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Kärlek eller hat
Ord och meningar finns det gott om och jag läser väldigt många av 
dem. Välformulerade beskrivningar och tankar i böcker, just nu Fack-
lan i örat av Elias Canetti och Ju mindre du gör desto mer får du gjort 
av Tommy Hellsten. Det mår jag väldigt bra av.
 Men jag läser och skriver också mycket på sociala medier och det 
mår jag inte alltid bra av för där har jag blivit kallad ”världsfrånvänd 
flummare” eller kort och gott ”idiot” i diskussioner. Men jag är glad 
att jag inte hör till de riksdagspolitiker som får ännu hårdare ord 
riktade mot sig. Samhället skulle må bättre av att hen blev skjuten 
eller att hen vill bara förstöra landet. Det näthatet eller försöken att 
förminska människor och deras åsikter är farligt i en demokrati. Tänk 
om vi kunde möta varandra med respekt och kärlek. Då skulle vi 
lyfta upp varandra istället för att trycka ner. Då skulle sociala medier 
kunna vara bekräftande som mötena i diakonimottagningen. 
 Du och jag kan tillsammans göra samtalsklimatet på nätet och i 
den analoga världen bättre. 

Kent Pettersson
Kommunikatör i Varbergs församling

NR 1
2022

Innehåll
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Möten som  
minskar ångesten
– Det är väldigt ofta i samtal som det handlar om att be-
kräfta att du är värdefull, säger diakonen Gudrun Bengt-
son. 
 Varbergs församling har sedan flera år tillbaka en diako-
nimottagning som är öppen för alla och Gudrun är en av 
diakonerna som har hand om den. 
 – Människor som vi möter har ofta med sig saker som 
gör att de är tilltufsade. Att möta människor med kärlek 
och respekt är det viktigaste. 
 Trots att de flesta som söker sig till mottagningen pri-
märt vill ha ekonomisk hjälp börjar Gudrun oftast med att 
fråga hur de mår. 
 – Att få sätta ord på den kamp vi har är viktigt. Att sätta 
ord på det innersta. Många har ingen som lyssnar. Eko-
nomi är en sak men måendet är viktigast, säger Gudrun. 

Samtal och gemenskap är viktigt
Eftersom det är drop in till diakonimottagningen och näs-
tan alltid flera personer som sitter i entrén utanför expedi-
tionen och väntar finns det inte tid för långa samtal. Om 
det finns behov eller önskan om ett längre samtal bokar 
Gudrun in en tid då de kan prata utan att tänka på andra 
som väntar. I en del fall är det inte samtal med just en 
diakon som är det viktigaste utan möjligheten att få möta 
någon annan. Då tipsar Gudrun om någon av de många 
möjligheter som finns i Varbergs församling. Till exempel 
sopplunchen, det diakonala caféet som är öppet i samband 
med diakonimottagningen eller samtalsgruppen Livsste-
gen för de som vill dela livet och tillsammans hitta en väg 
tillbaka till livslusten. 
 Gudrun har märkt att många som kommer inte har sökt 
hjälp någon annanstans tidigare. 
 – Det är lägre tröskel på diakonimottagningen än att 
söka kontakt med socialen. Vi är ingen myndighet och 

för inga journaler. Kanske är det lättare för att det inte är 
samma stämpel att gå hit. Kanske för att kyrkan ser mer 
till helheten. 
 Viss ekonomisk hjälp ges också vid diakonimottag-
ningen. 
 – Vi kan ge presentkort på mat eller mediciner. Det är 
små summor vid enstaka tillfällen. 

Större behov under pandemin
Diakonimottagningen har runt 370 besök på ett år. I 
slutet av månaderna strax innan utbetalningar är det extra 

Utrustad: Dator, pärmar och blanketter, Gudrun 
Bengtsson är redo för att möta hjälpsökande människor 
i diakonimottagningen i Varbergs församling. Hennes 
viktigaste redskap är ändå öron, ögon och röst. De korta 
samtalen och att få bli sedd är kanske det som gör mest 
skillnad i diakonimottagningen. 
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många. Under coronapandemin 
har det kommit fler behövande, 
bland annat ensamstående mam-
mor. Många har mist delar av 
sin inkomst för att de själva eller 
deras barn varit sjuka och då har 
de varit hemma. För den som 
lever på marginalen är det en 
kännbar förlust. Fattigpensionä-
rer som inte har råd med medicin kommer också och söker 
hjälp. Till och med tandvården vittnar om de ekonomiska 
klyftorna i samhället och det finns de som inte har råd. 
Vem som helst kan drabbas av att inte ha pengar. 
 – Det kan vara att man blir arbetslös och det blir ett 
glapp innan a-kassan kommer. Systemen är inte alltid syn-
kade och därför hamnar man mellan stolarna. Att komma 
och prata en stund och få lite ekonomisk hjälp kan lätta 
mycket på ångesten, berättar Gudrun. 

Ger råd i kontakt med myndigheter
I en del fall handlar det om att slussa vidare till andra 
som Gudrun och hennes kollegor har kontakt med för det 
finns mycket hjälp att få. Det kan handla om kommunens 
kontakter för budget och skuldrådgivning eller konsument-
rådgivare om man har hamnat i en tvist, eller att hjälpa till 
med kontakt för att söka försörjningsstöd eller bostadstil-
lägg för de som behöver hjälp mer långsiktigt. Råd och 
stöd i kontakt med myndigheter är en stor och viktig del av 
diakonernas arbete för många känner inte till sina rättighe-
ter och kan behöva hjälp att hitta rätt vägar. 
 I vissa fal tipsar Gudrun om vad de andra kyrkorna i 
Varberg kan bidra med. Bland annat Pingstkyrkans Second 
Chans och Frälsningsarméns matkasse.

Gudrun kan känna sig hjälplös
Gudrun är engagerad och pratar snabbt under samtalet, 
men ibland suckar hon lite uppgivet över situationen i sam-
hället och alla behov som finns. Hon önskar att hon kunde 
göra mer ibland men inser sina begränsningar. 

 – Jag får ta emot och lyssna 
och hjälpa där jag kan. När 
jag är maktlös får jag lämna 
över det. Jag får be Gud att han 
hjälper. Att be för dem jag har 
mött är viktigt även om jag inte 
kan ändra på situationen. 
 Även om det är tungt att 
höra på alla människoöden är 

Gudrun glad över att hon har det här jobbet för det är en 
förmån att få ta del av människors berättelser, ett stort 
förtroende och det är fantastiskt att få hjälpa där det går. 
 – Det kan vara tufft, men det är väldigt meningsfullt. 

Insamlade pengar delas ut
Pengarna som delas ut av diakonimottagnigen kommer 
från Diakonernas hjälpkassa som samlas in av föreningen 
Varbergs församlingsdiakoni. I mer än hundra år har 
föreningen samlat in pengar som sedan delats ut till stöd 
och hjälp till människor i Varberg. Diakonerna i Varbergs 
församling gör arbetet med att möta och dela ut pengarna 
men de är beroende av alla de gåvor som diakonikassan 
får. Gudrun betonar att det är ett bra sätt för att alla som 
vill hjälpa dem som har drabbats av ekonomiska problem i 
Varberg att ge en gåva till diakonernas hjälpkassa. 

– Att komma och prata en stund 
och få lite hjälp kan lätta mycket på 

ångesten, säger diakonen  
Gudrun Bengtsson. 

Diakonernas hjälpkassa
Diakonernas hjälpkassa samlas in av föreningen Varbergs 
församlingsdiakoni. Pengarna delas ut till Varbergsbor som har 
behov av ekonomiskt stöd.

Du kan till bidra att hjälpa andra i Varberg
Ge en gåva till diakonernas hjälpkassa  
Varbergs församlingsdiakonis bankgiro: 224-5538.
Swish: 123 181 39 06
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Vuxna behöver vara där ungdomarna är
– Då kom de till gården för att se vilka som var där och 
lära känna nya. Nu träffas de på nätet och kommer över-
ens om att ses här, säger ungdomscoachen Annika Persson. 
 I mer än 25 år har Annika arbetat med ungdomar i Var-
bergs kommun och visst har förutsättningarna förändras 
men mycket är detsamma. I en del rapporter framkommer 
det att samtalsklimatet är värre idag och fler ungdomar 
känner sig otrygga. Annika upplever det inte så där hon är. 
 – Samtalsklimatet som vi möter här har inte förändrats 
så mycket tycker jag.

Stor frihet att göra vad de vill
Hon sitter mitt i Mötesplats Rosenfred som är en ung-
domsgård men inte på samma sätt som förr. Nu är den 
en plats bland många andra där ungdomar möts väldigt 
mycket på sina villkor men samtidigt finns det vuxna inom 
räckhåll. Rummet finns i en tillbyggnad till den stora bygg-

naden som en gång var en vanliga skola. Nu för tiden är 
Rosenfredsskolan centrum för kulturskolan i Varberg och 
flera av de estetiska ämnena på Peder Skrivares gymnasium 
är på skolan. Många ungdomar som är i huset har egna 
passerabrickor och tillgång till replokaler och även Mötes-
platsens lokal när de vill. Allt med överinseende av vuxna 
som visserligen inte är i tjänst eller finns i huset hela tiden, 
men som ändå kan styra upp saker som gått fel om det har 
det. Annika berättar att ungdomarna sköter sig väldigt bra 
och att förtroendet inte missbrukas. 

Att anpassa sig efter verkligheten
Just det där med att det finns vuxna som har insyn och 
kan gripa in kanske är den viktigaste faktorn till att 
samtalsklimatet i rummen för ungdomar fungerar. An-
nika och hennes kollegor på ungdomsgårdarna i Varbergs 
kommun har förändrat sin verksamhet utifrån verkligheten 

Frihet: Annika 
Persson är en av 
ungdomscoacherna 
som arbetar på 
ungdomsgården 
Rosenfred. De 
ordnar aktiviteter 
och grupper för 
ungdomar. Men 
framför allt handlar 
det om att skapa en 
plats för ungdomar 
att vara på. 
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och försöker finnas där ungdomarna är. Förr handlade det 
bara om en fysisk närvaro, sedan flyttade allt mer över till 
nätet och via Lunarstorm blev det Facebook som allt hände 
på. Nu är ungdomarna inte längre på Facebook utan har 
valt andra plattformar som tillsammans går under namnet 
sociala media, och Annika följer med. 
 – Man får ju ta det som de använder. Det är ett utbyte 
när de pratar på digitala plattformar också, konstaterar 
hon. 
 Ett av de ställen där Mötesplats Rosenfred aktivt har 
skapat rum för ungdomar är Discord. Helt enkelt för att 
många ungdomar har börjat använda Discord på andra vä-
gar och då följer Annika med. Där finns det olika rum där 
ungdomarna kan mötas och prata. Bara de som har fått en 
inbjudan och blir godkända av någon av ungdomscoacher-
na kan vara med i rummen och det finns moderatorer som 
går in om några kommentarer spårar ur. Det är inte så ofta 
Annika eller någon annan vuxen behöver säga till någon 
att sköta sig för de flesta gör det ändå. 

Vuxennärvaro skapar trygghet
– Jag tror att många ungdomar tycker att det känns tryg-
gare bara för att det är vuxna närvarande, säger hon. 
 I en del rum är det ungdomar som är moderatorer, 
men de kan vända sig till de vuxna om de behöver hjälp. 
Annika berättar att här blir det lite spännande med olika 
åldersgrupper för det är inte säkert att alla i ett rum vet att 
moderatorn bara är 13 år och då kan hen mycket väl bli 
behandlad som en 25-åring. På gott och ont kan männis-
korna vara ganska anonyma på nätet. 
 Annika är väl medveten om att fler unga mår sämre idag 
än förr och tror att det kan bero en del på den stress på 
olika plan som skapas av nätet. Bilder av det förväntade 
ideallivet eller en ständig närvaro som inte var aktuellt förr 

gör det svårt att slappna av. Fomo som det ibland kallas, 
fear of missing out, eller rädsla för att missa något. Tro-
ligen samma sorts stress som vuxna utsätts för och inget 
säger att barn är bättre på att hantera det. 
 En viktig skillnad mellan barns och vuxnas liv skulle 
kunna vara att det finns andra som har ansvar och vägle-
der. Där har Annika en tacksam roll som hon tycker om. 
 – Det är så fint att vara en vuxen som kan säga samma 
sak som föräldrar men inte vara en. 

Fler vuxna behövs  
De flesta vuxna som barn och ungdomar möter förutom 
sina föräldrar är lärare som har en väldigt bedömande 
roll. Vuxna som har Annikas roll finns det ont om och det 
behövs fler. 
 – Jag tror att många ungdomar vill träffas i mindre 
grupper och då behövs det fler vuxna som är där. 
 Frågan om närvande vuxna är ständigt akutell på många 
olika arenor. Visst söker sig ungdomar delvis till ställen de 
vuxna inte kontrollerar, men samtidigt vill de att vuxna 
ska finnas tillgängliga. Det är en utmaning för alla som är 
vuxna, att inte vara så stressade att barns och ungdomars 
behov inte hinns med. Oavsett om vuxna vill eller inte är 
de en förebild kring hur vi hanterar stress och bemöter 
varandra. I artikeln om ärkebiskop Antje Jackelén som 
tog paus från Twitter på grund av hot och hat framgår det 
tydligt att vuxenvärlden har många steg att ta om den ska 
kunna vara en förebild för ungdomar. 

Discord
Discord är en plats för gemenskap över nätet. Det kan vara 
livesamtal med ljud eller bild. Även text och bild kan delas. 
 Discord är uppbyggt kring olika servrar där vem som helst 
kan vara värd för en server och skapa rum på den. Den som är 
värd för servern bestämmer reglerna som gäller där. Använ-
dare kan sedan bjudas in till de olika rummen som kan vara 
öppna eller slutna. 

– Det är ett utbyte när de pratar 
på digitala plattformar också, 
konstaterar ungdomscoachen  

Annika Persson. 
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Orden som 
hotar och 
förlöjligar
– Det gick från lekplats till avrättnings-
plats. Den meningsfulla kommunikatio-
nen drunknade i påhoppen. 
 Det sa Antje Jackelén om Twitter i 
ett samtal med Jesper Bengtsson, ordfö-
rande för Svenska PEN, i samband med 
bokmässan i Göteborg 2021. Samtalet 
handlade om hatbrott, yttrandefrihet och 
ett demokratiskt samhälle. 
 För ungefär ett år sedan tog ärkebis-
kop Antje Jackelén en paus från Twitter 
i några månader. Antje hade varit aktiv på Twitter i tio år 
och upplevt det som ett bra ställe att föra samtal på, men 
nu blev det för mycket av det negativa. 
 – Jag kunde posta ett bibelord och så kom det massa 
konstiga elaka lögnaktiga kommentarer. Människor reage-
rade och sa att de ville läsa mina tweets men de ville inte se 
allt det där. För mig blev det ett dilemma att det jag twitt-
rade användes för att sprida lögner, hat och även bitvis 
hot. Inte bara till mig utan om tro som helhet, om svenska 
kyrkan men också om samhället. Det här dilemmat kunde 
jag inte lösa. Det bidrog till att jag tog en paus. 
 Inte nog med att det hon skrev vändes åt fel håll, det 
kom direkta hot också. 

Direkta hot
– Det är inte roligt att läsa: ”Bränn henne på bål”. Jag 
trodde inte att den som skrev det skulle göra något men 
hur skulle andra reagera på det och vad skulle de kunna 
göra?

 Antje resonerar kring vad det här gör 
med samhället, att människor utsätts för 
påhopp istället för att åsikterna diskuteras. 
Åsikter ska kunna ifrågasättas och man ska 
vända och vrida på dem, men när det går 
till förlöjligande, eller till och med hot har 
det hamnat fel. Det är ett problem att den 
här kulturen att tala illa om varandra är så 
utbredd på nätet och vi behöver arbeta mot 
det. 
 – Medborgarskapet är att ta ett ansvar 
och säga ifrån. Att odla sådana dygder som 
civilkurage.

Skrämmande siffror
En av tio högstadieelever har utsatts för hat eller hot på 
internet. Det är en väldigt hög siffra. Äsch, så är det bland 
ungdomar tänker kanske en del. I hela befolkningen är det 
bara 4 procent som blivit utsatta för näthat av något slag, 
men 40 procent är oroliga för att drabbas av det. Det där 
står i undersökningen Svenskarna och internet 2021 som 
ges ut av Internetstiftelsen. Läs mer på svenskarnaochinter-
net.se.
 Om de vuxna på nätet inte kan föra ett vettigt samtal 
kan vi ju inte förvänta oss att barn och unga ska kunna ha 
det heller. Det är du och jag som ansvarar för hur vi skriver 
på nätet och försöker diskutera saker där. Diskuterar vi 
åsikter med respekt eller handlar det om att förlöjliga 
personer? 

Pausade: Antje Jackelén, Svenska kyrkans 
ärkebiskop, tog en paus från Twitter för att 
hon tyckte att det blev för hårt samtal där. 

Foto: Magnus Aronson /Ikon
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Ett annorlunda sätt 
att fira gudstjänst
När gudstjänsten får annan musik och helt annan 
inramning än vanligt händer det något oväntat med 
besökarna och upplevelsen. Det blir som ett var-
dagsrum, eller som en konsert. 

Tre välklädda personer står och småpratar längst fram, 
högtalare skickar ut musik med behaglig ljudvolym, lite 
rörelse på scenen när mikrofoner och notställ fixas till. En 
kostymklädd man och en kvinna med lång kappa ansluter 
sig till de tre. Kram och hej, sedan går samtalet över till att 
handla om vilka platser de ska sätta sig på. 
 Känslan är den som finns inför en konsert eller teater. 
Förväntansfullt minglande där många känner varandra 
mer eller mindre. Det märks att majoriteten har varit här 
förr. 

När vi möts i vardagsrummet
Träslövs kyrka är som ett vardagsrum där människor 
träffas. Än så länge är det förberedelser inför gudstjänsten 
som pågår. Zackarias Holmdahl Sjögren, eller Zacke som 
han kallas, har ställt mikrofoner, notställ och noter på rätt 
plats och lämnar den upphöjda scenliknande delen av kyr-
kan som kallas kor. Försiktigt tar han sig förbi det småpra-
tande sällskapet längst fram i mittgången, ökar tempot och 
tar sikte på två tonårstjejer som sitter vid ett av de runda 
borden längst bak i kyrkan. Zacke arbetar med musik och 
ungdomar i Träslövs församling, nu är han färdig med mu-
sikförberedelserna och det är dags för konfirmanderna. 
 – Kom, ni ska få en uppgift, säger han till dem. 
 De följer med och får reda på vad de ska göra på mixer-
bordet vid vissa tillfällen under gudstjänsten. 
 Minglet fortsätter och fler och fler kommer till kyrkan. 
Småpratar, hälsar på sina vänner och sätter sig ner och 
väntar. Snöslasket hindrade inte de 40 deltagarna från att 
ta sig hit, in i värmen för kropp och själ. 

 Bakgrundsmusikens pop stängs av och det blir tyst. 
Kyrkvärden hälsar välkommen och berättar lite om dagens 
gudstjänst. När hon är klar börjar gudstjänsten som för-
väntat med klockringning, den tar slut och orgeln börjar 
spela förspelet till dagens första psalm. Det visar sig att det 
är enda tillfället att höra orgeln idag. 

Deltagarna leds genom gudstjänsten
I koret står tre personer och sjunger i mikrofoner så att 
deltagarna lätt hör melodin och kan sjunga med. Bland 
orgelns alla stämmor och toner kan det vara lurigt att hitta 
rätt melodi för den som inte läser noter eller kan psalmen. 
Försångarna tar bort det problemet. Texten projiceras på 
en stor skärm längst fram till vänster bredvid altartavlan. 
 På skärmen visas texterna som församlingen läser till-
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sammans högt eller tyst. Till exempel syndabekännelsen, 
som faktiskt har ett lite konstigt namn. Bekänna synder? 
Låter väldigt gammaldags. Syndabekännelsen går ju över 
till en förlåtelse, då får vi lägga det vi gjort fel bakom oss. 
För alla gör vi ju fel, medvetet eller omedvetet, och här ges 
ett tillfälle att faktiskt få lämna det, gå vidare. Poängen är 
inte att vi gör fel, utan fokus är på att vi blir förlåtna. 
 Kyrkoherde Ola Bjervås som leder dagens gudstjänst pra-
tar en stund om det här med att vara rena till kropp och 
själ. Det är ju något som händer genom dopet, och genom 
det som Gud gör. Han kopplar det till de vita kläderna som 
prästen har under gudstjänsten. Ett tecken på dopet och att 
vi är rena. 
 – Göran, hur många medlemmar är vi i församlingen? 
frågar Ola ut bland deltagarna. 

 En man i sjunde bänkens högra kant svarar direkt:
 – 5 300.
 – Alla skulle kunna ha på sig sådana här vita kläder, 
men vi kan inte ha 5 300 klädnader hängande längst bak i 
kyrkan, säger Ola. 

Gudstjänsten skapas tillsammans
Hela tiden är det närhet till deltagarna, som liksom är 
med och skapar det hela. Ola predikar senare men det är 
mer som att han samtalar med de som är där, hela tiden 
kontakt med blicken som söker respons, han står så nära 
första bänken som möjligt. Närhet. Interaktion, tillsam-
mans och enkelt. Zacke byter flera gånger uppgift och po-
sition. Ibland försångare eller gitarrist längst fram i kyrkan 
och stundom ljudteknikern vid mixerbordet längst bak. En 
rörelse i rummet som sker utan stress. Alla blir en del av 
rörelsen i rummet under en stund av bön. 
 Ola introducerar den här stunden och berättar om alla 
olika saker som går att göra. Tända ett ljus, skriva en bön 
på en lapp eller andra saker. Musikern Johanna Detert 
låter digitalpianot försiktigt tona in med en synthaktig 
ljudmatta, Zackes plockande på gitarren blir starkare och 
når full styrka samtidigt som Ola är klar med instruktio-
nerna. Ola går och sätter sig i ett hörn längst bak i kyrkan 

Söndagsmys: 
En förmiddag i 
Träslövs kyrka och 
deltagarna kommer 
som de är, träffas 
och delar en stund 
tillsammans. I hela 
kyrkorummet finns 
det plats och händer 
något. Fikabordet för 
den som vill sitta så, 
en sandlåda där ljusen 
får stå och vindragens 
lek med lågorna 
symboliserar de 
outtalade bönernas 
färd i himlarymderna. 
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och väntar. Dit kan den som vill gå och 
berätta vad man vill ha hjälp att be för 
så ber prästen för det direkt, ofta kallat 
personlig förbön. Idag kommer ingen till 
den stationen. 

Bön i rörelse
Desto fler är det som tar ett decimeter-
långt sandfärgat ljus, tänder det på det 
höga tjocka ljuset eller något annat litet 
ljus och trycker försiktigt ner det i ett 
stort kärl fyllt med sand. Hela kyrkan fylls 
med bön på olika sätt. Stunden avslutas 
med att prästen ber en bön som även 
inkluderar en bön för och namnen på de 
som avlidit under veckan. Den lilla stun-
den, tacksägelsen för avlidna, är i fokus 
för de välklädda människorna som sitter 
längst fram till vänster i kyrkan, de är anhöriga till någon 
av de som avlidit. 
 Gudstjänsten avslutas med ännu en sång där introt får 
vara bakgrund till information om den lilla lunchen som 
erbjuds i form av korv med bröd och om lunchmässan som 
kommer att vara om en liten stund. 

Korv och bröd utan bröd
Men korven är inte klar. De som vill äta korv står och 
pratar i små klungor som samtidigt är utspridda, det pågår 
trots allt en pandemi och alla gör sitt bästa för att hålla 
avstånd. Fler än beräknat stannar kvar och äter korv med 
bröd, eller utan bröd som det blir för de som hamnar sist i 
serveringen och drabbas av att korvbröden har tagit slut. 
 Än en gång blir kyrkan till ett avslappnat vardagsrum 
med samtal, efterarbete och förberedelser. Digitalpianot 
flyttas från koret längst fram och placeras i hörnet längst 
bak till vänster i kyrkan. Där står några stolar riktade mot 
ett bord som allt mer liknar ett altare när Ola ställer fram 
nattvardskärlen på det. Här ska lunchmässan vara. Lite 
mindre, lite närmare. Intimare. 

En helt annan gudstjänst
När mässan börjar är det en liten skara som har spridit ut 
sig på stolarna, några få som vill avsluta förmiddagen med 
den fina stilla mässan där brödet och vinet delas ut. Den 
lilla runda kexliknande oblaten är brödet som doppas i en 
silverbägare, kalk, med lite vin i botten. Det symboliserar 
Kristi kropp och blod och påminner om det som hände på 
korset för 2000 år sedan när Jesus dog och uppstod, det vi 
firar under påskens stora högtid. 
 Här råder stilla sång och mycket tystnad. Då kan blicken 
vila mot fönstret som med mönstrad yta skapar en stilise-
rad rörlig bild av snön som faller ner på utsidan. 
 Den första gudstjänsten är längre och tydligare, alla kan 
följa med genom tydliga förklaringar som sker inför och 
under varje del. Lunchmässans fokus är mysteriet och kan 
nog vara svårbegriplig för den som inte känner till Svenska 
kyrkans gudstjänst ganska väl. Dock är antalet deltagare 
så litet att prästen kan se vilka som är där och oftast kän-
ner till deras erfarenhet av gudstjänst, då kan förklaring-
arna anpassas utifrån besökarna. 
 En kontrastrik förmiddag där hela livet får plats. 

Kontraster: Lunchmässan på söndagarna i Träslövs kyrka är väldigt avskalad och 
mysteriet får stor plats. Kanske svårt att förstå för den som inte är van vid Svenska 
kyrkans mässor, avslappnad och nära för den som varit med förr. Gudstjänsten 
tidigare på söndagen är däremot väldigt lätt att följa med i för alla. Och i båda får 
deltagarna möter Gud. 
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Träslövs församling

Söndag 6 mars, 1 i fastan
 9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv

Lördag 12 mars
16:00  Musik i Träslöv

Söndag 13 mars,  2 i fastan
9:30 Högmässa, Träslövsläge 
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Onsdag 16 mars
18:00 Lovsångsmässa, Träslövsläge

Lördag 19 mars
16:00  Vårorgel, Träslövsläge

Söndag 20 mars, 3 i fastan
9:30   Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

 Söndag 27 mars, Jungfru Marie bebåd.
9:30   Sammanlyst högmässa, 
 Träslövsläge

Söndag 3 april, 5 i fastan
9:30 Högmässa, Träslövsläge
11:00 Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Lördag 9 april 
16:00  Musik i Träslöv

Söndag 10 april, palmsöndag
9:30   Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Måndag-onsdag 11-14 april
18:30 Passionsgudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 14 april, skärtorsdag
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslöv

Fredag 15 april, långfredag
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv

Lördag 16 april, påskafton
23:30  Påsknattsmässa, Träslöv

Söndag 17 april, påskdagen
9:30   Högmässa, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Måndag 18 april, annandag påsk
11:00  Ekumenisk gudstjänst,
 Håstenskyrkan

Söndag 24 april, 2 i påsktiden
9:30   Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Onsdag 27 april 
18:00 Lovsångsmässa, Träslövsläge

Fredag 29 april 
18:00  Vårkonsert med  
 Joy och Sing it Out, Träslöv

Söndag 1 maj, 3 i påsktiden
9:30   Högmässa, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Söndag 8 maj, 4 i påsktiden
9:30   Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Söndag 15 maj, 5 i påsktiden
9:30   Högmässa, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Söndag 22 maj, Bönsöndagen
9:30   Högmässa, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Torsdag 26 maj, Kristi himmelsfärds dag
9:30  Sammanlyst gudstjänst,
 Träslövsläge

Söndag 29 maj, söndag före pingst
9:30   Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Söndag 5 juni, pingstdagen
9:30  Högmässa, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

För Livesändningar, gå in på Facebook: www.facebook.com/TraslovsForsamling
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Söndag 12 juni, Heliga trefaldighets dag
9:30   Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Söndag  19 juni, 1:a efter trefaldighet
9:30   Högmässa, Träslövsläge
11:00  Gudstjänst, Träslöv
12:45  Lunchmässa, Träslöv

Torsdag 23 juni 
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Vardagsgudstjänster
Jämna onsdagar
9:00  Morgonmässa, Träslöv
14:30  Kort veckogudstjänst, 
 Träslövsläge servicehus Storgatan 44

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan, om du har svårt att 
ta dig dit på annat sätt? Så här gör du: Du 
ringer Taxi Varberg 0340-165 00. Beställ 
gärna på lördagen.
 Till chauffören uppger du ditt födelse-
nummer (ha gärna legitimation i bered-
skap). Du behöver inte betala. Försam-
lingen får räkning från taxi.

Middagsbön och torsdagssoppa 
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
Träslövsläge kyrka 11:30 därefter serve-
ras soppa 11:45-13:00 i församlingshem-
met.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
Varje torsdag 10 mars - 23 juni
Första turen går från Träslövsläges för-
samlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Camilla 
Nordh 0340-20 10 35.

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshem  
onsdagar jämna veckor 14:30.
För mer information kontakta diakon 
Camilla Nordh 0340-20 10 35.

Bibelstudium 
Öppen för alla. Träslövsläges församlings-
hem en gång per månad följande sönda-
gar 19:00: 27/3, 24/4, 29/5 och 26/6. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Rytmikcafé Himmelbit
9:30-11:30, Vuxen/barngrupp  0-5 år
Måndagar i Träslövsläges församlingshem 
(ingång nedre plan).
Torsdagar i Träslövs församlingsgård. 
9:30 Drop in, 10:00 Kaffe och fika
10:30 Rytmik. Ingen anmälan krävs.  
Facebookgrupp: Rytmikcafé Himmelbit 
Träslövs församling. 
Musikpedagog Kajsa Reinholdsson  
kajsa.reinholdsson@svenskakyrkan.se
eller 0340-20 10 41.

Move
Fika, musik, drama och annat kul.
För årskurs 3-6 i Träslövsläge  
församlingshem. 
Tisdagar 14:00-15:30
Anmälan till Samuel Björling  
0340-20 10 47,  
samuel.bjorling@svenskakyrkan.se

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar 
träffa.  
Telefonnummer, präster:  
Ola Bjervås 0340-20 10 32  
Kalle Svensson 0340-20 10 33  
Jacob Stille 0340-20 10 34 
Diakon: Camilla Nordh 0340-20 10 35

Vi behöver bli fler
När vi nu startar upp våra verksamheter 
igen så inser vi att vi behöver hjälp av fler 
ideella medarbetare.
Känner du att du är intresserad av att 
vara med och hjälpa till på något sätt, det 
gäller både barn och vuxenverksamhet, 
får du gärna höra av dig så berättar vi 
mer.
Camilla Nordh, diakon, 0340-20 10 35,
camilla.nordh@svenskakyrkan.se

Hemsida
www.svenskakyrkan.se/traslov

Facebooksida
www.facebook.com/TraslovsForsamling

Swish-nummer
Kollekt 123 458 08 90
Torsdagssoppan 123 005 33 71 
Bokbord 123 091 79 71

Förbönslådor
Lägg gärna era förbönslappar i kyrkans 
förbönslådor under hela veckan och vid 
söndagens gudstjänst.

(Träslövs församling, fortsättning)
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Körer
Barnkör Träslöv
Övar i Träslövs församlingsgård

Barnkören JOY, årskurs 1-3, Träslövs församlingsgård
Onsdagar 14:55-15:45  
Vi hämtar på Furubergsskolan 14:30.
Körledare Kajsa Reinholdsson: 0340-20 10 41 
kajsa.reinholdsson@svenskakyrkan.se

Mellankören Sing It Out, från årskurs 4 och uppåt
Torsdagar 14:30-15:45
Anmälan till körledare Kajsa Reinholdsson: 0340-20 10 41
kajsa.reinholdsson@svenskakyrkan.se

Barnkör Träslövsläge
Träslövsläge församlingshem
Grabbarna Grus onsdagar 16:15-17:00 

Sångfåglarna, 5-7 år, torsdagar 16:00-16:45

Korallerna, 8-12 år, torsdagar 16:45-18:00

Körledare Monica Bengtsson, 0340-20 10 40
monica.bengtsson@svenskakyrkan.se

Octava Gospel 
Onsdagar 18:30–20:45 i Träslövs församlingsgård. 
Körledare Zacke Holmdahl Sjöberg, 0340-20 10 46
zacke.holmdahl-sjoberg@svenskakkyrkan.se

Kyrkokören 
Torsdagar 19:00-21:00 i Träslövsläge församlingshem. 
Kyrkokören är en blandad 4-stämmig kör för sångare i alla åld-
rar. Vi sjunger en blandad repertoar och medverkar i gudstjänst 
cirka en gång i månaden. 
Körledare: Johanna Detert, 0340-20 10 39 
Johanna.detert@svenskakyrkan.se
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Lördag 9 april
16:00 Det största påskägget, Sollyckan
 Påskmusikal

Söndag 10 april, palmsöndag
10:00 Det största påskägget, Sollyckan
 Påskmusikal
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel

Måndag 11 april, stilla veckan
12:05 Middagsbön, Varberg
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd

Tisdag 12 april, stilla veckan
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd

Onsdag 13 april, dymmelonsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd

Torsdag 14 april, skärtorsdag
18:00 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
19:00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 15 april, långfredag
11:00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
11:00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15:00 Vid korset, Sollyckan

Varbergs församling
Risk för förändringar
Coronapandemin kan utvecklas åt olika 
håll och förändringar kan ske. Titta i 
andra kanaler som är mer uppdaterade, 
annonsen i Varbergstidning, kalendern på 
hemsidan eller appen Kyrkguiden. 

Söndag 6 mars, 1 i fastan
10:00 Gudstjänst för små och stora,
 Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Varberg Gospel

Söndag 13 mars,  2 i fastan
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Sinnesromässa, Varberg

Söndag 20 mars, 3 i fastan
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 27 mars, Jungfru Marie bebåd.
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Young Voices
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 3 april, 5 i fastan
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 17 april, påskdagen
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds Kyrkokör 
 Kjell Löfqvist, trumpet

Måndag 18 april, annandag påsk
11:00 Ekumenisk gudstjänst, 
 Håstenskyrkan
18:00 Mässa, Sollyckan

Söndag 24 april, 2 i påsktiden
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 1 maj, 3 i påsktiden
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 8 maj, 4 i påsktiden
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 15 maj, 5 i påsktiden
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Young Voices 
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Söndag 22 maj, Bönsöndagen
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Torsdag 26 maj, Kristi himmelsfärds dag
10:00 Utegudstjänst, Åkulla
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 29 maj, söndag före pingst
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 5 juni, pingstdagen
10:00 Gospelmässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Måndag 6 juni, annandag pingst
19:00 Friluftsgudstjänst, Subbe fyr

Söndag 12 juni, Heliga trefaldighets dag
10:00 Mässa, Sollyckan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag  19 juni, 1:a efter trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Vardagsgudstjänster
En del har uppehåll under lov. Se kalen-
dern på www.svenskakyrkan.se/varberg  
för aktuell information

Tisdag 
8:30 Morgonbön, Apelvikshöjd
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
 Ojämna veckor

Onsdag
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg
18:00 Onsdagsbön, Apelvikshöjd

Torsdag
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
9:00 Morgonbön, Sollyckan

Fredag
8:30 Morgonbön, Apelvikshöjd

Stilla dag i fastan
En retreatdag i stillhet, tystnad och 
bön. För att få vila mitt i vardagen. 
Läs mer och anmäl dig på försam-
lingens hemsida eller kontakta Kristina 
Holmkvist, 0340-81 316. Lördag 2 april 
9:00-18:00 i Apelvikshöjds kyrka

Bönedag
En dag i bön och gemenskap med bön för 
det som finns i hjärta och tanke. 
Lördag 9 april 10:00-14:00 i Apelviks-
höjds kyrka. 

Fasteskrud: Ett av de plagg som prästen 
har på sig under gudstjänsten kallas 
mässhake. Veckorna före påsk är det fastetid 
och den här violetta mässhaken används 
ibland i Varbergs kyrka. 
 Lammet som är broderat tillsammans med 
altaret är offerlammet, Jesus som dog och 
uppstod på påsken. 
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Livsstegen
Tolv steg för oss som vill hitta en ny väg. 
Ett självhjälpsprogram där livsproblem, 
stora som små, har skapat en känsla av 
vilsenhet. Det kan bero på vantrivsel på 
jobbet, ett stukat självförtroende, ett 
destruktivt beteende som det är svårt 
att komma ur eller maktlöshet inför livets 
stora frågor. Läs mer på församlingens 
hemsida. Gruppen träffas tolv måndagar 
13:30-15:00 i Sollyckans kyrka. Start: 7 
mars. Anmälan till Gudrun Bengtsson, 
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se
eller 0340-81 334.

Sjung i kör
Sång är en upplevelse för hela människan, 
kroppen, själen och anden. Den växer och 
blir mer. Vi har körer med olika repertoar 
för olika åldrar och nivåer. Gospel, goss-
kör, barnkör, ungdomskör, vokalensemble, 
för nybörjaren, för den tonsäkre med 
mera. Se hemsidan för att se vilka körer 
som finns i Varbergs församling.

Öppen kyrka och café 
Apelvikshöjds kyrka är öppen för bön och 
stillhet. Fika finns framdukat i samlings-
salen. Onsdagar 14:00-16:00 under 
terminerna.

Diakonimottagning
I diakonimottagningen kan du som lever i 
en utsatt ekonomisk situation få råd och 
stöd. 
 Du hittar mottagningen vid expeditio-
nen i församlingshemmet på Sveagatan 
24. Ingen tidsbokning behövs.
Måndagar 10:00-11:30
Torsdagar 13:00-14:30

Meditation
Meditation innebär att sitta sig till stillhet. 
Vi behöver balans i livet, med både vila 
och arbete. I vår tid har vi ofta för lite av 
paus. Meditation i Varbergs kyrka tisda-
gar 7:00-7:45. Ingång från torgsidan från 
6:50, dörren låses 7:00 för att bevara 
lugnet under meditationen. 
 Om du är nybörjare är det bra om 
du först deltar i en introduktion. Det är 
introduktion första tisdagen i månaden 
6:40-6:55.
 Meditationen inleds med 5-10 minu-
ters mjuka rörelser för att väcka kroppen. 
Under meditationen sitter vi längst fram i 
kyrkan framför altaret på kudde, pall eller 
stol. Vi bevarar tystnaden innan och efter 
meditationen.

VuxenBarn
Vi öppnar upp för barn och vuxna som får 
komma hit och träffas. Leka med andra 
barn och andra leksaker. Du får träffa an-
dra vuxna som befinner sig i en situation 
som kan vara ganska lik din. 
 Ingen anmälan till någon av grupperna. 
Det är uppehåll under jul och sommar. Se 
hemsidans kalender. 
 Tisdagar 9:00-11:00 och onsdagar 
14:00-16:00 i Sollyckans kyrka, Fören-
ingsgatan 54.
 Torsdagar 13:30-15:30 i Apelvikshöjds 
kyrka på Rödaledstigen 24. 

Samtal och hembesök
Att bli lyssnad till i förtroende och med 
acceptans kan lindra, göra det svåra 
lättare att uthärda och ge hopp om vägar 
framåt.  
  Om du behöver samtal eller besök i 
ditt hem på grund av att du har svårt att 
ta dig ut, kan någon av våra präster eller 
diakoner göra hembesök.
Se www.svenskakyrkan.se/varberg för 
telefonnummer till präster och diakoner 
eller ring expeditionen 0340-81 300. 

Sjukhuskyrkan
För patienter, personal och anhöriga. 
Sjukhuskyrkan finns på Hallands sjukhus 
Varberg, Vårdavdelningarnas korridor
Uppgång B. Kapellet är alltid öppet. 
 Du behöver inte ha en tro för att sam-
tala med oss. Vi som arbetar i sjukhuskyr-
kan har en kristen tro och erfarenhet av 
att Gud är med oss i livet, både i glädje och 
sorg. Du avgör vad du behöver prata om.
 Om du önskar förmedlar vi gärna kon-
takt med någon församling på din hemort 
eller med företrädare för andra religioner.
Sjukhuspräst Thomas Karlsson,  
thomas.karlsson@svenskakyrkan.se
0340-81 312 eller 0703-19 82 45 (sms)
Sjukhusdiakon Camilla Gustafsson 
camilla.m.gustafsson@svenskakyrkan.se
0340-48 14 50.

Hemsida och kalender
På www.svenskakyrkan.se/varberg kan 
du hitta aktuell information. 

Varbergs församling
www.facebook.com/varbergsforsamling @varbergsforsamling
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Tips för ett närvarande samtal

Om samtalet är planerat börjar jag tänka på det, personen och miljön i förväg. Det hjälper 

mig att bli mentalt redo. Jag stänger ute sådant som pockar på min uppmärksamhet och 

låter i stället det kommande samtalet vara i fokus.

Ofta behöver man även tid efter ett samtal. Det tänker man inte alltid på. Samtal som berör 

behöver få tid att landa. Vad vi sa, vad vi kände. Det kan räcka med några minuter men det 

är viktigt att inte bara rusa vidare.

Närvaro och ögonkontakt är också viktiga ingredienser. Det kan kräva lite övning men man 

måste envist se till att tanken stannar i samtalet och inte valsar ut på egna vägar. Ögonkon-

takt i lagom mängd hjälper mig att hålla fokus och hjälper även den jag samtalar med att 

känna tillit till m
ig som lyssnare.

Öppenhet är nästa viktiga ingrediens. Jag måste vara beredd att ta emot allt som sägs med 

omsorg och förståelse, koppla bort fördomar, förutfattade meningar och det jag själv helst 

hade velat få säga. Lusten att verka bra, säga rätt saker, eller få sagt det jag hade bestämt 

mig för i förväg att säga kan lätt stå i vägen. Lyssna öppet och intresserat.

Kroppen talar också. Man behöver tänka lite på hur man sitter eller står, om man gör något 

samtidigt eller om allt fokus är åt rätt håll. En mobil i handen kan verka oskyldigt men bety-

der att uppmärksamheten inte till fullo är din just nu.

I samtal med barn skapas en bättre kontakt om man väljer att mötas i barnets ögonhöjd. 

Deras språk har ofta mer bilder, färger och fantasi. Därför behövs ofta tålamod för att förstå 

när ett barn berättar.

Många samtal har fördjupat livet och påverkat mig på ett gott sätt. Jag är tacksam över de 

förtroenden jag har fått.

Det är det sista viktiga – ett samtal är ett förtroende! Det som sägs ska 

stanna mellan dem som samtalar om inte annat bestäms. Det är ditt hjär-

tas skatt. Vi bär varandras skatter och förtroenden och det är fint!

Låt våren bli en tid för att dela skatter, blickar och förtroenden! Om dessa 

samtalstips kan vara till hjälp så gör det mig glad! Lycka till!

Rebecca Kullenberg

Präst i Varbergs församling
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M
u
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Torgmusik
Annika Werdelin, sång 
Dag Hallberg, piano
Cirka 25 minuters musik.
Lördag 5 mars 10:00, Varbergs kyrka

Barn- och ungdomskonsert
Barn och ungdomar ur Varbergs församlings 
verksamheter musicerar
Lördag 12 mars 15:00, Varbergs kyrka

Musik i Träslöv
Olas stråkkvartett
Lördag 12 mars 16:00, Träslövs kyrka

Vårorgel
Lördag 19 mars 16:00, Träslövsläge kyrka

Lunchmusik
Sara Axelsson, sång
Elisabet Willix, piano och orgel
Fredag 25 mars 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Magnificat x 3
Bach, Pärt och Löfberg (uruppförande)
Varbergs Kammarkör
Dirigent: Gunno Palmqvist
Söndag 27 mars 18:00, Varbergs kyrka

Samuel Ljungblahd
Konsert
Fredag 31 mars information om tid och plats 
kommer på www.svenskakyrkan.se/traslov

Torgmusik 
Varbergs Vokalensemble 
Louise Muhl, dirigent
Cirka 30 minuters musik.
Lördag 2 april 10:00, Varbergs kyrka

Musik i Träslöv 
Vokalgruppen Becanta
Lördag 9 april 16:00, Träslövs kyrka
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Bachs Matteuspassion
Karin Dahlberg, sopran 
Anna Zander, alt
Leif Aruhn-Solén, evangelist
Karl-Peter Eriksson, Jesus 
Mattias Gunnevi, tenor 
Arvid Eriksson, bas och Pilatus
Varbergs Motettkör 
Tölö Vocalis 
Boys’ Voice  
Kungsbacka gosskör
Barockorkester
Christina Wide och Leander Franke, dirigenter
Biljetter 150 kr, säljs via Rydholms modebutik
Långfredag 15 april 17:00, Varbergs kyrka

Lunchmusik
Attilio Vampore, violin
Elisabet Willix, piano och orgel
Fredag 29 april 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Vårkonsert
Fredag 29 april 18:00, Träslövs kyrka

Torgmusik
Kyrkokören från Stensjöns kyrka i  
Mölndal musicerar.
Birgitta Landgren, dirigent
Cirka 30 minuters musik. 
Lördag 7 maj 10:00, Varbergs kyrka

Klimatkonsert
Musikalgruppen Ert lilla gäng
Text och tal med Stefan Edman, biolog och 
författare, samt Svante Axelsson, nationell 
samordnare för ett fossilfritt Sverige. 
Lördag 7 maj 18:00, Varbergs kyrka

Lunchmusik
Mia Abrahamsson, sång och piano
Marcus H Gustafsson, sång
Fredag 20 maj 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Allt kan ändras
När den här tidningen skickas till tryck har information om att 
alla restriktioner tas bort kommit. Men det kan ju ändras igen. 
Se församlingarnas hemsidor eller appen kyrkguiden för uppda-
terad information.

Svensk körlyrik
Varbergs Motettkör 
Christina Wide, dirigent
Måndag 6 juni 21:00, Varbergs kyrka

Kristina från Duvemåla
Apelvikshöjds och Värö kyrkokörer
Apelvikshöjds Stråkensemble
Johan Wirell, sång
Elisabet Willix, sång
Klas Assarsson, slagverk
Elisabet Hellzen, tvärflöjt
Peter Börjesson läser ur Wilhelm Mobergs 
Utvandrarepos
Sten Rolandsson, dirigent
Lördag 11 juni 17:00, Varbergs kyrka

Varbergs kammarkör
Söndag 19 juni 18:00, Varbergs kyrka

Sommarmusik
Varberg Gospel
Mikael Smedmalm, bas 
Klas Assarsson, trummor
Onsdag 22 juni 19:00, Apelvikshöjds kyrka



Var med
En tidning för Träslövs  
och Varbergs församlingar

*Källa: FN (nov 2021)

Vårdagjämningen då dag och natt är lika långa, 
uppmärksammar vi den orättvisa fördelningen av 
makt och jordens resurser.

45 miljoner människor riskerar nu akut 
hungersnöd.* Dela med dig genom att 
swisha halva beloppet för något du köper.

SWISHA
HALVA
KOPPEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
LUNCHEN

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

svenskakyrkan.se/act

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL


