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Upplevelsen, den största julklappen
Varje år utser Handelns utredningsinstitut (HUI) årets julklapp. 
Det ska vara en aktuell produkt som tros kunna sälja bra och 
även kunna anses vara tidstypisk. För sex år sedan utsågs en 
upplevelse till årets julklapp och det tyckte jag om. Jag tror att 
upplevelser, att uppleva något är den present som räcker längst 
även om den varar kortast. Upplevelsen stannar liksom kvar. 
Att möta omsorg och bli ompysslad, ge tid och få tid tillsam-
mans, se en pjäs eller komma till en älskad plats. 

Robin Hood i Tage Danielssons version
Nu är julen kommen, nu är julen här lite mörk och kulen men 
ändå så kär… 
 Sedan 1975 har Tage Danielssons berättelse om Karl-Bertil 
Jonssons julafton visats i Sveriges Television. I enlighet med 
sin förebild Robin Hoods motto att ”ta från de rika och ge till 
de fattiga” väljer 14-årige Karl-Bertil ut postpaket som ska få 
sprida glädje i stadens fattiga kvarter. Han visar mod att vilja 
och våga bryta utanförskapet, se de ensamma, stå upp för de 

utslagna. Karl-Bertil kan beskrivas som en idealist och rättsak-
tivist. Ja, jag vet att det är olagligt det han gör och kan ändå inte 
annat än falla för den omedelbara medmänsklighet och det mod 
som den unge Karl-Bertil utstrålar och förmedlar i sin gängliga 
gestalt. Han sprider verkligen glädje och gör att olika världar 
möts. De flesta av julklapparna hamnar egentligen fullständigt 
fel och samtidigt helt rätt. En randig sidenslips, japanska ser-
vettringar i päronträ och en flaska Aqua Vera. 

Upplevelsen att någon bryr sig
I år firar Ulf Starks berättelse Kan du vissla Johanna? 20 år 
i etern. Berra är sju år och saknar en morfar, men hans bästa 
kompis Ulf vet var man kan få tag på en - på ålderdomshem-
met. Berra vill ha en morfar, någon som fiskar, äter grisföt-
ter och trycker en slant i handen på honom när han fyller år. 
Farbror Nils har precis allt som krävs, frånsett att han inte vet 
hur man är som morfar. Men Berra lär honom och farbror Nils 
lär Berra det han önskar sig allra mest, att vissla. I Karl-Bertil 
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”Hon lindade honom och lade honom i en 
krubba, eftersom det inte fanns plats för 
dem inne i härbärget.” 

Lukasevangeliet 2:7

Jonssons julafton förvandlas julklappspaket till en upplevelse 
och en erfarenhet om att någon bryr sig om mig. I Kan du vissla 
Johanna? möts de mellan generationerna och ger varandra tid. 
Mötet är ömt och ärligt. Utåt sett är det kanske inga stora saker 
som händer och ändå är det väl just det. Relation. Vänskap. 
Omsorg. Släktskap.

Vi hör ihop
Julens budskap får för mig två klangbottnar till genom dessa 
båda berättelser. De talar, tänker jag, om att vi människor 
hör ihop och behöver varandra mer än vi ibland vill erkänna. 
Vi lever olika liv och ändå samma. Det yttre kan vara helt 
väsensskilt men inte det inre och våra innersta behov. De är 
ofta väldigt lika. Vår minsta gemensamma nämnare är att vi är 
människor i denna värld, på denna jord. In the name of God, 
who is God of all mankind. Så sammanfattar fredspristagaren 
Malala Yousafzai, inför världspressen, sin tro som hon lever. 
Två dagar före Lucia tar 17-åriga Malala Yousafzai från Pakis-
tan emot Nobels fredspris i Oslo. Hon kämpar med livet som 
insats för alla flickors rätt till utbildning, värnar människans 
värde. ”Jag hade två alternativ, säger hon, det ena var att inte 
prata och vänta på att bli dödad. Det andra var att höja rösten 
och sen bli dödad. Jag valde det andra alternativet.” 
 

Gud blir människa
Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund 
och tusen, tusen stråla ock på himlens djupblå grund. 
Och över stad och land ikväll går julens glada bud 
att född är Herren Jesus Krist, vår Frälsare och Gud.  
 Julevangeliet berättar för oss om att och hur Gud blir män-
niska, hur himmel och jord möts och att Gud börjar sin livsresa 
på samma sätt som alla människor, från första början, från för-
sta andetaget. Julevangeliet låter mig också ana det svindlande 
och storslagna i att vi är skapade av stjärnstoft och ande. Den 
nyfödde ligger i en krubba, blir ammad av sin mamma, känner 
halmstråets kittling och djurens varma ångande andedräkt. 
Julen handlar om hur nära Gud vill komma oss. Så älskade Gud 
världen att han gav den sin ende son. 
 Att älska och bli älskad är det största på vår jord skriver Lars 
Berghagen i sin låt Nu. 
 Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus få lysa in 
med hopp och frid i varje hem och hus. I varje hjärta armt och 
mörkt sänd du en stråle blid, en stråle av Guds kärleks ljus i 
signad juletid skaldar Emmy Köhler och i slutscenen utbrister 
Karl-Bertils ömma moder att ”det var då en välsignad jul”. Det 
önskar jag dig och alla!!

Agneta Glemme, präst i Varbergs församling

Julevangeliet låter 
mig också ana det 

svindlande och 
storslagna
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Sjung för hela världen
Tjurrusningen i Pamplona? Nej, bara barnkörer 
som tar sig från koret längst fram i Varbergs 
kyrka till läktaren och rum i kyrkans bakre del. 
Men det är bäst att man håller sig borta från 
mittgången för barnen verkar ha bråttom till 
saft, frukt och smörgås. 
 De har övat klart på de stycken där alla körer 
ska sjunga tillsammans och det är matpaus 
samtidigt som de olika körerna ska öva var för 
sig. Målet är konserten till förmån för Världens 
barn som ska börja om lite mer än en timma. 
Sju barnkörer, The Parish Band, Varbergs 
Student&Ungdomskör och fiolelever från Kul-
turskolan gör gemensam sak för att samla in 
pengar till andra barn och unga. 
 – Jag tycker det här är roligt för att man får 
uppleva saker man inte har upplevt förut, säger 
Freja Eliasson som är med i Lilla damkören. 

 Hon och hennes kompis Meja Heribertsson står i 
ett rum bakom orgeln uppe på läktaren och äter lite 
mellanmål. Snart ska de vara längst fram i kyrkan 
och öva med kören. 
 – Jag tror att jag har varit med i kören sen tidigt 
i våras, säger Freja. 
 – Jag har varit med lika länge, inflikar Meja. 
 – Fast jag har sjungit mycket ända sen jag var 
liten, säger Freja. 
 – Vi är med och sjunger för vi tycker det är 
roligt, fortsätter Meja. 

Kompbandet
Barnen uppfyller kyrkan den här dagen. De är 
överallt och vem som hör till vilken kör är inte lätt 
att veta. Och så finns det ju The Parish Band från 
Lindberga också. Ett band som idag består av två 
sångare, saxofonist, basist, gitarrist och trummis. 

 De två sångarna heter Meja Nilsson och Maja Brooke-Webb. 
 – Jag tycker det är väldigt kul att sjunga, säger Meja. 
 Vi övar en gång i veckan tillsammans med bandet. 
 – Vi sjunger lite olika sånger, men de flesta handlar om Gud, 
säger Maja. 
 – Jag kom med i bandet för att mina föräldrar fick ett brev 
där det stod att man fick vara med om man ville. Jag ville vara 
med och frågade Maja om hon också ville vara med, säger 
Meja. 
 Basisten Elias Hansen och gitaristen Love Heribertsson vet 
inte riktigt hur länge de har varit med i bandet. 
 – Jag har varit med längre än dig, säger Love och tittar på 
Elias. 
 De funderar tillsammans en liten stund och enas om att de 
varit med i The Parish Band i ungefär ett år. 
 – Det är väldigt kul med sånt här, säger Elias. 

Rockstjärna
Han berättar om en gång på stan när han hörde hur någon hade 
känt igen honom och sagt att där är en som är med i The Parish 
Band och dom är duktiga. När han berättar om det skiner han 
upp lite och man kan ana en sorts rockstjärnestolthet i barnver-
sion. 
 De sista stycken som repeteras innan konserten ska börja 
följs av applåder för kyrkan börjar fyllas trots att det är ett tag 

kvar. 
 När det drar igång 
är det full fart och 
stor glädje. Ibland 
en enstaka kör, eller 
fioleleverna från 
Kulturskolan som 
framför något och 

Sångglada: Freja Eliasson 
och Meja Heribertsson i Lilla 
damkören från Lindberga

ibland är det alla körerna tillsammans. Borgmästar Munte kom-
mer indundrande på sin Brunte under sång och glädje som kan 
matcha sången under Jesu intåg i Jerusalem. 

För barnens skull
Varbergs Student&Ungdomskörs version av Look at the world 
är betydligt lugnare och mer finstämd. 
 – Att alla världens barn ska kunna ta del av samhället och att 
alla barn ska få ha det bra är en enorm vision. Därför måste vi 
alla hjälpa till, säger Fredrik Ivarsson, kyrkoherde i Varbergs 
församling. 
 Han berättar lite om Världens Barn som insamlingsorganisa-
tion och om situationen för många av världens barn. I slutet av 
konserten samlades det in pengar till Världens barn. Summan 
blev 11 820 kronor.  
 Det är inte varje dag som det är mycket applåder i kyrkan, 
och definitivt inte varje dag som det blir extranummer. Men 
idag ville applåderna inte sluta, så körerna körde det avslutande 
stycket en gång till inför den nästan fullsatta kyrkan. 

TPB: Två av 
musikerna i The 
Parish Band från 
Lindberga, Elias 
Hansen och Love 
Heribertsson

Svenska kyrkans julinsamling 2014

Barnsligt: Barnkörer och Varberg Student&Ungdomskör, sjunger och skapar liv i kyrkan. Det var en välgörenhetskonsert till 
förmån för organisationen Världens barn. 

Det farligaste som finns är att 
födas in i fattig dom. Varje år 
dör närmare 7 miljoner barn 
som inte hunnit fylla fem år. 
Tänd ett femte ljus i jul!

SMS:a LJUS 
till 72905 

och ge 50 kr

pg 90 01 22-3
bg 900-1223
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Får kraften ovanifrån 
– Vi övar varje torsdag och det är veckans höjdpunkt. Det ger 
så mycket energi och glädje, säger Georg Gottfridsson. 
 Han pratar om körövningen med LiTo-kören i Lindberga 
församling. Egentligen vet han inte vad det är som gör det. Om 
det är själva musiken, gemenskapen eller något annat. 
 – Det är en känsla som är svår att beskriva. 
 Just det där med att vara öppen för att man inte kan beskriva 
och förstå allt återkommer hos Georg. I sitt yrkesliv är han 
ingenjör, tekniker och chef som sysslar med dricksvatten, vårt 
viktigaste livsmedel som han kallar det. Även på fritiden är han 
fascinerad av teknik och tycker miljön är viktig. Många som 
har passerat det röda huset på Lindbergsvägen där han bor med 
sin fru Kate har säkert lagt märke till solfångarna på taket. De 
alstrar el som täcker 85 procent av husets behov. 
 – Jag får kraften ovanifrån, säger han och skrattar.

Kyrkan är ett bra komplement i livet
Vägen till hans aktiva liv i kyrkan, han är kyrkvärd också, 
startade just genom att han började i LiTo-kören och han tycker 
att det är en del av livet som behövs.
 – Jag ser en stor skillnad mellan yrkeslivet och privatli-
vet. I yrkeslivet är det mycket stress och högt tempo. Mycket 
förändringar och utveckling. Då är kyrkan och det livet ett bra 
komplement. 
 För Georg är Gud den goda. Någon som ser till att vi har det 
bra mitt i allt elände. 
 – Jag är ju ändå ingenjör och tekniker och tolkar bibeln 
på mitt sätt. Bibeln strider inte mot vetenskapen. Sen är det 
mycket jag inte förstår. Jag är ju inte mer än människa. Och tur 
är väl det, lägger han till och skrattar.

Den heliga familjen

När jag ser en julkrubba tänker jag ofta på min farmor Junis. Hennes 

föräldrar var dräng och piga på en gård i Tvååker, tills de flyttade som 

nybyggare till Grimeton. Med sig i flyttlasset hade de sin lilla dotter, 

och husbonds bästa ko, som de fick låna tills de kommit på fötter på 

det nya stället. För mig är den heliga familjen i julkrubban dubbelex-

ponerad med drängen och pigan och lilla Junis i stugan med jordgolv. 

Och husbonds bästa ko, bland herdar och får och vise män.

Den heliga familjen är inte den perfekta familjen. Josef och Maria 

får kämpa för att få sin tillvaro att gå ihop och för att hålla ihop som 

familj. I stallet ser vi ett nyfött barn, en ung ogift mor, och en man 

som inte är barnets far men som vill bli det. Deras familj är helig för 

att Gud är där, i det lilla barnet. Och för att de älskar varandra och tar 

hand om varandra. 

Familjen blir inte helig genom att uppfylla normen för den lyckade 

familjen. Det behöver inte vara mamma-pappa-barn och villa med 

nyrenoverat kök. Det som gör familjen helig är att man trofast och 

kärleksfullt tar hand om varandra. Lite rörigt får det gärna vara. Och 

en öppen dörr för herdar och vise män. Då får nog änglarna bättre 

plats också.

”Detta är tecknet för er”, säger ängeln till herdarna, ”ni skall finna ett 

nyfött barn som är lindat och ligger i en krub-

ba”. Ett fattigt, nyfött barn är tecknet på Guds 

närvaro och en glädje för hela folket. Saliga är 

vi om vi kan se Guds närvaro i det lilla barnet, 

i drängen och pigan, i den fattige tiggaren, i med-

människor vi möter. Och i oss själva. Alla hör vi 

till den heliga familjen.

Fredrik Ivarsson

Kyrkoherde i Varbergs församling

Givmild: Georg Gottfridsson ger gärna av sig själv och 
sitt liv. Både i närvaro, glädje, tid och genom att prioritera 
miljön. 
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Gemenskap och soppa
– Jag undrar om jag glömde min scarf här förra torsdagen, 
frågar en dam vaktmästaren som står längst bak i Träslövsläges 
kyrka och hälsar välkommen. 
 Det är familjärt och bekant när folk kommer till kyrkan till 
middagsbönen innan torsdagssoppan. Stilla samtal pågår längst 
bak i kyrkan. 
 – Hur är det? 
 – Bara bra. Själv då? 
 – Det är bra. Lite krämpor men det ska man ha, säger en man. 
 Kyrkan och församlingshemmet är ihopbyggda längst bak och 
samtalen i hallen är lite mer högljudda och strömmar in i kyrkan. 
Intensiteten ökar när tiden för middagsbönen närmar sig. 
  Den stilla musiken som strömmar ut ur högtalarna stängs av 
och församlingen tystnar. 
 Middagsbönen tar vid. 27 personer är samlade för att stanna 
upp och vara med Gud en liten stund mitt i vardagen. 
 När middagsbönen närmar sig sitt slut ökar samtalen i hallen 
igen. Det är de som kommer direkt till soppan som gör entré i 
församlingshemmet. En kö formas och ringlar sig förbi bordet 
där man gör sin smörgås och vidare till grytorna där några från 
soppgänget är redo och häller upp soppa i tallrikarna. Idag kan 
man välja mellan fisksoppa eller ärtsoppa. Ärtsoppan serveras 
varje torsdag men den andra soppan byts ut.

 Borden fylls på och ljudvolymen höjs. Vid ett bord sitter 
Ingrid Bengtsson, Ingegerd Nilsson och Bojan Johansson och 
äter soppa. 
 – Vi kommer hit för den goda soppan, säger Ingegerd Nils-
son och skrattar.
 – Många kommer hit för gemenskapen först och främst. Om 
man är ensam hemma är det trevligt att komma hit, säger Ingrid 
Bengtsson och fortsätter med att instämma i Ingegerds ord om 
att den goda soppan också är ett bra skäl att komma hit. 

Olika vägar till soppan
Bojan bor inte i Träslövsläge men lärde känna Ingrid som bor 
här när de båda hade förlorat sina män och var med i en Leva-
vidare-grupp i Träslövs församling. Det var fyra eller fem år 
sedan och sedan dess går de till torsdagssoppan nästan varje 
vecka. Ingegerd började gå till soppan när hon slutade jobba för 
tre år sen. 
 Alla tre var med på middagsbönen och tycker att helheten är 
väldigt bra. 
 – Man får en väldigt fin stund att samla sig under middags-
bönen. Men det är ju inte ett tvång att gå i kyrkan, det går lika 
bra att komma direkt till soppan, säger Bojan. 
 – I dag är det inte så många här, det brukar vara helt fullt, 

säger Ingegerd och pekar i en svepande gest över hela lokalen 
som rymmer drygt hundra personer. 
 Samtidigt konstaterar de att det kommer lite fler människor 
nu. Med hjälp av kläderna gissar de att det är några av snick-
arna som arbetar på ett bygge i närheten. De brukar också 
komma hit. 

Lång tradition
Torsdagssoppan i Träslövsläge har serverats i 25 år. Då var de 
inte så många och det var Rut Eliasson gjorde soppan hemma 
och tog med sig den till kyrkan. Det var ett kort litet upphåll 
innan den nuvarande diakonen Marianne Klintenberg drog 
igång soppan igen för tio år sen. 
 Nio frivilliga bildar det som kallas för soppgänget och ser 
till att det görs i ordning på torsdagarna. Eftersom de inte har 
något tillagningskök i församlingshemmet handlar det om att 
värma färdiga soppor och kanske krydda lite. De är väldigt 
noga med att följa Livsmedelsverkets regler. 
 – Här kryddar vi med kärlek, säger Annika Svensson som 
står för själva soppfixandet. 
 De är med och gör soppan av ungefär samma skäl som 
besökarna kommer hit. För att det är kul, men de lägger även 
till aspekten att det är kul att göra något för att andra ska ha det 
bra. 
 – Jag som är inflyttad tycker det är roligt för jag lär känna 
Läjet-folket, säger Agneta Berggren. 
 Varje vecka är det fem av de nio som är i tjänst, men de 
tycker inte att det är för ofta man är med. 
 – Den gången man är ledig vet man nästan inte vad man ska 
göra, säger Sonja Scheller. 

Torsdagssoppan i Träslövsläge
11.30 Middagsbön
12.00-13.00 Soppan serveras
Soppan serveras för 40 kronor 
Börjar 15 januari efter juluppehållet

Soppgänget: Sonja Scheller, Evelina Ljungfalk (anställd 
vaktmästare), Annika Svensson, Gull-Britt Ström, Agneta 
Berggren och Birgitta Bengtsson är de som är i tjänst idag. 

Livat: När soppan i Träslövsläge serverars på torsdagar är 
det mycket liv och rörelse i församlingshemmet. 

Stammisar: Ingrid Bengtsson, Ingegerd Nilsson och Bojan 
Johansson kommer till middagsbönen och soppan varje gång.
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Våra kyrkor
Del 7 av 10

Stamnareds kyrka

10

Nytt skapas av det gamla. Det är något av kärnan i den 
kristna tron. Genom Jesus får vi uppleva och vara 
med om att skapas på nytt och göra nytt. I det 
nya finns en del av det gamla med på olika 
sätt. 
 Stamnareds kyrka reser sig på en kulle 
på landet cirka 1,5 mil nordost om Var-
bergs centrum och är genom sin historia 
och nuvarande utseende ett exempel på när nytt uppstår ur 
det gamla. 
 Det har funnits kyrkor på platsen sen medeltiden och 
den senaste pånyttfödelsen som resulterade i den kyrka vi 
nu har påbörjades genom en brand den första advent 1915. 
Ute hade det varit mycket kallt och det hade eldats på extra 
mycket för att få upp värmen i kyrkan. Man tror att branden 
startade på grund av överhettning i skorstensmuren. Många 
kom för att hjälpa till att släcka branden men det var för sent. 
Däremot hann byborna rädda många av kyrkans inventarier 
från lågorna. Den kyrkan hade stått sedan 1835.
 Kyrkklockan kunde inte räddas undan branden men den 
gamla malmen samlades ihop och klockan återuppstod i ny 
skepnad med den gamla som modell. 

  Stamnareds kyrka är byggd i 
nyklassicistisk stil efter ritningar av 
arkitekten Gustav Holmdahl som 

även har ritat Alsens kyrka i Härnö-
sands stift och sedermera blev lärare vid Kung-

liga tekniska högskolan i Stockholm. Kyrkan har vita 
fasader och är byggd av gråsten och blev klar 1917.

Från död till liv
Väl inne i kyrkan återkommer det kristna budskapets kärna. 
Den korsfästa Jesus är vägen till himlen. Högt uppe i taket 
där koret börjar hänger ett triumfkrucifix från 1917. Jesus 
på korset. Kan te sig makabert, men det handlar om just en 
triumf. När Jesus dog på korset var det en början till segern 
över döden och ondskan. Fullbordandet skedde på påskda-
gen när Jesus uppstod från de döda. 
 I de medeltida kyrkorna satt triumfkrucifixen ofta i 
triumfbågen, en sorts gräns fram till det himmelska. För-

samlingen var då tvungen att gå fram genom Jesu död för att 
komma fram till nattvarden. 
 Längst fram i kyrkan finns altarskåpet från 1600-talet. 

Med hjälp av fem målningar illustreras Jesu väg från Maria till 
uppståndelsen. En resa den kristna kyrkan följer genom hela 
året. Målningen längst upp till vänster visar hur ängeln Gabriel 
berättar för Jungfru Maria att hon ska bli gravid och föda ett 
barn. Det nyfödda barnet visas på målningen under. Sen gör 
tavlan ett hopp i historien och bilden uppe till höger visar hur 
Jesus på uppdrag av Pontius Pilatus plågades av de romerska 
soldaterna. 

Jesus i centrum
I mitten på altartavlan ser vi hur Jesus dör på korset och bred-
vid står Jesu moder Maria och lärjungen Johannes och sörjer. 
Till sist har vi målningen som visar den uppståndne Jesus med 
ett segerbaner. 
 Predikstolen med baldakin, som taket ovanför predikstolen 
kallas, är också från 1600-talet. Även predikstolen 
är rikt illustrerad med personer från gamla och nya 
testamentet i bibeln. 
 I taket hänger en basunängel från 1700-talet. Det 
syns att det är en så kallad basunängel eftersom den 
håller ett konliknande instrument i handen. Enligt 
Uppenbarelseboken skulle änglarna basunera ut 
budskapet att världen som vi känner till inte längre 
skall finnas kvar och att Kristus kommer tillbaka. 
På banderollen som ängeln håller i står det ”Si han 
kommer med skyn.”
 Orgeln är från 1917. Eftersom den inte är i spel-
bart skick används inte den inte vid gudstjänsterna. 
Istället används en mindre elektrisk orgel. 

Senare ombyggnationer
1991 byggdes kyrkan om invändigt. Tre bänkpar 
togs bort längst bak i kyrkan när man byggde 
samlingsrum, kapprum, toalett och förråd under 
orgelläktaren. Även sakristian byggdes om och en 
handikappramp byggdes mellan långhus och kor. 
 Tre av fyra söndagar i månaden firas det guds-
tjänst i Stamnareds kyrka. 
 Välkommen att besöka denna lagom stora kyrka ett par mil 

nordost om Varberg. 
Du hittar kyrkan på +57° 12’ 
40.95”, +12° 23’ 45.58”

Fler bilder
Ett foto på kyrkorummet i Stamnareds kyrka 
finns på uppslaget sidorna 12-13 och en detalj från orgelfasaden 
finns på sidan 18. 
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Söndag 30 november, 1 i advent
9.30  Högmässa, Stamnared
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
11.00  Gudstjänst, Torpa
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
16.00  Gudstjänst, Lindberg, LiTo-kören
18.00  Gudstjänst, Valinge,  LiTo-kören

Söndag 7 december, 2 i advent
9.30  Högmässa, Valinge 
11.00  Gudstjänst , Lindberg
 Med små och stora, luciafirande
 Lilla Dam och Manskören, 
 Mellankören, TPB, Ungdomskören
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 14 december, 3 i advent
9.30  Högmässa, Torpa 
11.00  Gudstjänst, Valinge
 Med små och stora, luciafirande
 Valingebarnen och barntimmarna
18.00  Vår jul är kommen, Lindberg
 Julsånger med 4 of Us (Sjölins)
 Orgelmusik med Tomas Abel 
 från Italien

Söndag 21 december, 4 i advent
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Torpa 
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge
 Eva och Linda Johbarn, sång 

Onsdag 24 december, julafton
10.00  Julkrubba, Valinge
23.00  Midnattsmässa, Lindberg
 Ungdomskören

Torsdag 25 december, juldagen
7.00  Julotta, Torpa
 Solosång
7.00  Julotta, Stamnared 
 Valinge-Stamnareds kyrkokör

Fredag 26 december, annandag jul
17.00  Min barndoms jul, Lindberg
 LiTo-kören och 
 Valinge-Stamnareds kyrkokör
 Kalle Karlsson och Annika Fehling 
 sjunger

Söndag 28 december, söndagen e jul
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa 

Onsdag 31 december, nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Valinge

Torsdag 1 januari, nyårsdagen
16.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 4 januari, söndagen e nyår
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa

Tisdag 6 januari, trettondedag jul 
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Lindberg 
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared
 Julens sånger och psalmer med 
 Valinge-Stamnareds kyrkokör 
 och LiTo-kören

Söndag 11 januari, 1 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Valinge
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg

Söndag 18 januari, 2 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Stamnared
11.00  Gudstjänst, Lindberg
18.00  Kvällsgudstjänst, Valinge

Söndag 25 januari, 3 e trettondedagen
9.30  Högmässa, Lindberg
11.00  Gudstjänst, Stamnared 
18.00  Kvällsgudstjänst, Torpa

Söndag 1 februari, septuagesima
9.30  Högmässa, Valinge
11.00  Gudstjänst, Torpa
18.00  Kvällsgudstjänst, Stamnared

Söndag 8 februari, kyndelsmässodagen
11.00  Mässa med små och stora, Valinge
 Barnkörerna sjunger

Söndag 15 februari, fastlagssöndagen
9.30  Högmässa, Torpa
11.00  Gudstjänst, Stamnared
18.00  Kvällsgudstjänst, Lindberg 

Veckogudstjänster
Tisdagar
11.00 Gudstjänst/mässa på Lindgården
18.00 Veckomässa, Lindbergs kyrka

Julen i Lindberga församling
Det blir mycket härlig musik i jul. Titta på 
musikuppslaget sidan 18-19 och håll utkik 
i Varbergsposten och Hallands Nyheter.

Tillsammans i Vårt Hus
Vi träffas en gång i månaden och är till-
sammans, fikar och har trevligt. Det finns 
olika aktiviteter att delta i. Exempelvis: 
promenad, fotografering, handarbete, 
blomsterarrangemang, andlig hörna. 
Välkommen följande onsdagar 16.00-
18.00. 3/12, 28/1, 25/2, 25/3, 22/4, 
27/5 och 24/6.

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

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! 
Följande onsdagar 17.00-19.00.
26/11, 17/12, 21/1, 18/2, 18/3, 15/4 
och  20/5.

Kyndelsmässodagen 
Storsöndag 8 februari 11.00 i Valinge 
kyrka. Vi tänder ljus för alla barn som 
döptes året innan. Församlingens 
4-åringar får en Barnens bibel. Barntim-
mebarnen, Valingebarnen, Lilla Dam och 
Manskören, Mellankören och TPB.

Tala film-tala liv
Vi ser på film och efter filmen samtalar 
vi om filmen och äter en smörgås i god 
gemenskap. Onsdagar 18.00-21.00. 
Frågor och specialkost, kontakta Niklas 
Strandberg, 0340-64 11 44
11/2, 11/3 och 8/4

Musiken finns på sidorna 18-19

Se mer information på: www.lindberga.nu
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Lindberga församling

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



14 15

Träslövs församling
Adventskaffe 6 december 
14.00-16.00 i Träslövs församlingsgård. 
Församlingens Internationella grupp 
bjuder in till en eftermiddag till förmån 
för SKUT, Svenska kyrkan i utlandet och 
Göteborgs kyrkliga Stadsmission.
Det blir Adventskaffe, brödförsäljning och 
lotterier. Försäljningen börjar 13.45.
Kören Mellami sjunger Advents-och 
julsånger för och med oss. 
Varmt välkomna!

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

Sykretsen i Träslövsläge 
Församlingshemmet 14.30 följande 
onsdagar under våren: 28/1, 25/2, 25/3 
och 22/4. 
För mer information kontakta gärna Kalle 
Svensson 0340-20 10 33

Messy Church
Träslöv och Träslövsläge
Umgås med vänner och familj istället för 
att stå i köket hela kvällen. Kom till Messy 
Church! Gemenskap, workshops, musik, 
bön, Jesus och lagad mat. Gratis och 
serverat! För hela familjen. Välkomna till 
Träslövs församlingsgård söndagar 16.00 
14/12 med grötfest samt 8/2 och 8/3 
och Träslövsläges församlingshem onsda-
gar 17.30 21/1, 18/2 och 18/3.

Torsdagssopppa 
Träslövsläges församlingshem varje tors-
dag med start 15/1 till och med 7/5.
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
kyrkan 11.30 därefter serveras soppa 
11.45-13.00.

Skjuts till kyrkogården 
Från Läjet till kyrkogården i Träslöv. För-
middagscafé i Träslövsläge, torsdagar.
Sista gången för terminen 18/12. Börjar 
igen 19/3 till och med 18/6.
Första turen går från Träslövsläge för-
samlingshem 10.00. Café i källarlokalen 
i Träslövsläge församlingshem 10.00-
11.15. För mer information ring diakon 
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35.

Bibelstudium
Träslövsläge församlingshem följande 
söndagar 19.00 25/1, 22/2, 29/3, 26/4, 
31/5 och 28/6. Öppet för alla. Ledare är 
Kalle Svensson 0340-20 10 33

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den Du önskar 
träffa! Våra telefonnummer är, präster: 
Ola Bjervås 0340-20 10 32, Kalle Svens-
son 0340-20 10 33 Jacob Stille 0340-
20 10 34, diakon: Marianne Klintenberg 
0340-20 10 35.

Barnverksamheten
Träslövs församlingsgård börjar vecka 3
Öppet hus, Vuxenbarn-grupp. Måndag 
och torsdag 9.00-11.00
Kidz (4-7 år) måndag 13.30-15.00
Kyrkis (8-10 år) måndag 15.00-17.00
After School (10-13 år) måndag 15.00-17.00

Träslövsläge församlingshem börjar vecka 3
Öppet hus, Vuxenbarn-grupp. Tisdag och 
fredag 9.00-11.00
Kidz (4-7 år) tisdag 14.00-15.30
Kyrkis (8-10 år) tisdag 15.00-17.00
After School (10-13 år) tisdag 15.00-17.00

Körverksamheten
Gospelkören Octava 
Vi övar i Träslövs församlingsgård onsda-
gar 18.30–20.45. Ledare: Zackarias 
Holmdahl Sjöberg, 0340-20 10 46 

Barnkörer börjar vecka 3, Träslövsläge
Sångfåglarna 6-8 år torsdag 16.00-16.45
Korallerna 9- år torsdag 17.00-18.00
Ledare: Monica Bengtsson, 
0340-20 10 40

Kyrkokören
Kören övar torsdagar i Träslövsläge för-
samlingshem 19.00-21.00.

Musiken finns på sidorna 18-19

Söndag 30 november, 1 i advent
10.00  Gudstjänst, Träslöv 
 Kören Luxuria
10.00 Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören

Söndag 7 december, 2 i advent
10.00  Mässa, Träslöv
 Kören Fyrtorn
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslövsläge
 Musikal med Sångfåglarna 
 och Korallerna
18.00  Kom in i värmen, Träslöv
 Gospelkonsert med Octava

Söndag 14 december, 3 i advent
10.00  Gudstjänst, Träslöv
10.00  Högmässa, Träslövsläge
 Kören Spectrum
16.00  Messy Church, Träslöv
 Grötfest

Söndag 21 december, 4 i advent
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Onsdag 24 december, julafton
23.30  Julnattsmässa, Träslöv
23.30  Julnattsmässa, Träslövsläge
 Kören Luxuria

Torsdag 25 december, juldagen
7.00  Julotta, Träslöv
 Kyrkokören
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Fredag 26 december, annandag jul
18.00  Julens sånger, Träslövsläge
 Kören Luxuria

Söndag 28 december, söndagen e jul
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Onsdag 31 december, nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Träslöv

Torsdag 1 januari, nyårsdagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge
18.00  Julens sånger och psalmer, Träslöv
 Kyrkokören, Octava och solister

Söndag 4 januari, söndagen e nyår
10.00  Mässa, Träslöv

Tisdag 6 januari, trettondedag jul 
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 11 januari, 1 e trettondedagen
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 18 januari, 2 e trettondedagen
10.00  Mässa, Träslöv 
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 25 januari, 3 e trettondedagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv 
10.00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 1 februari, septuagesima
10.00  Mässa, Träslöv
10.00  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 8 februari, kyndelsmässodagen
10.00  Gudstjänst, Träslöv 
10.00  Högmässa, Träslövsläge
16.00  Messy Church, Träslöv

Veckogudstjänster
Jämna onsdagar 14.30
8.00 Morgonmässa, Träslöv
14.30 Kort veckogudstjänst på 
 Träslövsläge servicehusm

Torsdagar från 15 januari
11.30 Middagsbön, Träslövsläge

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter 
gudstjänsterna i båda kyrkorna.
Välkomna i gemenskapen!

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkor och i servicehuset,
om du har svårt att ta dig dit på annat 
sätt? Ring Taxi Varberg 0340-165 00. 
Beställ gärna dagen innan. Till chauffören 
uppger du ditt födelsenummer (ha gärna 
legitimation i beredskap). Du behöver inte 
betala. Församlingen får räkning från taxi.
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Söndag 30 november, 1 i advent
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören och Boys Voice
 Nyskriven mässmusik 
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkokören
11.00 Högmässa, Sollyckan
 Barnkören
14.00 Gudstjänst, Sjukhuskyrkan

Söndag 7 december, 2 i advent
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 14 december, 3 i advent
11.00 Högmässa, Varberg
 Sångkvartett
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
 Ljuståg med Young Voices
16.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Ljuståg med barnkörerna och 
 Ungdomskören
 Arbetskretsens lotteri
18.00 Sinnesromässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 21 december, 4 i advent
11.00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Kvartettsällskap
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Onsdag 24 december, julafton
10.00 Samling vid krubban, Apelvikshöjd
 Young Voices
10.00 Samling vid krubban, Sollyckan
17.00 Julbön, Varberg
 Motettkören
17.00 Julbön, Apelvikshöjd
 Lalle Björk, saxofon
 Göran Melander, klarinett, violin
23.00 Julnattsmässa, Varberg
 Motettkören

Torsdag 25 december, juldagen
7.00 Julotta, Varberg
11.00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Kyrkokören
11.00 Högmässa, Sollyckan
 Solosång

Fredag 26 december, annandag jul
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 28 december, söndagen e jul
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Onsdag 31 december, nyårsafton
17.00 Nyårsbön med musik, Varberg

Torsdag 1 januari, nyårsdagen
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan

Söndag 4 januari, söndagen e nyår
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
18.00 Julens sånger och psalmer, Sollyckan
 Andreas Hjalmarsson med vänner

Tisdag 6 januari, trettondedag jul 
11.00 Högmässa, Varberg
 Mårten Nordhall, sång
11.00  Högmässa, Apelvikshöjd
 Kjell Löfqvist, trumpet

Söndag 11 januari, 1 e trettondedagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 18 januari, 2 e trettondedagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Sinnesromässa, Varberg
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 25 januari, 3 e trettondedagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Musikal -Kärlekens väg, Sollyckan
 Ungdomskören med flera
18.00 Kvällsmässa, Sollyckan

Söndag 1 februari, septuagesima
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Barngrupper

Söndag 8 februari, kyndelsmässodagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Familjegudstjänst, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 15 februari, fastlagssöndagen
11.00 Högmässa, Varberg
11.00 Högmässa, Apelvikshöjd
11.00 Högmässa, Sollyckan
18.00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Veckogudstjänster
Ej under tiden 18/12-6/1
Måndag 
9.00 Morgonbön, Sollyckan

Tisdag
18.30 Kvällsmässa i Sollyckan

Onsdag 
12.05  Middagsbön, Varberg
18.00  Taizémässa, Varberg

Torsdag 
8.30  Morgonmässa, Apelvikshöjd
9.00  Morgonbön, Sollyckan
15.00  Mässa/andakt, Sjukhuskyrkan

Musiken finns på sidorna 18-19

Att bli nunna, Oaskväll
Syster Sofie, från Rögle kloster i Skåne, 
berättar om sin livsväg som gått från 
new age till att bli nunna. En kväll med 
lovsång, undervisning och förbön.
Söndag 7 december 18.00 i Sollyckan

Att finna Guds närvaro, Oaskväll
Anders-Petter Sjödin, författare och 
präst från Partille. En kväll med lovsång, 
undervisning och förbön.
Söndag 8 februari 18.00 i Sollyckan

Öppen kyrka, café i Sollyckan
Sollyckans kyrka måndagar och torsdagar 
8.30-12.00. Morgonbön 9.00. På torsda-
gar 9.30 är det stavgång för den som vill. 
Utgår ifrån Vårdcentralen i Håsten och 
avslutas med hälsofika i Sollyckans kyrka. 

Kvällsmässa mitt i veckan
Välkommen att fira en stilla kvällsmässa i 
Sollyckans kyrka första tisdagen i måna-
den 18.30 där det också ges möjlighet till 
personlig förbön. 2/12, 3/2. 

Fredsåret i Varberg inleds
Gemensamt tar vi första steget in i det 
nya året. Med sånger, musik och tal 
inleder vi detta år i Varbergs kyrka på 
nyårsdagen 15.00.

Försäljning för diakoni
Lördag 29 november har diakonikretsen 
försäljning på torget till förmån för diako-
nin i Varbergs församling.

Gospelkörprojekt
Vill du vara med och sjunga gospel? Vi 
övar sex onsdagskvällar i vår med start 
4 februari 18.00. Framförande 22 mars 
11.00 vid en temamässa.
Frågor och anmälan Lisa Lerman 
lisa.lerman@svenskakyrkan.se eller
0702-81 87 99. Övningar och framfö-
rande är i Sollyckans kyrka.

Kyrkkaffe för världen
Diakonikretsen serverar kyrkkaffet i 
Varbergs kyrka söndag 7 december. Till 
förmän för Svenska kyrkans internatio-
nella arbete. 

Julkyrka
En avkopplande stund och en kopp kaffe 
mitt i julruschen i Varbergs kyrka.
15-18 december 10.00-15.00
20 december 10.30-13.00

Café i Apelvikshöjd
Välkommen till värme och gemenskap. 
Onsdagar 14.00-16.00 i Apelvikshöjds 
kyrka. Ej under julen och på helgdagar.

Varbergs församling

BarnFamilj
Ungdom

KörMusik
Undervisning

Gemenskap
Se när och hur på www.svenskakyrkan.se/varberg
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Torgmusik
Fiolelever från Kulturskolan
Lördag 29 november 10.00 i Varbergs kyrka

Adventsmusik med Valinge-Stamnareds kyrkokör
Söndag 30 november 9.30 i Stamnareds kyrka 
och 11.00 i Torpa kyrka

Nyskriven mässmusik
Vi sjunger nyskriven mässmusik av Maria Löfberg, organist i 
Morups församling. Motettkören och Boys’ Voice medverkar
Söndag 30 november 11.00 i Varbergs kyrka

Adventsmusik med LiTokören
Söndag 30 november 16.00 i Lindbergs kyrka 
och 18.00 i Valinge kyrka

Bach nr 24
Samuel Eriksson spelar den 24e och sista delen i serien med 
Bachs samtliga orgelverk. Varbergs kammarkör medverkar och 
sjunger Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. Samuel spelar  
bland annat Leizipkoralen ”Schmücke dich O liebe Seele” och 
Passacaglia i c-moll.
Söndag 30 november 18.00 i Varbergs kyrka

Advents och julkonsert 
”Ivar Wideens Juloratorium” med mera. Apelvikshöjds Kyrkokör 
och Stråkensemblen, med solister Ulla Weddig på altfiol och 
Göran Sjöwall på flöjt.
Lördag 6 december 17.00 i Apelvikshöjds kyrka

Messy Church med musikal
Musikalen ”Mot hjärtats mitt” med Sångfåglarna och 
Korallerna. Därefter grötfest i församlingshemmet.
Söndag 7 december 16.00 i Träslövsläge kyrka

Påskbergsskolans Luciakonsert
Fredag 12 december 17.00 och 19.00 i Varbergs kyrka

i Lindberga, Träslöv och Varberg

Gospelkonsert: Kom in i värmen
Gospelkören Octava
Söndag 7 december 18.00 i Träslövs kyrka

När natten blev ljus
Konsert med Bengt Johansson
Fredag 12 december 19.00 i Träslövs kyrka

Luciakonsert 
Varbergs Student&Ungdomskör och Boys’ Voice
Lördag 13 december 15.00 i Varbergs kyrka

Julkonsert med Varbergs kammarkör
Lördag 13 december 16.00 och 18.00 i Apelvikshöjds kyrka

Ljuståg
Med barn- och ungdomskören i Sollyckans kyrka
Söndag 14 december 16.00 i Sollyckans kyrka

”Vår jul är kommen”
4 of Us (Sjölins) sjunger julsånger
Orgelmusik av Tomas Abel från Verona i Italien
Söndag 14 december 18.00 Lindbergs kyrka

Kvällsgudstjänst med julmusik
Linda K. Johbarn och Eva Johbarn
Söndag 21 december 18.00 i Valinge kyrka

Julsång i centrum
Körer från Varberg med omnejd medverkar
Måndag 22 december 16.00, 18.00 och 20.30 
i Varbergs kyrka

”Min barndoms jul”
LiTO-kören och Valinge-Stamnareds kyrkokör med solister 
och musiker, Kalle Karlsson. Annika Fehling känd från gruppen 
Glimra. Dirigenter: Eva Johbarn och Brittmarie Sixtensson 
Fredag 26 december 17.00 i Lindbergs kyrka

Nyårsbön med musik
Elisabeth Feldt, sopran, och Jonas Högberg, oboe 
Nyårsafton, onsdag 31 december 17.00 i Varbergs kyrka

Julens sånger och psalmer 
Konsert med Träslövs kyrkokör, 
gospelkören Octava och solister
Nyårsdagen, torsdag, 1 januari 18.00 i Träslövs kyrka

Julens sånger och psalmer
Andreas Hjalmarsson med vänner sjunger och musicerar för 
och med oss
Söndag 4 januari 18.00 i Sollyckans kyrka

Vi sjunger julens sånger och psalmer
Tillsammans med Valinge-Stamnareds kyrkokör och LiTo-kören
Under ledning av Brittmarie Sixtenson. Präst Olle Philipsson
Tisdag 6 januari 18.00 i Stamnareds kyrka

Juloratoriet del 1, 3 och 6
Anna Johansson, sopran, Josefine Andersson, alt, Jonas 
Olofsson, tenor, Erik Lundh, bas
Göteborg Baroque, Varbergs Motettkör
Christina Wide, dirigent
Inträde: 150 kronor, student och ungdom 100 kronor
Förköp hos Göranssons bokhandel
Tisdag 6 januari 18.00 i Varbergs kyrka

Torgmusik
Cirka 20 minuters musik
Lördag 24 januari 10.00 i Varbergs kyrka

Kärlekens väg
En julmusikal med ungdomar och vuxna i Sollyckan
Lördag 24 januari 16.00 och söndag 25 januari 11.00 i 
Sollyckans kyrka

Torgmusik
Cirka 20 minuters musik
Lördag 31 januari 10.00 i Varbergs kyrka

Torgmusik
Cirka 20 minuters musik
Lördag 7 februari 10.00 i Varbergs kyrka

Fanfar: Detalj från orgelns fasad i 
Stamnareds kyrka.
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Lindberga församling
Lindbergs församlingshem 
432 92 Varberg 

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

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

Träslövs församling
Träslövs församling
Gunnarsgårdsgatan 2
432 37 Varberg

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

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

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

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

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


