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Bryggan 30
Maria Jälmsjö, diakonichef, och Daniel Kullenberg, diakon 
och samordnare, är väldigt glada över att Varbergs för-
samling äntligen öppnat Bryggan 30, butik och café.  
Läs mer på sidan 6. – Det är en plats där jag får 

komma och ha kul och vara mig 
själv. Känner mig trygg där. En 
plats där jag kan växa som person, 
säger Daniel Persson. 

Läs intervjun med Daniel på sidan 3. Ge dig ut
Promenad i Läjet 
Pilgrimsvandring Varberg
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Innehåll

Nya vanor?
Just nu minskar smittspridningen i Varberg. I varje fall verkar 
det så. Jag hoppas verkligen att vaccinationerna gör stor skill-
nad och livet kan bli lite mer normalt. Fast vad är det normala 
egentligen? Är det verkligen ett liv med maxat tempo, ständiga 
upplevelser och ökad konsumtion? 
 Tänk om det normala egentligen är ett liv i ganska långsamt 
tempo med mycket tid i naturen och med lite färre människor 
som man lever nära. Mer tid i hemmet och mindre flängande? 
Jag är övertygad om att många under det här året har fått nya 
vanor som de mår bra av. Se till att behåll de goda vanorna 
som både du, din närhet och skapelsen mår bra av. Platser utan 
prestationer och stress, promenader och vandringar i Guds 
skapelse. Givetvis ska vi hjälpas åt att bryta den psykiska ohälsa 
och isolering som många har hamnat i på grund av pandemin. 
 Och fortsätt att följ rekommendationer. Pandemin är inte 
över än. Jag brukar tänka att först när personalen i sjukvården 
har fått ha semester och kunnat ta ut sin komptid kan vi börja 
träffa mycket människor igen. För det handlar inte bara om mig, 
det handlar om att visa hänsyn för många andra. 

Kent Pettersson
Kommunikatör i Varbergs församling

NR 2
2021



En plats att vara 
utan prestationer
Ingen som bedömer, prestationer behövs inte, här 
får Daniel Persson vara som han är oavsett dags-
form. Den platsen finns i Träslövs församling

Exakt på utsatt tid kommer Daniel gående och strålar i 
kapp med förmiddagens vårsol. Corona-pandemin påver-
kar allt och platsen för det här samtalet är utomhus. 
 – Personligen är jag inte så orolig att pandemin och ris-
ken att bli sjuk, men jag vill inte smitta andra så jag följer 
restriktionerna, berättar Daniel.
 Han har en klasskompis som fick covid-19 och var borta 
från skolan en längre tid så Daniel vet om riskerna och 
lever försiktigt men inte helt isolerad för han vill inte sätta 
hela livet på paus. 
 Vardagen ser verkligen annorlunda ut nu ändå. Näs-
tan all undervisning sker via videolänk och Daniel sitter 
hemma. Laborationerna som ingår i naturvetenskapliga 
programmet sker på skolan för de går inte att göra hemma. 
Det blir väldigt mycket skärmtid nu. 
 – När man träffas fysiskt upplever man människor på 
ett annat sätt. Man blir väldigt trött av att bara ses via en 
skärm. Jag försöker gå ut varje dag för att få lite ljus så jag 
blir pigg och kan prestera bättre, säger Daniel. 

Struktur ökar fokus
Det handlar mycket om att göra bra ifrån sig för Daniel, 
att kunna prestera det han vet att han kan. Både i skolan 
och på innebandyn som han tränar tre gånger i veckan i 
sitt lag och två pass i veckan är han tränare för ett lag med 
yngre spelare. 
 – Jag har alltid mycket att göra. En del är oroliga för att 
jag ska kollapsa. Men jag trivs med det här. Det hjälper 
mig att fokusera på olika saker. 
 Han visar med händerna hur han strukturerar upp sina 

Strukturerad: Daniel 
Persson är tonåringen som 
har fullt upp. Ungdomsgrupp, 
konfirmander och gudstjänster 
i Träslövs församling, 
naturvetenskapligt program 
på gymnasiet och innebandy 
många gånger i veckan. 
 Mycket prestationer och 
därför är platsen i kyrkan och 
med Gud otroligt viktig, för 
där handlar det inte om att 
prestera något. 
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Samtalar: Daniel Persson har varit 
med i kyrkans verksamhet sedan han 
var barn. 
  – Jag började gå mycket på 
gudstjänster som konfirmand. Då var 
de mindre roliga. Sedan gjorde de om 
gudstjänsten lite. Nu är det annan musik 
och mer musik och det tycker jag är 
roligt, berättar Daniel Persson. 
 Efter gudstjänsten sitter han gärna 
och pratar med andra som har varit 
där. För Daniel spelar det ingen roll om 
det är någon annan ungdom eller en 
70-åring. Han tycker att alla har något 
intressant att berätta. 
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dagar för att hinna med och få 
gjort det han vill. 
 – Under den här tiden gör 
jag det för att bli klar och kan 
göra annat sedan. 

Platsen utan 
prestationer
Mitt i denna vardag med 
prestationer i skolan och på 
innebandyplanen finns i vanliga fall en plats som är viktig 
för Daniel. Just för att prestationerna inte är med där. 
De behövs inte. Innan pandemin var Daniel med i olika 
verksamheter i Träslövs församling. Ungdomsgruppen 
Hjalmars garage, hjälpledare i konfirmandarbetet och en 
del gudstjänster var det också. Han ser fram emot att pan-
demin är över så att det kan börja igen. 
 – Det är en plats där jag får komma och ha kul och vara 
mig själv. Känner mig trygg där. En plats där jag kan växa 
som person, säger Daniel. 
 Det är inte helt enkelt att förklara varför han upplever 
det så, men Daniel försöker. 
 – Alla som är där är så olika individer men ändå har vi 
något gemensamt. En välkomnande miljö. Man får komma 
som man är och vara som man är. 

Samtalet där allt kan sägas
För Daniel som vill prestera sitt bästa är det skönt att ha 
ett ställe utan prestationer. Oavsett dagsform och humör 
får han komma dit och bara vara. Ändå finns det saker 
som kan vara svårt där liksom på alla platser. Vänner är 
viktiga för Daniel och han vill ta hand om och ha en bra 
relation med dem och är väl medveten om vad som händer 
när människor möts och pratar med varandra. Det kan 
finnas saker som mest skulle ställa till det om vi sa det 
högt till någon. Där kommer den djupare aspekten på livet 
i kyrkan och kristen tro in, relationen till Gud, samtalet 
med Gud, det vi kallar bön. 
 – För mig är Gud ingen som dömer mig utan alltid 

älskar mig. Det kan jag ibland 
sakna i samtal med vänner. Alla 
människor dömer och skapar 
bilder på något sätt. Då kan jag 
samtala med Gud. Det kan inte 
påverka min relation till någon 
annan person. I samtalet med 
Gud behöver jag inte ta hänsyn 
till någon, förklarar Daniel. 
 För den högpresterande som 

inte vill göra fel är det fantastiskt att ha en sådan samtals-
partner nära till hands. 

Vi utvecklas av våra misstag
Det kan verka som att Daniel vill visa en perfekt fasad in-
för andra och bara berättar för Gud om det som är jobbigt, 
och det kommer han liksom på själv när han pratar och 
han förtydligar det hela. 
 – Det är viktigt att våga visa våra dåliga sidor och att 
våga göra fel ibland. Annars kan vi bli lite väl ängsliga. 
När man sårat någon och lyckats lösa det blir det oftast en 
bättre relation. Det går inte att utveckla sig själv om man 
inte gör fel ibland. 
 Hänsyn till andra präglar väldigt mycket av det Daniel 
gör och tänker. 
  – Det viktigaste för mig är att jag mår bra och relationen 
till dem jag älskar. Jag tycker också att det är viktigt att 
vara ute i naturen och ta hand om planeten. 
 Jorden, miljön och klimatet kan ju skapa mycket oro hos 
en del men Daniel förhåller sig lite rationellt avslappnad till 
det. Det handlar lite om att veta vad vi kan göra och inte 
stressa upp oss för det vi inte kan påverka. En sak han vet 
att vi kan göra och tycker att vi ska göra är att återvinna 
mer och konsumera mindre. 
  – Det är viktigt för framtiden. En bra sak med corona 
är att vi har lärt oss ha möten på distans och att vi inte 
behöver flyga över hela världen. 

 ‑I samtalet med Gud 
behöver jag inte ta 
hänsyn till någon,  

säger Daniel Persson
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Butik och café för alla
Bryggan 30 är butiken och cafét där alla får plats. Bokstavligen är det 
inte riktigt så i den nyöppnade lokalen för pandemin sätter stopp för 
antalet som får vara i lokalen samtidigt. Inte ens alla som är tänkt att 
arbeta här kan vara här ännu. 
 Choklad, olivolja, keramik, tvål, förkläden, necessärer, grytlappar, 
leksaker, konstverk, filtar, tygpåsar, väskor, kakor och mycket mer finns 
på hyllor, bord och krokar i lokalen. Mycket av sakerna är tillverkade 
genom Bryggans verksamhet. 
 – På Bryggan producerar vi olika varor och vi har haft lite försäljning 
innan. Vi behövde ett ställe som vi kunde sälja de här sakerna på, säger 
Maria Jälmsjö, diakonichef i Varbergs församling. 
 Bryggan är en del av församlingens diakonala verksamhet och där 
finns bland annat bageri, sömnadsverkstad och återbruksverkstad. Där 
får personer som är i behov av arbetsträning, sysselsättning eller språk-
träning delta i verksamheten. 
 – Från våra samarbetspartners finns ett uttryckligt behov av praktik-
platser i sådana områden som butik, administration och städ. Allt det 
kan vi genomföra nu genom Bryggan 30. Det är väldigt bra att vi kan till-
fredsställa de behoven av att öva på att stå i en kassa och möta kunder. 
 Träning i administration innebär bland annat kassavana. Inventering 
och arbete med beställningar är också en bra övning. Genom Bryggan 
30 kommer det finnas möjlighet att lära sig nya arbetsuppgifter och få 
erfarenhet av arbetslivet och på så sätt ökar möjligheten att få ett annat 
arbete för de som kanske varit sjukskrivna eller långtidsarbetslösa eller är 
nya i Sverige. 
 Bryggan 30 skulle inte vara möjlig utan de ideella medarbetarna som 
stöttar upp i bemanningen och även är handledare för praktikanterna. 
Ända sedan Bryggan startade verksamheten i församlingshemmet på 
Sveagatan 24 har de ideella medarbetarna varit en viktig del. 
 Utbudet i cafét och butiken är gjort för att inte konkurrera med övriga 
butiker och caféer i Varbergs centrum för det är inte tanken. Ekonomisk 
vinning är inte poängen med Bryggan 30. 
 – Allt vi får in genom försäljning investeras tillbaka in i verksamheten 
för att hjälpa människor in i samhället igen genom till exempel arbetsträ-
ning i vår butik och café, förklarar diakonichefen Maria Jälmsjö.

Äntligen: Verksamheten växte och växte och 
det blev fullt i både lokalerna och i förråden. 
Fler och fler personer blev en del av Bryggans 
bageri, sömnads- och återbruksverkstad. 
Det tillverkades saker som behövde säljas. 
En ny lokal som kunde vara butik och även 
arbetsplats behövdes. 
 Diakonichef Maria Jälmsjö och samordnare 
Daniel Kullenberg har letat lokal länge och nu 
äntligen kan Maria sitta i en soffa och se sig 
omkring. Hon gillar vad hon ser i lokalen på 
Östra Långgatan 30 där Varbergs församling 
har öppnat Bryggan 30, butik och café. 
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När jag skriver denna sommarhälsning till er som bor i 
Göteborgs stift skiner den uppgående vårsolen utanför 
fönstret. Det är ljust, men fortfarande kallt om morgonen. 
Jag tänker att det är en bild av den tid vi lever i just nu, när 
pandemin fortfarande håller vår värld och våra liv i sitt 
grepp. Vi begränsas av restriktioner och vi strävar efter att 
skydda oss själva och varandra från smittan. Samtidigt ly-
ser vitsipporna vita i vårsolens värmande ljus och vi hör att 
fler och fler i vår omgivning blir vaccinerade och därmed 
får det skydd som behövs för att sakta kunna återgå till ett 
liv som liknar det som var före pandemin.

Det är precis som livet alltid är; vi bärs av hoppet och vi 
tyngs av oron. Hopp om att vi snart ska få mötas utan att 
behöva tänka på avstånd och oro för att vi själva, våra 
nära och kära ska drabbas av smittan och dess effekter. 
Hoppet värmer oss och oron kyler oss.

På vetenskapsradion Hälsa svarade två läkare och en 
professor på lyssnarnas frågor om vad man kan och får 
göra när man är vaccinerad och när det är möjligt att resa, 
handla och umgås. I slutet av programmet fick de själva 
frågan vad de kommer att göra när de blivit vaccinerade. 
Svaren kom snabbt; att få krama min bästa väninna, att få 
vara nära och träffa mina vuxna barn och att få bjuda hem 
svärmor på middag.

Svaren visar vad som är betydelsefull för oss människor, 
att vi får vara nära varandra, att vi får finnas i ett sam-
manhang och inte leva i isolering. I våra kyrkor och för-
samlingar har vi, som övriga samhället, levt med begräns-
ningar. Ovanligt hårda tycker många av oss, eftersom våra 
kyrkorum ofta är stora och rymliga.

När du läser detta vill jag tro att smittan gått ner och 
begränsningarna lättats. Det hoppet bär jag, att vi kan få 
fira gudstjänst tillsammans igen. Och jag tänker också på 
det som under pandemin skjutits på framtiden, firanden av 
olika slag, familjehögtider, dop och bröllop. Jag hoppas det 
är tid för att få fira – Fest för livets skull!

Med dessa ord vill jag önska dig som bor och lever i 
församlingar i Göteborgs stift en välsignad sommar med 
bibelordet: 

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, 
kärlekens och självbesinningens.” 
(2 Timotheosbrevet 1:7)

Susanne Rappmann
Biskop i Göteborgs stift

Sommarhälsning från Biskop Susanne

Vi går mot 
ljusare tider
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När promenaden 
har blivit folknöje
Nu har det gått för långt, det här med pandemin, men vi 
har nog aldrig gått så långt som under den här tiden. På 
alla promenadstråk och stigar möter du någon annan som 
är ute och går. I varje fall om det inte är storm, regn och 
natt. Då får du gå för dig själv. 
 Träslövs församling tog vara på detta och bestämde sig 
för att vara där människor är. Om du tagit en promenad 
i Gamla Köpstad naturreservat strax söder om hamnen i 
Träslövsläge under det senaste året är chansen stor att du 
sett någon av skyltarna med korta texter som församling-
ens pedagog Sissi Folkesson och hennes kollega Samuel 
Björling har satt upp. Kanske ett bibelord, kanske en text 
om att du är älskad, eller en uppmaning om att sprida 
kärlek vidare. 

Ett sätt att komma till kyrkan 
Församlingen gör det här av fler anledningar. 
 – Vi gör det bland annat för att kyrkan ska nå ut till 
människor under pandemin. Vi ville hitta ett sätt för 
människor att komma till kyrkan när det inte är möjligt. 
Att dela Guds budskap till alla, förklarar Sissi. 
 Skyltarna byts ut nästan varje fredag och sätts upp på 
lite olika platser men efter samma bana. En runda startar 
vid Träslövsläge kyrka och en annan vid församlingsgården 
i Träslöv. Sissi tror att det har varit 50-100 personer som 
har tagit del av promenaderna på olika sätt varje vecka. 
De räknar inte men har ofta stationer med saker man kan 
ta med sig under rundorna och de tar slut. Men det är lite 
gissning på hur många som går rundan. 

Nya kontakter
När Sissi byter ut rundorna möter hon ibland människor 
som delat med sig av sina upplevelser av promenaden. Som 
en person som inte haft kontakt med kyrkan på många år 

men såg en promenad och har gått den nästan varje vecka 
sedan dess. I samband med det har det blivit ett besök i 
kyrkan, ibland flera besök i kyrkan under veckan. 

Det bortsprungna fåret
Blåsten utmanar Sissi när hon ska byta ut skyltarna som 
fladdrar i hennes händer. På många ställen finns det inget 
som stoppar den kalla vinden från havet. Plötsligt ger hon 
sig ut i skogen. 
 – Jag ska bara hitta det förlorade fåret, ropar hon. 
 Snart kommer hon tillbaka med en stor inplastad bild 
på ett får i famnen. Här var en station om det förlorade 
fåret och en uppmaning att leta efter det och ta en bild och 
lägga ut på Instagram. 

Friskvård: På fredagar får församlingspedagogen Sissi 
Folkesson friskvård samtidigt som hon jobbar. För då ska de 
två promenaderna som Träslövs församling har uppsatta 
bytas ut. Oftast har hon sällskap av församlingsassistenten 
Samuel Björling, men inte den här gången. 



 – Vi försöker göra det enkelt och så att det finns något 
som för passar alla. Guds budskap behöver inte vara så 
komplicerat. Ibland finns det en QR-kod som man kan 
skanna in med mobilen och den leder vidare till en fördju-
pande text, eller kanske till en sång på Youtube. 
 Det förlorade fåret är en berättelse som Jesus berättar. 
En herde är ute och vaktar sina får. Han märker att ett får 
är försvunnet och ger sig ut för 
att leta efter det. När herden hit-
tar det tar han det tillbaka till de 
andra fåren. Det är en liknelse 
som Jesus använder att beskriva 
hur Gud har omsorg om varje 
individ. 

Ge er ut
En liten stund efter att Sissi är 
klar med bytet av promenaden i 
Läjet kommer första gänget som 
har planerat att gå den. Det är 
kvinnorna som brukade göra 
torsdagssoppan i Läjet som nu 
har blivit pausad på grund av 
pandemin. De ses på fredagar 
och tar en promenad tillsam-
mans innan de avslutar med fika. 
Kanske i det soliga vindskyddade 
hörnet vid Träslövsläge kyrka. 
 Träslövs församling har gett 
promenaderna namnet Ge er ut. 
Det är en bra uppmaning under 
pandemitider även när vaccina-
tionerna har kommit en bit på 
vägen. 

Promenaderna kommer hänga 
uppe under sommaren också. 

Soppgänget: På torsdagar serverades det soppa i 
Träslövsläge kyrka. Nu är det ju annorlunda, coronapandemi 
innebär att det varken kokas eller serveras soppa. 
 De som brukar göra soppa och ta hand om det hela ses 
ändå varje vecka, men på fredagar. Istället för soppa tar de 
en promenad och läser på skyltarna som Sissi Folkesson har 
satt upp. 
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Vandring till närvaro
En ganska enkel stilla vandring som riktar in sig på själens 
vila och hjärtats djup, ibland bränner det till när det inre 
förstoringsglaset sätter fokus på en känslig punkt i det 
inre. Förra sommaren var jag med på en av dessa pilgrims-
vandringar i centrala Varberg. Trots att livet redan gick 
på långsam semesterfart var den en energiskapande paus. 
Trots att jag var med för att iaktta, skriva och fotografera 
till förra höstens nummer av den här tidningen kunde min 
själ beträda nya inre vägar som öppnade upp livets vyer. 

Ett nätverk skapas
Marie Lumsden är en av initiativtagarna till pilgrimsvand-
ringar i Varbergs centrum som nu går in på sin tredje som-
mar. För henne är det hela en del av ett långsiktigt arbete 
som bedrivs med pilgrimens uthållighet för att nå ett mål 
som finns utom synfältet men ändå inom räckhåll. 
 – Det som vi håller på med just nu i pilgrimslivet är att 
bygga upp ett nätverk kring pilgrim i Varbergstrakten, 
säger hon. 
 Det är fler församlingar i Svenska kyrkan som har pil-
grimsvandringar på olika sätt och är med. Marie kan se ett 
tydligt ökande intresse för pilgrimsvandringar på olika sätt 
och tror att det kan bero på olika saker. 

Fler vill pilgrimsvandra
– Fler och fler känner någon som har pilgrimsvandrat och 
vill själva prova på det. Begreppet pilgrim har blivit ett mer 
känt begrepp. 
 Många har kanske hört talas om pilgrimsleden som har 
katedralen i Santiago de Compostela som slutmål, men det 
finns pilgrimsleder mycket närmre än så. En lång led går 
mellan Selånger och Trondheim och så finns det flera korta 
på olika platser. De som leder till Trondheim kan härledas 
till historiska vallfärder kring Sankt Olof. De kring Vadste-
na har att göra med Heliga Birgitta. 
 Under pandemins tider har det visserligen varit stor 
minskning när det gäller internationellt pilgrimsvandrande 

Populärt: Förra årets pilgrimsvandringar lockade 
många deltagare och i år kommer det att ske igen. 
Marie Lumsden var med även när hon inte själv ledde 
dem. Här går hon sist i ledet och bär ett kors på sin 
ryggsäck som en tydlig symbol för att det är med Gud 
som vandringen sker. 
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och Santiago de Compostela men 
intresset har ökat för vandringarna 
i Sverige.  
 – Vi pilgrimer vill vara fria och 
tycker inte om att registrera oss, sä-
ger Marie och skrattar som svar på 
min fråga om statistik över antalet 
pilgrimer. 
 Hon tycker att det är tydligt att 
det har ökat. Under förra som-
marens pandemi var det ett stort 
intresse, men även innan pandemin 
för det är något som många tycker 
om.
 – Därför att det är ett sätt att 
komma samman. Det är en öppen 
arena där man kan komma och gå. 

Tillsammans
Under förra sommarens vandringar i centrala Varberg var 
det ungefär 100 personer i åldern 10 till 93 år som gick 
med. 
  – Under de två timmarna får vi möjlighet att be, samtala 
och gå i tystnad. Meditationer på vägen ingår alltid. Det 
är ett sätt att prova på. Ett möte med sig själv, kanske ett 
möte med andra, kanske ett möte med Gud, säger Marie.  

Tystare än vanligt
Pilgrimsvandringar förra sommaren blev tystare än de 
brukar vara för att det skulle hållas avstånd och då var det 
inte möjligt att gå och prata två och två mellan meditatio-
nerna. Oftast ingår det olika samtal mellan stationerna. 
 – Vi får se vad pandemin ger för möjligheter den här 
sommaren, säger hon. 
 Det kommer att vara pilgrimsvandringar med samlings-
plats vid Varbergs kyrka och det kommer inte att krävas 
anmälan. Sedan kanske det blir ett måste att gå i mindre 
grupper med olika pilgrimsledare. På olika sätt pågår för-
beredelserna inför sommarens vandringar.

 – Nu har vi haft en pilgrimsledar-
utbildning med nio deltagare från 
Varbergstrakten.
 Då gick de igenom vad det inne-
bär att vara en pilgrim och hur man 
förbereder en pilgrimsvandring. 
Den var i tre dagar och de övade 
på olika saker. Deltagarna hade 
skrivit meditationer i förväg som 
de fick hålla för varandra under de 
vandringar de genomförde under 
utbildningsdagarna. Pilgrimsle-
darna väljer själva ut texter de vill 
läsa och skriver egna texter till de 

meditationer som ska vara under 
vandringens gång. 
 Sommarens vandringar som ar-
rangeras av Varbergs församling 

kommer till stor del att ledas av ideella medarbetare. 
  – Jag är väldigt glad över  prästen Magdalena Landin 
som har börjat arbeta i Varbergs församling och är mycket 
engagerad i pilgrimslivet och har det som ett av sina an-
svarsområden, säger Marie. 

Pilgrim’s Walk for Future
En pilgrimsvandring för klimatet arrangeras av Pilgrims-
centrum i Vadstena under sommaren och hösten. Vand-
ringen, som startar i Vadstena 18 juli och går genom 
Sverige, Danmark och ned till Hamburg, kommer gå på 
det som kommer bli S:t Birgitta Ways ”the pilgrims path 
to Vadstena”. S:t Birgitta ways går längs redan befintliga 
pilgrimsleder. Vandringen kommer följa Klosterleden, 
Franciskusleden, Munkaleden och Nydalaleden och sen 
vidare längs pilgrimsvägarna i Skåne. Färden över vattnet 
kommer ske med båt eller skuta. På 15 veckor kommer de 
gå 180 mil och vara framme i Glasgow till klimattopp-
mötet COP 26 i slutet på oktober. Under hösten kommer 
Varbergs församling att arrangera klimatvandringar som 
knyter an till detta. 

Pilgrim: Marie Lumsden har pilgrimsvandrat 
i många år och är med i förberedelserna inför 
sommarens pilgrimsvandringar i Varberg. 
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Träslövs församling

Torsdag 24 juni 
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Lördag 26 juni, midsommardagen
14:00  Friluftsgudstjänst, 
 kyrkparken, Träslövsläge

Söndag 27 juni, Johannes döparens dag
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
14:00  Friluftsgudstjänst  
 Träslövs kyrkogård

Torsdag 1 juli 
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 4 juli, Apostladagen
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Torsdag 8 juli 
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 11 juli, 6 e Trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 15 juli 
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 18 juli, Kristi förklaring
10:00  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Torsdag 22 juli
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 25 juli, 8 e Trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge

Torsdag 29 juli
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 1 augusti, 9 e Trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Torsdag 5 augusti
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 8 augusti, 10 e Trefaldighet 
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Torsdag 12 augusti 
19:00  Sommarmusik, Träslövsläge

Söndag 15 augusti, 11 e Trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 22 augusti, 12 e Trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 29 augusti, 13 e Trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 5 september, 14 e Trefaldighet 
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Stilla mässa i Taizéton, Träslöv

Sommarhäng
I sommar har vi också Sommarhäng vid 
församlingshemmet för barn från 7 år. 
Veckorna  26-28 måndagar och onsdagar 
13:00-16:00.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du önskar 
träffa. Våra telefonnummer är, 
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 kommer att fortsätta med livegudstjänster samt utdelande av nattvarden i och efter högmässan i Träslövsläge kyrka 
11:15-11:40. När vi får öppna upp för deltagande i våra kyrkor kommer också gudstjänsterna öppna i Träslöv. Nedan 
dagar och tider är därför endast planerade men preliminära, det här gäller också kyrktaxi och kyrkfika. 
För Livesändningar, gå in på Facebook: www.facebook.com/TraslovsForsamling
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Sommarkyrkan i Träslövsläge
Om det är möjligt kommer vi att genomföra sommarkyrkan i 
Träslövsläge veckorna 26-28

Våffelcafé
Tisdag, onsdag och fredag är det våffelcafé 14:00-16:30. Mån-
dag och torsdag är det våffelcafé direkt efter programmets slut.

Vecka 26, 28 juni – 2 juli
Måndag 28 juni 
14:00 Program: Two Tracks – Musik från 50-60-70-talet 

Torsdag 1 juli
14:00 Program Jan-Olof Nilsson – Kärlek och dramatik i andra 
världskrigets skugga

Vecka 27, 5 juli – 9 juli
Måndag 5 juli
14:00 Program: Bygdespelarna underhåller

Torsdag 8 juli
14:00 Program: Marie Karlsson Gustavsson, polis – Bedrägeri i 
vårt samhälle 

Vecka 28, 12 juli – 16 juli
Måndag 12 juli
14:00 Program: OA Larsson – Musik från hjärtat 

Torsdag 15 juli
14:00 Program: Anders Wirdheim – Om fåglar
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Aktuell information
Här finns inget kalendarium. Det är för att 
regler och rekommendationer ändras och 
det är bättre att du tittar i kanaler som 
uppdateras löpande. 
 Använd appen Kyrkguiden eller hem-
sidan www.svenskakyrkan.se/varberg. 
Där är kalendariet alltid uppdaterat och 
aktuellt. Eller titta i Varbergsposten. 

Pilgrimsvandring
I rörelse har vi lättare att stilla oss och 
upptäcka vad Gud vill ge oss nu. Vand-
ringarna sker i samtal, bön och tystnad.
 Var med på sommarens pilgrimsvand-
ringar i och kring Varberg. Längs vägen 
får du tankeord och delar erfarenheter 
med andra pilgrimer.

 Vandringarna kommer att varje tisdag 
22 juni till och med 18 augusti 17:00-
19:00 med samling utanför Varbergs 
kyrka. Ingen anmälan. 

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. Vi människor behöver få möjlighet 
att uttrycka känslor och prata om livet. 
 Präster och diakoner i Svenska kyrkan 
har tystnadsplikt och vem som helst kan 
ta kontakt för ett samtal. All kontakt med 
präster och diakoner är kostnadsfri.
 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. 

Kyrkoval
I september har du som är medlem i 
Svenska kyrkan din chans att vara med 
och påverka vem som ska bestämma i 
kyrkan på olika nivåer. Nationellt, stift och 
församling. 
 Mer information om kyrkovalet kom-
mer under sommaren. Men du kan ju 
börja fundera redan nu på vem du tycker 
ska sitta i kyrkomötet, stiftsfullmäktige 
och kyrkoråd. Sista dag att lämna din röst 
är 19 september. 

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 sjukhus-
kyrkan 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

 

Varbergs församling

Varbergs församling
www.facebook.com/varbergsforsamling

@varbergsforsamling

Sök efter Varbergs församling
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Plats för upptäckande, nyfikenhet och stillhet
Oavsett hur det blir med restriktioner 
på grund av corona i sommar kommer 
Varbergs kyrka att vara öppen. En plats 
där du kan vill och hämta kraft, bara sitta 
ner en stund och ta in den heliga närva-
ron. Ta emot det Gud ger. Eller undersöka 
och upptäcka livet och kyrkans och själens 
rum på nya sätt. 
 I kyrkan finns många olika platser för 
att ta in och ge ut på olika sätt. 

Ljuständning
Låt din formulerade eller oformulerade 
önskan, tanke eller bön ta formen av ett 
ljus som brinner. 

Barnens altarskåp
Längst bak till vänster i kyrkan. 
Öppna det och låt barnen upptäcka det 
som finns där. Prästkläder, dopfunt, natt-
vardskärl, kista och andra kyrkliga ting i 
barnens storlek. Det finns där för barnen, 
att upptäcka och leka med. 

Bönekorg
Formulera din bön i ord, skriv på en lapp 
som ingen annan än du och Gud vet vad 
det står på. Lägg den i bönekorgen, den 
töms regelbundet och bönerna lämnas 
över till Gud. 

Andakter när du vill
I kyrkan finns det papper som innehåller 
veckans personliga andakt. Ta en lapp, 
stanna upp, läs. Kanske i kyrkan, kanske 
hemma, eller ute i naturen. 
 I kyrkan finns det vandringar med olika 
stationer med text eller bild. Eller både 
och. Inspiration för tanken som vill finna 
nya ingångar i livet. 

Bönebok
Du kan dela din bön med andra. Du kan 
be med i andras ord. Skriv din bön i boken 
som finns nära bokbordet längst bak i 
kyrkan. 

Nyfikenhet: Öppna dörrarna och en plats för 
barnen visar sig. Prova prästens kläder, fira en liten 
gudstjänst med nattvardskärl i barnen storlek. eller 
ett dop? Barnens altarskåp i Varbergs kyrka.



Meditativ konsert
Stillsam kör- och orkestermusik av bland annat Bach, 
Stenhammar, Debussy och Grieg som arrangerats om för 
piano och kontrabas. På en PianoBasso-konsert får man 
uppleva den klassiska musiken på ett lågmält och intimt 
sätt, med en klangbild som för tankarna till Jan Johanssons 
inspelningar.
Thomas Gustavsson, piano 
Andreas Gustafson, kontrabas
Torsdag 24 juni 19:00, Träslövsläge kyrka

Ljuset skimrar 
Trio Anthem:  
Mårten Nordhall, sång  
Klas Assarsson, slagverk  
Elisabet Willix, piano och orgel 
Onsdag 30 juni 12:00, Varbergs kyrka

Sänd ditt ljus
Improvisationer, gregorianik, folkliga koraler med mera.
Anders Hagberg, flöjter och sopransaxofon
Johannes Landgren, orgel och piano
Torsdag 1 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

I liv och kärlek 
Linnea Andersson, sopran och Louise Muhl, piano
Lördag 3 juli 12:00, 
Varbergs kyrka

Mountain 
Flame
Jerry Johansson, sitar, 
banjo och dulcimer
Onsdag 7 juli 12:00, 
Varbergs kyrka

Trio Anthem 
Mårten Nordhall, sång 
Elisabet Willix, piano, orgel och sång
Klas Assarsson, marimba och vibrafon 
Onsdag 7 juli 19:00, Apelvikshöjds kyrka

Tro, hopp och kärlek
Sånger som handlar om det som är verkligt viktigt i livet.
Anna Sjöberg, sång
Johanna Detert, orgel och piano
Torsdag 8 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Sommarmusik
Ändringar kan ske
När Var med går i tryck är det inte säkert hur det blir med sommarens konserter. Allt beror på restriktioner-
na som kommer att råda. Vi hoppas att det går att ha konserterna och gudstjänster på något sätt. Därför är 
det viktigt att du tittar på församlingarnas hemsidor och håller dig uppdaterad kring restriktioner. 
Träslövs församling: www.svenskakyrkan.se/traslov
Varbergs församling: www.svenskakyrkan.se/varberg
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Vackra folkvisor och häftig 
originalmusik 
Saxofon, klarinett och marimba med Duo Wik
Lördag 10 juli 12:00, Varbergs kyrka

Ska nya röster sjunga 
- en konsert i gränslandet mellan visa, pop och jazz
Ulrika Henkelman och Thomas Darelid framför sånger och 
instrumentalmusik av bland annat Olle Adolphsson, Mikael 
Wiehe och Thomas Darelid.
Onsdag 14 juli 12:00, Varbergs kyrka

Sommarmusik
Andreas Hjalmarsson, 
orgel, piano och sång
Onsdag 14 juli 19:00, 
Apelvikshöjds kyrka

Från durspel  
till dragspel
Traditionell och nyskriven musik 
för dragspel och durspel 
framförd av Lars Karlsson.
Torsdag 15 juli 19:00, 
Träslövsläge kyrka

Spansk musik från 500 år  
Anders Delin, gitarr
Lördag 17 juli 12:00,
Varbergs kyrka

Makalösa Mozart
Tobias Granmo, fiol, Helena Granmo, piano
Onsdag  21 juli 12:00, Varbergs kyrka

Sommarmusik
Linnea Andersson, sång 
Kalle Stenbäcken, piano
Onsdag 21 juli 19:00,
Apelvikshöjds kyrka

Ska nya röster sjunga
Ett program med musik av bland 
annat Olle Adolphsson, Monica 
Zetterlund och Thomas Darelid.
Jazz, visa och pop i en somrig 
blandning.
Thomas Darelid, piano 
Ulrika Henkelman, sång 
Jenny Kristoffersson, kontrabas
Torsdag 22 juli 19:00, Träslövsläge kyrka
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Rythm art duo
Virtuost och spännande program för vibrafon och marimba.
Daniel Berg och Fredrik Duvling, marimba och slagverk
Lördag 24 juli 12:00, Varbergs kyrka

Trumpet och orgel  
David Lindsö, trumpet 
Ingrid Melltorp, orgel 
Onsdag 28 juli 12:00, Varbergs kyrka

Liljans musik
Keltiska duon från Göteborg 
Jonas Liljeström, fiol och sång 
Emil Pernblad, gitarr och bouzouky
Onsdag 28 juli 19:00, 
Apelvikshöjds kyrka

Tro, på film
En kväll med sånger om hopp och framtidstro från filmens värld. 
Cissi Bengtsson, sång
Zackarias Holmdahl-Sjöberg, sång och piano
Torsdag 29 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

En hyllning
En hyllning till våra fantastiska svenska kvinnliga artister.
Frida Johansson, sång
Christina Hasselqvist, sång och fiol
Lördag 31 juli 12:00, Varbergs kyrka

En promenad 
Toner i trä och metall med Duo Ictus  
Johannes Carlsson och Simon Sahlén, slagverk
Onsdag 4 augusti 12:00, Varbergs kyrka

En resa med Chopin
Konsertpianisten Johan Möller 
Lekemo tar med oss på en resa 
med Chopin. Johan kommer att 
spela kända klassiker av Chopin 
samt berätta om hans liv mellan 
verken. 
Torsdag 5 augusti 19:00, 
Träslövsläge kyrka
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Från Bach till Tango 
Musik av J S Bach och Astor Piazzolla
Jens Johansson och John Elenius 
Lördag 7 augusti 12:00, Varbergs kyrka

Gästspel av Opera Warberg
Madeleine Allsop, sopran 
Markus Kvint, piano
Onsdag 11 augusti 12:00, Varbergs kyrka

Visor och folkton i aftonstund
En skön mix av visor och folkton bjuds det på i detta 
program. Spännande improvisationer blandas med visor av 
bland annat Taube, Ferlin, Dan Andersson, Karin Boye. 
Stefan Wikrén, piano 
Stefan Petzén, sång och gitarr
Torsdag 12 augusti 19:00, Träslövsläge kyrka

Lyrisk nordisk jazz 
Martin Brandqvist Quartet
Lördag 14 augusti 12:00, Varbergs kyrka

En pianistisk lek 
Pianisten Matilda Andersson 
leker med toner och 
klangvärldar i musik av 
bland annat Chopin och 
Beethoven. 
Onsdag 18 augusti 12:00, 
Varbergs kyrka

Sommarorgel
En kväll med orgelmusik från olika epoker och genrer
Monica Bengtsson och Johanna Detert
Torsdag 19 augusti 19:00, Träslövsläge kyrka

Längtan 
Karin Dahlberg, 
sopran 
Christina Wide, 
piano och orgel
Lördag 21 
augusti 12:00, 
Varbergs kyrka



Var med
En tidning för Träslövs  
och Varbergs församlingar

Foto: Kat Palasi /Ikon

UNDER SAMMA
HIMMEL
Coronapandemin har tvingat miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom 
och hunger. Tillsammans med systerkyrkor och samarbetsorganisationer över 
hela världen, stödjer Act Svenska kyrkan människor att resa sig starkare.

svenskakyrkan.se/act

SWISHA TILL 

900 1223
Tillsammans kan vi göra skillnad. 
Din gåva gör det möjligt.

Konfirmation

2021
2022

Många 14- och 15-åringar konfirmeras varje år. Nästan alla 
är glada för att de gjort det. Vill du vara en av dem? 
Har du inte fått inbjudan eller bara missat att anmäla dig?
Du kan fortfarande anmäla dig. 

Läs mer om alternativen som finns
Träslövs församling: www.svenskakyrkan.se/traslov
Varbergs församling: www.svenskakyrkan.se/varberg

VÄNNER ANDAKT LEK LÄGER MUSIK SKRATT ALVAR FIKA GUD BIBELN SAMTAL SÅNG 

Foto: Magnus Aronson /Ikon


