Församlingslistan  
i Varbergs församling
Församlingslistan är en ny nominerings-
grupp, som inte är knuten till något 
politiskt parti. Gruppen har bildats av 
människor från de två tidigare nomi-
neringsgrupperna Levande kyrka och 
Kyrkans väl, tillsammans med andra 
intresserade i församlingen. Vi stäl-
ler enbart upp i kyrkovalet i Varbergs 
församling.

Våra kandidater har ett stort och brett 
engagemang i Varbergs församling. 
Många av oss har erfarenhet från olika 
förtroendeuppdrag, både i församling-
en och på andra håll. Vi vill arbeta för 
att församlingen ska vara en levande 
och välkomnande gemenskap, där Jesus 
Kristus är i centrum och allt fler vill och 
kan bli delaktiga. För att uppnå detta vill 
vi bland annat satsa på:
• information och öppenhet
• mångfald i församlingsliv och nya 

sätt att nå ut till människor
• det diakonala arbetet
• en god arbetsmiljö och ideellt enga-

gemang
• arbetet bland Varbergs unga

Läs mer om våra 29 kandidater och vad 
vi vill på vår hemsida: 
www.forsamlingslistan.se!

Hör gärna av er med frågor till 
info@forsamlingslistan.se eller via 
telefon till ordförande Daniel Wide, tel 
0739-957992

FiSK:s kandidater till kyrkofullmäktige i Varbergs 
församling: Laila Beckenius, Öyvind Matthilas, 
Ingela Svenson, Jonas Noréus, Elisabet von 
Knorring.  (Ej på bild: Eva Folkeson.)

Foto: Malin Arnesson

Varbergs församling

 

I höstens kyrkoval ställer en 
ny nomineringsgrupp upp. Vi 
heter Borgerligt alternativ och 
är partipolitiskt obundna. Vår 
uppfattning är att kyrkan ska 
styras av personer som har 

kyrkan, dess värderingar och 
tro som utgångspunkt. 

Ansvaret för kyrkan vilar 
gemensamt på de tillhöriga, 
de förtroendevalda och de 
kvinnor och män som vigts 
till tjänst som biskop, präst 

eller diakon. Svenska kyrkan 
ska påverka samhället 

genom att göra sin röst hörd 
i förkunnelse, debatt och bön 
men inte vara partipolitisk. 

Läs mer på 
www.borgerligtalternativ.nu

Annons_VarMed.indd   1 2013-08-08   13:27:53

Du får vara med och bestämma vem 
som ska styra kyrkan och din försam-
ling. Alla som är medlemmar i Svenska 
kyrkan, folkbokförda i Sverige och har 
fyllt 16 år på valdagen får rösta. Ta 
chansen och var med och påverka. 

Det är val till kyrkomötet, stiftsfullmäk-
tige och kyrkofullmäktige. Kyrkomötet 
hanterar frågor som berör kyrkan på 
riksnivå och stiftsfullmäktige bestäm-
mer över Göteborgs stift. Kyrkofull-
mäktige styr över församlingar och 
pastorat. Valdagen är söndagen den 15 
september 2013. Förtidsröstningen är 
2-11 september. 

Kandidater
I Varbergs församling ställer fyra grup-
per upp i valet till kyrkofullmäktige.
- Arbetarepartiet - Socialdemokraterna
- Borgerligt alternativ
- Fria liberaler i Svenska kyrkan FISK
- Församlingslistan i Varbergs församling

Valsedlar och röstkort
Valinformation från grupper och val-
sedlar till kyrkofullmäktige delas ut till 
alla hushållen i Varbergs församling. 
Information om grupperna finns också 
på Varbergs församlings hemsida,  
www.svenskakyrkan.se/varberg.  
 Valsedlar till alla tre valen, kyrko- och 
stiftsfullmäktige samt kyrkomötet, 
kommer att finnas i vallokalen och i för-
samlingshemmet på Sveagatan 24 un-
der tiden som förtidsröstningen pågår.
 Röstkort har skickats med post till 
alla som får rösta. På röstkortet står 

vilken vallokal du ska gå till för att lämna 
din röst på valdagen. Om du röstar på 
valdagen behöver du inte ha med röst-
kortet, det räcker med legitimation.

Förtidsröstning
För den som vill är det möjligt att rösta 
innan valdagen under tiden 2-11 sep-
tember. Det görs i församlingshemmet 
på Sveagatan 24. 
Öppettiderna för förtidsröstning är:
2-11 september 9.00-12.00 och 
kvällsöppet den 5 och 10 september 
17.00-20.00.
Röstkortet ska visas för röstmottagaren.

Vallokalerna 
Apelvikshöjds kyrka, Rödaledsstigen 24
Församlingshemmet, Sveagatan 24
Sollyckans kyrka, Föreningsgatan 54
Öppettider i vallokalerna den 15 sep-
tember
9.00-11.00, 13.00-15.00 
och 18.00-20.00

Brev- och budröstning
I församlingshemmet finns brevröst-
ningspaket.

Personröstning
Man kan markera upp till tre personer 
på valsedeln om man vill rösta på speci-
fika personer i valet.

För mer detaljerad information om 
kyrkovalet se 
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval eller 
kontakta expeditionen för att få mer 
information.

Några av de nominerade: Från vänster, Leif 
Fredriksson, Lena Hjalmarsson, Ann-Christine 
Rosengren, Lisbeth Olsson och Carlos Paredes.
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Tillsammans i Vårt Hus
(11/9, 9/10, 6/11, 4/12 kl.16-18)
Vi umgås, fikar och deltar i olika aktivite-
ter. För mer info ring diakon Lisa Wiklund: 
64 11 47.

Tala film – tala liv 
(2/10, 30/10, 6/11, 27/11, 18.00-21.00) 
Lindberga församling inbjuder dig till Lind-
bergs församlingshem för att ”tala film, tala 
liv”. Efter filmen samtalar vi utifrån några 
frågeställningar och äter en smörgås i god 
gemenskap. För mer information och med-
delande om specialkost ring komminister 
Niklas Strandberg: 64 11 44.

Sopplunch för Världens barn
27 oktober 11.00 Valinge kyrka.
Vi samlas först till gudstjänst i Valinge 
kyrka och därefter till sopplunch i för-
samlingshemmet. Valinge-Barnen sjunger. 

Minnesgudstjänst med 
ljuständning
3 november 18.00 Valinge kyrka.
Vi tänder ljus för de som har dött under året.

Cafégudstjänster i Belid 18.00
22 september samt 10 november.

Första advent
Vi firar advent i alla våra kyrkor. Se predi-
koturen.

Drop-in-kör
Kom med och sjung när du har tid och 
lust. Vi samlas en timma före gudstjänst. 
Håll utkik efter orden ”Drop-in-kör” i 
predikoturen.

Lindberga församling
Söndag 8 september, 15 e trefaldighet
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Med rätt att vara liten
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 15 september, 16 e trefaldighet
9.30  Mässa, Torpa
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Stamnared

Söndag 22 september, 17 e trefaldighet
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten 
 Valinge 
18.00  Cafégudstjänst, Belid, drop-in-kör

Söndag 29 september, Helige Mikaels d.
16.00  Storsöndag i Lindberg
 Alla barn och vuxenkörer medverkar

Söndag 6 oktober, 19 e trefaldighet
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa 
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Gruppen Glorious medverkar

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen
9.30  Mässa, Torpa, Drop-in-kör 
9.30  Mässa, Valinge
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Ungdomskören, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Stamnared

Söndag 20 oktober, 21 e trefaldighet
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 27 oktober, 22 e trefaldighet
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora 
 Sopplunch för Världens Barn
 Sång av ValingeBarnen

Lördag 2 november, alla helgons dag
9.30  Mässa, Torpa
 Solosång
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Solosång, Stamnared

Söndag 3 november, alla själars dag
9.30  Mässa, Lindberg
18.00  Minnesgudstjänst med 
 ljuständning, Valinge
 Valinge-Stamnareds-kören

Söndag 10 november, 24 e trefaldighet
9.30  Mässa, Stamnared
11.00  Temamässa, Mysterium, Lindberg
 En mässa om livets insida
 LiTo-kören
18.00  Cafégudstjänst, Belid
 Musikmedverkan

Söndag 17 november, sönd f domsöndag
9.30  Mässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Musikmedverkan

Söndag 24 november, Domsöndagen
9.30  Mässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst med rätt att vara liten
 Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Drop-in-kör 17.00

Söndag 1 december, 1 advent
9.30  Mässa, Valinge
 Valinge-Stamnareds-kören 
11.00  Gudstjänst, Stamnared
 Med rätt att vara liten
 Valinge-Stamnareds-kören
16.00  Gudstjänst, Lindberg
 LiTo-kören
18.00  Gudstjänst, Torpa 
 LiTo-kören

Veckogudstjänster
Måndagar 
14.00 Bön i Lindbergs kyrka
Tisdagar 
11.00 Gudstjänst/mässa på Lindgården
17.30 Ungdomsmässa i Lindbergs kyrka
Onsdagar en gång/månad
17.00-19.00 Messy Church i Vårt Hus
(21/8, 18/9, 16/10, 13/11, 18/12)

Mysterium 
- en mässa om livets insida 
LiTokören med musiker
10 november 11.00 i Lindbergs kyrka

Storsöndag
29 september 16.00 Lindbergs kyrka.
Alla barn och vuxenkörer medverkar.

Våra verksamheter
Måndagar
VuxenBarn 9.30-12.00 Vårt Hus
Öppet Hus 13.30-17.00 Vårt Hus
Bön 14.00 Lindbergs k:a

Tisdagar
VuxenBarn 9.15-12.00 Lindbergs Fh
Stick&Sy 10-12.00 Vårt Hus
Öppet Hus 13.30-17.00 Vårt Hus
Bibelsamtal 10-12.00 I hemmen
L:a D&M-kör *  13.45 Lindbergs Fh
U-kören* 16.00 Lindbergs k:a
Ungd.mässa* 17.30 Lindbergs k:a

Onsdagar 
Bibelsamtal 16.15 Valinge Fh
TPB åk 2-4* 15.00 Lindbergs Fh
M-kören * 15.45 Lindbergs Fh
Barntimmar* 14.15 Valinge Fh
Mu&Pyssel* 15.00 Valinge Fh

Torsdagar
Trädgårdsträff  10.00 Lindbergs Fh
Bibel för Barn 15.00 Vårt Hus
VuxenBarn 9.15 Valinge Fh
Arbetskrets 14.00 Lindbergs Fh
LiTo-kören* 19.00 Lindbergs kyrka
VS-kören* 19.00 Valinge Fh
UTTER* 18.00 Lindbergs Fh
Arbetskrets* 14.00 Valinge Fh

Fredagar
Ungd.häng 17.00-19.00 Vårt Hus
 
*= För startdatum se www.lindberga.nu eller 
kontakta respektive ledare.

Sms-påminnelse
Påminnelse om gudstjänster med mer. 
Läs mer om det på www.lindberga.nu.
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Söndag 8 september, 15 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 15 september, 16 e trefaldighet
10.00  Högmässa, Träslövsläge 
16.00  Gudstjänst med stora och små
 Träslöv

Söndag 22 september, 17 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv
16.00 Gospelmässa, Träslövsläge

Söndag 29 september, Helige Mikaels d.
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst, Träslöv

Söndag 6 oktober, 19 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen
10.00 Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church-gudstjänst, 
 Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 20 oktober, 21 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 27 oktober, 22 e trefaldighet
10.00 Högmässa, Träslövsläge 
16.00 Gospelmässa, Träslövsläge
16.00 Messy church-gudstjänst, Träslöv

Lördag 2 november, alla helgons dag
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge 
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 3 november, alla själars dag
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Minnesgudstjänst, 

Söndag 10 november, 24 e trefaldighet
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Gospelmässa, Träslöv
16.00  Messy Church, Träslövsläge

Söndag 17 november, sönd f domsöndag
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Söndag 24 november, Domsöndagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslöv

Söndag 1 december, 1 advent
10.00 Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Mässa, Träslöv

Veckogudstjänster
Morgonmässa i Träslövs kyrka
Jämna onsdagar 8.00
Veckogudstjänst i Träslövsläges servicehus
Jämna onsdagar 14.30. Vi bjuder på 
kyrkkaffe.

Kyrkkaffe
I Träslövsläge efter 10.00-gudstjänsten 
I Träslöv 15.15 före gudstjänsten.
Välkomna!

Halvdagsutflykt onsdag 25/9
Vi reser med buss från församlings-
hemmet i Träslövsläge 11.00 och från 
Träslövs kyrka 11.15. Resan går till Skårs 
gård i Fjärås där vi äter middag, sen vidare 
till Sätila kyrka med guidning och andakt. 
Eftermiddagskaffe på Kvarnen i Hyssna 
och besök i deras gårdsbutik. Reseledare 
är diakon Marianne Klintenberg. Handi-
kapvänligt. Kostnad 300 kr. Anmälan till 
församlingsexp. 20 10 30 senast 17/9.

Tillsammans i tystnad  
”Spa för själen”
Retreat i Träslövsläge kyrka och försam-
lingshem lördag 16/11 9.00-16.30. 
Ledare: Marianne Klintenberg, diakon.
Kostnad 150 kr, frukost, lunch och efter-
middagskaffe ingår.
Information och anmälan kontakta Mari-
anne Klintenberg tel. 0340-201035

Adventskaffe 7/12
Församlingens Internationella grupp 
bjuder in till en eftermiddag till förmån 
för SKUT, Svenska kyrkan i utlandet 
och Göteborgs kyrkliga Stadsmission i 
Träslövs församlingsgård lördagen den 
7/12 14.00-16.00. Det blir Adventskaffe, 
brödförsäljning och lotterier. Kören Luxu-
ria under ledning av Monika Bengtsson 
sjunger Advents-och julsånger för och 
med oss. Varmt välkomna!

Alphakurs
Vi startar Alphagrupp hösten 2013 i Träs-
lövs församlingsgård, en tisdag/månad
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? Välkommen att anmäla dig 
till Alphakursen på 20 10 30 eller via mail 
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se 
Samlingar under hösten: 27/8, 1/10, 5/11 
och 26/11 19.00.

Allsång och försäljning 
Lördag 21/9 i Träslövs församlingsgård  
och lördag 9/11 i Träslövsläge försam-
lingshem. Försäljning och lotterier börjar 
14.00, allsången börjar 14.30
Arrangeras av församlingens kyrkliga 
sykretsar och hembygdsföreningen.

Barnverksamhet
Telefonnummer till ledarna, se hemsidan
Träslövs församlingsgård start v 35 
Öppet hus Vuxen-barn-grupp 
Måndag 9.00-11.00, torsdag 9.00-11.00
Ledare: Margaretha

Club 5-7 ( 5-7 år): fika, lek, sång och 
kreativt skapande. Tisdag 13.30-15.30
Ledare: Zacke och Cina
Anmälan till expeditionen

Kyrkis (8-10 år) fika, lek, sång och krea-
tivt skapande. Måndag 14.00-16.00
Ledare: Margaretha och Cina
Anmälan till expeditionen

After School (11-13år) fika, lek, sång 
och kreativt skapande. Torsdag 15.00-
17.00. Ledare Zacke och Cina
Anmälan till expeditionen

Träslövsläges församlingshem start v 35 
Öppet hus Vuxen-barn-grupp 
Tisdag 9.00-11.00, fredag 9.00-11.00
Ledare: Margaretha

Club 5-7 ( 5-7 år) Torsdag 13.30-15.30
Ledare: Margaretha och Zacke
Anmälan till expeditionen

Kyrkis (8-10 år) Tisdag 15.00-17.00
Ledare: Margaretha och Monica, 
Anmälan till expeditionen

After School (11-13år) Onsdag 15.00-
17.00. Ledare Zacke och Monica
Anmälan till expeditionen

Messy Church
En kväll för hela familjen fylld med olika 
aktiviteter! Lagad mat ingår gratis.
Träslövs församlingsgård onsdag 17.30 
11/9, 9/10, 6/11 och 4/12 
Träslövsläges församlingshem torsdag 
17.30 29/8, 26/9, 24/10, och 21/11  

Skjuts till Träslövs kyrkogård 
Förmiddagscafé i Träslövsläge
Varje torsdag med start 5/9 till och med 
28/11 erbjuder vi skjuts till kyrkogården i 
Träslöv från församlingshemmet i Träs-
lövsläge. Första turen går från Läjet 10.00.
Café i källarlokalen i Träslövsläge försam-
lingshem mellan 10.00 och 11.15. Däref-
ter fortsätter dagen på Läjet för den som 
vill med Middagsbön och Torsdagssoppa. 
Ingen anmälan. Välkommen! Mer info ring 
Martina Vallerius tel. 20 10 44 eller Mari-
anne Klintenberg 20 10 35

Middagsbön och torsdagssoppa
Träslövsläges församlingshem
Varje torsdag i från 5/9 t o m 28/11. En 
samling där vi får känna gemenskap med 
varandra, både gammal och ung. Du kan 
komma ensam eller med sällskap. Sopp-
lunchen inleds med middagsbön i kyrkan 
11.30. Soppan serveras 11.45-13.00.

Körverksamheten
Gospelkören Octava (start v 35)
Onsdagar 18.30-20.45 Träslövs försam-
lingsgård. Ledare: Zacke 20 10 46

Kyrkokören
Torsdag: 19.00-21.00 i Träslövsläge för-
samlingshem. Start 5 september
Ledare: Cina Wide 20 10 39

Barnkörer i Träslövsläge förs.hem
Sångfåglarna 6-8 år, torsdag 16.00-16.45
Korallerna från 9 år, torsdag 17.00-18.00
Ledare: Monica Bengtsson 20 10 40

Bibelstudium
Träslövsläges församlingshem, sönda-
gar 19.00, 25/8, 29/9, 27/10 och 24/11 
Ledare är Kalle Svensson 20 10 33

Nytt för ungdomar
Thank God it’s thursday (15 +)
Gudstjänst, häng, fika, aktiviteter mm. i Trä-
slövs församlingsgård torsd 18.00-20.30

Thank God it’s tuesday (15+) 
Gudstjänst, häng, fika, aktiviteter mm. i Träs-
lövsläge församlingshem tisd 18.00-20.30

Sykretsarna
Träslöv
Träffas i församlingsgården 14.00, 
följande onsdagar under hösten: 28/8, 
25/9, 23/10 och 27/11
För mer information kontakta gärna Birgit 
Carlsson tel 62 40 47

Träslövsläge
Träffas i församlingshemmet 14.30, 
följande onsdagar under hösten: 11/9, 
9/10 och 6/11 För mer information kon-
takta Kalle Svensson 0340-20 10 33

Måndagsträffen
i Träslövs församlingsgård
En mötesplats med möjlighet till gemen-
skap mitt i vardagen. Vi dricker kaffe 
tillsammans och vid några tillfällen har 
vi också någon form av program. Varje 
måndag mellan 14.30-16.00 med start 
den 9/9 och t.o.m. den 25/11. 

Andrum i vardagen
Välkommen att vara med i en samtals-
grupp där vi delar tro och liv, tankar och 
upplevelser mitt i livet. Vi utgår från en 
gemensam bok. Fyra tisdagar 19.00-
21.00 under hösten, varannan gång i 
Träslöv och Träslövsläge, start 17/9. An-
mälan: Marianne Klintenberg 20 10 35.

Uppdaterad information finns på
www.traslovsforsamling.se
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Söndag 8 september, 15 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Varberg
 Sammanlyst

Söndag 15 september, 16 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 22 september, 17 e trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Klövedals kyrkokör från Tjörn
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 29 september, Helige Mikaels d.
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 6 oktober, 19 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 13 oktober, Tacksägelsedagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 20 oktober, 21 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
 Mottagande av Fredrik Gyllensvärd
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 27 oktober, 22 e trefaldighet
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd
18.00 Oaskväll, Sollyckan

Lördag 2 november, alla helgons dag
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Musikgudstjänst, Sollyckan
 Sånger om himlen

Söndag 3 november, alla själars dag
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg 
15.00 Minnesgudstjänst
 St Jörgens kapell

Söndag 10 november, 24 e trefaldighet
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 17 november, sönd f domsöndag
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg

Söndag 24 november, Domsöndagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Temamässa, Sollyckan
 Projektkören sjunger
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 1 december, 1 advent
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Mässa, Sollyckan
11.00 Högmässa, Varberg
18.00 Aftonsång, Varberg

Kvällsmacka för män
”En man efter Guds hjärta” 
Inspirationskväll med Anders-Petter Sjö-
din, präst från Furulundskyrkan i Partille. 
11 oktober 19.00 i Sollyckan 
Ingen anmälan. Alla män välkomna!

Oaskvällar
Undervisning, bön och lovsång
I Sollyckans kyrka 18.00
Söndag 15 sepbember 
Gjohn-Marko Berisha, flykting från Ko-
sovo som växt upp som muslim och kom 
till Sverige på 80-talet och nu är kristen
Söndag 27 oktober
Liselotte J Andersson, författare och 
förkunnare

Kvinnofrukost
”Förlåtelse – nyckeln till inre helande”, 
Marita Orevi. Lördag 16 november 9.00 i 
Sollyckans kyrka. Anmälan senast onsdag 
13 november till expeditionen 81 300 
eller varberg.forsamling@svenskakyrkan.
se. Kostnad: 70 kronor 

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

Sjung Gospel på Sollyckan  
i höstens körprojekt
Höstens körprojekt börjar den 2 oktober 
18.00. Uppsjungning på Temamässan 
den 24 november 11.00. Anmälan till Lisa 
Lerman 0340-81 228, 070-281 87 99, 
lisa.lerman@svenskakyrkan.se

Bönedag i Sollyckan
Välkommen till en dag i bön och gemenskap!
Lördagen 28 september är det bönedag 
på Sollyckan. 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. Be så ska ni få! Välkomna!

Barnverksamhet
De flesta av våra grupper startar nu efter 
sommaruppehåll. Det är allt från öppna 
grupper för småbarn med föräldrar till 
grupper med amälan. Se hemsidan. 

After school 
Ålder 7-10 år. Vi ses efter skolan i Apel-
vikshöjds kyrka tisdagar 14.00-16.00. 
Ingen anmälan. Ledare: Anna Nordblom. 

Reflexion
För dig som är 11-14 år och vi träffas 
onsdagar 14.30-16.30 i Apelvikshöjds 
kyrka. Ingen anmälan. Ledare är Gabriella 
Henning. 

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

Gemenskapsträffar i höst
Måndagar 14.00 i församlingshemmet, 
Sveag, 24, följande datum
9 september: Hälsa på äldre dar. 
Distriktsläkare Per Hogfeldt.
14 oktober:  Balgö i bilder. Helge Kärr-
brant.
11 november: ”En handikappad tro”, 
Mats Andersson och Marie Kjellén.

Vill du ha besök? 
Församlingen har en besöksgrupp som 
gör hembesök. Kontakta diakonerna Jen-
ny Dahlberg 81 318 eller Inger Bengtsson 
81 317.

Musik och konserter, se sidorna 22-23

Varbergs församling
Musik och konserter, 
se sidorna 22-23

Gudstjänster varje vecka
Måndag 
8.30 Morgonbön i Sollyckans kyrka
Tisdag 
17.00 Bön i Apelvikshöjds kyrka
Onsdag 
12.05 Middagsbön i Varbergs kyrka
18.00 Taizémässa i Varbergs kyrka
Torsdag 
8.30 Morgonmässa i Apelvikshöjds kyrka
8.30 Morgonbön i Sollyckans kyrka
15.00 Mässa/andakt i Sjukhuskyrkan



Musik i 
Lindberga, Träslöv och Varberg

Orgelmix- tre organister o en fotograf
Jonas Roman, Andreas Hjalmarsson och Elisabet Willix 
och foto Ulf Johansson
Lördag 7 september 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Gospelmässa
Söndag 22 september 16.00 i Träslövs kyrka

Bach 9
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i 24 
konserter under två års tid. I denna konsert medverkar 
även cellisten Ingrid Andersson som spelar den andra 
av Bachs cellosuiter. 
Söndag 15 september 18.00 i Varbergs kyrka

Allsång
Hembygdsföreningen och sykretsen i Träslöv bjuder in 
till allsång och försäljning med lotterier.
Lördag 21 september 14.00 i Träslövs 
församlingsgård

Välgörenhetskonsert 
Internationella fredsdagen - Sträck ut din hand till 
Varbergs församlingsdiakoni
Varbergs Kvartettsällskap, Varberg Gospel, Erik 
Törnblom, Karin Dalberg, Thomas Brixmar, Göran 
Sjöwall med flera ’
Förköp: Göranssons bokhandel
Lördag 21 september 17.00 i Varbergs kyrka

Toner från Sandefjord
(Varbergs vänort) 
Musikgudstjänst med Apelvikshöjds kyrkokör och 
Stråkensemble med solister
Lördag 28 september 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Mozarts Requiem
Svenska Kammarkören, under ledning av dirigenten 
Simon Phipps, gästar oss igen. Denna gång med ett 
av musikhistoriens absolut mest uppskattade verk, 
Mozarts Requiem, här i version för kör och orgel. 
Biljetter 100 kr (Förköp Göranssons bokhandel) 
Söndag 6 oktober 18.00 i Varbergs kyrka

Bach 10
I serien med Bachs samtliga orgelverk i 24 
konserter under två års tid får vi i denna 
konsert också höra Varbergs Kammarkör som 
sjunger motetten ”Singet dem Herrn”. 
Orgelsolist: Samuel Eriksson
Söndag 13 oktober 18.00 i Varbergs kyrka

Föreningen Norden Konsert 
Apelvikshöjds stråkensemble
Lördag 19 oktober 17.00 i Apelvikshöjds 
kyrka

Gospelmässa
Söndag 27 oktober 16.00 i Träslövsläge kyrka

Sånger om himlen
Musikgudstjänst
Lördag 2 november 18.00 i Sollyckans kyrka

Durufles Requiem
Varbergs Motettkör sjunger ett av 1900-talets 
finaste körverk: Requiemmässan av Maurice 
Duruflé. Solister: Maria Forsström, mezzosopran, 
Karl-Peter Eriksson, baryton, Svetlana Svetkova, 
orgel. Dirigent: Samuel Eriksson 
Fri entré
Lördag 2 november 18.00 i Varbergs kyrka

Allsång
Hembygdsföreningen och sykretsen i Träslövsläge 
bjuder in till allsång och försäljning med lotterier.
Lördag 9 november 14.00 i Träslövsläge 
församlingshem
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Mysterium- en mässa om livets insida 
LiTokören med musiker
10 november 11.00 i Lindbergs kyrka

Gospelmässa
Söndag 10 november 16.00 i Träslövs kyrka

Bach 11
Den elfte konserten i serien med Bachs samtliga orgelverk 
med Samuel Eriksson vid orgeln, medverkar även Varbergs 
Kammarkör med motetten ”Komm Jesu, komm”
Söndag 10 november 18.00 i Varbergs kyrka

Levande-ljus-konsert 
Varberg Gospel, Varbergs Gosskör med flera 
Medarr: Varbergs rotaryklubb 
Lördag 23 november 17.00 i Varbergs kyrka

Gospelmässa
Körprojektet i Sollyckans kyrka avslutas genom medverkan i 
söndagens temamässa.
Söndag 24 november 11.00 i Sollyckans kyrka

Aftonsång med Bachkantat
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 

Advents- och julkonsert
Apelvikshöjds kyrkokör, stråkensemblen, med flera
Lördag 7 december 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Lucia i Lindberg
Alla barn-och ungdomskörer
Söndag 8 december 11.00 i Lindbergs kyrka

Bach 12
Samuel Eriksson spelar Bachs samtliga orgelverk i 24 
konserter under två års tid. En vokalkvartett sjunger 
de koraler som förekommer.
Söndag 15 december 18.00 i Varbergs kyrka

Julstämning med LiTo
Ingen biljettbokning
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 
Varbergs kyrka

Torgmusik i Varbergs kyrka
Lördagar 10.00-10.20
En stunds skön musik att inleda helgen med. Ett 
tillfälle för kontemplation och själslig återhämtning. 
Oftast orgelmusik med Samuel Eriksson vid orgeln, 
ibland något annat!
Under perioden 7 september – 30 november. 

26 27



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-fredag 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon församlingsexpedition: 0340-81 300
Telefon kyrkogårdsexpedition: 0340-81 400
Kyrkoherde Anders Moqvist: 0340-81 301


