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Församlingstidningen delas ut som  
samhällsinformation till alla hushåll i  

Lindberga församlings geografiska område.

Besök gärna vår hemsida:
www.svenskakyrkan.se/lindberga

ANSVARIG UTGIVARE
Niklas Strandberg, kyrkoherde

REDAKTIONSRÅD
Maria Liljhammar, Bertil Karlsson, Jenny 

Grimbeck och Niklas Strandberg. 

OMSLAGSFOFO 
Lissie Bengtskog, Hilma Hennix, Wilma 

Sjunnesson, Erik Otterdahl, Elvis Claesson, 
Tim Einarsson, Gerda Wermelin, Gustaf 

Ekwall, Tyra Petersen och Emma Bruhn är 
mätta och glada barn på TacoTorsdag i Vårt 

Hus. Foto: Niklas Strandberg

     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 uti-

från era önskemål. 

Vår expeditionstid är: måndag, tisdag & tors-

dag 09:00-15:00. Onsdagar 13:00-15:00 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

Vad önskas i julklapp?

Det är nog en av de vanligaste frågorna man kan ställa 
varandra inför julens högtid. Vi vet att det är saligare 
att ge än att få. Det får mig att tillsammans nu med dig 
reflektera över, vad är det jag kan ge?

Vi vet att julhandeln ökar sin försäljning från år till 
år. Mer och mer materalistiska pryttlar skall ges höger 
och vänster (själv har jag ett teknikintresse, vilket inte 
heller är gratis att förverkliga!). I tidningens reportage 
kan vi se att julens budskap är gemenskap, omsorg och 
kärlek - kan dessa mätas i pengar? Svaret är nej!

Jul handlar om att ge, men inte prylar, saker, manicker, 
ting eller andra pinaler. Jul handlar om att ge din tid, 
din närvaro och dig själv. År efter år köper vi julklap-
par till varandra för dyrare och dyrare summor, när den 
största gåvan av dem alla är och kommer gratis!

Inkarnationens mysterium (Gud blir människa) vill 
visa att Gud är det som julen symboliserar: gemenskap, 
omsorg och kärlek. 
 
Så oavsett vad du önskar dig i julklapp i år så vill jag 
berätta för dig att du är önskad och alltid älskad! Gud 
har ständigt tid för dig. Gud ger dig varje år en ny jul-
klapp som du dagligen får öppna, att ta emot det lilla 
Jesusbarnet som det lilla barn som förrändrade världen 
den där morgonen för mycket länge sedan! Det lilla 
barnet som blir din medvandrare och befriare!

Guds välsignelse & en God och 
    fridfull jul önskar jag dig!
 

Niklas Strandberg
Kyrkoherde

Foto: Therése Li ndvall



- KRÖNIK A - TILLTRO  NR 2 - 2019    3

Barnets pirr i magen när det utklädd till en pumpa 
ringer på dörren. Bus eller godis? Barnets tankar på 
vem öppnar dörren och vad som händer då. Möts det 
av trötthet, ilska eller glädje och värme.

Min vandring till kyrkogården i allhelgonatid med ett 
ljus att tända. Att få se hela kyrkogården fylld med 
människor och upplyst, fast det var sent på kvällen. Att 
få känna samhörighet med alla runt omkring som stod 
med ljus och samtalade om livet. Vara en del av det som 
varit, nuet och framtiden. Rullatorer och barnvagnar 
som möttes på de smala gångarna på kyrkogårdarna. 

I dessa dagar, då krönikan skrivs, följer jag en båt över 
Atlanten, med en ung kvinna ombord som blivit ett 
hopp för framtiden. En ungdom som världsledare 
känt sig tvingade att kommentera. En person som i sin 
svaghet blivit en kraft som får människor att agera.

Advent betyder ankomst, vi väntar på den som skall 
komma – en förväntan.  Bakom oss har vi pirret, lju-
ständning, tankar på klimatet och framför oss har vi 
en pirrande, ljuständande, klimatintensiv förväntan 
på julen. Julmånader förr var november till janua-
ri och för många, såväl som för mig, är de fyllda av  
förväntningar.

Tankar kring klimatet har alltid varit en fråga i  
juletid, kommer solen åter, kommer den att ge oss 
ljus och värme igen. Vårt behov av ljus när det är som  
mörkats är en förväntan på det stora ljuset. Även en 

förväntan på mig, mina medmänniskor och på moder 
jord att vi skall kunna och vilja ta ansvar för klimatet. 
Vi, var och en, kan göra skillnad.

Uppladdningen inför jul är intensiv, och då tänker jag 
inte på julkommersen för den är intensiv, utan alla 
traditioner vi har att se fram emot, 1:a advent, Lucia, 
pepparkakor, julgranar och all mat som skall förberedas 
eller inköpas. Traditioner som är allmänna och mera 
privata. Att få tid att umgås med nära och kära, att mitt 
i vardagens slit få en ledighet som bara ges oss när det 
är som mörkast. 

Julen sägs vara barnens högtid, ett barn föddes för 
över tvåtusen år och det barnet påverkar oss än idag. 
Förväntan att de barn som nu växer upp skall kunna 
få en framtid fylld med fred och hopp inte bara en  
jultomte. 

Pirret om att jultomten kommer är en god förväntan 
men det finns så mycket mer. I julens budskap finns 
löften om en annan förväntan som handlar om fred, 
frid, harmoni för människan och skapelsen, ett hopp 
om en framtid.

”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus.”

g LISE-LOTTE WALLIN

Kyrkorådets ordförande och
rektor på Helsjöns Folkhögskola

Foto: Therése Li ndvall
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ALLHELGONAVECKAN BJÖD
Allhelgonaveckan är nu förbi för det här året. 
Många av våra församlingsbor kom till anhörigas 
gravar för att tända ljus, minnas, längta och sörja.

För de som besökte våra kyrkor någon dag under 
veckan fanns det aktivitet i och kring en av våra 
fyra kyrkor. Allt från gemensam kyrkogårdsvand-
ring till musikandakter under kvällen, som vår di-
akon Siw Ölmelid eller präst Katarina Johnsson 
höll i.

För den kreativa fanns möjlighet att dels skriva/
pyssla/scrapbooka i de minnesböcker som fanns 
utlagda i våra kyrkor under veckan. Det fanns 
även möjlighet att skapa en krans att lägga på 
graven tillsammans med Blomtind som höll till i 
Torpa kyrkstuga. 

Helgens gudstjänster var både välbesökta och 
genomarbetade från början till slut. Lörda-
gens gudstjänst hölls av teologistuderande  
Elina Sjöwall och Jenny Grimbeck. De gav båda  
förutom god förkunnelse också möjlighet till att 
ha fem (5) olika förbönsstationer. 
   Söndagens minnesgudstjänst i Lindbergs  
kyrka formades av de närvarande. I kyrkans fanns  
minnen, sorg, längtan, tacksamhet och saknad. De 
som kom fick ett ljus i handen för att tända i en 
sandlåda. För att i ljusets låga få omsluta den/de 
som saknas och att kanske för en liten stund få 
mötas i hjärtats tanke.

Allhelgonaveckans arbetsgrupp upplevde ef-
ter utvärderningen att veckan varit värdefull 
på många olika sätt. Kommande år kommer  
troligtvis att se lite annorlunda ut. Vi hoppas att 
du kommer och ser vad vi gör då!

g NIKLAS STRANDBERG

  Foto: Katarina Johnsson

  Foto: Niklas Strandberg

  Foto: Katarina Johnsson
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ALLHELGONAVECKAN BJÖD

  Foto: Katarina Johnsson

  Foto: Niklas Strandberg

  Foto: Siw Ölmelid   Foto: Siw Ölmelid

  Foto: Siw Ölmelid

  Foto: Siw Ölmelid

  Foto: Katarina Johnsson

  Foto: Katarina Johnsson

IN TILL STILLHET & EFTERTANKE!



w Skala och hacka löken. Skala och tärna potatisen. 
Fräs löken i olja i cirka 3 minuter.
w Tillsätt potatisen, smula ner buljongtärningarna och 
fräs i cirka 1 minut. 
w Tillsätt hälften av vattnet och koka i 15 minuter. 
w Förväll grönkålen i kokande vatten i 1 minut. Låt 
rinna av i ett durkslag. Finfördela kålen i matberedare 
w Lägg grönkålen i soppan och koka cirka 5 minuter. 
Späd soppan med resten av vatten till önskad konsis-
tens och koka upp.
w Låt soppan sjuda i cirka 10 minuter. 
w Smaka av med salt och peppar. 

Skär korven i slantar och fräs i smör. Servera med 
korvslantarna och smulad/riven fetaost. 
Det passar också bra att servera soppan med kokta 
ägghalvor.

GRÖNKÅLSSOPPA
med chorizo eller ägghalvor

Recept från Ingrid Lindblom
4 portioner

* 2 gula lökar
* 4 - 5 medelstora potatisar 

* 2 - 3 msk rapsolja
* 2 grönsaks- eller hönsbuljongtärningar

* ca 1,2 liter vatten
* 500 g färsk grovhackad grönkål 

(eller 250 g förvälld, som djupfryst)
* salt, svartpeppar, gräslök

TILLBEHÖR: 2 - 3 chorizokorvar,  
fetaost, kokta ägg, bröd.

 Foto: Ingrid Lindblom

Kom gärna till Vårt Hus i Trönninge och smaka på den goda soppan. Det kostar 20 kronor och då 
ingår kaffe och kaka. Har du frågor, kontakta församlingens Diakon Siw Ölmelid, 0340 64 11 04

TILLTRO  NR 2 - 2019    6- MÅNADENS SOPPA PÅ SOPPLUNCHEN - 
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PPSSAALLMMEENN
”Dig vare lov, o Jesus Krist,
som mänska blev, dock utan brist.
I oskuld dig en jungfru bar,
stor aaaaa aaaaa aaaa änglar var.
Ära vare Gud!”



TILLTRO  NR 2 - 2019    8      

VAR-
DAG-
LIGT
FÖR

STRUNT-
PRATET

FICK
TOLV

SÖNER

ÄRKE-
ÄNGEL

PÅ BIL
FRÅN FYN

IS-
RAELS
ANDRE
KUNG

KRÄNGS OCH TRÄNGS DET PÅ

BLEV
MÅLLÖS

FINSKT
BOLAG
SÄVEN-

BOM

ALLS
INGEN
DUM
GÅS

FORD-
MODELL

MÅNGEN
I BIBELN

MER
MAKLIGT

MITT I
KAOS

SKALDE-
KONS-

TEN

MÅNGA
FÄLLS

OM
HÖSTEN

OM IS-
RAELS
LÄSER
VI I GT

JORD-
LAGER

DEL-
STAT I
INDIEN

KÄNDE
PÅ SIG

FÖRDJUP-
NING

RISKE-
RAT OCH
KRUSAT

FILMMAN
KÖR OF-
TA AM-
BULANS

TILL

HÖST-
BLOMMA
ELSAS
DRÖM

GÖR JULEN SNART
SNATTA
OSUND
LUFT

HJUL-
DELAR

RÄLS-
FORDON

LUNDELL,
MUSIKER,
FÖRFAT-

TARE OCH
KONST-

NÄR

TIL-
JANS
KARIN

HELT
SLUT

SJUNGA
UTAN
ORD

VARA I
DAGS-
FORM

BÖJLIG

PÅ DET
STÄLLET

VAR DET
ATT DRA
VINST-
LOTTEN

MORMON-
STAT
DES-
M0ND

DEN BLIR
ALLT

KORTA-
RE NU

HÖLL
FÖRE

VÅRD-
ANSTAL-

TEN

KOMPA-
RATIV-

ÄNDELSE
METER

HAR SOM-
MAREN
SITT
SLUT

RÖNT-
GEN

J I D D R E T
M R

A K K A O Y
K A
O
B

P E S I N
L A D

V E R S

A N
K
T
A

G O A
A S E R

T

D
E

V E R K A R V A R A P Å

H
U
G
G
E
T

T N A L L O V

K A V L I V E K G
U R L A K A D E U T A
L A L L A Ä R T TU
F R A M S K R I D E R

Å
R
E
T

A N S
G
E
N

A
H M M

Å T

PPSSAALLMMEENN
” aaaa aaaaaaa aaaa i sin gång,

nu gulna lund och lid.
Farväl med all din lust och sång,
du korta sommartid.” BOK

1903

1:a pris!
ULL A  OL SSON

Halmstad

2:a pris!
BARBRO  JOHANSSON

Varberg

3:e pris!
EVA  BENG T SSON

Varberg

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 januari 2020

FACIT för kryss 1-2019VINNARE KRYSS 1-2019
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Till det yttre kommer taket 
att bytas och väggarna restau-
reras upp och få en vitare glad 
färg. En ny trappa med ramp  
kommer att installeras vid den  
västra ingången, för att möjliggö-
ra dels för tillgänglighet för våra  
besökare, men också för hantering 
och körning av kistor in och ut 
genom kyrkan. 

Inuti kyrkan kommer de störs-
ta förändringarna att ske. Vi ska 
bygga fler toaletter och skapa en 
”lill-kyrka” i den stora sakristian.  

Två bänkrader försvinner i de  
bakre kvarteren för att bord och 

stolar skall få plats, likt Valinge 
kyrka, där samkväm efter guds-
tjänsten kan möjliggöras. I lilla 
sakristian skapas ett litet pentry 
där diskmaskin och kylskåp in-
stalleras för att bevara livsmedel 
en kortare tid.

I det främre kvarteret kommer de 
första tre bänkraderna att kapas 
för att främja  tillgängligheten.

Kyrkan är stängd från 1 januari till 
mitten av augusti. Följ gärna vårt 
instagramkonto där vi kommer 
lägga ut bilder från renoveringen.
@lindbergaforsamling 

I samband med att det nya året ringer in, kommer Lindbergs  
kyrka att stänga på grund av renovering. Kyrkans senaste  
make-over var för över 40 år sedan, så nu är det dags igen!

LINDBERGS KYRKA SKALL
RENOVERAS TILL 2.0
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Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när  
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav 
sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att 
skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn 

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon  
födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba,  

eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då 
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, 
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag 
bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en fräl-
sare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet 
för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och  
plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade 

Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: 
”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit 
oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda bar-
net som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts 
till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. 

Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände 
tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var 

så som det hade sagts dem.

JULEVANGELIET (Lukas 2:1-20)
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Kan man verkligen veta det? Normalt försö-
ker man ta reda på hur det verkligen förhöll 
sig, kollar med dem som var med, lyssnar på 
ögonvittnen. Visst blir det lite lurigare när 
det har gått några år, men egentligen mins-
kar ju inte sanningshalten om författaren 
i övrigt är trovärdig även om han levde för 
lägesedan. 

En resande reporter som var noga med detaljerna hade 
ett okänt efternamn, men vi vet att hans förnamn var 
Lukas. Han kollade storyn noga innan han skrev ned 
den. Det som hände var kontrollerat och kontrollerba-
ra fakta när det skrevs. Hans två litterära verk utgjorde 
delar av grunden för västerlandets tänkarkultur med 
universitet och objektiv forskning som grundstenar. 
Runt om i Europa satt filosofer och forskare och upp-
täckte mer och mer av skapelsens mysterier. Alldeles 
självklart läste de också den resande reporterns skild-
ringar, som kontrollerbara fakta.
   Sedan finns det myter som uppstår ur ingenting och 
frodas i folkskvallret och kan växa till märkliga sagor. 
Kanske är Rödluvan och vargen en, råttan i pizzan och 
att tvestjärtar kryper in i öronen en tredje. En lika to-
kigt påhittad myt är att kristna skulle vara vetenskaps- 
eller förnuftsfientliga. Det är helt enkelt inte sant. 
Kristen tro går alldeles utmärkt att förena med hyper-
modern kritisk forskning vid alla fakulteter i samtliga 
discipiner vid världens alla universitet. 
   Alltså kan man också idag läsa den resande repor-
terns skildring av Jesu födelse i Betlehem som en his-
torisk text om hur det verkligen gick till. 

NÄR TIDEN VAR INNE...
I ett av breven i Nya testamentet kan vi läsa att Jesus 
föddes när ”tiden var inne” (Gal 4:4). Det betyder att 
Gud valde att låta Jesus födas till jorden just vid vår 
tideräknings början och just där i Betlehem och inte 
nu eller för femtio år sedan.

VARFÖR VAR TIDEN INNE FÖR JUST 2000 ÅR SEDAN?
Den frågan kan egentligen bara Gud besvara. På det 
språk Nya testamentet är skrivet (grekiska) finns det 
två ord för tid. Det ena är Kronos och betyder den 
kronologiska tiden, den som tickar och går. Det andra 
ordet, Kairos, står för det ord för tid vi använder t ex i 
sångtiteln ”...din bästa tid är nu”, det rätta ögonblicket.

Gud valde att låta Jesus födas just där och just då måste 
det betyda att det var det rätta ögonblicket just då. Inte 
att den kronologiska var inne. För dig som läser detta 
kan ju den rätta tiden vara just nu, eller nästa gång du 
kommer till kyrkan. Din Kairostid!

HADE DET INTE VARIT BÄTTRE ATT FÖDAS NU NÄR 
TV, RADIO OCH INTERNET FINNS!?
Berättelserna om Jesu uppstådelse från de döda spred 
sig som en löpeld, fortare än det gick att spåra att bu-
det har gått. I antiken handlade nyheter mer om hur 
snabb löpare man hade, om vem som sade vad och att 
man kunde lita på denne. Nutida forskare har liknat 
spridandet av berättelserna om uppståndelsen vid en 
våldsam kärnreaktion. 
   Inom loppet av endast några månader visste man 
allt om vad som hänt, runt om i hela romarriket. Inga  
andra litterära verk spreds så fort och kontrollerades så 
noggrant. Hade det varit bättre om det i stället spridits 
på en nutida nyhetssajt?  Troligtvis inte...

g NIKLAS STRANDBERG

J U L E N S  B U D S K A P  -  Ä R  D ET  SA N T ?
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MARIA
som får besök av ängeln Gabriel - och redan här kunde 
allt ha fått ett slut innan det ens börjat. Maria sa JA till 
det som skulle hända med henne, men det var långt 
ifrån självklart. Gud kunde omöjligt ha tvingat henne 
till det utan måste i andlös spänning invänta hennes 
svar. Vad hade du svarat i samma situation? Hade du 
ens sett ängeln? Hade Jesus fått födas här hos oss idag?

JOSEF
som först tänker lämna Maria i ett försök att undvika 
skandal. Josef ändrar sig efter ett budskap i en dröm 
och tar sig an både Maria och barnet. Vad hade du 
gjort i Josef ställe med vetskapen om att fästmön var 
gravid med någon annan? Hade du tagit en dröm på 
allvar? Hade du tagit mig an barnet? Hade du vågat se 
något positivt i det som hänt?

HERDARNA
som blir först med att se vad som hänt. De hade det 
mest marginaliserade jobb som fanns. Ofta var de unga  
invandrade pojkar som stod lägst ner på samhällstrap-
pan. Under nattpasset bland fåren, när vanligt folk sov 
skönt, kom änglarna med himmelsk sång och lät dem 
förstå vad som hänt. Skulle du ha trott på vad samhäl-
lets lägst stående berättade, eller skulle du som sovit 
gott enkelt avfärdat dem som mindre trovärdiga? Om 
du varit herde, hade du då vågat lämna fåren för att få 
se barnet?

DE VISE MÄNNEN
letade naturligtvis fram till det kungliga palatset. Där 
får de hjälp att komma vidare av rådgivare som förstår 
vad de skall ta vägen. Hur ofta är du med din kunskap 
sanningen på spåren men trots det väljer att blunda för 
dess verkliga innebörd? Hur ofta känner du doften av 
julens verkliga budskap men väljer att inte låta dig på-
verkas av den?

VAD SKULLE DU 
HA GJORT OM DU VAR . . . .

DU

HERODES
som vankar oroligt av och an i palatset när det går upp 
för honom att en ny kung kan ha fötts. Det hotar hans 
egen position: och måste därför bort. Priset får många 
oskyldiga barn betala när soldaterna sänds ut. Vill även 
du snabbt få bort det som du inte förstår? Vilka oskyl-
diga får betala priset?

SYMEON & HANNA
När Jesus är åtta dagar gammal bär Maria och Josef 
fram honom i templet och möter Symeon och Hanna 
som på ålderns höst äntligen får se det som de länge 
anat skulle komma. Både Maria och Josef förundras 
över vad de säger om barnet. Ser du bara gammalmo-
dighet i de ädre eller lyssnar du när de med livserfa-
renhet talar? Orkar du vara trogen i bönen och invänta 
Guds svar, som Symeon och Hanna?

STEFANOS
som blev den första martyren. Han är ett vittne om att 
tron på Jesus uppståndelse räcker förbi döden och att 
himlen är öppen. Det är ingen tillfällighet att vi firar 
hans dag direkt efter jul. Jesus vill också ta emot oss 
på andra sidan döden. Stefanos ställde sig själv till för-
fogande för diakonin i den första församlingen. Hans 
föredöme bör få oss att reflektera över hur vi själva gör. 
Ställer du dig själv till förfogande? Är du mest intres-
serad av att bidra med synpunkter på församlingen, 
dess ledare, andra människor eller företeelser i kyrkan 
eller bidrar du verkligen med dig själv?

 Tänk att julens alla personliga budskap kunde få nå fram. 

Gud själv har blivit människa i Jesus Kristus. Det är i grund 

och botten en Guds kärlek till oss och en upprättelse för 

människan. Han bjuder in oss till att komma så nära krubban

 att bli det vi är avsedda att vara - mer mänskliga!

g ANDERS PERSSON



DET VIKTIGASTE MED JULEN 
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För sexåriga Märta Persson 
i Grunnarp kommer inte  
julklapparna i första hand. 
Inte heller tomten, julmaten 
eller granen.

- Det viktigaste är att familjen får 
vara tillsammans.
- Vi skall fira tillsammans med ku-
sinerna och då får jag leka med min 
bästa vän i hela världen... Ellen. 
Hon är så fin i sitt långa hår.
- Jag tror att tomten kommer med 
julklappar också i år, för det brukar 
han göra. Ja, jag önskar mej två sa-
ker. Fast det är en hemlighet.
    Märta Persson tycker också om 
att ge bort gåvor. Särskilt roligt att 
ge bort bebisgrejer.
- Jag har en stor låda med sådana 
saker.
   Märtha Johansson, som upplevt 
många, många jular är impone-
rad över vad hennes unga namne  

säger. - Jag tycker precis som hon, 
det kan inte sägas bättre… det vik-
tigaste med julen är att få vara till-
sammans med nära och kära.
   - Julklappar… ja, men det var ro-
ligare förr, det var inte så märkliga 
gåvor – men det var verkligen över-
raskningar i paketen. Nu tycker jag 
att julklapparna har gått till över-
drift och ofta är det litet si och så 
med överraskningarna.
   För ”Märtha under Åsen” är ock-
så den kyrkliga traditionen viktig. I 
kyrkan träffar hon vänner och del-
tar i den värdefulla gemenskapen.
- Jag har ju vuxit upp med att varje 
söndag vara med i den gemenska-
pen. Den är viktig och värdefull för 
mej… inte bara vid julen utan un-
der hela året, säger hon.

Vi träffas hos Ingela och Erling 
Persson för att prata med Märtha 
och Märta. Det är ingen tillfällig-
het att vi ses just där. Märtha och 

Erling är kusiner, vilket innebär att 
även Märtha och Märta är släkt 
med varandra.

- Det är så roligt att vi nu är två 
Märta i Valinge. Och det är natur-
ligt extra roligt att min släkting, 
Ingela och Erlings barnbarn, fick 
det fina namnet…
- Det har funnits flera Märta i Va-
linge, men nu är det bara jag och 
min unga släkting som bär namnet.
   
Märta var ett populärt namn på 
1910- och 1920-talen - som nu 
åter är ”inne”. Namnets betydelse är 
juvel och pärla. Och då blir natur-
ligtvis Märtha Johansson juvelen 
och Märta Persson pärlan. Märtha 
och Märta önskar alla en God Jul i  
gemenskap med nära och kära.

 
g BERTIL KARLSSON
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MÅNGA ÄTER PÅ
TACOTORSDAG!TACOTORSDAG

- SUCCÉ PÅ TACOTORSDAG - 

Albertina Sjölander, Alice Fredriksson och Hilma Ryttare äter tacos med god 
aptit varje torsdag. 

Varje torsdag mellan klockan 
15:00 och 17:00 serveras det  
tacos för alla de ungdomar 
som går i årskurs 5 till 7. 

Just den här torsdagen då jag 
besöker TacoTorsdag är det ett 
40-tal ungdomar som är i lokalen 
Vårt Hus i Trönninge.

Några av de yngre ungdomarna 
springer runt bordtennisbordet 
och spelar rundpingis. Skratten 
avlöser varandra när forehands 
och backhands mötte pingisbol-
len, från grundomgång till den 
sista finalen.

Det som känns tydligt i den 
stora salen i Vårt hus, förutom 
den markanta doften av nylagad  
tacos, är skratten och glädjen 
över att få vara tillsammans.

Vid ett av borden sitter det tre 
trettonåriga tjejer. Albertina,  
Alice och Hilma. De brukar 
komma till TacoTorsdag för att 
äta och umgås. 

På deras tallrikar så syns det  
också tydligt att de är vana  
tacofixare, allt skall ligga på sitt 
”vanliga” ställe för att det skall 
kunna gå att äta. Köttfärsen skall 
ligga för sig, grönsakerna för sig 
och även tacochipsen skall ligga 
för sig. 

Innan Hilma har hunnit vika 
ihop sin tacorulle så har både  
Albertina och Alice tagit ett stort 
bett och fnissar så där gott, som 
de ofta gör när de är tillsamans!

g NIKLAS STRANDBERG

Örjan Bolander är en 
mycket uppskattad och väl-
känd företagare inom för-
samlingens närområde på  
Bolanders Däck & Batteri!

Vad är jul för dig?
Jul för mig är rekreation. 
Att få slappna av och ta det 
lugnt efter en hektisk tid av 
däckbyten och kundmöten. 
Juletiden skall vara lugn och 
avslappnad. 

Vad måste du/ni ha på  
julbordet?
(skratt) Ja, det som mås-
te finnas med är fattig-
mans-mat. Alltså soppa 
med klimp, som man åt förr. 
Det är jul och ett måste att 
ha på julbordet för mig. Då 
känns det att ”nu är det Jul”.

Hur kommer du/ni att 
fira jul i år!?
Vi kommer att vara hos 
min syster Anki och hennes 
famil och fira jul och bara 
ha det trivsamt tillsammas, 
god mat och gemenskap!
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15 december - 3 Advent
10:00   Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00   Kvällsgudstjänst i Lindbergs kyrka

22 december - 4 Advent
10:00   Högmässa i Valinge kyrka

24 december - Julafton
10:00  Krubbgudstjänst i Stamnareds kyrka 
 Singokören är med och sjunger.
23:00  Midnattsmässa  i Lindbergs kyrka 
 Sång av Elina Sjöwall

25 december - Juldagen
07:00 Julotta i Torpa kyrka
 Sång av Matilda Karlsson 
07:00 Julotta i Valinge kyrka
 Drop-in-kör från 06:15

26 december - Annandag Jul
10:00  Gudstjänst i Valinge kyrka
 Sång av Sandra Jansson & Jenny Larsson

29 december - Söndagen efter jul
10:00  Högmässa i Lindbergs kyrka
17:00  Julens sånger i Stamnareds kyrka
 Valinge/Stamnareds-kören sjunger 
 Albin Kuylenstierna spelar fiol
 
31 december - Nyårsafton
16:00  Nyårsbön i Lindbergs kyrka

1 januari - Nyårsdagen
17:00  Cafégudstjänst i Vårt Hus 
 Sång av Linnéa Höök

5 januari - Trettondagsafton
10:00  Högmässa i Valinge kyrka

6 januari - Trettondagen
17:00 Kvällsgudstjänst i Stamnareds kyrka
 Sånger om Staffan & Stjärnan med
 Mattias Heljebäck

12 januari - 1 söndagen efter jul
10:00  Högmässa i Valinge kyrka
17:00 Cafégudstjänst i Vårt Hus

19 januari - 2 sönd. efter trettondedagen
10:00  Högmässa i Torpa kyrka
17:00  ”Smaka & Se” gudstjänst i Valinge kyrka

26 januari - 3 sönd. efter trettondedagen
10:00  Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Torpa kyrka

2 februari - Kyndelsmässodagen
10:00  Barnens Gudstjänst i Valinge kyrka
 Singo, Mixkören & TPB medverkar
17:00  Kvällsgudstjänst i Stamnareds kyrka
 Sång av Matilda Karlsson

9 februari - Septuagesima
10:00  Högmässa i Valinge kyrka
17:00  Cafégudstjänst i Vårt Hus där Valinge/  
 Stamnared kören medverkar

16 februari- Sexagesima
10:00  Högmässa i Torpa kyrka
17:00  ”Smaka & Se” gudstjänst i Valinge kyrka

23 februari - Fastslagssöndagen
10:00  Högmässa i Valinge kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Stamnareds kyrka
 Sånger om ”Tro, Hopp & Kärlek” med Jenny Larsson

26 februari - Askonsdagen
18:00  Askonsdagsmässa i Torpa kyrka 

Gudstjänst i kyrkan!

Vi firar Högmässa i stort sett varje söndag och följer den 
ordning som fastställts i Svenska kyrkans handbok. Det är 
alltid procession, textläsningar, nattvard, välsignelse och 
sändning!

Cafégudstjänsterna är på tillfälligt besök under våren 
i Vårt Hus. Kom gärna och lyssna och fika och få både 
kroppslig och andlig spis. 

Smaka&Se är en ny form av kvällsmässa där vi har hög 
delaktighet, gemenskap & nattvard! Kom och upplev!
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24 december
 

STAMNAREDS KYRKA - 10:00
SAMLING VID KRUBBAN 

sång av Singo-kören!

LINDBERGS KYRKA - 23:00
MIDNATTSMÄSSA!  

sång av Elina Sjöwall!

1 januari
 

VÅRT HUS I TRÖNNINGE - 17:00

MUSIKALISKA  
NYÅRSKARAMELLER 

Sång av 
Linnéa Höök

6 januari
 

 STAMNAREDS KYRKA - 17:00

SÅNGER OM STAFFAN & 
STJÄRNAN

Sång av 
Mattias Heljebäck

2 februari
STAMNAREDS KYRKA - 10:00

BARNENS GUDSTJÄNST 
Singo, Mix och TPB medverkar!

Alla som döptes i våra kyrkor  
(eller var boende i församlingen) 

under 2019 är välkomna
att hämta sin

DOPÄNGEL
 

29 december
  

STAMNAREDS KYRKA - 17:00

JULENS SÅNGER
Valinge/Stamnareds-

kören sjunger och Albin 
Kuylenstierna på f iol.

26 december 
VALINGE KYRKA - 10:00

GUDSTJÄNST 
sång av Sandra Jansson  

och Jenny Larsson


