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En bättre värld
Det här numret handlar om Andens frukter som det står om i 
Galaterbrevet 5:22-23. De står uppräknade på framsidan, eller här 
nedan. Eller i hela det här numret. Jag är övertygad om att världen 
skulle bli bättre om Andens frukter fick växa och mogna i fler 
människor. Mer kärlek, vänlighet, godhet och så vidare. Det måste 
väl bli bättre av det? Om du inte håller med får du gärna kontakta 
mig så kan vi prata om det.

Fastetiden pågår och sedan blir det påsktid. Att fasta handlar 
ofta om att ta bort något, inte för sakens skull utan för att träna 
oss. Eller kanske ta bort något för att ge plats åt något annat. Jag 
tänker ofta att det handlar om att träna på och odla goda vanor. 
Goda vanor som gör att vår relation till Gud stärks. Då växer och 
mognar Andens frukter. Då blir det en bättre värld. Anser jag. 

Kent Pettersson 
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Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring
Wow, vilken kärleksförklaring, i dub-
bel bemärkelse. En förklaring över 
hur mycket Gud älskar oss och en 

förklaring i vad kärlek är. Hur kan vi 
då besvara denna kärleksförklaring? Vi 
kan inte göra annat än att ta emot gåvan 
och säga ”Tack!” För oss människor är 
det omöjligt att visa lika stor kärlek som 
Gud. Det vi kan göra är att försöka nå en 
bra bit på väg. Jesus utmanar oss genom 

att säga: ”Ni ska älska era fiender och be 
för dom som förföljer er.” Det är lite provo-
cerande, men om vi tänker att älska är att 
vilja den andre gott så blir det lite lättare att 
förstå, men fortfarande en utmaning. Det vi 
kan göra är att bemöta andra med kärlek, 
oavsett om vi tycker att de förtjänat det 
eller inte. Det är just det som är poängen 
med kärlek, som det står inledningsvis, Gud 
älskar oss så mycket att han sänder sin son 
som offer. Detta inte för att vi förtjänat det 
utan för att han älskar. Den vi visar kärlek 
emot kanske inte ens ger ett tack tillbaka, 

men ger kanske kärlek vidare till andra. Vi 
har ingen garanti på att det blir så, men det 
är ju värt att chansa.

Kärlekens källa
Kom också ihåg att fylla på med kärlek, för 
vi kan inte ge något vi inte har. Källan för 
kärlek är alla goda gåvors givare, Han som 
till och med offrade sin son, för vår skull. 
Just det, Gud.

”Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är 
inte stridslysten, inte skrytsam och inte upp-
blåst. Den är inte utmanande, inte självisk, 
den brusar inte upp, den vill ingen något 
ont.” (1 Korinthierbrevet 13:4-5)

Gabriella Henning

”Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud 
utan att han har älskat oss och sänt sin son 

som försoningsoffer för våra synder.” 
(1 Johannesbrevet 4:10)

Kärlekshandling:
Jesu väg till korset 
var en stor vandring 
i kärlek. Olika 
händelser i påskens 
berättelse finns 
uppställda i Varbergs 
kyrka 1 april till 
15 maj. Det här är 
ett foto på en av 
lerfigurerna i de 
scenerna.
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Glädje
Som balsam för själen
Den som råkade passerad utanför rummet där människor som mist 
sin livskamrat samlats anade kanske inte, att därinne pågick ett 
sorgearbete. Där hördes hjärtliga skratt, och för ett ögonblick lät-
tade sorgens tyngd.
 Och kanske kan man förvånas över att skrattet har sin plats i 
en sorgegrupp. Men sådan är glädjens natur. Den öppnar stängda 
fönster i vårt inre, överraskar oss, också i sorgens rum. För, som 
det står i psalm 269, ”Sorgen och glädjen de vandrar tillsammans.”

Flyktig och oförutsägbar
Den glädjen bottnar i en insikt om att den kan vara kortvarig, som 
molnet som glider förbi. Glädjens väsen är flyktigt, dess ärende 
gott, dess tidtabell ofta oförutsägbar. Mitt i det svåraste kan den 
komma som balsam för själen, bädda in ett sorgset hjärta i den 
stilla glädjens tröst. Det är sådana ögonblick som vi kan kalla nåd. 
Om vi stannar upp i den stunden, kan vi låta Gud uppfylla oss 
med glädjens gåva, då vi samlar ihop glädjens ögonblick till den 
livskraft vi behöver för kommande mörka dagar. ”Min glädje har 
jag i Herren”, som Jesaja skriver. (Jesaja 61:10)
 Låter sig glädjen graderas? Ja, kanske djupnar den och väger mer 
i relief mot tunga, mörka dagar. ”Den djupa glädjen” skrev C S 
Lewis i sorgen efter sin älskade livskamrat Joy.  I ”Mörkret som ger 
glädjen djup”, berättar Märta Tikkanen utifrån ett stundom svårt 
liv i skuggan av missbruk.

Små broar och vardagliga ögonblick 
De dagar vi inte förmår känna glädje, kan vi då vila i frånvaron av 
den? Människor som gått igenom kriser i livet, verkar bli bättre på 
att samla de små ögonblicken av glädje. Den som sett avgrunden 
öppna sig kanske bygger små broar av det som är drägligt, ibland 
bara uthärdligt. Den som återvänder till livet efter en livshotande 
sjukdom berättar inte sällan att man värdesätter de små vardagliga 
händelser, det som man förr knappt lade märke till. Den jublande 
glädjen är inget bestående tillstånd, den stilla glädjen kan vi samla 
på, som ett skyddande hölje i mötet med de svåra dagarna. 

Inger Bengtsson

Varje djup sorg 
har förlorad glädje

 till föremål. 

Tappa inte bort 
den riktningen. 
Låt inte sorgen 

glömma sitt ärende. 

Sorgen är den djupaste ära 
som glädjen kan få.

Harry Martinson
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Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda
Vad är det för liv du längtar efter att leva? När jag läst om 
de karaktärsdrag Paulus benämner som Andens frukt är 
det ofta med önsketänkandet att det skulle vara känne-
tecknen i mitt liv. Men i speglingen med vardagslivet kom-
mer självinsikten att jag på punkt efter punkt kommer till 
korta. Inte minst när det gäller ord som ödmjukhet eller 
mildhet som det också kan översättas.  
 Jag har ofta tänkt på Andens frukt som något som kom-
mer per automatik ur en levande Gudsrelation. Vilket på 
sätt och vis kan vara riktigt även om det i praktiken inte 
alltid flyter på så smidigt som man önskar. Det här är ord 
och egenskaper som rör vårt sätt att leva i gemenskapen 
med andra. Vad är det för vanor, beteenden och drivkraf-
ter som vi låter prägla våra liv? 

Helige Ande och goda förebilder
Den helige Ande eller Hjälparen som Jesus sa att fadern 
skulle sända för att lära oss att leva det liv som Jesus upp-
manade oss till. Andens frukt kommer ur relationen med 
den helige Ande men är en process där vi steg för steg och 
i den takt som Anden leder får öva oss i och förvandlas. I 
den processen tror jag att vi också har hjälp av 
att omges av goda förebilder i exempel-
vis en församlingsgemenskap. Som 
efterföljare till Jesus Kristus är 
han självklart vår främsta före-
bild och drivkraft.
 ”Om det alltså finns tröst 
genom Kristus, uppmuntran 
från kärleken och gemenskap 
från Anden, om det finns 
ömhet och medkänsla, gör då 
min glädje fullkomlig genom 
att visa enighet. Lev i samma 
kärlek, eniga i tanke och sin-
nelag, fria från självhävdelse 
och fåfänga. Var ödmjuka och 

sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget 
bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er 
som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt 
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod 
från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en 
av oss…” (Filipperbrevet 2:1-7a)
 Paulus ger i den här texten en förklaring om ödmjuk-
hetens innebörd. Det här om att vara en tjänare, att sätta 
andra högre än oss själva. Att inte bara tänka på sitt eget 
bästa utan också på andras.

Vilken värld strävar vi efter?
Vi lever i en på många sätt egocentrisk kultur. En tid 
där det ibland knappt verkar finnas någon hejd för vad 
människor är kapabla att göra för att tillfredsställa de 
egna behoven. Har ni exempelvis lagt märke till hur 
personer kan bete sig under rea-handeln? Där till synes 
lugna och välartade vuxna människor i ett ögonblick 
förvandlas till ”rovdjur” utan hänsyn till sina medmän-
niskor och i synnerhet inte barn. Vilket mina barn lite 
smärtsamt fick erfara för en tid sedan då en lokal lek-

saksaffär hade utförsäljning.
 Jag kan inte låta bli att drömma och fan-

tisera om hur det samhälle skulle se ut där 
Kristi sinnelag fick råda och där ödmjuk-
heten vore en självklar livshållning. Där 
vi inte armbågar oss fram till positioner 
som tillfredställer oss själva utan där 
vi faktiskt sätter andra högre än oss 
själva. Det här som jag tror är möjligt 
när vi tar steg för steg tillsammans 
med den helige Ande.

Samuel Björling
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Tålamod
Modet  
att så frön
Tålamodet är en form av mod. Modet att vänta. 
Modet att fortsätta sträva utan att se resultat.
 I klostret Taizé samlas många människor till 
bön tre gånger varje dag. Centrum i bönen är en 
längre stunds tystnad. Det sägs att någon som var 
där för första gången knackade en taizébroder på 
axeln efter ett par minuter av tystnad, och frågade: 
Vad väntar vi på? Brodern tittade upp och svarade: 
Guds rike.
 Bönen är ett sätt att träna på tålamod. Bönen 
åstadkommer inget synligt resultat. Men den gör 
oss uppmärksamma på Gud och påminner oss om 
att det goda i världen inte hänger på oss själva. 
Guds rike växer och spirar utan att vi vet hur. Vi 
får vara med i arbetet för Guds rike, men vi kan 
inte kontrollera det. För det goda är Guds rike, inte 
vårt rike.
 Tålamodet är modet att lita på Gud. Modet att 
så frön, utan att veta om vi kommer att få se den 
färdiga växten.

Fredrik Ivarsson

Väntan: Magnificat, Elisabeth och Maria möts. De väntar barn, 
Johannes döparen och Jesus Kristus. Tålamodet att vänta på det 
som ska komma. I det här fallet en stor profet som vittnade om 
den som skulle komma med Guds rike till världen. 
 Bilden är på ett fönster i kyrkan i Taizé. 



7

Vänlighet

Påverkar andra människor
”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä 
er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och 
tålamod.” (Kolosserbrevet 3:12)
 Vill du påverka andra människor i ditt liv? Då är detta 
receptet. Klä dig i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjuk-
het, mildhet och tålamod. Klä dig. Gör det valet i gardero-
ben. Det är inget självförbättringsprojekt. Det är ett val. 

Du är utvald, helig och älskad
Det är därtill ett val som förutsätter vissheten om de första 
delarna av meningen. Att du i Guds ögon är utvald, helig 
och älskad. Det är du från början. Det är inget som vän-
ligheten eller det andra åstadkommer. Heligheten får vi till 
fullo ifrån Jesus när vi ”tar på oss” honom i vår garderob 
och gömmer oss nära, nära honom. Om denna insikt fattas 
oss behöver vi söka den. För tänk vilken sorg att som barn 
leva utan vissheten om att ens föräldrar älskar en. Vilken 
skillnad det gör för hela livet! På samma vis är det med 
Gud. Sök Jesus och låt honom fylla dig med insikten att 
Gud är för dig inte emot dig. 
 Följ därefter uppmaningen i detta bibelord. Och låt oss 
här stanna upp särskilt vid just vänligheten. Vilken för-
måga har såsom vänligheten möjlighet att lätta spända ax-
lar? Vilken förmåga kan så i positiv riktning förändra hela 
dagar för sin omgivning? Vänligheten är därtill som en 

åskledare. När det blixtrar av ilska om folk är vänligheten 
det som kan få spänningarna att lägga sig utan att det blir 
något nerslag. Vänlighet är ett av de vassaste vapnen för att 
nå fram till andra människor och påverka andra männ-
iskor. Hur många tar till sig och ändrar sig genom syrlig 
kritik? Hur många förändrar sin inställning genom att 
man manifesterar en annan åsikt med kraft? Men genom 
vänlighet inte bara i ord utan i handling, alltså att bete sig 
som en vän, påverkar man människor inte bara till att på 
ytan ändra dåliga beteenden, inte enbart till att spricka ut 
i ett leende, utan till att på djupet känna sig meningsfulla, 
uppskattade och förändringsbenägna. 

Hur kan jag få ett sådant hjärta? 
Använd vänligheten men använd inte dina vänner. Ut-
gångspunkten för vänlighet måste vara medkänsla, 
ödmjukhet och omsorg, inte vänlighetens effekter. Är ef-
fekterna det viktiga blir vänligheten något annat nämligen 
manipulation. Hur ska jag få ett sådant hjärta att detta allt 
mer blir min utgångspunkt i mina mellanmänskliga relatio-
ner? Sök honom som alltid vill visa oss innerlig medkänsla, 
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Man blir som 
man umgås. 

Jacob Stille
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När du övar händer det
Är Godhet något som bara finns hos kristna människor 
som valt Gud? Är jag bara god om jag gör snälla saker mot 
andra?
 Jag möter dagligen människor som sprider 
det goda runt sig och får andra att må 
gott. Både de som valt Gud i sina liv och 
de som inte gjort det. Jag möter troende 
människor som säger sig valt Gud i sina liv 
men trots det har svårt att kunna få godhet 
att skina igenom. Eller bära frukt om vi ska tänka så. Är 
det möjligt att jag utifrån mitt val att se och bemöta kan 
påverka och få det goda att växa hos mig, min omgivning 
och hos andra?

Kärnor av godhet
Jag tänker att det finns små kärnor av godhet planterade 
där inne i oss alla redan från början, som med rätt om-
tanke från oss själva och från andra kan gro, växa och 
mogna eller helt och hållet skrumpna bort och vissna ner. 
Men ingen föds väl ond! Tänkvärt är att vi alla är skapade 
till avbild av Gud. Får vi sen växa upp och 
växa i en omgivning av kärlek, bli bemötta av 
kärlek och godhet och få vanan att se på vår 
värld utifrån det, så är det detta i oss som kommer 
växa. Som man umgås blir man. Väljer jag dessutom 
att leva i Gud, med Gud och allt gott som finns där 
har jag det bästa gödningsmedlet någonsin till 
mina små frön. 

Rätt näring skapar frukt
Precis som det finns olika mull och 
näring för olika växter i naturen så 
funkar det för oss också. Vad väljer 
vi att göda våra liv med, vad växer 
vi i? Vilka samtal deltar jag i vid fika-
bordet? Vad säger jag om och till mina vänner och kolle-
gor. Hur reagerar jag i trafiken. Vad väljer jag att se på TV 

och läsa på sociala medier. I många barn- och 
ungdomsgrupper inom Svenska kyrkan delas 

det ut armband med bokstäverna: WWJD = 
What Would Jesus Do? Ett koncept där vi 

försöker få barn och unga att tänka till 
och agera rätt när det dyker upp olika 

situationer i deras liv. Men allt är ju situa-
tioner från det jag vaknar på morgonen. Vad skulle 

Gud tänka då? Säkert skulle Gud vara tacksam över att få 
vakna, ha en skön säng, känna sig nyfiken på en ny dag. 
Enkla tankar som gör gott inuti. Gudomliga tankar. Ju fler 
tankar vi har per dag som gör gott inuti desto lättare har vi 
att hitta det goda i allt och alla vi möter. ”Det du sår, får 
du skörda.” (Galaterbrevet 6:7) Att välja se det som är gott 
i olika lägen kräver en aktiv tanke från början och utifrån 
den handlar vi mot andra och mot oss själva.
Lite kul är det att Gud på tyska heter: GOTT

Sissi Folkesson

Godhet
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Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus
Trofasthetens frukt är en av andens frukter. (Galaterbre-
vet 5:22) Egentligen står det ”trons” frukt. Det är inte 
tron som nådegåva. Trons frukt har med resultatet av vår 
frälsande tro att göra. Det vill säga när jag lever i tron på 
Herren Jesus Kristus så betyder det en förändring av mitt 
sätt att leva. De gärningar jag gör i tron ska visa sig i mitt 
liv. I Luthers kommentar till Galaterbrevet skriver han: ”Så 
uppfyller den kristne invärtes lagen genom tron, ty Kristus 
är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som 
tror, och utvärtes genom gärningar och genom syndernas 
förlåtelse.” Trons frukt handlar om hur den frälsande tron 
visar sig i mitt liv.” I Jakobs brev står det: ”Så är det också 
med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död”. (Jakobs-
brevet 2:17) 

Märks i våra gärningar
Tron måste visa sig i våra gärningar. Det handlar alltså 
inte om man har en stark tro eller om man håller sin tro 
på Jesus för sig själv så att det inte syns något av den utåt. 
Trons frukt innebär att det visar sig i mitt liv, att jag lever 
mitt liv i tron på Jesus Kristus. Att jag går i Jesu fotspår, 
att jag visar min kärlek till Gud och mina medmänniskor 
genom att jag följer Jesus som sa: ”Om ni älskar mig kom-
mer ni att hålla mina bud.” (Johannesevangeliet 14:15) 

Därför att det är en andens frukt går det här nästan av sig 
själv. Trons frukt visar på kärleken i mitt liv, med tron föl-
jer kärleken. Det är så därför att det är Anden som verkar 
med oss. En tro utan kärlek blir bara som en vissen frukt 
eller ingen frukt alls. Trons frukt är att älska Gud över 
allting och min nästa som mig själv. Trons frukt är alltså 
att det visar sig i mitt liv och i mina gärningar att jag lever 
mitt liv med Jesus och tror på honom. Trons frukt är det 
synliga beviset på att min tro är äkta och hållfast. Jakob 
skriver: ”Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med 
mina gärningar visa dig min tro.” (Jakobsbrevet 2:18) Men 
det väsentliga är att vi förstår att det är en andens frukt. 

Det goda blir självklart
När jag tror på Jesus Kristus, uppmanar den Helige 
Ande mig att göra det som är gott. Det goda som jag gör 
ska vara en självklar följd av min tro. Det är inte så att 
jag, bara för att jag tror ska göra goda gärningar. Vad 
det handlar om är att när jag tror så kan jag helt enkelt 
inte låta bli att göra det som är gott. Det finns inget som 
tvingar mig, det blir istället något självklart som omedvetet 
påverkar min omgivning genom att jag är genomträngd av 
Jesu liv. Det är vad Andens frukt, trofasthet, handlar om.

Kalle Svensson

På olika sätt märks trofastheten. Det handlar om tro. 
Kvinnorna vid graven var trofasta mot Jesus ända till 
döden, ja efter döden. När de skulle ta hand om den 
döda kroppen fann de en tom grav och möttes av en 
ängel. 
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Träslövs församling
Söndag 1 mars, 1 i fastan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Söndag 8 mars, 2 i fastan
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Lördag 14 mars
17:00 Musik i Träslöv
 Församlingens musiker

Söndag 15 mars, 3 i fastan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Söndag 22 mars, Jungfru Marie bebådelse
10:00  Högmässa, Träslövsläge
 Kyrkokören
16:00 Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 29 mars, 5 i fastan
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Söndag 5 april, palmsöndagen
10:00 Högmässa, Träslövsläge
 Sångfåglarna och Korallerna
16:00 Lovsångsmässa, Träslöv

Måndag-onsdag, 6-8 april
18:30  Passionsgudstjänst med musik
 Träslövsläge

Torsdag 9 april, skärtorsdag
18:30  Skärtorsdagsmässa, Träslövsläge
18:30  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Fredag 10 april, långfredag
10:00  Långfredagsgudstjänst,
 Träslövsläge
 Kyrkokören
16:00  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Söndag 12 april, påskdagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv
 Kyrkokören och Octava Gospel

Måndag 13 april, annandag påsk
11:00  Ekumenisk gudstjänst
 Håstenskyrkan

Söndag 19 april, 2 i påsktiden
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 26 april, 3 i påsktiden
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Söndag 3 maj, 4 i påsktiden
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 10 maj, 5 i påsktiden
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
16:00 Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Lördag 16 maj
10:00  Konfirmation, Träslövsläge
13:30  Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 17 maj, bönsöndagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv
 Med alla församlingens körer

Torsdag 21 maj, Kristi himmelsfärds dag
8:00 Gökotta vid gamla kyrkan, Skulta, 
 Ta med kaffekorg
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Lördag 23 maj
10:00  Konfirmation, Träslövsläge
13:30  Konfirmation, Träslövsläge

Söndag 24 maj, söndagen före pingst
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
16:00  Stilla mässa i Taizeton, Träslöv

Lördag 30 maj
10:00  Konfirmation, Träslöv
13:30  Konfirmation, Träslöv

Söndag 31 maj, pingstdagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
16:00  Lovsångsmässa, Träslöv
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Söndag 7 juni, heliga trefaldighets dag
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
14:00 Friluftsgudstjänst, Smedjan Träslöv

Söndag 14 juni, 1 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge
15:00 Familjedag, Träslöv

Torsdag 18 juni
19:00 Sommarmusik, Träslövsläge

Lördag 20 juni, midsommardagen
14:00  Friluftsgudstjänst, 
 Träslövsläge kyrkpark

Söndag 21 juni, Johannes döparens dag
10:00  Högmässa, Träslövsläge 
14:00  Friluftsgudstjänst, 
 Träslövs kyrkogård

Vardagsgudstjänster
Jämna onsdagar
8:00  Morgonmässa, Träslövs kyrka
14:30  Kort veckogudstjänst,  
 Träslövsläge servicehus  
 Storgatan 44

Vill du leda söndagsskola?
. Vi saknar frivilligarbetare som kan hjälpa 
till med söndagsskola i Träslövsläge på 
söndagar någon gång i månaden. Är du 
intresserad? Hör av dig till Ola Bjervås 
0340-20 10 32.

Kyrkfika
Varje söndag serveras kyrkfika efter 
gudstjänsterna i båda kyrkorna.

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan och i Servicehuset, 
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.

Familjedag 
Söndag 14 juni 15:00-17:00 i Träslövs 
församlingsgård.

(Fortsätter på nästa sida)

Böneplats: I Träslövs kyrka finns många 
platser gjorda för bön på olika sätt. En 
ljusbärare i form av en stiliserad båt, 
lappar att skriva böner på, Frälsarkransens 
pärlor och böner på olika platser i 
kyrkorummet, och under Stilla mässa i 
Taizéton finns det även en station för 
ljustädning längst fram i kyrkan. 
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Församlingsresa 
En heldagsutflykt tisdag 2 juni med start 
omkring 8:00. Resan kommer att kosta 
350 kronor per person. Mer information 
om resan kommer att annonseras längre 
fram.

Middagsbön och 
torsdagssoppa 
Varje torsdag till och med 15 maj. 
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 
Torsdag från och med 5 mars till och med 
18 juni (ej 21 maj).
Första turen går från Träslövsläges för-
samlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Camilla 
Nordh 0340-20 10 35.

Måndagsträffen 
Måndagar 14:30-16:00 i Träslövs för-
samlingsgård. Vi dricker eftermiddags-
kaffe tillsammans och vid några tillfällen 
under våren gästas vi av: 
2 mars  Edward C Johansson 
16 mars  Reine Johansson 
6 april  Valldagänget 
20 april  Two Tracks

Kyrkliga sykretsen 
Samlas i Träslövsläge församlingshem en 
onsdag per månad 14:30. Information 
om vilka onsdagar kommer på annat sätt. 
Kontakta gärna diakon Camilla Nordh 
0340-20 10 35.

Eftermiddag för ACT
Till förmån för ACT Svenska kyrkan (Tidi-
gare internationella arbetet). 
Församlingshemmet i Träslövsläge lördag 
21 mars 14:00-16:00
Kaffe, saft och våfflor, brödförsäljning, 
lotterier och musikunderhållning.
Vi tar tacksamt emot bröd till försäljning-
en. Arrangeras av församlingens interna-
tionella grupp 

Messy Church 
Gemenskap, workshops, musik, bön, 
Jesus och lagad mat. Gratis och serverat 
för hela familjen Välkomna till 
Träslövsläges församlingshem onsdag 25 
mars och 22 april 17:00 
Missa inte familjedagen i Träslöv 14 juni  
15:00-17:00.

Bibelstudium 
En gång per månad följande söndagar 
19:00 i Träslövsläge församlingshem.
29 mars, 26 april, 31 maj och 28 juni. 
Ledare är Kalle Svensson 0340-201033

Hembesök eller enskilt samtal
Ring eller skicka e-post och boka tid med 
den du önskar träffa. 
Präster: 
Ola Bjervås, 0340-20 10 32,
ola.bjervas@svenskakyrkan.se
Kalle Svensson, 0340-20 10 33,
kalle.svensson.@svenskakyrkan.se
Jacob Stille, 0340-20 10 34, 
jacob.stille@svenskakyrkan.se
Diakon: 
Camilla Nordh, 0340-20 10 35,
camilla.nordh@svenskakyrkan.se

Körverksamhet
Sångfåglarna 5-7 år 
Torsdagar 16:00-16:45 
Träslövsläge församlingshem
Kontaktperson: Monica Bengtsson 
monica.bengtsson@svenskakyrkan 
0340-20 10 40

Korallerna 8-12 år 
Torsdagar 16:45-18:00
Träslövsläge församlingshem 
Kontaktperson: Monica Bengtsson 

Octava Gospel 
Onsdagar 18:30–20:45 
Träslövs församlingsgård
Kontaktperson: Zacke Holdahl Sjöberg 
zacke.holmdahl-sjoberg@svenskakyrkan.se 
0340-20 10 46

Kyrkokören 
Torsdagar 19:00-21:00
Träslövsläge församlingshem
Kontaktperson: Johanna Detert, 
johanna.detert@svenskakyrkan.se 
0340-20 10 39

Barnverksamhet
Information om grupper och verksamhe-
ter finns på hemsidan. 

Mer information
Hemsidan uppdateras ofta
www.svenskakyrkan.se/traslov
Eller få reda på vad som händer genom 
att följa församlingen på Facebook
www.facebook.com/TraslovsForsamling/
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Frid
När sinnet får öva
Första sången börjar. En av de 
många sångerna med ursprung i 
kommuniteten i Taizé fyller Träslövs 
kyrka. Enkel text och enkel melodi 
banar väg för en annan värld. Friden 
fyller kyrkan. Stressade axlar slapp-
nar av och sjunker. Röriga tankar får 
minska sitt tempo. 
 Stilla mässa i Taizéton är en 
andningspaus på söndagseftermid-
dagarna och en del av de som är 
samlade i Träslövs kyrka får stanna 
upp och vara där. Visserligen verkar 
det som att en del av konfirmanderna 
på gudstjänsten har svårt att stanna 
upp helt och fullt, men de är tystare 
och stillsammare än vad de flesta 
samlingar av tonåringar är. Det 
handlar om vad de vill möta, vad de 
vill göra. Som prästen Kalle Svensson 
säger i den korta predikan. 
 – Det handlar inte bara om vitt-
nesbörd eller bevis. Utan det handlar 
om vi kan tro på det. 

Att vilja
En predikan som handlar om att vilja 
tro på något eller att ifrågasätta allt. 
Är man beredd att tro eller inte? Pre-
dikans tema är inte frid och stillhet, 
men mässans stil är fokuserad kring 
det. Och många av orden Kalle säger 
stämmer in på förhållandet till frid. 

 – Jesus vill att vi ska ta emot det 
han vill ge. Det kan vi tro på, säger 
han som avslutning av predikan. 
 Därefter kommer den största ut-
maningen för den snabbt snurrande 
tonårshjärnan, och det kan i sin tur 
skapa en utmaning och övnings-
tillfälle för de andra i kyrkan. Fem 
minuters tystnad. 

Stilla trots allt
Täckjackorna låter vid minsta rö-
relse. Ungdomarnas huvuden vrids 
fram och tillbaka, några viskningar 
hörs. Men ändå, så stilla de 25 
ungdomarna är. Andra deltagare har 
möjlighet att stanna upp och vila i 
friden. Kanske får en del öva på att 
låta fridens frukt ta plats i hjärtat 
och inte ofriden som kan uppkomma 
av irritation på konfirmanderna som 
gör så gott de kan. Friden har inte 
växt sig så stor i deras unga sinnen 
än. Men det kommer bli mer av den. 
Sångerna hjälper, rummet hjälper, 
gudstjänsten hjälper. 
 Taizésångerna under nattvarden 
skapar frid. Själen får suga upp det. 
Frid, en av frukterna. Den växer när 
den får näring. Omgivna av yttre frid 
blir Stilla mässa i Taizéton som ett 
växthus. 

Kent Pettersson

Innantill: Alla får det lilla sånghäftet Sånger från Taizé för att kunna följa med i 
melodin. Men de är enkla och häftet förblir stängt.  



Söndag 1 mars, 1 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Kvartettsällskap
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Lilla och stora barnkören
 Enkel lunch

Söndag 8 mars, 2 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
 Vox humana
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Gospelmässa, Sollyckan
 Gospelprojektet

Söndag 15 mars, 3 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 22 mars, Jungfru Marie bebådelse
11:00 Gudstjänst, Varberg
 Varbergs Vokalensemble
11:00 Mässa för stora och små, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 29 mars, 5 i fastan
11:00 Högmässa, Varberg
 Motettkören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 5 april, palmsöndagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Påskmusikal, Sollyckan
 Barnkörerna och ungdomskören
18:00 Kvällsmässa, Sollyckan
 Dramatiserad läsning av  
 passionsberättelsen. 

Måndag 6 april, stilla veckan
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
12:05 Middagsbön, Varberg
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd
 Angeta Wimert, orgel

Tisdag 7 april, stilla veckan
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
12:05 Middagsbön, Varberg
18:30 Passionsandakt, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
19:00 Kvällsmässa i fastetid, Sollyckan

Onsdag 8 april, stilla veckan
8:30 Mässa, Apelvikshöjd
12:05 Middagsbön, Varberg
18:00 Taizémässa, Varberg
19:00 Passionsandakt, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds Stråkensemble

Torsdag 9 april, skärtorsdag
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
15:00 Skärtorsdagsmässa, Sjukhuskyrkan
18:30 Skärtorsdagsmässa, Sollyckan
19:00 Skärtorsdagsmässa, Varberg
19:00 Skärtorsdagsmässa, Apelvikshöjd

Fredag 10 april, långfredag
11:00 Långfredagsgudstjänst, Varberg
11:00 Långfredagsgudstjänst, Apelvikshöjd
15:00 Vid Jesu kors, Sollyckan

Lördag 11 april, påskafton
23:00 Påsknattsmässa, Sollyckan
 Ungdomskören

Varbergs församling

Gudstjänsterna fortsätter 
på nästa uppslag. 

Påskberättelsen: Jesu väg till korset var en stor vandring i kärlek. Olika händelser i 
påskens berättelse finns uppställda i Varbergs kyrka 1 april till 15 maj. 
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Livsstegen
Den är ett kostnadsfritt självhjälpspro-
gram i 12 steg för alla ”normalstörda” 
människor där livsproblem, stora som 
små, har skapat en känsla av vilsenhet. En 
ny grupp börjar torsdag 5 mars. Anmäl 
dig på hemsidan 
www.svenskakyrkan.se/varberg/livsstegen
Gudrun Bengtsson, 0340-81334 eller 
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se

Hopp i klimatkrisens tid
Den ekologiska krisen är en andlig 
fråga. En existentiell fråga om hopp och 
hopplöshet, skuld och skam, och livets 
värde och mening. En teologisk fråga 
om skapelse och frälsning, omvändelse 
och eskatologi. Vad säger bibeln och den 
kristna tron? Kyrkoherde Fredrik Ivarsson. 
Måndag 27 april 18:00 i Apelvikshöjds 
kyrka.

Bönedag
Vi ber för vår stad, vår församling och vår 
kyrka. Kom när du vill och stanna så länge 
du vill. Fika finns framdukat under dagen. 
Lördag 4 april 10:00-14:00 i Apelviks-
höjds kyrka.

Messy Church
Messy Church är ett lekfullt sätt att vara 
kyrka, alla åldrar tillsammans.
Vi äter kvällsmat och sedan följer ett 
mingel med olika aktiviteter kring dagens 
ämne. Vi avslutar med en lekfull andakt. 
Allt är gratis, ingen anmälan.
Torsdagarna 26 mars och 23 april 17:00-
19:00 i Sollyckans kyrka.

Utegudstjänst i Åkulla
Vi går en promenad, har en enkel guds-
tjänst och grillar. Var och en tar med sig 
det man vill grilla, så fixar vi grillen. Ta 
med sittunderlag. Vi träffas på parkering-
en på Åkulla friluftsgård Kristi himmels-
färds dag, torsdag 21 maj 10:00. 

Stilla dag i fastan
Vardagen är fylld av stress, krav och mås-
ten. Tillfällena där vi stannar upp blir allt 
färre. Var med på den här endagsretreaten 
i Apelvikshöjds kyrka. Vi stannar upp och 
andas in det liv som Gud vill ge oss. 
Lördag 21 mars 9:00-18:00. 
Kostnad 150 kronor. Anmälan till  
kristina.holmkvist@svenskakyrkan.se eller 
via hemsidan. Begränsat antal platser. 

Vårcafé
Carolikören bjuder in till vårcafé med 
konsert. Malin Jacobsson-Weydahl pratar 
om sin tid som missionär i Bolivia. 
Torsdag 2 april 14:00-16:00 i församli-
ingshemmet på Sveagatan 24. 

Dramatiserad passionsläsning
Mässa med dramatiserad läsning.
Röst från tidigare år: ”Jesu sista dagar 
berörde mig på djupet när man lyssnade 
till texten från flera personer och fick vara 
med om dramatiseringen. Upplevde detta 
med flera sinnen! Påskens budskap kom-
mer fram på ett mer förståeligt sätt! Kan 
rekommendera detta till flera!”
Söndag 5 april 18:00 i Sollyckans kyrka

Kyrkäventyret
Kom och dela äventyret och upptäck 
kyrkan. Undersök skrymslen och vrår. 
Föräldrar och syskon är välkomna att följa 
med men äventyret är anpassat för de 
som är 4-5 år. Ingen anmälan. Drop in. 
Lördag 17 maj 14:00-16:00 i Varbergs 
kyrka.

15
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Söndag 12 april, påskdagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Motettkör
 Gunilla Leander, trumpet
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds kyrkokör
 Påskdrama under söndagsskolan
 och för vuxna efter gudstjänsten. 
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Påsklunch
15:00 Påskdagsgudstjänst, Sjukhuskyrkan

Måndag 13 april, annandag påsk
11:00 Ekumenisk gudsjänst, Håstenskyrkan
 Sammanlyst
18:00 Mässa, Apelvikshöjd

Söndag 19 april, 2 i påsktiden
11:00 Gudstjänst, Varberg
 Boys’ Voice
11:00 Mässa för stora och små, Apelvikshöjd
 Young Voices
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Söndag 26 april, 3 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Damkör ur Varbergs Motettkör
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Stilla mässa, Sollyckan
18:00 Oaskväll, Sollyckan

Söndag 3 maj, 4 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Carolikören
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds Stråkensemble
11:00 Familjegudstjänst, Sollyckan
 Stora och Lilla barnkören

Söndag 10 maj, 5 i påsktiden
11:00 Högmässa, Varberg
 Vox humana
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 17 maj, bönsöndagen
11:00 Gudstjänst, Varberg
 Varbergs Motettkör
11:00 Mässa för stora och små, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
18:00 Sinnesromässa, Varberg
18:00 Förbönsgudstjänst, Apelvikshöjd

Torsdag 21 maj, Kristi himmelsfärds dag
10:00 Utegudstjänst, Åkulla friluftsgård
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 24 maj, söndagen före pingst
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan

Söndag 31 maj, pingstdagen
11:00 Högmässa, Varberg
 Varbergs Kvartettsällskap
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
 Apelvikshöjds Kyrkokör
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Ungdomskören och konfirmanderna

Måndag 1 juni, annandag pingst
19:00 Friluftsgudstjänst, Subbe fyr

Söndag 7 juni, heliga trefaldighets dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckan
 Tillsammans med Håstenskyrkan

Söndag 14 juni, 1 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Lördag 20 juni, midsommardagen
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd

Söndag 21 juni, Johannes döparens dag
11:00 Gudstjänst, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
 Sollyckan fyller 15 år

Vardagsgudstjänster
Tisdag
8:30  Morgonbön, Apelvikshöjd
18:30 Kvällsmässa i fastetid, Sollyckan
 Till och med stilla veckan
18:30  Veckomässa, Sollyckan
 Jämna veckor efter påsk 

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

Torsdag
8:30  Morgonmässa, Apelvikshöjd
9:00  Morgonbön, Sollyckan
 Ej, 9 april eller
15:00  Mässa eller andakt, sjukhuskyrkan

Fredag
8:30  Morgonbön, Apelvikshöjd
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Självbehärskning

Styr impulsen,  
inte känslan
Vad är en frukt? 
 Jo, det är något som växer, utvecklas och mognar på 
ett träd. Ett härligt rött äpple på fruktträdet i september 
hänger där för dig och mig att plocka, äta och njuta av. 
Trädet själv kan inte äta sin egen frukt, endast bära fruk-
ten till glädje för andra.
 Så är bibelns bild av en mogen människa. I psaltarpsalm 
1 kan vi läsa: ”Lycklig den som har sin lust i Herrens lag. 
Han är som ett träd, planterat vid 
vattenbäckar, vilket bär sin frukt i 
sin tid och vars löv inte vissnar.”

Rötter i livets källa 
Jag tänker att Andens frukt bara kan 
växa fram ur ett liv som har sina röt-
ter djupt förankrade i Gud själv. Ett 
liv som får kärlek och kraft ur Livets 
källa och som därför bär god frukt 
till glädje för andra.
 Självbehärskningens frukt kanske 
inte är den mest populära av Andens 
frukter, eller den vi mest längtar 
efter, men den är viktig och den be-
hövs så innerligt väl i våra relationer 
människor emellan.

Fortsätt känna
Självbehärskning, att kunna behärska 
mig själv. Att kunna behärska mina 
känslor och impulser så att det inte är 
de som styr mina ord och handlingar, 
utan mitt samvete och min vilja.

 Att ha mognat i självbehärskning 
betyder INTE att jag slutat bli arg eller 
upprörd, att jag slutat känna mina behov och 
min längtan. Snarare är jag mer medveten om mitt 
inre liv, känslor och drifter, men de behöver inte styra 
mig så att jag sårar andra eller mig själv.
 Jag bestämmer till exempel själv vad jag ska säga eller 
göra när jag blir arg, inte min ilska som sköljer över mig.

Sprider trygghet
Jesus är förstås förebilden för 
oss vad gäller också andens 
frukt. Han blev arg och han 
debatterade livligt med etablis-
semanget, men jag tror att han 
visste precis när han skulle 
tiga eller tala och vad han ville 
uppnå.
 En människa där självbe-
härskningens frukt fått växa 
är inte lynnig, utan sprider 
trygghet och vilsamhet till sin 
omgivning. En skönt mogen 
människa.
 Helige Ande, låt självbehärsk-
ningens frukt få växa i mitt liv!

Kristina Holmkvist
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Musik
Torgmusik
Varbergs gosskör Boys’ Voice
Cirka 30 minuters musik. 
Lördag 7 mars 10:00, Varbergs kyrka

Gospelmässa
Gospelprojektet avslutas med att projektkören leder 
musiken i mässan. 
Daniel Reinholdsson, körledning
Söndag 8 mars 11:00, Sollyckans kyrka

Musik i Träslöv 
Med Träslövs församlings musiker.
Lördag 14 mars 17:00, Träslövs kyrka

Wienklassicistiska pärlor
Missa Brevis KV 140 av Mozart,
Musik ur Årstiderna och Skapelsen av Haydn med mera.

Varbergs Motettkör
Helena Ek, sopran
Josefine Andersson, mezzosopran
Mårten Nordhall, tenor
Karl-Peter Eriksson, bas
Stråkkvartett
Ingrid Melltorp, orgel
Christina Wide, dirigent
Söndag 15 mars 18:00, Varbergs kyrka

Lunchmusik
Stråkkvartetten Kattegattskvartetten
Cirka 25 minuters musik.
Fredag 27 mars 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Et in terra pax
Konsert inför Earth hour. 
Et in terra pax betyder och på jorden fred. 
Musiken som rör sig i ett gränsland med influenser från såväl jazz, 
folkmusik som den klassiska musiken är komponerad av Camilla Voigt. 

Damkörer från Varberg och Jonsered
Karin Dahlberg, sopran                       
Mirjam Simonsson, fiol 
Johanna Lannerö, slagverk
Camilla Voigt, piano
Christina Wide, orgel
Louise Muhl, körledning
Lördag 28 mars 18:00, Varbergs kyrka

Christus factus est
Missa brevis av G. P.  da Palestrina samt andra stycken.
Varbergs Vokalensemble
Anders Sjökvist, cello
Louise Muhl, flygel och dirigering 
Fredag 10 april 18:00, Varbergs kyrka
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Lunchmusik
Jonas Roman, orgel
Cirka 25 minuters musik. 
Fredag 24 april 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Härliga gospeltoner i vårens tid
Varberg Gospel
Don E Sanders, sång
Lalle Björk, saxofon
Mikael Smedmalm, bas
Klas Assarsson, trummor
Lördag 25 april 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Johanna Westholm, sång
Cirka 20 minuter musik
Lördag 2 maj 10:00, Varbergs kyrka

Lions välgörenhetskonsert
Linnea Höök, Calle Karlsson, Mårten Nordhall,  
Elisabet Willix och Mikael Smedmalm
Lördag 9 maj 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Lovsångsmässa 
Alla körerna i Träslövs församling medverkar. 
Söndag 17 maj 16:00, Träslövs kyrka

Körmaraton
En del av Blanca körfestival.
14:30  Boys´voice
15:00  Carolikören
15:30  Sibbarp-Dagsås kyrkokör
16:00  Varbergs Motettkör
16:30  Getinge-Rävinge kyrkokör
17:00  Laudatekören
17:30  LiTo-kören
18:00  Femklang
18:30  Sångföreningen Manhem 
19:00  Varbergs Kvartettsällskap
Fredag 22 maj 14:30-19:30, Varbergs kyrka

Körkonsert
En del av Blanca körfestival.
Skallsjö vokalensemble
Nybro manskör
Varbergs kammarkör
Fredag 22 maj 21:00, Varbergs kyrka

Körkonsert
En del av Blanca körfestival.
Hovsta Axberg, Ervalla, Glanshammar, Komvux 53
Slättåkra-Kvibille kyrkokör
Apelvikshöjds kyrkokör
Lördag 23 maj 10:00, Varbergs kyrka

Lunchmusik
Mellami
Cirka 25 minuters musik.
Fredag 29 maj 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Svensk körlyrik
Varbergs Motettkör sjunger svensk körlyrik.
Christina Wide, dirigent
Konsert efter flagghalningen på nationaldagen. 
Lördag 6 juni 21:00, Varbergs kyrka

Sommarmusiken
Musikgudstjänst
Det här inleder sommarens serie av musik i Träslövsläge kyrka. 
Torsdag 18 juni 19:00, Träslövsläge kyrka



Var med
En tidning för Träslövs  
och Varbergs församlingar

FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

svenskakyrkan.se/act

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD


