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Utan kontroll
– Det fanns en tid när jag gick på gymnasiet då jag inte alls 
visste vem jag var. Att fråga vem jag var, det var som att 
fråga vad som finns utanför universum. Jag visste att jag 
skulle svara när någon sa mitt namn Sara, men tänkte att 
de andra verkar veta vem jag är. Men jag visste inte. 
 Nu har det gått mer än femton år sedan Sara Axelsson 
gick på gymnasiet men hon vet fortfarande inte vem hon 
är. Vid de orden kan det i första anblicken verka som att 
det är en vilsen och osäker kvinna. Om man inte vet vem 
man är kan man ju inte vara speciellt trygg. 
 Verkligheten är helt annorlunda, den enkla logiken 
att om någon säger si följer så som en given fortsättning 
stämmer inte. Så svart eller vitt är det inte. Livet innehåller 
fler färger för att använda ett begrepp Sara tycker om att 
använda. Kanske för att hon är en färgstark person med 
många roller i livet. 

Artist och ungdomsledare
Sara Axelsson arbetar sedan ett år tillbaka som försam-
lingsassistent i Varbergs församling. Tjänsten är på halvtid 
med fokus på ungdomar och konfirmander. Under hösten 
kommer Sara ikläda sig en helt annan roll under resten av 
yrkeslivet. Då blir det som Maria von Trapp i musikalen 
The Sound of Music som sätts upp på Lisbergsteatern. Det 
är femte gången Sara spelar Maria, två gånger tidigare på 
Lisebergsteatern och på Intiman i Stockholm samt Storan i 
Falkenberg. 
 Rollen är komplex och innehåller många bottnar, som 
livet självt. Sara tycker att den har många likheter med hur 
vi förändras som människor. På en bänk i gamla stenbrot-

Mångbottnad: Sara Axelsson är församlingsassistent i 
Varbergs församling. Eller det är inte det hon är, hon arbetar 
som det. För hon vet inte riktigt vem hon är. Det är en viktig 
fråga men hon trivs utan att definiera vem hon är. 
 Det är inte det enda jobb hon har. Under hösten jobbar 
hon också med att vara Maria von Trapp i musikalen Sound 
of Music som spelas på Lisebergsteatern i Göteborg. 
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tet i Varberg sitter Sara och resonerar kring att veta vem 
hon är och att utvecklas som människa. Hon drar sig lite 
för att använda ordet utvecklas, för det handlar kanske 
inte om det. Ordet utveckling i sig handlar om att något 
blir bättre, men så kanske vi inte kan säga. Hon pratar om 
att landa i sina skor, eller kanske kan vi säga förändras. 
 Varje ord som Sara lugnt och stilla använder för att 
formulera meningar som beskriver tankar bottnar i henne 
själv. En trygg kvinna som inte har något behov av att 
definiera sig själv.      
  – Jag tror att det är Gud som bär på den sanningen om 
oss själva. När vi är i honom får vi smaka mer av den. 
Kanske att man upplever att man får fler färger. Kanske att 
man blir mer hel. 

Inbjudan till icke-kontroll
Förr kunde Sara tycka att det var ett problem att hon inte 
visste vem hon var, men inte längre. Nu försöker hon inte 
definiera det. Inte heller frågan om meningen med livet 
som filosofisk fråga är viktig för henne. Grunden, stabilite-
ten och tryggheten är istället en stark tillit och förtröstan 
på Gud. 
 – Gud inbjuder mig mer och mer till en ickekontroll. 
 Sara liksom bara är och har inget behov av att definiera 
sig själv genom inre eller yttre egenskaper. Att Gud vill 
henne är tillräckligt och grunden till allt. 
 Ett samhälle och människor som försöker definiera 
sig och skapa mening utan Gud blir rotlöst. Det är ingen 
konstig tanke för Sara som önskar att fler kunde få uppleva 
den starka grund som samhörigheten med honom kan ge. 

Förundrad: Nyfiken och 
med stor ödmjukhet och 
fascination möter Sara 
Axelsson världen, livet och 
människor. Hon gör det lilla 
hon kan och trivs med det. 
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  – Det grundläggande är sökandet efter kärlek som man 
på många sätt kan hitta substitut för. Men det finns bara 
i relation till Gud tror jag. Det är där livet kan få sin rätta 
plats, säger Sara. På något sätt vill jag sträcka ut min hand 
och låta Jesus ta tag i den och leda mig. Och visa mig livet 
ur hans perspektiv. Det är min önskan. 

Utvecklas, avvecklas, invecklas...
Hon låter blicken sväva bort över havet, möter horisonten, 
eller kanske skådar den inåt i själen för att se vad som finns 
där för att kunna formulera det och dela det med andra. 
Efter en stund konstaterar hon att hon är långt ifrån färdig 
med det här utan hela tiden förändras. Hon påverkas av 
det som händer runt omkring henne och livet och samhäl-
let ställer henne hela tiden inför nya utmaningar. Sociala 
medier, Internet och hela världen i fickan hela tiden och 
mycket annat. Hur ska vi förhålla oss till det? Sara är inte 
emot utvecklingen och vad den kan innebära för andra, 
men hon tar det inte heller till sig direkt. 
 – Livet i sig självt utvecklas. Jag behöver inte bli en del 
av allting som händer runt omkring. Vi vet inte vad tekni-
ken gör med oss eller jag vet inte vad den gör med mig. 
 Flera gånger reflekterar hon över att det hon säger låter 
väldigt präktigt och korrekt. Då betonar hon att det ju inte 
är så enkelt för henne heller. Att det finns mycket hon brot-
tas med, att hon liksom många andra inte är klar utan hela 
tiden på väg. 

Enkelt
Ett sätt att göra det lite enklare och inte överväldigas är att 
följa titeln på en sång av Lina Sandell, Gör det lilla du kan. 
  – Jag kan inte göra allt, då får jag göra det lilla jag kan. 
Vad menas med orden om att se på liljan på ängen? För 
mig blir det en längtan att låta Herren ta hand om det 
samtidigt som jag gör det lilla jag kan. 
 Det där är Jesu ord om att se på liljorna på ängen. De 
arbetar och spinner inte ändå är de otroligt vackra. Eller 
fåglarna i himlen, det är Gud som föder dem. Det står i 
Matteusevangeliet kapitel 6 och stycket avslutas med: ”Sök 

först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt 
det andra också. Gör er därför inga bekymmer för mor-
gondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har 
nog av sin egen plåga.”
 Varken Sara eller Jesus menar att vi för den saken skull 
bara ska sätta oss i solen och inte göra något, men det är 
en uppmaning att inte leva i ständig oro och planering. 
 – Min systerson på 6 år sa en gång: Livet är livet och 
livet ska man lita på. 
 En annan systerson hade då inflikat något i stil med att 
Gud är Gud och Gud ska man lita på. 
 Någon att lita på, det är fint, och att i det kunna göra 
det lilla vi kan är en befriande begränsning. 

Barnflickan: Under hösten 
är Sara Axelsson med i 
The Sound of Music på 
Lisebergsteatern och spelar 
Maria. Fotot är från 2018 
när Sara var med i samma 
uppsättning på samma scen. 

Foto: Göran Wallgren
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Äntligen fysisk gudstjänst
Äntligen får församlingen träffas fysiskt och fira gudstjänst 
tillsammans. November till och med maj gick det bara att 
delta i morgonmässan på distans via livesändningar. Nu 
är det tredje morgonmässan i Apelvikshöjds kyrka sedan 
restriktionerna lättades första juli. 
 Det är tyst och stilla i kyrkan inför gudstjänsten. Tystare 
än vanligt. Deltagarna sitter med två meters avstånd, 
förutom då det är sällskap, och det vanliga tysta viskandet 
med bänkgrannen för att säga hej och stämma av läget 
uteblir. Det är inte riktigt läge att prata så högt att det 
hörs till närmsta sällskap. I tystnaden hörs saxofonens ljud 
desto mer när Lalle Björk kontrollerar att den är redo för 
gudstjänsten. 

Digital livesändning trots allt
Musikern Elisabet Willix står i högra kanten längst fram 
och instruerar en deltagare hur han ska hantera kameran 
som ska livesända morgonmässan. Det är en av sakerna vi 
har lärt oss på grund av pandemin. Tidigare var det bara 
någon enstaka bland personalen som visste hur man han-
terade en mobil för att livesända på facebook, men för att 
kunna fira gudstjänst tillsammans utan att kunna träffas 
fysiskt var det många som övade på hur det fungerar och 
lärde sig. Visst, det är inte perfekta sändningar, men oftast 
tillräckligt bra. 
 Tanken var att de flesta livesändingarna skulle upphöra 

när restriktionerna lättade och gudstjänsterna kunde 
firas med fysiskt närvarande församling igen. Via live-
sändningarna är det många som kunnat delta i Varbergs 
församlings gudstjänster som inte kunde göra det innan 
pandemin. En del som bor för långt bort, en del som bor 
på äldreboenden eller ligger på sjukhus eller av andra an-
ledningar inte kunnat ta sig till kyrkan. Plötsligt kunde de 
vara med i gudstjänsten igen. 

Pensionärernas återkomst
Den här sköna junimorgonen är det drygt 30 personer som 
är i kyrkan för att fira mässan på plats och cirka 15 perso-
ner som deltar på distans. Mässan leds av prästen Lars-
Olof Stomnel som är pensionär men gärna tjänstgör när 
det finns behov av det. När pandemin kom fick han göra en 
lång paus från att fira gudstjänst för han är i riskgruppen 
på grund av åldern. Men nu är han vaccinerad och kan till 
stor glädje vara med. 
 På något sätt blir det inte bara som innan pandemin när 
Lars-Olof leder mässan, utan det påminner om ännu äldre 
tider. Han var präst i Varbergs församling när Apelviks-
höjds kyrka byggdes och var ansvarig för  gudstjänsterna 
under många år. Ingrid Stenbäck som är diakon och med-
verkar i gudstjänsten är även hon pensionär som har jobbat 
i Varbergs församling för flera år sedan. 

Fortsatt högt deltagande
Under sommaren var det fler och fler som hittade tillbaka 
till morgonmässan i Apelvikshöjds kyrka och det har varit 
runt femtio personer flera gånger. Så det är tur att restrik-
tionerna lättade ytterligare. Nu är det uppmaningen om att 
hålla avstånd mellan sällskap som begränsar hur många 
som kan vara med. Deltagandet via livesändningen låg 
runt 30 personer under våren men under sommaren har 
det varit 15-20 personer. Så det är ju tydligt att det finns 
en vilja att delta digitalt även när det är möjligt att vara i 
kyrkorummet under gudstjänsten. 

Som förr:  En morgonmässa i Apelvikshöjds kyrka. Det är 
nästan som det var innan corona-pandemin tvingade oss 
att sluta fira gudstjänst med fysiskt närvarande församling. 
Även när gudstjänsten firas och deltagandet sker på distans 
via livesändningen är deltagarna närvarande, men inte 
fysiskt i gudstjänstrummet. Gud är närvarande överallt och 
är bortom tid och rum. 
 Morgonmässan leds av Lars-Olof Stomnell och diakon 
Ingrid Stenbäck assisterar. Båda är pensionärer som 
tjänstgjort i Varbergs församling tidiargare. 
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Jesus sa:
”Den som dricker av det vatten jag 

ger honom blir aldrig mer törstig. Det 
vatten jag ger blir en källa i honom, med 

ett flöde som ger evigt liv.”
Johannesevangeliet 4:14
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Igenkännandets glädje
Det är som det brukar 
vara. Efter en lång tid som 
varit väldigt annorlunda 
för många och mer än ett 
halvår då vi inte kunnat 
samlas mer än åtta perso-
ner är det mycket positivt 
när något känns igen och 
nästan är som det bru-
kar vara. Som en vanlig 
gudstjänst i Träslövsläge 
kyrka. 
 Bra tryck i psalmsången 
när sångarna och orgeln 
försöker överrösta var-
andra. Den här söndagen 
vinner dock Andreas Hjal-
marsson som låter orgeln 
visa vad den kan. Kyrko-
herde Ola Bjervås predi-
kan ger nya tankar att ta med ut i vardagen och samtalen 
mellan deltagarna både före och efter gudstjänsten präglas 
av omhändertagande och gemenskap. 

Åter till gemenskapen
Leif Svensson var med på dagens gudstjänst i Träslövsläge 
kyrka. 
 – Det är väldigt fint att få fira gudstjänst i kyrkan igen, 
säger han när han står i skuggan under ett träd i kyrkpar-
ken. 
 Leif sitter med i församlingens kyrkoråd och är kyrk-
värd, men det har ju inte varit så mycket med det under 
pandemin. Nu börjar det återgå till det normala. 
 – Jag har följt gudstjänsterna på nätet under pandemin, 
men det är inte samma sak. Genemenskapen och närheten 
till de andra som är med saknas. 

Vinkel: En snabb titt 
in i Träslövsläge kyrka 
under en gudstjänst 
ger intrycket att 
det är mycket folk 
och trångt. Det är 
ju inte så bra under 
en pandemi. Men 
från orgelläktaren 
blir det en annan 
bild. Väl utspridda i 
kyrkan sitter de olika 
sällskapen. Alla 49 
deltagarna syns inte 
för en del sitter under 
orgelläkatern. 

Fri: Leif Svensson 
har genomgått 
olika operationer 
och tillhör verkligen 
riskgruppen under 
pandemin. Det 
blev total isolering 
för honom under 
lång tid och inga 
gudstjänstbesök. 
Nu är han fullt 
vaccinerad och 
kan äntligen delta 
i gudstjänster och 
gemenskap igen. 
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Flöjter, saxofon, pipor och strängar ljuder i Träslövsläge kyrka 
 – 70 inställda konserter har det blivit. Det här är så kul, 
att få träffa människor och spela på riktigt, säger Johan-
nes Landgren några minuter innan kvällens tre debuter ska 
ske. 
 Varken Anders Hagberg som spelar flöjter och sopran-
saxofon eller Johannes Landgren som spelar orgel och 
piano har haft någon konsert sedan pandemin satte stopp 
för det. Men nu ska de spela vid sommarens första som-
marmusik i Träslövsläge kyrka. 
 – Kostar det något? frågar en dam som tittar in genom 
dörren.
 – Nej, det är gratis, svarar värdinnan som räknar in 
människor. Det är bara att gå in och sätta sig på en anvi-
sad plats. 

 Ingen vet förstås hur många som ska komma och hop-
pas på att det inte blir fullt. Gränsen är 300 personer för 
folksamlingar, men här stoppas antalet av hur många som 
kan sitta i kyrkan utan att det blir för lite avstånd mel-
lan sällskap. Det ligger runt 50 personer, beroende på hur 
många som kommer i sällskap. I hallen är det mycket prat 
och glädje hos både personal och besökare. 
 – Det är lite festivalstämning, säger Johanna Detert, 
organist i Träslövs församling, när hon passerar genom 
hallen som leder in i kyrkan. 
  – Det har varit en katastrof för kulturlivet under den 
här perioden. Det är underbart att få spela inför riktiga 
människor som inte är på skärm, säger Johannes Landgren 
när han presenterar sig själv, Anders Hagberg och kvällens 
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Flöjter, saxofon, pipor och strängar ljuder i Träslövsläge kyrka 
musik. 
 Han presenterar de första styckena som låter bekanta för 
många. 
  – Ni kommer att känna igen en del och en del kommer 
låta annorlunda. Det är en del improvisationer. En sorts 
meditation för att behandla det som har varit. 
 

Bortom tankar och ord
När klockorna som inleder konserten tystnar tar musiken 
över och leder själen in på en lekfull upptäcksresa. Flöjten 
danser fram med vemodigt lätta steg. Orgeln följer med i 
dansen. 
 Välbekanta melodislingor fångar uppmärksamheten och 

vi följer med för att plötsligt befinna oss i okända områden 
när Anders tänjer gränserna med flöjten. Allt flyter i den 
musikledda meditationens utrymme på obekant mark. 
Igenkännandet vaggar in oss i trygghet när melodin vi är 
vana vid återkommer. De fridulla tonerna som får axlarna 
att sjunka och kroppen landa i sig själv. 
 Inspelad musik i all ära, men den kommer inte i närheten 
av att uppleva det som skapas i nuet, i rummet. Musikern 
i samklang med publiken. Då skapas de rymder som ger 
pandemitrötta själar nytt liv. 
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Så fungerar demokratin i kyrkan
Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rätt att rösta i kyrkovalet, och får en inbjudan med röstkortet. 
Genom direkta val väljs kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet, som är kyrkans parlament, lokalt, regionalt och 
på nationell nivå. 

Kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet styr kyrkans verksamhet genom olika beslut om hur budgeten ska an-
vändas och vilken inriktning verksamheten ska ha. De väljer också kyrkoråd, stiftsstyrelse och kyrkostyrelse som tillsammans 
med kyrkoherde eller biskop har ansvar för att demokratiska beslut fullföljs.

Vad är 
kyrkovalet?
Kyrkovalet är egentligen tre 
olika val: till kyrkofullmäk-
tige, till stiftsfullmäktige 
och till kyrkomötet. Det är 
de beslutande organ som styr 
församlingen eller pastoratet, 
stiftet och Svenska kyrkan på 
nationell nivå. Det motsvarar 
ungefär kommun, region och 
riksdag.

Foto: Magnus Aronsson/Ikon



Vad gör de olika nivåerna?
Församlingar eller pastorat styrs av kyrkofullmäktige. Det är 
de nomineringsgrupperna och kandidaterna som du röstar på 
i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser sedan ett kyrkoråd, som 
är det organ som arbetar närmast verksamheterna i försam-
lingen eller pastoratet. De ger förslag till beslut som sedan tas 
i kyrkofullmäktige. På den här, lokala nivån, fattas till exempel 
beslut om budget, om verksamheter ska startas eller läggas 
ned och de har det yttersta arbetsgivaransvaret. 
 Alla församlingar och pastorat har de här obligatoriska 
uppgifterna:
• Att fira gudstjänst.
• Att bedriva diakoni, som är kyrkans medmänskliga och 

sociala arbete.
• Att undervisa om den kristna tron.
• Att sprida den kristna tron till de som vill veta mer.
• Att ansvara för begravningsverksamheten (utom i Stock-

holm och Tranås, där det är kommunens uppgift).
• Att ta hand om kyrkor och andra byggnader 
• Att anställa och avlöna personal.

Stiftsfullmäktige är stiftens högsta beslutande organ. Det 
beslutar om budget, kyrkoavgift och frågor av större vikt. 
Stiftens uppgift är att stötta församlingarnas och pastoratens 
arbeten. Stiften ser också efter att församlingar och pastorat 
arbetar med det som de ska göra. Den högsta ledaren i stiftet 
är biskopen, som är Svenska kyrkans ansikte utåt i sitt stift.

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och 
träffas två gånger om året. Kyrkomötet beslutar om frågor 
som har betydelse för hela Svenska kyrkan, som bland annat 
regelverk, handboken för gudstjänstfirande och psalmboken. 
Kyrkomötet utser en kyrkostyrelse som arbetar när kyrkomö-
tet inte har möten. Det är ärkebiskopen som leder kyrkostyrel-
sens möten. Hon är också hela Svenska kyrkans ansikte utåt.

Bestämmer: Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ. Innan pandemin kunde det se ut så här 
när de sammanträdde. Förtroendevalda från hela Sverige 
som möts under några dagar per år i Uppsala. 

Foto: Magnus Aronsson/Ikon 13



Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Foto: Magnus Aronsson /IkonValdagen är den 19 september 2021. Då röstar du i 
den vallokal som står på ditt röstkort. Röstkortet 
får du hem i brevlådan några veckor före valet. 
Du tar med dig röstkortet och din legitima-
tion. I vallokalen finns det valsedlar på alla de 
nomineringsgrupper som ställer upp i valet 
inom det område där du bor.

Valsedlarna har olika färg
Man röstar genom att välja de valsedlar 
med den eller de nomineringsgrupper 
som man vill rösta på. Valsedlarna har tre 
olika färger för att skilja de olika valen 
åt. För val till kyrkofullmäktige, som rör 

Så röstar du  
i kyrkovalet
Du kan rösta på flera sätt i kyrkovalet: 
i vallokalen, med bud, med brev eller 
förtidsröstning i lokal.

församlingar och pastorat lokalt, är det vita valsedlar. Val till 
stiftsfullmäktige, som rör stiften på regional nivå, är det rosa 
valsedlar. För kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta 
beslutande organ på nationell nivå, är det gula valsedlar.

I vallokalen
Valsedlarna finns i lokalen där du röstar. När du kommer dit 
möter du en valarbetare som kontrollerar att du har kommit till 
rätt vallokal. När det är din tur visar en valarbetare dig till ett 
ledigt ”valbås”, ett avskilt utrymme där du kan rösta utan att 
någon ser vad du röstar på. Du lägger en valsedel per val i vart 
och ett av de tre kuverten. Det vill säga, ett kuvert ska inne-
hålla en vit valsedel, ett kuvert en rosa valsedel och ett kuvert 
ska innehålla en gul valsedel. Kuverten ska vara stängda.
 När du har stoppat ned valsedlarna och stängt kuverten 
går du fram till bordet för att lämna över kuverten. Först får 
du visa ditt röstkort och din legitimation och du prickas av i 
röstlängden. Det är en kontroll som görs för att försäkra sig 
om att ingen ska kunna fuska och utge sig för att vara någon 
annan, eller försöka rösta mer än en gång. Därefter får du 
lämna över kuverten och personen som tar emot dem stoppar 
ner kuverten i tre olika låsta lådor medan du ser på. Då ser du 
att dina röster har tagits om hand på rätt sätt.

Du kan förtidsrösta
Man kan förtidsrösta på flera sätt. Det finns förtidsröstnings-

14
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lokaler öppna från måndagen den 
6 september till och med valdagen 
den 19 september. På röstkortet 
finns en lista över lokaler där du kan 
förtidsrösta på valdagen, i närheten 
av där du bor, och deras öppettider, 
men du kan förtidsrösta över hela 
landet. Ta med dig ditt röstkort och 
din legitimation. Alla ställen där du 
kan förtidsrösta finns på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval

Rösta med bud
Har du inte möjlighet att gå och 
rösta kan du rösta med bud. Budet 
lämnar din röst i din vallokal eller i 
en förtidsröstningslokal där du bor. 
Du behöver ditt röstkort och ett 
brevröstningspaket. Det går att 
skicka efter från  
kyrkoval@svenskakyrkan.se eller 
hämta från en församlings- eller 
pastorsexpedition. I paketet finns 
det instruktioner om hur du ska 
göra. Läs informationen noga. 

Förtidsrösta via brev
Slipp trängseln och rösta via brev istället. Du behöver ditt 
röstkort och ett brevröstningspaket. Det går att skicka efter 
från kyrkoval@svenskakyrkan.se eller hämta från en försam-
lings- eller pastorsexpedition. I paketet finns det instruktioner 
om hur du ska göra. Läs informationen noga. 

Att rösta i vallokal och förtidsrösta  
är inte samma sak
Vallokalen är bara öppen på valdagen. På röstkortet, som du 
får hem i brevlådan några veckor före valet, står det vilken 
som är din vallokal. Glöm inte legitimation! I vallokalen prickas 
du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnorna.
 Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än 
i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och 

pågår fram till och med valdagen den 
19:e september. Du kan inte förtids-
rösta i en vallokal. Du måste ha med dig 
ditt röstkort och legitimation. Informa-
tion om var du kan förtidsrösta och 
öppettider finns på svenskakyrkan.se/
kyrkoval 

Om du inte hittar  
ditt röstkort
Du kan beställa ett nytt röstkort, s.k. 
dubblettröstkort, på  
svenskakyrkan.se/kyrkoval 
 Du kan också få ett nytt röstkort 
utskrivet på församlings- och pastors-
expeditioner och på en del lokaler för 
förtidsröstning.

Text: Jiang Millington
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Bra att 
veta inför 
kyrkovalet 
2021
Svenska kyrkan är demokra-
tiskt uppbyggd och beroende av 
människors engagemang. Alla är 
välkomna att vara med, ta initiativ 
och dela ansvar. 
I kyrkovalet har Svenska kyrkans 
medlemmar möjlighet att rösta på de grupper och personer 
som ska besluta om frågor som påverkar kyrkans verksamhet 
och framtid.

När hålls valet?
På söndagen den 19 september. Valet hålls alltid den tredje 
söndagen i september vart fjärde år. Förtidsröstning pågår 
6-19 september.

Hur många röstar i kyrkovalet?
Det första kyrkovalet, enligt den form som finns nu, hölls 
2001 och då röstade drygt 14% av de röstberättigade. I kyr-
kovalet 2017 röstade drygt 900 000 personer eller 19%.

Vem får rösta?
Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år senast 
på valdagen. Runt den 13 augusti plockar man fram de så kall-
lade röstlängderna, där alla röstberättigade medlemmar står 
med. 

Vad röstar man på?
De grupper som ställer upp i kyrkovalet kallas för nomine-

ringsgrupper. I likhet med politiska partier har de program, 
ideologiska och teologiska inriktningar och önskemål kring vad 
Svenska kyrkan ska arbeta mer eller mindre med. 

Hur gör jag för att rösta?
Det kan du läsa om på sidorna 14 och 15 i den här tidningen. 

Är det möjligt att personrösta?
Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du 
helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?
När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsam-
manräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara 
presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval. Ansvaret 
för den slutliga rösträkningen har stiften.

Var finns mer information?
På www.svenskakyrkan.se/kyrkoval och röstkortet hittar du 
ytterligare information.
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Träslövs församling

Kyrkans Väl i Träslövs församling 
Vi är en lokalt förankrad nomineringsgrupp. Vi följer Svenska kyrkans 
värdegrund och står för Träslövs församlings måtto: För Jesus i tiden
 Genom att verka för ett aktivt församlingsliv vill vi skapa förutsätt-
ningar för en gemenskap som vilar på kristen grund och som för det 
kristna arvet vidare. Nu ställer vi upp i valet till kyrkofullmäktige i Träslövs 
församling.

Vi vill:
• att Träslöv ska fortsätta att vara en egen församling som människor i 

olika generationer känner glädje i att tillhöra.
• vara en kyrka som värnar om de kristna traditionerna, och där männ-

iskor känner sig välkomna till dop, konfirmation, vigsel och begrav-
ning.

• arbeta för att församlingen ska växa och utvecklas som en levande 
kristen gemenskap.

• särskilt stötta barn-och ungdomsarbetet för att nya generationer 
ska nås av budskapet om Jesus Kristus och fortsätta leva i en kristen 
gemenskap.

• möta en växande församling med möjlighet till  gudstjänst, undervis-
ning, diakoni och mission i olika former men med Jesus i centrum.

• bedriva miljöarbete på bästa sätt i syfte att värna om Guds skapelse.
• utveckla kyrkogården som en viktig plats för stillhet och eftertanke.
• sköta och vårda kyrkor och församlingshem i syfte att ha bra och 

ändamålsenliga lokaler för församlingsverksamhet och gudstjänstfi-
rande.

Namnen på Kyrkans Väls lista

Var med och påverka
Träslövs församling är en växande församling. Det finns tre 
prioriteringsområden i församlingsinstruktionen. 
- Ung i kyrkan.
- Upptäcka gudstjänsten.
- Engagera flera. 

Församlingen har valt att ha ett tydligt familjefokus i sin 
verksamhet. Det skall finnas utrymme att skapa nya verk-
samheter samt behålla och vidareutveckla de verksamheter 
som vi känner oss trygga med. 
 I Träslövs församling finns ett omfattande arbete med 
konfirmander och en begynnande verksamhet för ungdo-
mar i olika åldrar. Vi vill erbjuda ungdomarna i vår försam-
ling olika aktiviteter i en öppen gemenskap där alla kan 
känna sig välkomna.
 En viktig del i församlingen är det ideella arbetet som 
sträcker ut sin hand för att hjälpa till och vara delaktiga i 
olika verksamheter.
 Vi behöver också dela glädje med varandra. Musiken är 
ett fantastiskt verktyg för att sprida glädje.
 I Träslövs församling finns en partipolitiskt obunden lista 
som ställer upp i kyrkovalet 2021 - Kyrkans Väl.

Förtidsröstning på  
expeditionen i Träslöv
Den 6-11 och 13-18 september 10:00-12:00 
samt öppet på kvällstid tisdagarna 7 och 14 september 
17:00-20:00 samt söndag 19 september 12:00-14:00

Tider för röstning den 19 september 
Träslövs församlingsgård (Vallokal) 8:00–10:00, 11:00–20:00
Träslövsläge församlingshem (röstningslokal) 12:00–20:00 

Information om var du kan rösta och hur det går till finns i 
röstsedeln som skickas med post till alla röstberättigade. 

1. Annika Jensen 
2.     Göran Barkevall
3. Ulla Brattgård Carlsson
4. Magnus Romell 
5. Per-Arne Johansson
6. Marinette Berndtsson
7. Håkan Victorsson
8.     Leif Svensson
9. Carina Tideman
10. Lars Carlsson
11. Carina Romell
12. Marie Svensson
13. Thomas Björkman

14.  Patrik Ingemarsson
15.  Magdalena Johansson
16.  Dag Reuterwall
17.  Agneta Berggren
18.  Gunvi Allenmark
19.  Ann-Christin Holmqvist
20.  Ingemar Carlsson
21.  Eva Bengtsson
22. Maria Jönsson
23.  Marianne Björkman
24.  Kerstin Johansson
25.  Johnny Andersson
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Varbergs församling
Kandidater
I Varbergs församling ställer fyra grupper 
upp i valet till kyrkofullmäktige. De finns 
på det här uppslaget. 

Förtidsröstning
För den som vill är det möjligt att rösta 
innan valdagen under tiden 6-18 sep-
tember. Det görs i församlingshemmet på 
Sveagatan 24. 
Öppettider för förtidsröstning är:
6-11 och 13-18 september 11:00-13:00 
samt kvällsöppet 9 och 16 september 
17:00-20:00. Söndag 19 september 
9:00-11:00 och 13:00-20:00. 
Röstkortet ska visas för röstmottagaren.

Vallokalerna 
Församlingshemmet, Sveagatan 24.
Sollyckans kyrka, Föreningsgatan 54.
Apelvikshöjds kyrka, Rödaledstigen 24.

Öppettider i vallokalerna: 
Söndag 19 september
9:00-11:00 och 13:00-20:00.

Brev- och budröstning
I församlingshemmet, Sveagatan 24, finns 
brevröstningspaket.

Läs mer om kyrkovalet på  
www.svenskakyrkan.se/kyrkoval

RÖSTA

i  årets val den 19 september
Borgerligt Alternativ ställer upp i valet 
till Varbergs församling, Göteborgs Stift 
och till Kyrkomötet. 

Borgerligt Alternativ vill verka för 
• Att församlingen förblir en viktig aktör 

i lokalsamhället, för varbergare, för 
studenter och för alla människor i nöd 
oberoende av nationalitet

• Att gudstjänstlivet utvecklas genom 
att kärleksbudskapet och omtanken 
om varandra ständigt är närvarande.

• Att präster och diakoners kompetens 
och kunskap får ta den plats som 
samhället efterfrågar och att diakoni 
verksamheten får växa och utvecklas.

• Att den rika musikaliska verksamheten, 
inkl alla körerna, skall vara en viktig del 
av församlingens arbete.

• Att sjukhuskyrkans präst och diakon på 
Varberg Sjukhus fortsatt skall kunna ge 
stöd till patienter och anhöriga.

• Att församlingen arbetar för en mo-
dern administration, arbetar hållbart 
och värnar miljön.

Välkommen in 
i gemenskapen
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För att göra det enkelt handlar kyrkovalet om vilken riktning du vill 
att kyrkan ska ta framöver. Vi står stadigt vid Varbergs kyrkportar 
och ser till att kyrkan får fortsätta vara öppen för vanligt folk. 
Därför ska du rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Inför kyrkovalet 2021

Det är vi som håller 
kyrkporten öppen  
för vanligt folk.

      

FiSK finns i kyrkovalet på alla tre nivåer: 
församling, stift och kyrkomöte.
Vi är partipolitiskt obundna.

FiSK vill att kyrkan agerar mot varje 
form av främlingsfientlighet, rasism och 
homofobi. 

Det kristna kärleksbudskapet ska ge 
vägledning för vår kyrkosyn: Vi vill ha 
en öppen och fördomsfri kyrka. Hbtq-
märkning med ”Regnbågsnyckeln” är ett 
exempel på det.

Några punkter ur FiSK:s lokala program:
Utveckla den diakonala verksamheten med 
andra aktörer. Prioritera kyrkomusiken. 
Planera för mer kyrkogårdsmark. 
Fullfölj miljödiplomering av församlingen. 
Delta i Pride för alla människors lika värde. 
Större variation i gudstjänster: form, tider

FiSKs lokala grupp i Varberg:
Märith Eklund, Elisabet von Knorring,
Jonas Noréus, Margareta Bernås,
Eva Folkeson, Öyvind Mathillas,
Hans Nelje, Laila Beckenius och  
Ingela Svenson.

Lägg din röst på oss - rösta på FiSK!
www.fiskvarberg.se

För att göra det enkelt handlar kyrkovalet om vilken riktning du vill 
att kyrkan ska ta framöver. Vi står stadigt vid Varbergs kyrkportar 
och ser till att kyrkan får fortsätta vara öppen för vanligt folk. 
Därför ska du rösta på Socialdemokraterna i kyrkovalet!

Inför kyrkovalet 2021

Det är vi som håller 
kyrkporten öppen  
för vanligt folk.

      

För att göra det enkelt handlar kyrkova-
let om vilken riktning du vill att kyrkan 
ska ta framöver – framåt eller bakåt för 
att vara exakt.  
 Vi Socialdemokrater tror på en kyrka 
som möter människor där de är. Vi står 
stadigt vid Varbergs kyrkoportar och ser 
till att kyrkan får fortsätta vara öppen. En 
röst på Socialdemokraterna är en röst  på 
folkkyrkan – den som är för ALLA!

5 saker vi kämpar för  
i varje möte

- Att kyrkan alltid står upp mot diskri-
minering, rasism, religionsförtryck och 
kvinnoprästmotstånd.

- Att kyrkan arbetar tillsammans med 
andra samhällsaktörer för att minska 
människors ensamhet och isolering.

-  Att kyrkans barn- och ungdomsverk-
samhet prioriteras.

-  Att kyrkobyggnader och kyrkogårdar 
vårdas med hänsyn till klimat och 
kulturarv.

-  Att kyrkan ska bli ett föredöme när 
det kommer till schysta villkor för an-
ställda och fortsätta arbetet med att 
stötta de som står långt från arbets-
marknaden.

Ann-Christine Rosengren, Lisbeth 
Olsson, Irene Rosberg, Niklas Svensson 
och Roland Nyberg.

Församlingslistan är det 
partipolitiskt obundna 
alternativet i Varbergs 
församling

Vi tycker inte att partipolitik är relevant
i kyrkan och nominerar människor med 
kompetens och kunskap om kyrkan, 
oavsett partisympatier.

 

Vi driver frågor som är viktiga för Var-
bergs församling och vill bland annat:

• slopa arvodena till de förtroende-
valda

• satsa på diakoni och arbete bland 
ungdomar

• att öppenhet och transparens ska 
genomsyra hela församlingen

• värna en mångfald av arbetssätt 
och stimulera olika uttrycksformer 

Kontakta oss gärna via Daniel Wide 
 på telefon 0739-95 79 92, mail

daniel.wide@forsamlingslistan.se eller 
läs mer på vår hemsida.

w w w . f o r s a m l i n g s l i s t a n . s e

Vi vill arbeta för en levande församling 
som välkomnar alla och har sitt 
centrum i ett rikt gudstjänstliv.

 



Konsert i Varbergs kyrka 
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– Det känns så jättebra att få gå på konsert igen. Det här 
var så bra och jag är tacksam. 
 Gunnar Törnqvist är helt lyrisk efter torgmusiken i 
Varbergs kyrka mitt i sommaren när restriktionerna har 
lättats och han kan gå på konserter och lyssna på musik. 
 – Det har varit en sorg att inte få höra levande musik. 
Den levande musiken är något alldeles extra. Och det här 
var något exceptionellt bra. En sopran som inte har vibrato 
utan sjunger på det här sättet. Linnéa gjorde det väldigt 
bra. 

Berättande musik
Linnéa Andersson har framfört sångcykeln Frauenliebe 
und Leben Op 42 av Robert Schumann. En berättelse om 
kärlek, äktenskap och död. I konsertens inledning berätta-
de Linnéa om dramaturgin i berättelsen och musiken. Även 
om man inte kan tyska eller hade tillgång till programbla-
det med engelsk översättning av texten gick den fram med 
hjälp av den korta introduktionen. 

Dans och stillhet
Det var ljuvligt att uppleva Linnéas röst och flygelns toner 
samstämt dansa i kyrkan. Långa svepande steg i rummet 
följt av ivrigt energiskt skuttande på kyrkbänkarnas ryg-
gar och svingande i takkronorna. Louise Muhl är en av 
Varbergs församlings musiker och hon spelade på flygeln 
under konserten. 
  De knappt 70 deltagarna ville inte sluta att applådera 
efter konserten. Nästan lite tråkigt att det inte är tradition 

Musik är bäst live

Välstämt: Linnéa Andersson, sopran och Louise Muhl, 
piano, framförde musik av Brahms och Schumann vid 
torgmusiken i Varbergs kyrka i början av juli

med extranummer vid konserter i kyrkan. Kanske hade 
vi kunnat få höra ett av styckena från sångcykeln, eller 
kanske Ballade i g-moll av Johannes Brahms som inledde 
torgmusiken. 

Gott om plats
Konserten var efter att restriktionerna lättades till att vara 
300 personer vid samlingar inomhus med sittande publik. 
Dock måste avståndet mellan sällskap hållas. Varbergs 
kyrka är stor och det är inga problem att sitta upp mot 100 
personer utan att det blir trångt, det får trots allt plats mer 
än 600 personer i en fullsatt kyrka. Det är bra att restrik-
tionerna har lättats och det går att anpassa samlingarnas 
storlek efter lokalen. I de andra två kyrkorna i Varbergs 
församling, Sollyckans och Apelvikshöjds kyrkor, kan det 
inte vara lika mycket människor innan det upplevs som 
trångt och blir fullt.

Lyrisk: Gunnar Törnqvist 
var en av besökarna 
vid torgmusiken och är 
otroligt glad över att få 
gå på konsert igen. 
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Träslövs församling
Söndag 5 september, 14 e Trefaldighet
10:00  Gudstjänst, Träslövsläge
18:00  Lovsångsmässa, Träslöv

Söndag 12 september, 15 e Trefaldighet
10:00  Högmässa, Träslövsläge

Söndag 19 september, 16 e Trefaldighet
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Söndag 26 september, 17 e Trefaldighet
9:30  Högmässa, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Söndag 3 oktober, Mikaelidagen
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Söndag 10 oktober, Tacksägelsedagen
9:30  Högmässa, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv
16:00  Fruktkalasgudstjänst, Träslövsläge

Söndag 17 oktober, 20 e Trefaldighet
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Söndag 24 oktober, 21 e Trefaldighet
9:30  Högmässa, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Söndag 31 oktober, 22 e Trefaldighet
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Fredag 5 november
10:00  Andakt inför Allhelgona, Träslöv
16:00  Andakt inför Allhelgona, Träslöv

Lördag 6 november, alla helgons dag
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge

Söndag 7 november, alla själars dag
9:30  Högmässa, Träslövsläge
18:00  Minnesgudstjänst, Träslöv

Söndag 14 november, s f domssöndagen
9:30  Gudstjänst, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

Söndag 21 november, domssöndagen
9:30  Högmässa, Träslövsläge
11:00  Träslövsmässa, Träslöv

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

Ojämna onsdagar
14:30  Kort veckogudstjänst
 Midsommargården Träslöv

Söndagsskola i Träslövsläge
Vid alla gudstjänster 9:30 i Träslövsläge är 
det söndagsskola.

Middagsbön- och 
torsdagssoppa 
Varje torsdag med start 9 september
Sopplunchen inleds med middagsbön i 
Träslövsläge kyrka 11:30 därefter serve-
ras soppa 11:45-13:00 i församlingshem-
met.

Skjuts till kyrkogården i Träslöv 
Varje torsdag med start 9 september
Första turen går från Träslövsläges för-
samlingshem 10:00.
För mer information ring diakon Camilla 
Nordh 0340-20 10 35.
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Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till 
gudstjänster i kyrkan, om du har svårt att 
ta dig dit på annat sätt? Så här gör du: Du 
ringer Taxi Varberg 0340-165 00. Beställ 
gärna på lördagen. Till chauffören uppger 
du ditt födelsenummer (ha legitimation i 
beredskap).
 Du behöver inte betala. Församlingen 
får räkning från taxi. 

Inför Allahelgonahelgen 
Fredag 5 november, Träslövs kyrka och 
kyrkogård
Andakt inför helgen i kyrkan 10:00 och 
16:00. Från 9:00 fram till 16:00 bjuder vi 
på kaffe i kyrkan. Kyrkskjuts från Träs-
lövsläge 9:15 med möjlighet att vara med 
på andakten.

Kyrkliga sykretsen i Träslövsläge 
Samlas i församlingshemmet onsdagar 
14:30. Kommer att starta i september. 
Datum är inte bestämt ännu. Håll utkik i 
andra kanaler. För mer information kon-
takta diakon Camilla Nordh  
0340-20 10 35

Bibelstudium 
En söndag i månaden 19:00 i Träslövslä-
ges församlingshem. Följande söndagar:
29 augusti, 26 september, 24 oktober 
och 28 november. Ledare är Kalle Svens-
son 0340-20 10 33

Fler verksamheter
Flertalet andra verksamheter kommer att 
starta under hösten. Detta kommer att 
meddelas på Facebook, 
www.svenskakyrkan.se/traslov, samt an-
nonsen i Varbergsposten.

Barnverksamheten
Se hemsidan.

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

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

Körverksamhet
Sångfåglarna 5-7 år 
Torsdagar 16:00-16:45
Korallerna 8-12 år 
Torsdagar 16:45-18:00
Träslövsläge församlingshem börjar vecka 35

Octava Gospel 
Träslövs församlingsgård
Onsdagar 18:30–20:45 

Kyrkokören 
Träslövsläge församlingshem 
Torsdagar 19:00-21:00.

Vi har swish
Kollekt : 123 458 08 90
Torsdagssoppan: 123 005 33 71, 
Bokbord: 123 091 79 71

Mer information 
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov
Facebooksida: https://www.facebook.
com/TraslovsForsamling

Del av takmälningen i Träslövsläge kyrka.
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Varbergs församling
Pilgrim’s Walk for Future
Pilgrim’s Walk 
for Future är en 
gigantisk manifes-
tation. I 100 dagar 
pilgrimsvandrar en 
grupp nästan 200 
mil, genom Sverige, 
Danmark, Tyskland, 
Nederländerna och Storbritannien för att 
slutligen nå fram till Glasgow och klimat-
mötet COP26 i början av november. Runt 
om i Sverige, Europa och världen skapas 
just nu lokala ”Walk for Future”-vandring-
ar som deltar i rörelsen och pilgrimsvand-
rar på egen hand. Så också i Varberg och 
Varbergs församling. 
 I september genomförs två dagslånga 
klimatvandringar lördagarna 4 och 25 
september i Varbergs närområde. En fö-
reläsning med Fredrik Ivarsson på temat 
”Änglamark och himlajord - om tro och 
hopp i klimatkrisens tid” kommer att vara 
i Apelvikshöjds kyrka måndag 13 septem-
ber 18:00.

Pilgrimsvandringar för klimatet
Under vandringen varvar vi tystnad och 
samtal, vi pausar för andakt, reflektion, 
mässa och medhavd lunch. Vi går i lugnt 
tempo cirka 15 km. Två olika vandringar. 
Begränsat antal deltagare. Anmälan till 
Varbergs församlings expedition, 0340-
81 300 eller  
varberg.forsamling@svenskakyrkan.se

Lördag 4 september 9:00-15:00 med 
start och avslut vid Varbergs kyrka. An-
mälan senast 30 augusti. 

Lördag 9 september 9:00-15:00 med 
start i Sollyckans kyrka och avslut vid Hås-
tenskyrkan. Anmälan senast 20 september. 

Änglamark och himlajord
- om tro och hopp i klimatkrisens tid. 
Föreläsning med Fredrik Ivarsson, kyrko-
herde i Varbergs församling, som arbetat 
mycket med frågan om vad den kristna 
tron kan bidra med i den pågående kli-
matkrisen. 
Måndag 13 september 18:00 i  
Apelvikshöjds kyrka.

Gudstjänster?
Varbergs församling väljer att inte pu-
blicera några gudstjänsttider i Var med. 
Corona-pandemin är fortfarande en 
verklighet och restriktioner och nödvän-
diga åtgärder som påverkar verksamhe-
ten ändras med jämna mellanrum. 
 Därför uppmanas du att titta i andra 
kanaler som uppdateras oftare för att få 
aktuell information. Appen Kyrkguiden 
rekommenderas. Alternativt annonsen i 
Varbergsposten, affischer eller  
www.svenskakyrkan.se/varberg

Livesändningar
Varbergs församling fortsätter att 
livesända ett par gudstjänster i veckan. 
Du hittar dem på församlingens sida på 
Facebook.  
www.facebook.com/varbergsforsamling
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Suicidpreventiva dagen 
Fredag 10 september är en viktig dag att 
uppmärksamma och detta kommer bland 
annat att ske i Varbergs kyrka och på 
Varbergs torg.
 Psykisk ohälsa finns mitt ibland oss och 
det är viktigt att stanna upp, våga se och 
våga ta steg för livet. 
 Det blir ljuständning för de som inte 
orkade, de som fortfarande kämpar och 
de som står bredvid som närstående. 
Varbergs kyrka kommer att vara öppen 
16:00-21:00. Det kommer att finnas 
möjlighet att tända ljus och lyssna till 
musik.
 Det kommer även att vara en Ljus-
manifestation på Varbergs torg 19:00-
20:30. Den arrangeras av SuicideZero. 
 Tillsammans får man kraft att i det 
hopplösa få möjlighet till att tända och se 
ljus i mörkret.
 Mer information om vad som händer i 
Varbergs kyrka och Varbergs torg den 10 
september, kommer i Varbergsposten och 
på www.svenskakyrkan.se/varberg.
Frågor: Kontakta sjukhusdiakon Camilla 
Gustafsson på 0340-48 14 50.

Livsstegen
Tolv steg för oss som vill hitta en ny väg.
Livsstegen är ett kostnadsfritt själv-
hjälpsprogram i 12 steg för alla ”normal-
störda” människor där livsproblem, stora 
som små, har skapat en känsla av vilsen-
het. Det kan bero på vantrivsel på jobbet, 
ett stukat självförtroende, ett destruktivt 
beteende som det är svårt att komma ur 
eller maktlöshet inför livets stora frågor. 
 Vill du gå Livsstegen? Kontakta Gudrun 
Bengtsson 0340-81 334 eller  
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se
Gruppen träffas måndagar 13:30-15:00 
vid 12 tillfällen med start 20 september i 
Sollyckans kyrka, Föreningsgatan 54

Livsvägen
Upptäck en dimension till av livet.
Funderar du på livets frågor och mening-
en med vår existens? Vad ger livet hopp 
och mening? Vem är Gud? Finns det en 
fortsättning efter livet här?
 Livsvägen är en kostnadsfri samtals-
grupp för alla som är nyfikna och vill veta 
mer om kristen tro och upptäcka en ny 
dimension av livet. Vi träffas vid 4 tillfäl-
len, därefter finns en fortsättning och 
fördjupning för den som vill.
För anmälan eller frågor kontakta Gudrun 
Bengtsson 0340-81 334 eller  
gudrun.bengtsson@svenskakyrkan.se
Gruppen träffas varannan onsdag 18:00- 
20:00 med start 6 oktober i Sollyckans 
kyrka, Föreningsgatan 54.



Musik
Lunchmusik
Lotta Bornö, sång
Elisabet Willix piano, orgel
Fredag  24 september 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Ditt ljus jag se
Musik av Händel, Viérne och Aulin
Mårten Nordhall, sång
Attilio Vampore, fiol 
Christina Wide, orgel och piano
Söndag 26 september 18:00, Varbergs kyrka

Torgmusik
Louise Muhl, orgel och piano
Lördag 2 oktober 10:00, Varbergs kyrka 
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Ändringar kan ske
Som du vet har tillvaron varit väldigt svårplanerad ett tag 
nu. Restriktionerna har lättats och vi vågar hoppas på att 
det kommer fortsätta bli bättre. Några konserter har hun-
nit bli planerade men mycket ändringar kan ske. Håll utkik på 
församlingarnas hemsidor och i andra kanaler för uppdaterad 
information. 
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Karlsson Barock
Karlsson Barock spelar kända orkesterverk av Johann 
Sebastian Bach och Georg Philipp Telemann. Av Bach kommer 
vi att få höra hans första orkestersvit och av Telemann den 
Ouverturesvit som avslutas med den gigue som man kan höra i 
SVTs Antikrundan. Detta är en samarbetskonsert med musiker 
ur Drottningholm barockensemble.
Musikvetaren Mattias Lundberg ger en introduktion till 
konserten 15:45.
Söndag 10 oktober 16:00, Varbergs kyrka

Höstkonsert
Apelvikshöjds Stråkensemble framför Georg Philipp Telemanns 
Svit för blockflöjt samt Stråkorkester i A-moll
Anette Wallin, blockflöjt
Attilio Vampore, dirigent
Lärdag 23 oktober 17:00, Apelvikshöjds kyrka

Lunchmusik
Klas Assarsson , trummor 
Mikael Smedmalm, sång och bas 
Elisabet Willix, piano
Fredag 29 oktober 12:00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik
Johanna Westholm, sång 
Petter Boström, piano
Lördag 13 november 10:00, Varbergs kyrka

Mozarts Requiem
Varbergs Motettkör
Sångsolister och instrumentalister
Christina Wide, dirigent
Söndag 14 november 18:00, Varbergs kyrka

Levande-ljus-konsert
Varberg Gospel
Klas Assarsson, trummor
Mikael Smedmalm, bas 
Don E Sanders, sång
Elisabet Willix, körledare
Lördag 20 november 17:00, Varbergs kyrka

Lunchmusik 
Sara Axelsson, sång 
Elisabet Willix, piano och orgel
Fredag 26 november 12:00, Apelvikshöjds kyrka



Var med
En tidning för Lindberga, 
Träslövs och Varbergs församlingar

Annons act
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Vad vill du att  
Svenska kyrkan ska göra?


