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är Lindberga församlings församlings- 

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

Lindberga församlings geografiska område.

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

ANSVARIG UTGIVARE
Niklas Strandberg, kyrkoherde

REDAKTIONSRÅD
Maria Liljhammar, Bertil Karlsson, Jenny 

Grimbeck och Niklas Strandberg. 

OMSLAGSFOFO 
Isabella som döptes i Lindbergs kyrka 

19 maj 2019 fick hämta sin dopängel i 
Valinge kyrka på Kyndelsmässodagen.

Foto: Samuel Bernefjell

     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  

utifrån era önskemål. 

Våra öppettider är: måndag, tisdag & torsdag 

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

fredagar 09:00-12:00.

Våra kontaktuppgifter är:  
Växelnummer: 0340 64 11 00

E-post: lindberga.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Lindberga församling, 432 92 Varberg 

Kyrkoherde Niklas Strandberg, 0340 64 11 01

Att ta från de rika och ge åt de fattiga
 
Karl-Bertil Jonssons klassiska ord från julaftonens 
kväll när han lägger sig ner i sin säng och drömmer 
om sin förebild Robin Hood. Några timmar före hade 
han lånat sin fars taxeringskalender för att välja ut de 
personer som hade en årsinkomst över en viss summa. 
Dessa personers julklappar la Karl-Bertil i en särskild 
postsäck för att dagen efter dela ut i stadens slumom-
råden. 

Jag vet inte om du har sett Karl-Bertil Jonssons  
julafton på tv eller läst boken som Tage Danielsson 
har skrivit. Jag lägger inte heller in några politiska  
värderingar i den. Det jag reflekterar över är att vi alla  
behöver bli mer som Karl-Bertil - för oss så får han 
vara en förebild. Inte att ta från de rika... utan vi som 
har en så god rikedom dela med oss till de som inte 
har något. Dela lika, dela syskonlikt så mycket det går. 

Det är det som fastan handlar om, att se till det 
som du kan avstå från, det som du egentligen inte  
behöver. Att skapa tid för eftertanke. För fastan är inte 
en dyster tid - utan kanske är det själens andliga vår. 
Där blicken blir lite klarare, hjärtat lite varmare och 
stegen lite fastare. 

Fastan vill ge ditt hjärta en insikt om att du inte är 
ensam, du är unik - älskad och värdefull. Men du har 
också ett ansvar, du är sänd att dela med det vidare. 
Dela och ge din tro vidare, hjälp någon att få ord på sin 
Gudsbild, ge något den som längtar efter ett andligt 
möte, lyft den som har ramlat och bär den som inte  
orkar gå...Att ta från de rika 
och ge åt de fattiga! 

Våga stå på modets sida! 

Niklas Strandberg
Kyrkoherde

Foto: Therése Li ndvall



Det är svårt att bryta upp och ta avsked. Det är 
svårt att skiljas från dem man håller kär och lämna  
välbekanta ansikten, gemenskaper och sammanhang 
och det är en ynnest att trivas så väl att man inte vill 
skiljas åt. Jag har haft glädjen och ynnesten att få vara 
präst här hos er i Lindberga i sex år och lärt känna 
många av er som mina vänner. Det har varit fantas-
tiska år, med så många fina och givande möten i livets 
alla skeden och skeenden. Jag har delat så många roliga 
händelser och fina upplevelser med er. Och nu ska jag 
ta klivet mot nya uppdrag.

Det är lätt att ställa saker emot varandra och tänka att 
om det känns jobbigt att lämna så ska man stanna kvar 
i det som är. Men det finns ingen motsättning i det 
faktum att uppbrott är tunga och i att känna tillförsikt 
och förväntan inför framtiden. Det är lätt att fastna 
i och tveka inför osäkerheten som framtiden alltid 
innebär - man vem kan någonsin veta vad framtiden 
bjuder?

Alla liv innehåller uppbrott och förändring och det är 
som det ska. Inget är statiskt och oföränderligt och än 
om det kan kännas som ett kliv rakt ut i det okända, så 
behöver vi ibland ta de stegen.

Ibland väljer vi och ibland ställs vi bara inför avsked, 
förändringar och nya tider. Det vi behöver lära oss av 
livet är att hantera den osäkerhet som livet innehåller. 
Att våga leva med en tillit till att livet bär, även då det 
tar nya vägar. Att våga tro på det bästa, tro det goda, lita 
på att livet finner sin väg, även om man inte ser klart 
vart vägen för framtiden går. 

Påsktiden ligger framför oss och hela påskens berät-
telse handlar om möten, fina vänner, uppbrott och nya 
tider. Något tar slut och något nytt kommer. Och livet 
segrar till slut. Att vara Jesu lärljunge under den påsk-
tid då Jesus gick sin död till mötes och framtiden såg 
mörk och oviss ut, påminner oss om hur det är att leva 
som människa. Om vänskap, förändringar, förtvivlan,  
död , sorg - och om Livet som vinner till sist. Kärleken 
segrar och kärleken helar. Det blir aldrig som förut och 
det blir bra. 

”Gud, för uppbrott och förvandling, lär oss glömma 
bort vårt jag. Driv oss ut att bygga broar till en okänd 
morgondag” (Sv.ps 285:3)

Jag önskar av hela mitt hjärta att ni bygger vidare på 
den fantastiska gemenskap som finns här i Lindberga 
och även om livet aldrig blir som förut så blir alltid 
livet på nytt! Vi får möta framtiden med tillförsikt och 
glädje. 

 

g MARTINA VALLERIUS 
Församlingspräst

Tack för den här tiden  
tillsammans och ta väl  

hand om varandra!

Vi ses såklart!
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Foto: Tilda Abrahamsson



Söndagen den 2 februari var inte bara ett bra  
pallindromdatum (2020-02-02), utan det var också 
församlingens Dopfestsöndag! Alla barn som döptes 
under 2019 blev inbjudna till Valinge kyrka för att 
hämta sin dopängel. Ängeln har hängt i respektive 
dopkyrka som dopet skedde i. De barn som är försam-
lingsmedlemmar men döptes i en annan församling 
blev också inbjudna, deras ängel hängde i Lindbergs 
kyrka. Efter gudstjänsten bjöds det på korv & bröd!

Lindberga församling har ett dop-projekt som 
sträcker sig från det att det lilla barnet döps tills 
barnet är 20 år. Vi vill öppna dörren för familjen till 
vår gemenskap, vi värnar om vår medlemsvård. Vi gör 
det med omsorg om varandra, närvaro i varje möte 
och med kärlek till vår nästa. Relationen skall också 
vara ömsesidig, att dopfamilj upplever att de har en 
god och positiv relation och känner en glädje över att 
tillhöra Svenska kyrkan. 
 
Oavsett ålder så tror vi att Kristi kärlek kallar till  
gemenskap och att dopen är en start till ett lärjung-
askap för kyrkan och Kristus. Vi vill att dopprojektet 
skall kunna skapa en stolthet att vara en del av Svenska 
kyrkan. 

g NIKLAS STRANDBERG
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DOPFEST FÖR ALLA DÖPTA 2019



FOTO: LUDVIG WERNER, SAMUEL BERNEFJELL OCH ARVID  KVORNING
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 Foto: Niklas Strandberg

Tisdagen den 10 december åkte jag ner till den stora  
domkyrkan i Lund. Förbi alla de framställda fanns  
trappan ner till kryptan. Där hade det samlats ett trettiotal 
människor som ville höra guiden Anita Larsson berätta om 
vår Biskop Birger. 

Birger Gunnersen föddes omkring år 1440 på Klockare-
gården, då i Lindbergs socken ett ögonmått från Lindbergs 
kyrka. Han var son till församlingens klockare som hade 
hand om kyrkans inventarier samt sköta klockringningen, 
därav namnet. 

Efter att ha studerat fem år i Skara samt i Greifswald 
där han erhöll en filosofisk examen anställdes han som  
föreståndare vid domskolan i Lund, som är Nordens äldsta 
katedralskola där man främst utbildade präster. 

Under Birgers liv så låg han i heta strider med den  
skånska aristokratin, som förgrep sig på kyrkans egendom. 
Han stödde de danska kungarnas strävan efter att styra över 
Sverige. 

Biskop Birger Gunnersen från Lindberga socken avled den 
10 december 1519. Vid Lindbergs kyrka finns en uppsatt 
minnessten för honom! Kom gärna och titta på den!

g NIKLAS STRANDBERG

500 ÅRS JUBILEUM FÖR BISKOP BIRGER!

 Foto: Jenny Grimbeck

 Foto: Fredrik Tersmeden
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w Snitta, skölj och stimla purjolöken.
w Finstrimla vitkålen med en osthyvel 
eller med skärskivan i matberedaren.
w Låt fettet bli ljusbrunt i en gryta, stek 
färsen och rör den jämnt grynig.
w Tillsätt senap, tomatpuré, lagerblad, 
vatten och buljongtärning och koka 5 
minuter.
w Lägg i purjolök och vitkål och koka 
ytterligare 5 till 10 minuter.
w Smaka av med soja, salt och peppar. 
Strö klippt persilja över.

Tips: En strimlad eller hackad paprika 
kan koka med de sista 5 minutrarna. Ser-
vera med bröd, eventuellt med  
vitlökssmör.

NIKKALOUKTASOPPA
4 portioner

w 200-250g nöttfärs
w ca 150 g vitkål ( 4 dl strimlad )

w 1 msk margarin
w 1-2 msk senap
w 1 msk tomatpuré
w 1 lagerblad
w 1 liter vatten

w 2 buljongtärningar
w 1 purjolök

w 1 msk äkta soja ( kinesisk )
w salt, peppar, persilja

Kom gärna till Vårt Hus i Trönninge och smaka på de goda sopporna. Det kostar 20 kronor och då 
ingår kaffe och kaka. Har du frågor, kontakta församlingens Diakon Siw Ölmelid, 0340 64 11 04
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
"Jesus för världen givit sitt liv:
öppnade ögon, Herre, mig giv.
Mig att förlossa aaaaaa aaa aaa ,
då han på korset dör ock för mig."
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1:a pris!
MARIA  OL SEN

Varberg

2:a pris!
GUN PERSSON  JEROS IM IC

Varberg

3:e pris!
ULL A  SUNDS TRÖM

Rydaholm

Skicka in lösningen till oss!
Skicka in lösningen på de gula raderna till 

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

* Församlingens postlåda utanför Lindbergs skola.

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

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

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

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

Sista inlämningsdag för  
korsordet är den
 15 april 2020

FACIT för kryss 2-2019VINNARE KRYSS 2-2019
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PPPSSSAAALLLMMMEEENNN
”Dig vare lov, o Jesus Krist,
som mänska blev, dock utan brist.
I oskuld dig en jungfru bar,
stor aaaaa aaaaa aaaa änglar var.
Ära vare Gud!”
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I Matteusevangeliet 4:1-11 berättas det om Jesu 40 
dagar i öknen. Det berättas i bibeltexten hur Jesus 
frestas och prövas av djävulen. Djävulen vill att Jesus 
ska bevisa vem han här, att han är Guds son. Jesus  
lovas hela världen, fullkomlig världslig makt. Djävulen 
säger: »Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och 
tillber mig.« Men Jesus nekar djävulen. Jesus nekar 
makten och går en annan väg. Jesus väljer kärleken, 
alla människors befrielse, och går mot korset. Och så 
skulle man kunna förstå den fastetid som vi står inför; 
vi följer Jesus mot Golgata, korset och uppståndelsen.

Det är när påskdagen infaller som styr när fastan  
inleds. Fastan inleds alltid på en onsdag, askonsda-
gen, men inte på samma datum varje år. Påskdagen 
firas den första söndagen efter den första fullmånen  
efter vårdagjämningen och därefter räknar vi 46 
dagar bakåt till fastans början. I 40 dagar pågår 
den kristna fastan, det beror på att söndagarna kan  
innehålla det vi valt att avstå ifrån. De 40 dagarna av 
fasta är också en analogi till de 40 dagar som Jesus 

tillbringade ute i öknen. Fastan är en tradition som 
går tillbaka till de allra första kristna. Vi kan läsa i 
Apostlagärningarna om hur människor ägnade sig 
åt fasta och bön redan under det första århundradet  
efter Jesu födelse. Sedan 1500-talet och reformatio-
nen har betoningen av fastan minskat och vid denna 
tid försvann också bestämmelserna om fasta ur den 
svenska kyrkans lära.

Även om fastans innehåll har blivit alltmer diffust, så 
är det en tradition som allt mer tagit plats i Svenska 
kyrkan. Kanske är det på grund av mötet med andra 
religioner som fastan i dag har fått alltmer betydel-
se. Kanske minns du de små kartongbössorna som  
sedan 1965 stått på köksbord som en påminnelse om  
fastan. På nästa uppslag kan du läsa om Svenska  
kyrkans fasteaktion för 2020: ”Stå på modets sida”. 
Men hur hänger detta ihop?

I det samhälle som vi i dag lever i finns det en 
risk att fastan blir en duktighets-tävling, ännu en  

Foto: iStockphoto

VARFÖR & HUR FASTAR KRISTNA!?
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manifestation av rättrådighet och präktighet, vi  
jämför och bedömer. Det finns också en risk att vi  
associerar och begränsar fastan till matrestriktio-
ner. Vi läser på tidningarnas löpsedlar om fastor och  
dieter som ger oss superkroppar – men målet med den  
kristna fastan inför påsken är inte att jag själv ska 
komma i form eller bevisa min duktighet. Fastan 
är inget mål, utan ett medel. Att avstå och att om- 
prioritera i mitt liv för att kunna ge och se. Att likt 
Jesus i öknen säga nej till det världsliga som erbjuds, 
och istället välja en motsatt väg. Att välja enkelhetens 
väg, kärlekens väg.

I Apostlagärningarna är det beskrivet hur de första 
kristna fastade (Apg 13:2; 14:23) och i båda dessa 
passager nämns bönen tillsammans med fastan.  
Bönen och fastan tycks hänga ihop. Ett sätt att förstå 
fastan är att vi fastar från sådant som gör anspråk på 
vår uppmärksamhet och vår tid. Det i våra liv som tar 
uppmärksamhet och tid från relationen till Gud, våra 
medmänniskor, omsorg till planeten eller utveckling-
en vårt inre andliga liv. Det kan vara något så enkelt 
som att strö-scrolla mobilen, titta på tv-serier eller 
lägga pengar på godis. Men det kan också vara annat. 

Ta dig tid att fundera över vad stör dig i din relation 
till Gud. Vad distraherar dig från att se din medmän-
niska? Vad hindrar dig från att på riktigt lyssna inåt? 
Var finns din dagliga bön? Vilket är ditt dagliga bröd 
att dela?

Att fasta behöver inte betyda att avstå från mat. Den 
kristna fastan kan vara att avstå från tv-tittande, 
godis, alkohol, kött, eller något annat som du själv  
bestämmer. Den kristna fastan kan också handla 
om att avstå från något för att spara eller lägga un-
dan pengar som du ger till någon som behöver dem  
bättre. Kanske kan vi se fastetiden som en tid för att  
reflektera över våra prioriteringar i livet. Vad är  
tillsynes viktigt i mitt liv? Vad är verkligen viktigt i 
mitt liv? Vad är viktigt för att främja liv?

Profeten Jesaja skriver: »Nej, detta är den fasta jag 
vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder 
okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela 
ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare  
husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte 

dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram 
för dig, och dina sår skall genast läkas.« (58:6-8)  
I profetens ord handlar fastan om handling, imperativ  
om delande, helande, givmildhet. Det handlar om 
handling, befrielse och hjälp. Fastan inför påsken 
är något som var och en av oss får lov att bestäm-
ma. Det är frivilligt och snarare ett medel än ett 
mål. Målet är redan nått, segern är redan vunnen.  
Fastan är en förberedelsetid där vi gör oss redo  
inför evangeliet, det glada budskapen, påskens bud-
skap om uppståndelse, liv och befrielse. 

Vägen genom fastan, när vi följer Jesus, den vägen har 
människor följt i tvåtusen år. »Kristi kropp för dig  
utgiven, Kristi blod, för dig utgjutet.« Det är så vi  
säger till varandra i det stora, mystiska och fantastis-
ka som vi i kyrkan kallar för nattvard. I delandet, i  
gemenskapen, i mötet med det heliga möts du, jag 
och Gud i något som är större, alltid större, än vad 
vi kan förstå. Och så har det sett ut genom tvåtusen 
år, enkelheten består: bröd och vin. Människor har 
samlats i gemenskap för att dela bröd och gemenskap 
med Gud. 

Nattvarden firas bland annat som ett tecken på att 
Jesus blir människa, i den mänskliga vardag och  
verklighet som du och jag befinner oss i. Den  
verklighet som kantas av glädje och sorg, av miss-
lyckande och triumf, klagan och lovsång. Fastan är en 
tid av reflektion kring denna mänskliga vardag och  
verklighet som du och jag befinner oss i, som Jesus  
delar med oss. Genom fastetiden kan vi också verka 
för den reella befrielse som evangeliet berättar om, i 
vår närhet och i vår omvärld i form av gåvor till dem 
av oss som behöver dem bättre..

      ...att stå på modets sida!

g JENNY GRIMBECK 
Teologistuderande
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STÅ PÅ MODETS SIDA
För alla människors rätt att leva i frihet från våld.

FASTEAKTIONEN 2020 Fo
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Act Svenska kyrkans fasteaktion (från 23 februari - 5 april) handlar i år om att vi alla har rätt 
att leva i en trygg och säker miljö fri från våld. Men det är långt ifrån alla som gör det. Israel 
och Palestina är en av många regioner med höga våldsnivåer och varje dag betalar palestinier 
och israeler ett högt pris för den utdragna konflikten. 

Mitt i allt detta arbetar Mai Jarrar med att stärka människors motstånds- och handlingskraft. 
Mai arbetar som koordinator för en av våra partnerorganisationer i östra Jerusalem som till-
sammans med bland andra Act Svenska kyrkan driver programmet Local to Gobal Protection 
i Palestina. Du kan ekonomoniskt bidra genom swish eller kontanter i kollekten, men också 
behöver världen och Mai din bön om att vi alla vågar stå på modets sida!

FASTEAKTIONEN 2020
Våga stå på modets s ida!

FASTEAKTIONEN 2020

Visst vill du bidra med att baka bröd 
till Fastekampanjens insamling!?

Kontakta vår Diakon Siw Ölmelid
0340 64 11 04, siw.olmelid@svenskakyrkan.se

Brödförsäljningen sker 
söndagen den 22 mars 

efter gudstjänsterna!
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Hur hänger det ihop nu igen?Hur hänger det ihop nu igen?

ASKONSDAG
Dagen före askonsdagen kallas för fettisdagen. Den 
var ursprungligen till för att förbereda för askonsda-
gen och fastan genom att äta fet mat. Askonsdagen 
har fått sitt namn efter gammal kristen tradition, att 
strö aska på dem som kom till kyrkan och lyfte fram 
sina synder. Idag firas askonsdagsmässa i många kyr-
kor, där gudstjänstdeltagarna får möjlighet att få ett 
kors av aska på sin panna eller handled. Askan är en  
påminnelse om vår dödlighet och korset symboliserar 
hur döden genom Jesus är besegrad. 

FASTETIDEN
I fastetiden följer vi Jesus väg upp till Jerusalem, den 
väg som också kan kallas för Kärlekens väg. Fastans 
40 dagar på minner om hur Jesus fastade  40 dagar i 
öknen. Att fasta är att avstå från något  för att vinna 
något annat. Fastan handlar om att få tid för eftertanke 
och bön, och tid för att komma närmare Gud. 

DYMMELONSDAG
Dymmelonsdagen, sista onsdagen före påsk, 
är dagen då påskfriden börjar i stilla veckan.  
Traditionen är att ersätta metallkläppen i kyrk- 
klockan med en träkläpp (dymmel), för att ge 
en dämpad klang, har fått genamn åt denna dag.  
I Torpa kyrka klär vi in kläppen för att få den dova 
klangen.

SKÄRTORSDAG
På torsdagskvällen före påsk samlar Jesus och  
lärjungarna till en måltid. De delar bröd och vin, och 
Jesus säger: Gör detta till min åminnelse... Det blev den  
nattvardsmåltid som firats i kyrkorna sedan dess. När 
vi firar nattvarden tar vi emot Kristi kropp och blod, 
blir en del av hans död och uppståndelse. Samtidigt 
som nattvarden bekräftar syndernas förlåtelse och för-
stärker den kristna gemenskapen med alla sina bröder 

och systrar. Kristus närvaro i nattvardens mysterium 
förstärker, fördjupar och sänder. Senare på natten, grips 
Jesus av soldater, förråd av sin egen lärjunge Judas för 
30 silvermynt. Jesus förs till översteprästens palats där 
en rättegång där han anklagas för hädelse.
   I de flesta kyrkor rensas altare från dukar, ljus m.m. 
för att förbereda för långfredagens gudstjänst.

LÅNGFREDAG
Jesus förs till den romerske ståthållaren Pontius Pilatus 
som förhör honom. Jesus anklagas för att ha kallat sig 
judarnas kung och döms till döden genom korsfäst-
ning. Jesus får själv bära sitt kors till Golgata, en kul-
le utanför staden, där han korsfästs mellan två rövare. 
Strax innan Jesus dör säger han att allt är fullbordat 
( Joh 19:30).  I många kyrkor är allt avskalat och på 
altaret ligger fem rosor och ett ljus är tänt. När texten 
om Jesus överlämnar sin ande så släcks ljuset.

PÅSKAFTON
På påskaftonen är nästan alla kyrkor stängda, mörka 
och tysta för att påminna om Jesus död.

PÅSKDAGEN
Några av Jesus kvinnliga lärjungar går till hans grav, 
men finner honom inte där. Stenen framför graven är 
bortrullad En levande Jesus möter dem, men när de 
berättar det för de andra, blir de inte trodda. Jesus har 
övervunnit döden genom att uppstå till livet igen. I och 
med det är ondskan och döden besegrade Att Jesus 
vinner över döden är centrum i kristen tro. 

ANNANDAG PÅSK
Jesus döda kropp är borta, men var? När två lärjung-
ar vandrar bort från Jerusalem får de sällskap av en 
man som berättar om varför Jesus var tvungen att dö.  
De ber honom att äta med dem och när han bryter 
brödet ser de att det är Jesus. 
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Nu närmar vi oss våren med stormsteg. Under januari och februari månad har våra 
gravrättinnehavare fått ut ett brev kring sitt avtal om årsskötsel. Är det så att det inte 
kommit något brev hem till dig, hör av dig till mig. 

Under vårmånaderna mars och april påbörjar 
våra vaktmästare vinterstädningen på kyrkogår-
darna i Lindberg, Torpa, Valinge och Stamnared. 
För de som har beställt ett skötselavtal gör vi 
följande: Granris tas bort, vi tvättar gravste-
nar för de som beställt den extratjänsten. Vid  
påsktiden skall, om vädret tillåter våra vatten-
poster vara igång. Vi planterar penséer som  
vårblommor och till påsken sätts påskliljor.

Under sommarmånaderna så kommer vi att 
plantera sommarblommor efter mors dag och 
göra det så fint vi kan utifrån vädrets påver-
kan. När vi närmar oss hösten i oktober och  
november så tar vi bort sommarblommor-
na. Vi lägger därefter ut granris och möjliggör 
för att du skall kunna komma och tända ljus i  
samband med All helgona helgen. Våra  
vattenposter kommer sedan att stängas av runt  
första advent, beroende på hur temperaturen är  
utomhus. 

KOSTNAD FÖR GRAVSKÖTSEL 
Grundskötesel utan blomsterrabatt: 395 kr
* Gräs eller singel över hela gravens yta oavsett storlek 
* Vårstädning och klippning av gräsyta, alternativt ogräs-
   rensning i grusyta.
* Trimning runt gravanordning och kantrabatt.
* Vid behov, riktning av gravvård och i förekommande fall 
   även krattning av grusyta.

Grundskötesel utan blomsterrabatt: 1 470 kr
Grundskötsel, tvätt av gravsten; om behovet finns, plante-
rig av påskliljor, vår- & sommarplantering, granrisdekora-
tion till hösten och planteringen sker i planteringslåda.

Hör gärna av dig till mig  
om du har några frågor!

g NIKLAS ESPELUND 

      0340 64 11 11 
      niklas.espelund@svenskakyrkan.se
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VINTERSTÄDNING & VÅRPLANTERING!



SÖNDAGEN DEN 1 MARS
1 söndagen i fastan
10:00 Högmässa i Valinge kyrka
17:00 Kvällscafégudstjänst i Vårt Hus

SÖNDAGEN DEN 8 MARS
2 söndagen i fastan
10:00 Högmässa i Torpa kyrka
17:00 Kvällsgudstjänst i Stamnareds kyrka

SÖNDAGEN DEN 15 MARS
3 söndagen i fastan
10:00 Högmässa i Valinge kyrka
17:00 Kvällsgudstjänst i Torpa kyrka

SÖNDAGEN DEN 22 MARS
Jungfru Marie bebådelse
10:00 Högmässa i Torpa kyrka
17:00 Smaka&Se mässa i Valinge kyrka

SÖNDAGEN DEN 29 MARS
5 söndagen i fastan
10:00 Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00 Kvällsgudstjänst i Torpa kyrka

SÖNDAGEN DEN 5 APRIL
Palmsöndagen
10:00 Högmässa i Torpa kyrka

17:00 Barnens gudstjänst i Valinge kyrka där vi 
bjuder in alla som döptes första halvåret 2018.  
Korv & Bröd!

TORSDAGEN DEN 8 APRIL
Skärtorsdagen
18:00 Skärtorsdagsmässa i Valinge kyrka

FREDAGEN DEN 9 APRIL
Långfredagen
10:00 Gudstjänst i Torpa kyrka
10:00 Gudstjänst i Stamnareds kyrka

SÖNDAGEN DEN 12 APRIL
Påskdagen
10:00 Sammanlyst Högmässa i Valinge kyrka

MÅNDAGEN DEN 9 APRIL
Annandag påsk
15:00 Mässa i Stamnareds kyrka med  
Emmaus-vandring från bygdegården kl. 13:00

SÖNDAGEN DEN 19 APRIL
2 söndagen i påsktiden
10:00 Högmässa i Torpa kyrka
17:00 Kvällscafégudstjänst i Vårt Hus

SÖNDAGEN DEN 26 APRIL
3 söndagen i påsktiden
10:00 Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00 Kvällsgudstjänst i Valinge kyrka

LÖRDAGEN DEN 2 MAJ i Valinge kyrka
10:00 Konfirmation av Tomasgruppen
14:00 Konfirmation av Johannesgruppen

SÖNDAGEN DEN 3 MAJ
4 söndagen i påsktiden
10:00 Högmässa i Valinge kyrka
17:00 Kvällsgudstjänst i Torpa kyrka

SÖNDAGEN DEN 10 MAJ
5 söndagen i påsktiden
10:00 Högmässa i Torpa kyrka
17:00 Kvällsgudstjänst i Stamnareds kyrka

SÖNDAGEN DEN 17 MAJ
Bönsöndagen
10:00 Högmässa i Torpa kyrka 

17:00 Barnens gudstjänst i  
Valinge kyrka där vi bjuder in alla som föddes 
första halvåret 2016 till att hämta Barnens 
Bibel. Korv & Bröd!

. . . VAD HÄNDER . . .
VÅR A GUDSTJÄNSTER!

. . . VAD HÄNDER . . .



TORSDAGEN DEN 21 MAJ
Kristi Himmelsfärds dag
07:00 Gökotta, se VarbergsPosten för aktuell plats!

SÖNDAGEN DEN 24 MAJ
Söndagen före pingst
10:00 Högmässa i Stamnareds kyrka
17:00 Smaka&Se mässa i Valinge kyrka

l Onsdagen den 4 MARS, 17:00 - 19:00
l Onsdagen den 1 APRIL, 17:00 - 19:00
l Onsdagen den 6 MAJ, 17:00 - 19:00

l Onsdagen den 11 MARS, 18:00 - 21:00
    Vi ser filmen Purpurfärgen! 

l Onsdagen den 8 APRIL, 18:00 - 21:00
    Vi ser filmen Beautiful boy!

l Onsdagen den 20 MAJ, 18:00 - 21:00
    Vi ser filmen Elefantmannen!

l Torsdagen den 19 MARS, 12:00 
    Föredrag av Calle Karlsson - Dialekter & Kultur

l Torsdagen den 16 APRIL, 12:00 
    Föredrag av Lennart Larsson - Lindbergshistorier

l Torsdagen den 14 MAJ, 12:00 
    Sång av Lindbergakören med Eva Johbarn

MESSY CHURCH i  Vårt  Hus

TAL A FILM TAL A LIV 

SOPPLUNCH I  VÅRT HUS

MUSIKHAPPENINGS!

8 MARS 17:00
”Resa mellan himmel & tro!”
En kvällsgtj i Stamnareds kyrka 
med mycket sång och musik.

Valinge/Stamnaredkören
Albin Kuylenstierna, fiol
Simon Bladh, gitarr m.m.

19 APRIL 17:00
”GRAIN OF SAND”

Stämningsfull americana från med  
stämsång & strängaspel i Vårt Hus.

26 APRIL 17:00
”The Lord is my shepard!”

Sånger utifrån psaltaren 23: Herren är min herde, 
i jazz, gospel och vistorn i Valinga kyrka. 
Medverkar gör LiTo-kören med solister.

5 APRIL 17:00
”Det största påskägget!”

En påskmusikal skriven av Maria Sandell och 
Linda Söderholm Gustafsson. Kom och träffa 

Jesus, Petrus och de övriga i Valinge kyrka. Singo 
& Mixkören med flera medverkar

Med reservation för ändringar. För aktuell lista, 
se vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/lindberga


