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TILLTRO
är Lindberga församlings församlings- 

tidning sedan 2019. Utkommer 4 gånger/
år. Församlingstidningen delas ut som  
samhällsinformation till alla hushåll i  

Lindberga församlings geografiska område.

TRYCK Star Tryck

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

ANSVARIG UTGIVARE
Niklas Strandberg, kyrkoherde

REDAKTIONSRÅD
Maria Liljhammar, Bertil Karlsson, Jenny 

Grimbeck och Niklas Strandberg. 

OMSLAGSFOFO 
Tage Lernsten och Elsa Karlsson blev  
ansiktsmålade på Stamnaredsveckan.   

Foto: Martina Vallerius

     Kontakta oss
Livet är fullt av stora händelser där dop,  

bröllop och begravning är några av dem. Vårt  

kansli hjälper till med att boka tid och plats uti-

från era önskemål. 

Våra öppettider är: måndag, tisdag & torsdag 

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

dagar 09:00-12:00.

Våra kontaktuppgifter är:  
Växelnummer: 0340 64 11 00

E-post: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Lindberga församling, 432 92 Varberg 

Kyrkoherde Niklas Strandberg, 0340 64 11 01

Aktiv vila i gemenskap...
Ännu har en sommarsemester gått förbi. Har du fått  
känna att du har haft en semester med avslappning och 
möjlighet till vila. Har du fått uppleva nya spännande  
saker eller platser, allt från Legoland till kyrkbesök i ett  
annat land. Kanske har du fått dela din sommar- 
semester med nära och kära eller med vänner som gör 
dig gott. Det i sig är rekreation och glädje. 

Ibland brukar jag stanna upp och reflektera över en av 
skapelseberättelserna (ja, det finns två), där vi kan läsa 
att ”Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till 
en helig dag.”

Jag är övertygad om att vi människor behöver hitta 
platser och sammanhang där vi kan just få den där 
sjunde dagen. Att det någon gång under veckan ges 
möjlighet till andningspaus. Men det behöver inte  
vara i ensamhet utan i gemenskap. 

Mitt och ungdomarnas hjärtan påminner oss om 
denna aktiva vila, i bön, som vi i augusti fick vara  
delaktiga i när vi delade gemenskapen i klostret i 
Taizé. För tre gånger om dagen, alla dagar under hela 
året så ber de för varandra, för vår skapelse och för dig 
och mig. 

Att hitta en aktiv vila i bön omsluter inte bara dig själv 
utan du blir också en del i alla böner, en gemenskap 
som förenar och som ger kraft. Så tillåt dig att gå in 
i Guds vila och reflektera över det som du gjort. Att 
gå in i Guds vila är att vila ut från sitt verk, såsom Gud 
vilade från sitt. Heb 4:10.

Guds välsignelse till dig.

Niklas Strandberg
Kyrkoherde

Foto: Therése Li ndvall
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När Valingeborna lämnade över ”stafettpinnen” att 
anordna en sommarvecka med aktiviteter i och runt 
kyrkan och bygden i Stamnared, så fanns det en viss 
tvekan. Vad hade Stamnared att bjuda på, och vilka 
skulle engagera sig i det? 

Dessbättre visade det sig att det fanns gott om idéer 
och engagemang att hitta och veckan fick ett inne-
hållsrikt och varierat program och många människor 
samlades till de olika aktiviteterna.

Planeringen av Stamnaredsveckan inleddes  
redan i januari, och gick av stapeln 30/6-6/7.  
Under hela våren tog tankarna form om vad som skulle  
erbjudas i form av utställningar, föreläsningar, våffel-
café, vandring, barnaktiviteter, cruising, festligheter 
och kring allt vad Stamnared har att erbjuda gällande  
företagande och lokala utflyktsmål. 

Målet var att nå en så bred publik som möjligt i  
åldrar och intresseområden. Och det lyckades!  
Uppslutningen var god under hela veckan och  
glädjen både hos arrangörer och besökande växte sig 
stark. 

Det som började i tveksamhet blev till succé och 
många härliga upplevelser och möten blev det  
under veckan.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som engagerat sig och 
deltagit på olika sätt, så att Stamnaredsveckan blev så 
välbesökt med mycket skratt och glädje. 

 

g MARTINA VALLERIUS

FRÅN TVEKSAMHET TILL SUCCÉ!
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FAK TA OM STAMNAREDSVECK AN: 
9 928 kronor  t ill  Diakonikassan .  Tota l t  anta l  besökare :  1271 personer .
322 s tycken våfflor  gräddades med sni t tet  18 ,5 våffla/ t imma . 

- STAMNAREDSVECK AN - TILLTRO  NR 1 2019    4

- Vi försökte vara med på så mycket som möjligt, imponerades 
över det fina och varierade programmet. Jag var med på kyrko-
gårdsvandringen som var så intressant, det gjorde inget att det 
både blåste och regnade hela tiden, berättar Anna-Sofia.
- Barnen var med på Ögården och i barnkören. Och naturligtvis 
våffelcaféet, wow vilken succé, fortsätter hon.

- Jag var tyvärr tvungen att jobba och kunde därför inte vara 
med så mycket som jag önskat. Men på det stora kalaset i byg-
degården var hela familjen med – det är väl det som jag gillade 
allra mest, säger Daniel som dessutom var imponerad över 
utställningarna i kyrkan och tänker då särskilt på Nisse Gunnars-
sons fina bildspel och filmen från Stamsjön.

Storasyster Eira, som inteville vara med på bild, minns Stamna-
redsveckan på ett alldeles eget sätt... ”Att jag fick dansa med 
Martina. (prästen, red.anm.) Hon hade sååå fina skor.”

Mamma Anna-Sofia som håller Penny och pappa Daniel. Storasyster 
Eira ville inte vara med på bild.

Foto: Bertil Karlsson

- Det fanns stor tveksamhet hos många inför veckan, 
men det blev verkligen en succé. Stamnaredsborna 
ställde verkligen upp på ett enastående sätt – som 
engagerade funktionärer och som flitiga besökare vid 
olika aktiviteter.  Veckan kom också att locka stamna-
redsbor med koppling till byn/bygden.

- Man kan hoppas att det varierade och fina program-
met kommer att påverka det kyrkliga livet framöver, 
inte bara här i Stamnared utan i hela vår församling.

Vad minns ni särskilt från veckan?
- Det är mycket man minns med glädje. 
Mona: ”Jag tyckte det var intressant att höra broder 
Ludvig berätta om sitt liv som fransiskanerbroder.”
Inge: ”Avslutande kalaset i bygdegården, utan tvekan. 
Vilken härlig fest…”

Ska Stamnared upprepa succén nästa år?
- Nej, inte nästa år. Det skulle i stort sett bli en repris. 
Däremot kan vi återkomma om fyra, fem år.

Inge och Mona Johansson
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Du hittar fler bilder från Stamnaredsveckan på 
www.svenskakyrkan.se/lindberga

Foto: M
artina Vallerius

Foto: Bertil Karlsson
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FRUKOSTFREDAG I VÅRT HUS!
Varje fredag mellan klockan 07:00 - 08:30 serverar vi frukost till dig 
som är fredagshungrig, oavsett om du går i skolan, är föräldraledig med  
barnen, ensamstående, sambo, singel eller bara vill äta i en blandad gemenskap!  
Kom till Vårt Hus på fredagar!
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TACOTORSDAG I VÅRT HUS!
Du som går i årskurs 5 - 7 är välkommen på torsdagar klockan 15:00 - 17:00 till  
TacoTorsdag (TT). Här kan du förutom äta också göra läxor, spela spel, softa, umgås, 
skratta och mycket mycket mer! Kom till Vårt Hus på torsdagar!
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TALA FILM TALA LIV!
Kom, ta med en kompis och se på film tillsammans. När halva filmen visats så äter vi en 
kvällsmacka och efter filmen har vi en kort diskussion om dess innehåll. I höst så träffas 
vi tre gånger och ser följande filmer: 11 september ”Unga Astrid”, 9 oktober ”The theo-
ry of everything” och 13 november ”Still Life”. För stt se trailer, se vår hemsida.

ALLA HELGONA VECKAN!
Vi fortsätter även i år att ha olika aktiviteter kring Alla helgona-veckan. Möjlighe-
ten att tända ljus i kyrkor och gravkapell, smyckningsfredagen på våra kyrkogårdar 
och minnesgudstjänsten på söndagen. För att se hela programmet - se vår hemsida:  
www.svenskakyrkan.se/lindberga 



- MÅNADENS SOPPA - TILLTRO  NR 1 2019    7

wSkär svampen i bitar, förväll den i sitt eget spad och 

låt en del av spadet koka in. Häll av och spara spadet.

wFräs svamp och lök i fettet i en gryta till det ”knäp-

per” i svampen och fettet har klarnat.

wStrö över mjölet och tillsätt vatten, svampspad och 

buljongtärningar, låt det koka upp och sjuda under 

lock i ca 10 minuter.

wTillsätt grädde och låt koka ett par minuter.

wSmaka av med salt, peppar & soja och servera gär-

na soppan med några tunna, champinjonskivor i varje 

tallrik. och strö över klippt persilja.

Championssoppa
Recept från Ingrid Lindblom

4 portioner

1 liter rensade championer, ca 300 gram
1 gul lök

2 msk smör
1 liter vatten + ev svampspad

2 svamp- eller hönsbuljongtärningar
2 msk vetemjöl

1 dl grädde
Salt & peppar
Kinesisk soya

ca 100 gram färska championer
Hackad persilja till garnering

KOM GÄRNA & ÄT LUNCHSOPPA!

Församlingens fantastiskt fina soppluncher leds och 
serveras under ledning av Ingrid Lindblom, som varit 

hemkunskapslärare i många år.

Med sig har hon många eldsjälar som gärna bidrar 
med kunskap, omsorg och glädje till dig! 

Du vågar! 
Kom och provsmaka i höst!

12
dec

I Vårt Hus i Trönninge serveras soppan från 12:00 till 13:00 med tillhörande kaffe & kaka!  
Direkt efter soppan får du gärna sitta kvar för att delta i den inplanerade aktiviteten. 

Du lägger en valfri peng som går till församlingens diakonikassa!

Foto: Bertil Karlsson

21
nov

17
okt

19
sep
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Med en magisterexamen i Teologi har nu Katarina 
blivit prästvigd av biskop Susanne Rappman  
och utsänd att vara i Lindberga församling! 

Sorlet ljuder från glada sjung-
ande ungdomar som har ställt 
sig för att diska. Vi befinner 
oss nere i Frankrike, i klostret 
och brödragemenskapen i Taizé 
Katarina är här för första gång-
en och hon har sett fram emot 
resan och vad den kan innebära 
för henne. 

När vi sitter på en av de av-
långa träbänkarna berättar hon 
att hennes kallelse till att bli 
präst har växt fram genom åren.  
Hennes tankar från början var 
att utbilda sig till församlings-
pedagog, då pedagogik och me-
todik ligger henne varmt om 
hjärtat. 

I och med dessa tankar så bör-
jade Katarina studera Svenska 
kyrkans grundkurs på Helsjöns 

- NY PR ÄST - TILLTRO  NR 1 2019    8

PASTORSADJUNKT

Yrkestitel på prästvigd person som 
gör sitt handledningsår i en församling 

eller pastorat.

Adjunkt innebar tidigare ”prästerligt 
biträde” till pastorn i församlingen. 

Pastorn var tidigare den som var chef 
för pastoratet (numera kyrkoherden). 

Präst tituleras de som inom en 
episkopal kyrka är vigda, medan 

en ordinerad person inom frikyrkan 
tituleras numera som pastor.  

folkhögskola i Horred. Under 
utbildningens gång så gavs  det 
förutom studier även möjlighet 
till samtal med lärare om sitt 
”kall”. 
   Just i dessa samtal så började 
pusslet fram till det som sena-
re blev ett ”prästkall” att nystas 
fram och det gick inte att bluda 
för, berättar Katarina.

Den hösten sa hon upp sig från 
sin tjänst som förskolelärare i 
Angered för att studera religi-
onsvetenskaplig med teologisk 
inriktning på Göteborgs Uni-
versitet. En plats som var be-
kant, men med ny institution 
och nytt ämne och nya lärare. 

Katarina berättar att det var in-
tressant med nya ämnen, främst 
språken (hebreiska och grekiska) 

som stundtals var svåra. Kursen 
Svenska kyrkans tro och liv var 
också en höjdpunkt. Som stu-
derande med vilja att bli präst 
skall man inte enbart klara de 
akademiska studierna, utan 
också bli antagen och godkänd 
av ett stifts biskop. 

Foto: Niklas Strandberg

UNDERBART, JÄTTESKÖNT
att få jobba på riktigt!



Med en magisterexamen i Teologi har nu Katarina 
blivit prästvigd av biskop Susanne Rappman  
och utsänd att vara i Lindberga församling! 

vardagens möten och i framti-
dens omsorg. Någon som alltid 
finns nära! 

Under det första året som pas-
torsadjunkt kommer Katari-
na främst att ha konfirmander, 
ungdomar och unga ledare. Att 
få pröva på hur det är att vara 
vardagspräst med allt vad det 
innebär kring kyrkliga hand-
lingar såsom dop, vigsel, begrav-
ning och samtal. 

Lindberga välkomnar Katari-
na och ger en uppmaning till 
dig som läser artikeln. Kom till 
gudstjänst där Katarina eller 
någon annan präst förkunnar/
predikar och låt dig bli berörd 
av Guds välkomnande hopp!

g NIKLAS STRANDBERG

Katarina valde att vigas i Gö-
teborgs stift och tog kontakt 
och fick vara med om en an-
tagningsprocess. Hennes präst-
kall bekräftades under våren 
2014 av biskop Per Eckerdal 
och hon kunde mer avslappnad 
studera vidare.  Efter en ma-
gisterexamen i teologi styrde 
kosan emot Lund till Svenska 
kyrkans Ubildningsinstitut, där 
präster, diakoner, pedagoger 
och kantorer studerar ett slutår  
tillsammans.

Att komma till Lindberga  
församling var något som 
Katarina önskade när det 
slutåret av prästutbildning-
en på SKUI nådde sin halv-
lek. Detta var ömsesidigt från 
församlingens del då Kata-
rina haft en del gudstjänster.  

Den stora dagen kom och präst-
vigningen blev verklighet när 
Göteborgs stifts biskop Susan-
ne Rappman vigde Katarina till 
präst i svenska kyrkan. Känslan 
var obeskrivlig och fantastisk. 

Katarina berättar under inter-
vjun att det nu känns underbart, 
jätteskönt att få börja jobba 
på riktigt. Att teoretiskt och 
praktiskt övat under lång tid 
nu skulle få bli något som blev 
verkligt, äntligen!

Intervjun och samtalet fortsät-
ter och när jag frågar om Kata-
rinas Gudsbild så berättar hon 
med ett leende på läpparna att 
hennes bild av Gud är att vi får 
känna att vi aldrig är ensamma. 
Gud finns närvarande och stöt-
tar. Gud är hoppet som finns i 

Foto: Niklas Strandberg

UNDERBART, JÄTTESKÖNT
att få jobba på riktigt!

KATARINA JOHNSSON

Läsk - Vatten

Bio - Hemmafilm

Bibel - Deckare

Vinter - Sommar
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När man besöker Försonings-
kyrkan för första gången så slås 
man av enkelheten. Den inre 
miljön skiftar i rött och orange, 
som skall symbolisera den  
helige Anden.  Som besöka-
re får vi sitta på golvet, en del 
har bönepallar, andra sitter på 
rumpan med hjälp av eller utan  
sittunderlägg.

De tre dagliga bönestunderna 
delas av bröderna och oss som 
sitter utanför den symboliska 
gröna häcken. Innanför sitter 
de som inför Gud och prior  
broder Alois tjänar och verkar i 
kommuniteten. 

När vår buss från Lindberga  
församling kommit ner till Taizé 
så har vi kommit tillsammans 
med ett par ungdomar även  
från Träslövs församling, så 
har vi mottagits med omsorg 
och stor öppenhet. För det är  
sådan stämningen och livet är i 
Taizé. Ödmjuket inför att möta 
någon annan människa och  
öppenhet för att lära känna 
henne, på djupet. 

Det dagliga livet i Taizé innebär 
att man deltar i bönestunder-
na 08:15, 12:20 och 20:30. Det 
som är signifikant med dessa 
tillfällen är repetativ sång och 
musik, tystnad och läsning. Alla 
bibeltexter som bröderna läser 
upp görs på minst 8 olika språk. 
Det är Taizés signum! Alla folk, 
nationaliteter och språk delas 
med varandra för att skapa en 
gemensam enhet, en enhet som 
sökare!

Taizé är ekumeniskt, vilket 
innebär att alla kyrkliga sam-
fund och inriktningar är väl-
komna. Det var urprungstan-
ken hos broder Roger (som  
grunade kommuniteten). De 
flesta bröder är idag katoliker, 
men det finns även protestan-
ter och ortodoxa inriktningar. 
Två svenskar finns kopplade till 
kommuniteten. broder Johan 
(Danell) som numera är pensio-
när och bor 40 mil norrut, samt 
broder Johannes som är utposte-
rad till Bangladesh sedan många 
år tillbaka. Där bistår han med  
diakonala och ekumeniska  
insatser för dem han träffar.

En och en kommer de in i den långa processionen 
under klockringningen. Alla de som avlagt livslånga  
löften till att vara bröder i kommuniteten i Taizé. Från 
världens alla hörn har de kommit, för att söka, för att 
be och för att vara en möjlighet till världens försoning. 

BÖNEN ÄR GRÄNSÖVERSKRIDANDE
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Elina Sjöwall som varit 
ungdomsledare i Lindberga  

församling kommer att  
studera teologi nere i Lund 

fr.o.m hösten 2019. 

Varför teologi i Lund?
Jag har valt att börja läsa  
teologi i Lund för att det 
känns som att det är min väg 
att gå, det enda självklara! 

Sedan är Lund en fin stad 
som jag vill gärna vill lära 
känna mer.

Vad ser du fram emot?
Ja, det finns så otroligt myck-
et att se fram emot under 
mina kommande studieår!  

Att få vända och vrida på 
funderingar, finna nya per-
spektiv och vinklar. Träffa 
människor och gemenska-
per som skapar nya möjlig-
heter, samt att få fördjupa 
mig inom min egen tro och  
kyrkans liv.

TILLTRO kommer att 
följa Elina under hennes 

studier.  Vi önskar henne ett 
stort lycka till! 
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Efter textläsningen sjungs 
en sång och efter ett tio-tal  
upprepningar så tystnar musi-
ken. Flera av bröderna lägger 
sig då ner på golvet i ”sköldpad-
deställining” och den kollektiva 
tystnaden och bönen börjar.  I 
början är det känns de 10 - 12 
minuterna som långa, medan i 
slutet av vill man bara ha mer.

Det är något som händer i 
tystnaden! Att i närvaro med 
många andra få möta sig själv,  
är också möjligheten att möta 
det gudomliga. 

När vi var där under vecka 33 
var det runt 2 500 ungdomar 
från 28 länder runt om i hela 
världen. Räknas även de drygt 
100 bröderna in så fanns det 
över 60 nationaliteter represen-
terade!
   Våra ungdomar fick under 
vistelsen träffa broder Matthew 
från England för att ställa frå-
gor om kommuniteten och hur 
det är att vara broder.

En av frågorna om han upplev-
de sig ha någon frihet när sche-
mat är så fast. broder Matthew 
svarade att han har hur mycket 
frihet som helst, att han inte 
som många andra i västvärl-
den är ”slavar” för friheten med  
massa måsten och göromål. Att  
dagarna ser likadana ut tyckte 
broder Matthew skapar en rytm 
i livspulsen som gör att mötet 
med sig själv inte går att göm-
ma sig från. 

Broder Matthew frågade ung-
domarna vad de tar med sig från 
Taizé. Samtliga ungdomar tala-
de om gemenskapen, bönestun-
derna i kyrkan, öppenheten och 
tillitsfulla närvaron av alla man 
mötte. En tjej berättade att den 
här resan har gett henne bättre 
självförtroende. 

Församlingen tänker åka nästa 
år igen! Hör av dig till expedi-
tionen om du vill hänga på!

g NIKLAS STRANDBERG

Foto: Niklas Strandberg

BÖNEN ÄR GRÄNSÖVERSKRIDANDE
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BOLAG
SÄVEN-

BOM

ALLS
INGEN
DUM
GÅS

FORD-
MODELL

MÅNGEN
I BIBELN

MER
MAKLIGT

MITT I
KAOS

SKALDE-
KONS-

TEN

MÅNGA
FÄLLS

OM
HÖSTEN

OM IS-
RAELS
LÄSER
VI I GT

JORD-
LAGER

DEL-
STAT I
INDIEN

KÄNDE
PÅ SIG

FÖRDJUP-
NING

RISKE-
RAT OCH
KRUSAT

FILMMAN
KÖR OF-
TA AM-
BULANS

TILL

HÖST-
BLOMMA
ELSAS
DRÖM

GÖR JULEN SNART
SNATTA
OSUND
LUFT

HJUL-
DELAR

RÄLS-
FORDON

LUNDELL,
MUSIKER,
FÖRFAT-

TARE OCH
KONST-

NÄR

TIL-
JANS
KARIN

HELT
SLUT

SJUNGA
UTAN
ORD

VARA I
DAGS-
FORM

BÖJLIG

PÅ DET
STÄLLET

VAR DET
ATT DRA
VINST-
LOTTEN

MORMON-
STAT
DES-
M0ND

DEN BLIR
ALLT

KORTA-
RE NU

HÖLL
FÖRE

VÅRD-
ANSTAL-

TEN

KOMPA-
RATIV-

ÄNDELSE
METER

HAR SOM-
MAREN
SITT
SLUT

RÖNT-
GEN

PPSSAALLMMEENN
” aaaa aaaaaaa aaaa i sin gång,

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

1903
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ALTARL J U S
Symbol isk a l tarpr ydnad som kom i  bruk v id medelt idens s lut  då bestämmelser 
utfärdades  om två, fy ra  e l ler  sex  l jus  på ömse s idor  om al tarkruci f ixet . Altar-
l jusen har  s i t t  ursprung i  påskl juset , som symbol iserar  den levande l jus lågan 
den levande och uppståndne Kr istus , där för  är  inga a l tar l jus  tända på Lång-
fredagen. 
   På 1700- och 1800-ta len tolkades  de som en katolsk kvar leva och stod i 
många svenska kyrkor  otända långt  in på 1900-ta let . Numera används a l tar-
l jus  i  a l la  svenska kyrkor  och deras  anta l  var ierar  vanl igen i  ans lutning t i l l 
kyrkoårets  karaktär  e l ler  söndagens dignitet .
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Skicka in lösningen till oss!
Skicka in lösningen på de gula raderna till 

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

* Församlingens postlåda utanför Lindbergs skola.

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

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

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

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

Sista inlämningsdag för  
korsordet är den
 18 NOVEMBER

QR KOD - vad är det?

Kyrkisk ordlista - Altarljus

Du som har en smartphone kan använda din 
kamera (iOS) eller en App (android) för att 

komma till extra material i våra artiklar. 

Scanna QR koderna för att länkas vidare till dem! 
Fungerar inte länken, hör i så fall av dig till oss!Foto: Gerd Altman



ALLA NYDÖPTA
Gud, vi ber för de 35 som  

genom dopet blivit  
medlemmar i vår försam-

ling. Bevara dem i ditt  
förbund och skydda dem 

som dina barn från att 
gå vilse i en farlig värld. 

Inspirera dem att söka din 
ledning, tröst och hopp i 

livets alla skiften...

ALLA NYGIFTA
Tack Gud för kärleken som 
fått bekräftas av de 21 par 
som ingått äktenskap i vår 
församling. Var med dem 
och hjälp dem att ta emot 

och ge kärleken vidare som  
kommer från dig. Låt dem 
dela vardagens glädje och 
skratt, men också omsorg 
om varandras likheter och 

olikheter. Låt kärlekens puls 
nå dem varje dag...

ALLA AVLIDNA
Vi ber för de 24 som  

genom döden har 
lämnat vår församling. 
Gud,  vi tackar dig för 
de som har fått lämna 

detta livet. Tack för 
det fina de fick dela på 
jorden och tack för att 
du omsluter levande 

och döda. 
Tack för ljuset som du 

tänt genom Jesu  
uppståndelse till oss...

ALLA NYINFLYTTADE
Tack Gud för de 258 som 
flyttat in i vår församling. 

Låt dem finna trygghet och 
hjälp att komma in i de 

gemenskaper som finns hos 
oss. Låt kyrkan få vara ett 

hem också för dem...

ALLA KONFIRMANDER
Gud, vi ber för våra 53 nykonfirmerade. Tack för att de 
har fått bekräfta sina dop och tack för att du delar fram-
tiden med dem. Var med dem i alla de val de har att göra. 
Hjälp dem att vila i att du är med alla dagar till tidens 
ände...
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V i  b e r  f ö r ...

. . .Am e n !

 1 januari till 31 augusti.
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Fo
to
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. . .Am e n !

8 september - 12 s. efter tredaldighet
10:00   Högmässa i Lindbergs kyrka
17:00   Taizémässa i Stamnareds kyrka

15 september - 13 s. efter trefaldighet
10:00   Högmässa i Torpa kyrka
17:00   Musikgudstjänst i Valinge kyrka
 Charlotte Paulsson, saxofon och  
 Gibbon Cham, djembetrumma. 

22 september - 14 s. efter trefaldighet 
10:00  Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Lindbergs kyrka
 Valinge/Stamnaredskören medverkar.

29 september - Den helige Mikaels dag
10:00  Barnens gudstjänst i Lindbergs kyrka
17:00  Taizémässa i Stamnareds kyrka
 Drop-in-kör fr. 16:15

6 oktober - 16 s. efter trefaldighet
10:00  Högmässa i Torpa kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Valinge kyrka
 Lindbergakören medverkar.

13 oktober - Tacksägelsedagen
10:00  Högmässa i Valinge kyrka
 Valinge/Stamnared kören medverkar.
17:00  Konsert i Lindbergs kyrka 
 LiTo kören tsm ”The second time” framför   
 ”Religiösa Hits 3” 
 
20 oktober - 18 s. efter trefaldighet
10:00  Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Lindbergs kyrka
 Sång av Alice Jisfält

27 oktober - 19 s. efter trefaldighet
10:00  Högmässa i Lindbergs kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Stamnareds kyrka

2 november - Alla helgons dag
10:00  Högmässa i Valinge kyrka
 Sång av Lindbergakören.

3 november - Söndagen efter alla helgons dag
10:00  Högmässa i Torpa kyrka
18:00  Minnesgudstjänst i Lindbergs kyrka
 LiTo-kören medverkar.

10 november - 21 s. efter trefaldighet
10:00  Barnens gudstjänst i Lindbergs kyrka
17:00  Taizémässa i Stamnareds kyrka
 Drop-in-kör fr. 16:15

17 november - Söndagen före domsöndagen
10:00  Högmässa i Torpa kyrka
17:00  Kvällsgudstjänst i Valinge kyrka
 ”Genom tidens gång”, folkmusikmässa som   
 framförs av gruppen 4-ton med musiker.

24 november - Domsöndagen
10:00 Högmässa i Stamnared
17:00 Kvällsgudstjänst i Lindbergs kyrka

1 december - 1 Advent
10:00  Högmässa i Lindbergs kyrka
 Lindberga kören, LiTo, Valinge/ 
 Stamnaredskören samt Andreas  
 Hjalmarsson och båda församlingens  
 musiker. 
17:00  Kvällsgudstjänst i Stamnared
 Körsång av församlingens körer.

8 december - 2 Advent
10:00  Högmässa i Torpa kyrka
17:00  Barnens Luciagudstjänst i Valinge kyrka
 Singo, Mix och Max-kören samt The Parish   
 Band. 

KOM & DELA gemenskapen i någon av våra Gudstjänster!
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Barnens Gudstjänst
29 september i Lindbergs kyrka, 10:00
Dopårsdag för 2 åringar, födda 2017 som döptes juli till  
december. För barn som döptes i församlingens kyrkor  
eller döptes någon annanstans, men nu bor i församlingen.  
Efter gudstjänsten serveras korv med bröd. Sång  
tillsammans med nystartade barnkörerna!

10 november i Lindbergs kyrka, 10:00
Barnens Bibel delas ut till de barn som är döpta i vår  
församling eller döpta någon annantans men nu bor i  
församlingen och är födda juli - december 2014 & 2015.  
Efter gudstjänsten serveras korv med bröd.
Medverkar gör Mixkören och The Parish Band!

8 december i Valinge kyrka, 17:00
Våra barnkörer leder Barnens luciagudstjänst.  
Efter gudstjänsten serveras korv med bröd. 
Medverkar gör Singo, Mix och Max-körerna samt  
The Parish Band.

Är det så att du är berörd av ovan information men  
inte fått en inbjudan? Hör av dig till vårt kansli.  

Kontaktuppgifter till oss hittar du på sida 2.


