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OMSLAGSFOFO 
Freija Ahlqvist döptes i Valinge kyrka 

en helt vanlig torsdag i april. Med  
endast familjen närvarande blev det 

stora undret i det lilla formatet. 
Foto: Rune Ahlqvist

     Kontakta oss
Livet är fullt av stora händelser där dop,  

bröllop och begravning är några av dem. Vårt  

kansli hjälper till med att boka tid och plats  

utifrån era önskemål. 

Våra öppettider är: måndag, tisdag & torsdag 

09:00-15:00. Onsdagar 13:00-16:00 och  

fredagar 09:00-12:00.

Våra kontaktuppgifter är:  
Växelnummer: 0340 64 11 00

E-post: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Lindberga församling, 432 92 Varberg 

Kyrkoherde Niklas Strandberg, 0340 64 11 01

ÄR V I  NU I  APOKATASTASIS?

I dagarna kan det inte undgå någon att reflektera 
över framtiden - hur skall det bli - hur kommer livet 
att se ut för mig, för dig och för hela mänskligheten. 
Dagligen så får vi rapporter om antal dödsfall, både i 
covid-19 men även genom andra orsaker, naturliga så-
som onaturliga. Frågan är om vi förstår dess innebörd 
i och med att vi lever och får gemensamt uppfatta livet 
med dess skörhet och skönhet.

I pandemins tecken kan vi se hur skapelsen återhämtar 
sig, luften blir renare i New Dehli i Indien. Fåglar-
na börjar höras i Kina när smolket av avgaser minskar 
drastiskt och radarbilderna över de flygplansavgaser 
som täckte planetens yta nu är försvinnande liten.  
Tanken om alltings återställelse heter på grekiska  
apokatastasis - är vi på väg dit just nu eller vart mot 
framtiden är vi på väg?

När du läser detta så har vi firat Kristi Himmelsfärd 
och det är något som församlingen firar årligen. Den 
dagen pekar både bakåt och framåt! Kristi himmels-
färd pekar emot framtiden - om ett löfte! När vi fun-
derar över våra drömmar och lägger vår tillit i att det 
finns ett sedan efter pandemin - för det gör det! Så 
handlar löftet från Gud om den Heliges närvaro mitt 
ibland oss, inte om en frånvaro, och om ett återseende 
vi inte fullt ut kan förstå... ännu!

Försök att njuta av sommaren där du är! Njut av livet! 
Njut av varandra i den utsträckningen ni kan mötas 
och lägg framtiden i din bön om att Gud beskyd-
dar dig och sin värld med stor  
omsorgsfull nåd!

Niklas Strandberg
Kyrkoherde

Foto: Therése Li ndvall



Foto: Therése Li ndvall

Vart tog den vägen? Våren? Det känns som igår som vi 
ställde om våra klockor till vintertid, och sedan går vi 
och väntar under det kalla och karga vinterhalvåret på 
skapelsens återfödelse. Tänk att få se den första knop-
pen på björkkvisten, den första blomman på körsbärs-
trädet eller den första krokusen i rabatten. Allt för ofta 
har vi vårt fokus på någonting helt annat och innan vi 
hunnit blinka är sommaren här och vi får för några, allt 
för få, månader njuta av värme och bad och semester 
och resor och…

Det här året blir kanske inte som något annat år vi kan 
minnas. När vi egentligen hade chansen att njuta av 
våren som slog ut i blom, då hände det vi aldrig hade 
räknat med. Kriser har vi drabbats av tidigare men 
aldrig på det sätt som våren 2020. Det mest självklara 
handslaget eller kramen förvandlades över en natt till 
någonting vi ryggar tillbaka för. En nysning i affären 
eller en hostning på apoteket har lett till dömande 
blickar och rädsla för våra egna liv, våra familjers liv. 

Jag brukar njuta av att få en dag eller en helg bara för 
mig själv men när myndigheterna säger åt mig att stan-
na hemma då känner jag mig mer ensam än någonsin 
tidigare. Var är den tröstande kramen från vännen, eller 
det sociala samtalet på affären, nu, när vi behöver det 
som mest? 

Covid-19 är på riktigt! Ingen är säker, fattig eller rik, 
jude eller grek, alla kan vara smittbärare eller bli smit-
tade. Vi måste, nu mer än någonsin tidigare, tänka på 
hur vi bemöter vår nästa. Var är då ljuset i tunneln?

Guds skapelse lever vidare och våren kom och gick 
vare sig vi hann uppleva den eller inte. Runt om i Sve-
rige, ja i hela världen, har vi sett bevis på människans 
uppfinningsrikedom och förmåga till anpassning. Tack 
vare internet har folksamlingar ändå varit möjliga. 
Möten och till och med konserter har genomförts via 
cyberspace. Symfoniorkestrar har uppfört verk från 
respektive musikers bostad. Gudstjänster har sänts live 
via sociala medier och vi har kunnat delta aktivt via 
kommentarsfälten.

Svenska kyrkans biskopar har sagt: ”Vi ställer inte in, 
vi ställer om!” När det onda och skrämmande finns 
runtomkring oss, ja, kanske närmre än vi törs tro, då är 
det skönt att stanna upp ett tag i Guds skapelses god-
het och tacka för allt det goda som finns i vår närhet. 
Stanna upp och be en bön. Jag brukar ofta be med den 
Heliga Birgittas ord: 

”Herre, visa mig din väg, 
och gör mig villig att 
vandra den.”

 

                                                    g LUDVIG WERNER 

    
Församlingsassistent
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VI STÄLLER INTE IN, VI STÄLLER OM!



Ingen har undgått att vi lever i en tid som är blivit helt 
annorkunda än vad vi alla är vana vid.  Maria och Rune 
Ahlqvist fick sin andra dotter Freija den 2 januari 2020.  
Storasyster Maija blev vid det tillfället  den stoltaste 
storasystern i världen. 

För de båda föräldrarna var det en självklarthet att det 
skulle bli dop av Freija och kontakt tog med försam-
lingen i början av året för att se att prästen var till-
gänglig. Dopet bokades och familjen såg fram emot 
högtiden. 

Mitt i allt det här blossar coronapandemin upp och 
plötsligt begränsas möjligheten att släkt och vänner 
kan närvara vid dopet. Dopet skjuts upp till ett senare 
datum i maj månad, för att kanske har folkhälsomyn-
digheten lättat på sina rekommendationer. Tiden när-
made sig maj när Rune och Maria valde att kontakta 
prästen för att ta dopet mitt på en vardag, dopfesten 
kunde de spara till ett senare tillfälle - det viktigaste var 
att dotten skulle bli döpt. Så tillsammans bestämdes 
det att dopet skulle ske i Valinge kyrka, torsdagen den 
16 april 2020. 

Solen sken och fåglarna kvittrade vårsång i träden när 
kyrkdörren öppnades upp av storasyster Maija. I mörk-
blå klänning stegade hon stolt in i kyrkans mittgång 
för att möta upp prästen. 
  - Jag tog med mig mitt rosa piano, för jag kan också 
spela med, berättade Maija glatt.

Dopprästen mötte allas blickar och hälsade dem väl-
komna och berättade hur dopgudstjänsten skulle gå 
till. Psalmerna skulle spelas på gitarr och självklart 
kompas med det rosa pianot. 
  - Vill du ringa i kyrkklockorna Maija, frågade prästen. 
Svaret var ett tydligt - Ja!!!
   De båda gick den långa mittgången i kyrkan till 
mixerbordet och prästen förklarade för Maija att hon 
skall vrida på de stora knapparna och sedan vara tyst 
för att lyssna på hur fint klockorna klingade.

Dopgudstjänsten började och alla fick vara med och 
sjunga psalm 248; Tryggare kan ingen vara, än Guds 
lilla barnaskara. En välkänd psalm av Lina Sandell om 
trygghet och tillit till Guds omsorg om oss människor. 

När prästen skulle läsa bibeltexten om när Jesus  
mötte alla barnen, så blev han avbruten av Maija som  
undrade vem Jesus var. Alla gick då fram till tavlan som 
hänger vid altaret, som symboliserar den sista målti-
den. Prästen berättar att Jesus, det är han i mitten på 
tavlan. Någon av de här andra killarna ville inte att bar-
nen skulle komma till honom. - Va!!!, utbrast Maija, 
det var faktiskt inte snällt. 

Maija hade också sett fram emot att få hälla i det där  
vattnet i dopfunten. När hon gjort det så fick prästen läsa  
en dopbön innan dopet kunde ske. Som tur var fick 
prästen även hjälp av Maija med vattenösningen. Freija 
tittade upp förvånat vid varje skopa vatten som de båda 
la på hennes huvud.  Freija blev då döpt i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn och därmed får 
hon också vara en del i den kristna kyrkans världsvida  
gemenskap.
   Efter dopgudstjänsten hade Freijas mormor Gunvor 
sett till att det skulle bli dopkalas med bullar och kakor. 
Rune hade också fått med sig baklava från Malmö.
  - Detta är den bästa baklavan du kan äta i världen, 
berättade Rune för prästen som godmodigt prövade en 
frasig pistaschpinne från södern. 

Så ett dop behöver inte vara i stora mått, dopet kan 
också vara stort i det lilla. Om det är så att du vill att 
ditt barn skall bli döpt även i den här annorlunda tiden 
som vi inte är van vid ännu - kontakta vår församlings-
expedition och be att få prata med en präst för att boka 
ett dop, kanske mitt i veckan.

g NIKLAS STRANDBERG
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GUDSTJÄNSTERNA BLIR  DIGITALA!
Församlingar i Svenska kyrkan har i och med coronapandemin fått  
tänka om vad det gäller gudstjänstfirande. I Lindberga har tankarna funnits  
sedan ett par år tillbaka att kunna livesända gudstjänster och  
kyrkliga handlingar, såsom dop, vigslar och begravningar. Nu i samband 
med covid-19 pandemin har tanke gått till handling. För tekniken finns 
och genom att våga pröva så öppnar sig nya vägar. Från första högmässan 
på Palmsöndagen till idag så har vi gjort förbättringar i både ljud och bild. 
Detta har skapat nya möjligheter för oss att få en mer interaktiv gudstjänst 
än tidigare - men - det är fortfarande i sorg som vi firar gudstjänst inför 
tomma bänkrader. Det är skillnad till att predika mot en telefon och emot 
människors ansikten. 

För oss var det viktigt att inte ställa in, utan ställa om och försöka göra vårt 
bästa för att nå ut med det som vi vill ge - gemenskap över församlings-
gränsen och skapa möjlighet för utomsocknes boende att hitta till oss och 
vår församlings gemenskap!

Hur länge det kommer vara pandemi vet vi inte. Vi vet inte heller hur 
länge restriktioner och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten 
håller i sig. Det vi vet är att vi i framtiden vill fortsätta att kunna sända 
gudstjänster i alla dess former och sprida evangeliet på vårt vis!

g NIKLAS STRANDBERG

 Foto: Niklas Strandberg Foto: Niklas Strandberg Foto: Niklas Strandberg

HÅRD- & MJUKVARA

För att kunna livesända våra 
gudstjänster använder vi oss 
främst av mobiltelefoner och  
laptop som hårdvara. Det går 
både med android och iOS.

Som mjukvara använder vi just nu 
programmet OBS Studio. (Open 

Brodcast Software) som är kost-
nadsfritt för användarna. Detta 
innebär också en del avsaknader 
av funktion och finesser, men är i  
stort sett ett väldigt bra program.

För att livesända gudstjänster på 
söndagar använder vi oss främst 
av facebooks egna ”livesändning” 

och övriga kyrkliga handlingar 
använder vi Lindberga  
församlings hemsida! 



DAG 1

1.   Smula sönder jästen i en bunke och rör  

       ut den med vattnet. 

2.    Tillsätt mjölken och blanda om.

3.    Låt stå övertäckt med plast i rums- 

       temeratur till nsta dag.

4.    Stick några hål plasten.  

DAG 2

1.    Blanda surdegen med vatten, salt, olja,    

        och rågsikt.

2.     Blanda i mjölet lite i taget och arbeta 

        degen smidig. 

3.     Låt jäsa under bakduk ca 40 minuter.

4.     Sätt ugnen på 225o C.

KORGBRÖD
med snabb surdeg

2 stora bröd (eller 3 normalstora) 

DAG 1

w 50 g jäst

w 3 dl vatten

w 3 dl grovt rågmjöl

DAG 2

w 7 dl ljummet vatten, 37o C

w 1 msk salt

w 1 msk matolja

w 8 dl rågskikt

w ca 10 dl vetemjöl

5.     Ta upp degen på lätt mjölat bakbord   

         och arbeta den smidig.

6.      Forma degen till två/tre runda bröd.

7.      Lägg bröden i två/tre mjölade korgar  

         och låt jäsa ca 20 minuter.

8.      Lägg bakplåtspapper på en plåt och 

         lägg försiktigt upp bröden på plåten   

         och lyft bort korgarna.

9.      Sätt in bröden i mitten av ugnen och  

         sänk värmen till 200o C.

10.   Grädda bröden i 40-50 minuter tills 

         de har fått fin färg och låter ihåliga när 

         man knackar på dem. Är du osäker så    

         kolla av med en termometer. Den ska 

         visa på 95o C

Fotot: dansukker.se
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Skogens grenar glittrar,
och aaa aaaaaaaa aaa
fåglarna, som kvittrar,
sjunger: Gud är god,
Gud är god."
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1:a pris!
MON A  JOHANSSON

Stamnared

2:a pris!
L ARS -GÖRAN  HALLDÉN

Varberg

3:e pris!
EVY  ROSENGREN

Rydaholm

Skicka in lösningen till oss!
Skicka in lösningen på de gula raderna till 

* E-post: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se 
* Brev till Lindberga församling, 432 92 Varberg

* Församlingens postlåda utanför Lindbergs skola.

Glöm inte att skriva ditt namn, telefon- 
nummer och eventuell e-postadress!

Vinster att vinna!
  Tre (3) vinnare kommer efter inlämnings- 

datum passerat att meddelas via telefon  
eller e-post att de vunnit korsordspris.

   1a pris: Korsordsmugg, 1 kg kaffe & penna
   2a pris: Korsordsmugg & penna
   3e pris: Korsordsmugg

Sista inlämningsdag för  
korsordet är den

 15 juli 2020

FACIT för kryss 1-2020VINNARE KRYSS 1-2020
I
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa aaaaaa aaa aaa ,
då han på korset dör ock för mig."
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DIN BÖN GER DIG & VÄRLDEN KRAFT!
Vi lever i en märklig tid. I en tid av ovisshet och för-
ändring. Rämnande liv bakom dödssiffror. Oro och 
osäkerhet över vår egen, och våra älskades, hälsa. Det 
är en tid som vi kanske inte till fullo kan förstå än, inte 
nu när vi är mitt i den. 

För oss människor kräver stora omställningar per-
spektiv för att vi ska förstå och ta in vår tillvaro och 
verklighet. Just nu delar vi alla känslan av ovisshet, och 
samtidigt drabbar covid-19, och virusets konsekvenser 
oss på vitt skilda sätt. Lärjungarna som följer Jesus, 
som lämnat sina tidigare liv för att vara med honom, 
förstår inte fullt ut vem Jesus är. Skärtorsdagens dunkel 
är bara början av en påsk som ska ta dem ner i sorg och 
förtvivlan. Det är inte förrän efteråt, i uppståndelsens 
ljus, som allting klart för dem.

Som kristen vill jag  vittna om hoppet och att be-
rätta om att det finns ett gudomligt löfte om ett se-
dan. Hoppet som berättar om att livets brokighet är  
insvept i dunkel. Men att vara kristen innebär också att 
vara detta hopp tillsammans, att realisera och gestalta 
detta hopp i våra liv. Att vara hopp och att leva hopp, 
under rådande pandemi, är att värna om varandra och 
oss själva. 

Att värna liv. För dig som är över 70 år, eller för dig 
som tillhör en annan riskgrupp innebär det att minska 
på fysiska möten, att träffas utomhus och att undvika 
mataffären och apoteket. För oss andra innebär det att 
ta ansvarsfulla och genomtänkta beslut i vår vardag för 
att minska smittspridningen och för att inte överbelas-
ta sjukvården. 

Det ställs krav på oss. Och ja, det är tufft. Besvikelse 
och osäkerhet. Rädsla och oro. Men vi gör det tillsam-
mans i solidaritet och vi gör det för att kunna känna 
och sprida hopp. Hopp om en tid när vi ska kramas 
igen, när vi ska hålla stora kalas, fira gudstjänst och  
sitta tätt, tätt i kyrkbänkarna. Genom våra uppoffring-
ar realiseras det löfte som kommer till oss genom Jesus, 
det kommer ett sedan.

Den här tiden påminner oss om att kyrkan inte har 
sin gräns på kyrktrappan – om att Gud är gräns-
lös. Den här tiden påminner oss om att Gud är dig 
nära, i varje stund. Just nu får vi påminnas om att 
bönen är vårt gränslösa verktyg att känna gemen-
skap – med varandra och med Gud. Din bön följer 
kanske gudstjänstens rytm vid datorskärmen och via 
kommentarsfältet. Eller så tänder du ett ljus och ber 
en tyst bön med hjälpa av orden tack, hjälp och för-
låt. Kanske tar du fram målarfärger och skapar en  
bönebild? 

Den här tiden påminner oss om att bönen, oavsett hur 
din bön tar sig i uttryck, är en kraft som kan ge rytm i 
vardagen, tröst i oron och en riktning att vända sig mot 
när allt i tillvaron är osäkert. Gud lyssnar till varje suck 
och gråt, till varje skratt och sång. Så, be för varandra. 

Be för alla sjuka. Be för dig själv och dem du älskar.  
Be för vår församling, vår stad, vårt land och för hela 
jorden. ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska  
varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska 
varandra. 

Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar 
varandra kärlek.” Bönen är en manifestation för hopp, 
för tron på kärleken och mot handlingsförlamningen.

Kom ihåg att du alltid kan höra av dig till församlings-
expeditionen om du behöver hjälp med något eller  
någon att tala med - Vi finns här för Dig!

   g JENNY GRIMBECK 

     Teol.stud och Prästkandidat
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ORIGINALTAKET TAS FRAM I LINDBERG!
Under renoveringen av Lindbergs kyrka tog byggfir-
man bort den stora blåmålade masonitskivan från 1936, 
för att se vad som fanns under! Vilken positiv överrask-
ning det blev för oss alla! Vilka fantastiska motiv som 
har målats på den liggande pärlsponten. Man kan se 
ett mycket gott hantverk som gjordes i samband med 
brädtaket sattes upp 1851-53 och med stor sannorli-

ket förbättrades 33 år senare år 1886. Därefter kom  
dekormåleriet till i taket år 1904. Måleriet består av 
fältindelning och blomrankor med en färgsättning i 
dämpade jordfärger med inslag av lavendelblått. Vi ser 
nu fram emot en storslagen invigning första söndagen 
i advent där du förhoppningsvis är välkommen att ta 
dig en närmare titt!

Foto: Niklas Strandberg
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MUSIKLEK
4 - 6 ÅR

VÅRT HUS I TRÖNNINGE
Tisdagar 16:15 - 16:50 

Vi leker med rörelse, sång & musik. 
Ibland tar vi fram rytminstrumenten och 
då blir vi en hel orkester!

Vi får också lära känna en del superhjäl-
tar från Bibeln och detta visar vi upp i 
Barnens Gudstjänster!

Anmälan öppnar upp 1 augusti, länk 
finns då på vår hemsida. Först till kvarn, 
maxantal är 15 barn!

            För förälder finns självklart väntkaffe!

VI  SÄGER VÄLKOMMEN TILL  LENA!

STARTAR I HÖST!

Lena Ringdahl började hos oss i början 
av våren som säsongsanställd  

kyrkogårdsvaktmästare. 

Hon har gått sin trädgårdsutbildning 
på Munkagård och har innan hon  

började hos oss varit anställd i  
Falkenbergs pastorat.

Säsongsanställningen varar ända fram 
till Alla helgona helgen - så du har 
god tid på dig att säga hej till Lena.

Foto: Steven Libradon, Unsplash
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TACK
FÖR ATT DU ÄR MEDLEM
DETTA OCH MYCKET MER ÄR MÖJLIGT TACK 
VARE ATT DU ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

MESSY CHURCH Diakoni KÖRKONSERTER
SJÄLAVÅRDSSAMTAL    VÅRT HUS I TRÖNNINGE     VIGSLAR

Konfirmander   TORPA KYRKA   SOPPLUNCH
GUDSTJÄNSTER     BARN/VUXENKÖRER         GODis
DOPGUDSTJÄNSTER STAMNARED

SJUKHUSKYRKAN   Klosterträdgården    J E S U S

TELEFON         0340 64 11 00 (vx)
HEMSIDA        www.svenskakyrkan.se/lindberga
FACEBOOK     www.facebook.com/lindbergaforsamling
INSTAGRAM   lindbergaforsamling

HÄRLIGA MEDARBETARE  Tala Film Tala Liv 
LINDBERGS KYRKA   FÖRTROENDEVALD
Ungdomsgruppen   TACOTORSDAG   KYRKIS   VIGSELGUDSTJÄNST

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTER   GODA RETREATER

MÖTESPLATS   Valinge kyrka G U D
STAMNAREDS KYRKA   EKONOMISKT STÖD

Välkommen till världen påse!



S OMMA RM U S I K
Folkmusik med bygdens egna  
musiker Sara Thuresson och  
Albin Kuylenstierna. De bjuder 
båda på kända och okända folk- 
musiklåtar, samt från Saras egen 
repertoar.

28
juni

5
juli

”Trio Anthem”  består av Mårten 
Nordhall på sång, Elisabeth Willix på 
piano, orgel och sång,  Klas Assarsson 

på marimba och vibrafon. Musik ur 
musikalernas värld, ur den klassiska 

repertoaren samt visor i folkton. 

12
juli

Stjärnfyllda duetter med Emelie Sundborn som  
sopran, Rikard Flink som tenor, Maria Blåberg på  
piano. De bjuder på sånger från de stora världs-
scenerna och ur den svenska musikskatten. Egna 
tolkningar av musikfavoriter blandas med duetter 
av Andrea Bocelli, Celine Dion och Peter Jöback. 

19
juli

”Gränslaget” Spelmanslaget uppstod i gräns-
trakterna kring Halland och Västergötland. 
Spelmän från Ullared med omnejd och  
Mårdaklev slöt sig samman under 1990- 
talet för att spela tillsammans. 



S OMMA RM U S I K
26
juli

”A sacred Tribute”. Tine Röjås, 
sång, Nils-Petter Vaggelyr på 
piano och orgel samt klarinett. 
Sånger ur Duke Ellingtons  
sakrala repertoar. 

2 
aug

”Sommarkören” är med och 
förstärker vår psalmsång och 
sjunger även några egna som-
marsånger. Körsångarna är från 
församlingens egna körer. 

9 
aug

” I sommarnattens toner” med violinisterna Annie 
Gunnarsson från Frillesås och Amelie Evmark från 
Åsa bjuder in till en stämningsfull gudstjänst med 
svenska visor och guldkorn från barocken. Svenskt  
vemod blandat med dansanta och lyriska  
tongångar.

16
aug

”Färger, former och folkliga 
toner” med Charlotte Polsson 
på saxofon, Stefan Wikrén på 
piano, Carl Persson på slagverk. 
Färg och form är ett samspel mellan konst och musik. De folkliga toner-
na hämtas från svensk och amerikansk tradition. Folkets musik handlar 
om frågor kring livet. 



SÖNDAGEN DEN 24 MAJ
Söndagen före pingst
10:00 Digital Gudstjänst från Valinge kyrka

SÖNDAGEN DEN 31 MAJ
Pingstdagen
10:00 Digital Gudstjänst från Valinge kyrka
Sång och musik av Linda K Johbarn

SÖNDAGEN DEN 7 JUNI
Heliga trefaldighets dag
10:00 Digital Gudstjänst från Valinge kyrka med 
sång av Matilda Melin Nilsson

SÖNDAGEN DEN 14 JUNI
1 söndagen efter trefaldighet
10:00 Digital Gudstjänst från Valinge kyrka med 
sång av Sofia Persson

LÖRDAGEN DEN 20 JUNI
Midsommardagen
10:00 Digital Gudstjänst från Klosterträdgården 

SÖNDAGEN DEN 21 JUNI
Den helige Johannes döparens dag
10:00 Digital Gudstjänst från Valinge kyrka  

SÖNDAGEN DEN 28 JUNI
3 söndagen efter trefaldighet
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med  
”Folkmusik från bygden”

SÖNDAGEN DEN 5 JULI
4 söndagen efter trefaldighet
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med  
”Ur musikalernas värld”.

SÖNDAGEN DEN 12 JULI
Apostladagen
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med  
”Stjärnfyllda duetter”

SÖNDAGEN DEN 19 JULI
6 söndagen efter trefaldighet
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med  
Gränslaget.

SÖNDAGEN DEN 26 JULI
Kristi förklarings dag
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med  
”A sacred Tribute”

SÖNDAGEN DEN 2 AUGUSTI
8 söndagen efter trefaldighet
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med 
”Sommarkören”

SÖNDAGEN DEN 9 AUGUSTI
9 söndagen efter trefaldighet
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med  
”I sommarnattens toner”

SÖNDAGEN DEN 16 AUGUSTI
10 söndagen efter trefaldighet
17:00 Sommarmusik från Valinge kyrka med ”Färger, 
former och folkliga toner”.

SÖNDAGEN DEN 23 AUGUSTI
11 söndagen efter trefaldighet
17:00 Digital gudstjänst från Valinge kyrka 

VÅRA DIGITALA GUDSTJÄNSTER
På grund av det rådande läget med Covid-19 pandemin, för att minska smittspridning, så firar vi våra 

gudstjänster direkt/live via vår församlingens facebooksida (www.facebook.com/lindberga).

Reservation för ändringar. Aktuella tider och kyrkor finns 
på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/lindberga


