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Lika och olika: De delar tron på Gud, önskan om att leva i fred med varandra och glädjen att laga mat. Olle Philipsson är präst
i Lindberga församling och Ebraheem Helaly är troende muslim som flytt från krigets Syrien.

Vänner över gränser
Det är nytt och skrämmande för en del. Andra ser det som
spännande och intressant. Olika kulturer och olika religioner
möter varandra. För kultur och religion är inte samma sak. I
media möter vi en bild som ofta är en tillspetsad version av
sanningen. Möt Ebraheem, en helt vanlig människa men med
mer erfarenhet och kunskap än många andra.
Ebraheem Helaly och Olle Philipsson kan inte riktigt
komma på hur de träffades.
– Var det på den där skogspromenaden? gissar Olle.
– Eller på Mäshult, säger Ebraheem.
Varken den troende muslimen eller kyrkoherden i Lindberga församling tycker att det är viktigt hur de träffades,
det intressanta är att de är vänner nu.
När Ebraheem kom till Sverige för ett år och tre månader sedan var det för att få en möjlighet att leva ett tryggt
liv och jobba. Innan dess hade han varit tio månader i
Turkiet och arbetat med kryddor och te. Dit hade han flytt

från kriget i Syrien där han bodde i Aleppo.
Ebraheem och Olle sitter på caféet på Komedianten och
pratar om tro.
– Vad är det viktigaste hos Gud? Ebraheem funderar och
fortsätter. Det viktigaste är när jag tänker på världen. Det
är en Gud för alla. En Gud som har skapat träd, vatten och
allt annat, säger Ebraheem.

Eniga om att Gud har skapat världen

Samtalet har varit på stapplande svenska men när det kommer in på religion föredrar Ebraheem att prata på engelska
för han är mer van vid det. Engelskan är bättre än svenskan fast helst vill han prata svenska för att lära sig.
– Jag tror att det viktigaste hos Gud för mig handlar om
hopp, säger Olle efter att ha funderat lite.
Båda är troende fast Ebraheem är mer van vid att möta
andra religioner än vad Olle är. I Aleppo hade han många
kristna vänner och en grannfamilj var kristen.
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hur Gud ser ut. Hur kan ni kristna veta det? frågar Ebraheem.
– Jesus kom till jorden och levde här i drygt 30 år. Han
var både Gud och människa. Det har gett oss ett ansikte
på hur vi tänker oss Gud, förklarar Olle.
– Men jag förstår verkligen inte hur ni kan veta hur Gud
ser ut?
– Det står i bibeln att Gud skapade människan till sin
avbild. När jag ser en annan människa tänker jag att jag
ser en avbild av Gud.
– Jaha, jag förstår.

Är Gud man eller kvinna?

Matjakt: Olle vill att Ebraheem ska förklara för honom hur
man gör en speciell maträtt. De tar hjälp av nätet för att
komma på vad det är för något.
När Ebraheem följde med Olle till Torpa kyrka en gång
kände han igen och kunde berättelserna som målningarna
i kyrkan föreställer. Troligen kan han mer om bibelns
berättelser än många kristna. Både de kristna och judiska
rötterna finns med i islam och bland de heliga böckerna
finns gamla och nya testamentet, som tillsammans bildar
bibeln. Givetvis finns koranen också med och är den mest
lästa och viktigaste boken för en muslim.
– Vi har inga bilder eller symboler i moskén. Vi vet inte
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Olle fortsätter att förklara det här med att vi ofta har
bilden av en gammal gubbe med skägg på ett moln när vi
tänker Gud. Det är en sorts barnslig bild som följt med
genom traditionen och den stämmer troligen inte med
verkligheten.
– Vi tror inte att Gud är man eller kvinna. Gud är något
annat, säger Ebraheem. Tror du Gud är man eller kvinna?
– Jag tror att Gud skapade alla till sin avbild, både män
och kvinnor. Tillsammans kan vi se helheten, svarar Olle.
De fortsätter att prata mer om Jesus, som den kristna
tron säger är Guds son som ska komma tillbaka någon
gång och en gång för alla ta bort allt ont.
– Jag tror att Jesus är Guds profet. Men vi tror också att
Jesus ska komma tillbaka för att besegra det onda.

Jesus ska komma tillbaka

Ebraheem berättar lite om vad islam säger om det. Att det
kommer komma en tid med mycket kaos och en sorts härskare som inte tror på Gud. Kanske kommer ingen att göra
det. Först då ska Jesus komma tillbaka och döda den onde
härskaren. Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, handlar
om framtiden och skriver ungefär samma sak.
Samtalet kommer in på det här med att en del av extremisterna som slåss i Syrien vill skynda på den sista tiden
genom att skapa ett globalt kaos. Olle kommenterar att
det finns kristna som också vill skynda på. De som tror att

Jesus kommer tillbaka när alla judar bor i Israel och som
arbetar för att hjälpa judar att flytta dit.
– Jag tror inte vi kan hjälpa Gud på det sättet. Vi vet
inte om det ska hända nu, om 30 år, eller om 300 år, säger
Ebraheem.
Andra likheter mellan kristna och muslimer är bönen. Både att man kan be Gud om
hjälp och det här med bönetider. En troende
muslim ska be fem gånger om dagen och det
finns med i vissa kristna bönetraditioner idag
också. Starkast är det inom den katolska grenen av den kristna kyrkan. I kloster ber man
fem gånger om dagen, ungefär på samma
tider som muslimer.

som sträcker fram handen för att hälsa på mig tar jag
henne i handen och hälsar. Gud kanske blir arg på mig
men jag gör det ändå, säger Ebraheem med ett finurligt
leende på läpparna.
Sen förklarar han om det är någon han känner som
förstår hans tradition så hälsar de på varandra
genom att lägga handen över bröstet.
Båda tror, men de tycker olika om många
saker och det handlar inte om att göra det till
en gemensam religion. Det handlar om att vi
ska leva tillsammans och då får vi hitta vägar
för det.

Matglada

I slutet på samtalet börjar de prata om mat
istället. Både Olle och Ebraheem tycker mycket
Muslimernas ramadan är inte helt olik den
om att laga mat. Dom surfar på nätet för att
kristna fastan. En tid då man ska begränsa
hitta en maträtt som Olle tror kommer från
matintaget för att kunna tänka på Gud. Här Ebraheem Helaly, 26 år,
Aleppo och han vill att Ebraheem ska berätta
kommer vi in på skillnader mellan kulturer.
hur man gör den. De konstaterar att det både i
har varit i Sverige i mindre
– Det är inte så många kristna som fastar
Sverige och Syrien är ganska vanligt hos äldre
än ett och ett halv år. Han
genom att avstå från mat i Sverige. En del
generationer att bara kvinnorna lagar mat,
har skaffat några svenska
gör det genom att avstå från något annat och vänner och bosatt sig
men att hos de yngre turas man om och hjälps
en del inte alls. Mina kristna vänner i Egypåt.
på landsbygden utanför
ten fastar genom att avstå från mat trots att
– Vi får träffas och laga mat ihop någon
Varberg. Planen för utbilding
de ofta har väldigt ont om mat. Vi däremot
gång snart, säger Olle.
och jobb finns och han
som har väldigt gott om mat borde kanske
Det är en vänskap som kommer att bestå.
hoppas på ett bra liv i ett
göra det oftare, säger Olle och klappar på
Ebraheem planerar att stanna kvar i Varberg
land utan krig där vi lever
sin runda mage.
där han just nu bor i Valinge i ett hus som han
tillsammans och förstår
– Mina kristna vänner i Syrien tycker att
hyr tillsammans med en kompis. Planen är att
varandra trots olika kultur
fastan är väldigt viktig, säger Ebraheem.
ta en mastersexamen i mekatronik som bland
och religion.
När de fastar äter de inte kött, ägg eller
annat handlar om robotteknik och industri vid
yoghurt.
högskolan i Halmstad.
– Då blev de varorna väldigt billiga och vi muslimer
– Men först måste jag läsa lite mer engelska. På univerköpte mycket, säger Ebraheem och skrattar.
sitetet i Aleppo var programmeringen på engelska men
På många sätt handlar det om kulturer och att anpassa
när det handlade om kontakten med människor och andra
dem till varandra och religionen.
system var det på arabiska. Så jag behöver bli bättre på
– Enligt min religion får jag inte röra vid kvinnor. Bara
engelska innan jag kan fortsätta mina studier här för att
de som ingår i min familj. Men när jag möter en kvinna
sen börja söka jobb, säger Ebraheem Helaly

Lika mycket kultur som religion
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Skvaller från förr och möten i nutiden
I sommar är det Torpavecka igen. Med start i medeltiden
följer vi tiden framåt och möter varandra och historien.
Prästen Martina Vallerius arbetar med att hålla samman
och stötta alla ideella medarbetare som gör veckan möjlig.
  – Att människor möts är det finaste som finns, säger
hon.
Torpa kyrka byggdes på 1200-talet och sen dess har
människor samlats här i glädje och sorg. När Martina
pratar om det tittar hon genom kyrkstugans fönster, fäster
blicken på kyrkans vita väggar och strålar av glädje och
fascination. Tänk på alla böner som betts innanför kyrkväggarna. Allt som har firats där. Det sitter i väggarna och
nu får vi vara en del av och fortsättning på det.
– Vi har haft den här veckan i några år nu och tycker
att det är mysigt att den här gamla kyrkan uppmärksammas lite extra. Den är ju en av de äldsta häromkring, säger
Martina.

Medeltidsdag för barnen

I år kommer de medeltida rötterna att betonas lite extra.
– Förutom att kyrkan är medeltida har den första dagen
ett medeltidstema. Det är för att det ska bli en
dag med mycket fokus på barn.
Det kommer att bli gycklare som underhåller
och några av de som hjälper till kommer att ha
på sig kläder som hyrs från Hallands kulturhistoriska museum.
I alla tider har kyrkan använt olika sätt för att
berätta för olika människor. Gycklarna kommer
att finnas med i sommar. Det kommer även målningarna i Torpa kyrkas tak. De målades för att
predika även när prästens ord inte nådde fram,
då fick kyrkorummet predika. Olle Philipsson,
kyrkoherde i Lindberga församling, kommer att
undervisa tillsammans med kyrkorummet under
en av Torpaveckans dagar.
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En annan höjdpunkt under veckan är uppletad av Lennart Larsson som kommer att leda byavandringen i Balg.
– Jag hittade en födelseannons från 1700-talet. Det var
ett kringvandrande par som tillfälligt var i Balg och där
föddes deras barn. Byn slöt upp och ordnade faddrar, dop
och dopkalas för barnet. Jag kommer att peka ut vilket hus
faddrarna bodde i, säger Lennart Johansson.

Barn och baroner

Han önskar att han visste vad det blev av det nyfödda
barnet, men det har han inte börjat forska på än. Istället kommer han också att berätta om Baron Carl Gustaf
Faltzburg, som brukade Lindhov på 1700-talet. Han gav
bland annat en stor summa pengar som gjorde att man
hade råd att rusta upp Torpa kyrka som höll på att falla
ihop och bli oanvändbar.
Samtalen mellan historien och nutid, mellan boende
och tillfälliga besökare brukar pågå på olika sätt under
hela veckan. Framför allt är kyrkstugans kaffeservering en
mötesplats där alla får vara med i samtalen och dela berättelser och livet.

Uppmärksammad: Prästen Martina Vallerius tycker att
Torpaveckan är bra för att kyrkan är värd att få vara i
fokus under några dagar.

Himlen
som
kyrktak
Taket är himlen och altartavlan
är ett blått hav som ramas in av
gråa soldränkta klippor. Susanna Ericson, präst i Varbergs
församling, har hittat en av platserna hon ska göra om till kyrka
några morgnar i sommar.
– Vi ska ha andakt här ute
i sommar. Det är en lugn och
stilla stund att börja dagen med.
Jag tänker att vi kan flytta kyrkan dit där folk är istället för att
vänta på att de ska komma till
Spanar: Susanna Ericson funderar på hur det kan bli i sommar när hon ska ha
kyrkan, säger hon.
morgonandakt här. På ängen mellan 2:a och 3:e vik på Getterön kommer det vara andakt
Mötet med Gud är inte bepå tisdagar 8:30 mellan 21 juni och 12 juli. På Apelvikens strand nedanför campingen är
roende av vilken plats man är
det torsdagar 8:30 mellan 23 juni och 14 juli som gäller.
på. På vintern är det inte riktigt
aktuellt att ha andakter ute på
Getterön för vädret är inte välkomnande och det är inte så
att alla kan höra, funderar Susanna.
mycket folk här. På sommaren rullar husvagnarna hit och
Detta är bara en av platserna det kommer att vara morsommarhusen öppnas upp.
gonandakt på under fyra veckor i sommar. Den andra är
på stranden nedanför Apelvikens camping. Susanna tycker
Tar det som det kommer
att det är viktigt att kyrkan är på andra platser och i andra
– Förhoppningsvis får vi bra väder, annars får vi väl huka
former.
under paraplyer och regnkläder, säger Susanna.
– Hela skapelsen är Guds kyrka tycker jag. Det är vi
Hon tittar ut över ängen mellan 2:a och 3:e vik och
själva som har skapat väggarna och murarna och kallar det
funderar över hur det kan bli. Kanske kommer det bara
för gudstjänstrum.
några få. Hon tror att hennes mormor och morfar är givna
deltagare för de brukar tillbringa sommaren på campingen
här. Fast det kan bli fler.
– Då får jag väl låna med mig någon ljudanläggning så
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Gemensam glädje i fullsatt kyrka

Full glädje: Kyrkan var nästan fullsatt
och glädjen över påskens uppståndelse
och musiken var stor vid den ekumeniska
gudstjänsten i Träslövs kyrka på annandag
påsk.
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En manifestation av glädje som är väl förbered och planerad samtidigt som en del saker improviseras fram. När
Kalle Svensson, präst i Träslövs församling, hälsar välkommen till gudstjänsten i Träslövs kyrka märks det. Han
berättar lite vad som ska hända, förklarar att ett sånghäfte
delas ut just nu samt efterlyser fler pastorer och präster som
vill hjälpa till vid förbönen senare under gudstjänsten.

påskens stora under. Han som var död blev levande igen.
Gudstjänsten är hela tiden ett möte, människor möter
varandra, människor möter Gud, gammalt möter nytt och
traditioner flätas in i varandra. Gospelns moderna musik
och de sjungna bönerna och psalmerna med rötter ända
tillbaka till 1100-talet. I den ekumeniska gudstjänsten i
Träslövs kyrka möts olika församlingar och samfund.

Världskänd bön från Varberg

Ber tillsammans med varandra

Innan klockringningen börjar får församlingen öva på en
Tydligast blir det under den långa stunden med bön i
av sångerna som ska sjungas senare, det är Varbergsbönen
kyrkan. Hela kyrkan är i rörelse. En lång kö bildas fram i
som har blivit tonsatt av Kalle Svensson.
kyrkan där sju präster och pastorer från de olika
Varbergsbönen är skriven av Björn Guskyrkorna i Varberg står. Pingstkyrkan, HåstensDen uppståndne
tavsson, präst i Katolska kyrkan i Varberg.
Jesus var ett sånt kyrkan, Katolska kyrkan och olika församlingar i
Sveriges kristna råd har sanktionerat
kyrkan finns representerade. De som står
mirakel, och varje Svenska
bönen som bes av olika församlingar i alla
i kön kommer fram till prästerna och pastorerna
levande människa är som i tur och ordning lägger sin hand på persosamfund i Sverige mellan Kristi himmelsfärd och pingst varje år. Eftersom bönen
nen och ber en kort bön. Många stannar till vid
det också.
har översatts till olika språk har den spriljuständningen och tänder ett ljus som får bli en
dits över hela världen och på Filippinerna
tyst bön för någon eller något.
är det många katoliker som ber bönen.
Bönen förenar alla kristna i hela världen och
Kyrkklockan ringer, kanske planerat eller inte, några
alla samfund. Därför kan vi förenas i olika former av bön.
minuter efter tio.
Personlig förbön med handpåläggning, ljuständning, sång
eller stilla personlig bön i bänken. Bönerörelsen pågår
Kören växer fram
länge i kyrkan.
Lugna melodiska harmonier från pianot tar över kyrGudstjänsten börjar som den slutar. Med glädje och
korummet när klockorna tystnar. Plötsligt reser sig en
gospel. 148 personer var med och firade detta mirakel som
vitklädd kvinna i en av de bakre bänkarna.
kören sammanfattar med orden: ”I’m a living, breathing,
– Oh, happy day, sjunger hon.
walking, talking, moving miracle”. Den uppståndne Jesus
Ännu en kvinna reser sig upp och stämmer in i sången.
var ett sånt mirakel, och varje levande människa är det
Snart står en hel kör utspridd i kyrkan. Träslövs församockså.
lings kör Octava Gospel rör sig framåt i kyrkorummet och
samlas där framme och de stilla pianoharmonierna har
övergått i rejäl gospelsång. Modern musik som sätter ton
och förmedlar glädje över det som hände för två tusen år
sen, Jesus uppstod från de döda. Det är en del av temat
under gudstjänsten, för det är annandag påsk och vi firar
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Kyrkorummet berättar: Bibelns berättelser i bild. En del av de som är målade i taket på Torpa kyrka.

Lindberga församling
Gudstjänsterna i Valinge
är i Valinge församlingshem på
grund av renovering av kyrkan.
Söndag 19 juni, 4 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Friluftsgudstjänst
Tiondeboden i Valinge
Lindbergakören
Lördag 25 juni, midsommardagen
11:00 Friluftsgudstjänst
Trönningenäs kvarn
Söndag 26 juni, Johannes döparens dag
11:00 Medeltida mässa, Torpa
Se nästa sida
18:00 Kvällsgudstjänst, Stamnared
Söndag 3 juli, 6 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Lindberg
18:00 Sommarmusik, Torpa
Se musikuppslaget
Söndag 10 juli, Kristi förklarings dag
9:30 Högmässa, Lindberg
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Cafégudstjänst, Valinge
Se musikuppslaget
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Söndag 17 juli, 8 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Sommarmusik, Lindberg
Se musiksidan
Söndag 24 juli, 9 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Valinge
18:00 Friluftsgudstjänst
Klasa hembygdsgård
Musik och allsång med bland annat
Eva Johbarn, Georg Andersson
Ta med fikakorg
Söndag 31 juli, 10 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Lindberg
11:00 Gudstjänst, Valinge
18:00 Sommarmusik, Stamnared
Se musikuppslaget
Söndag 7 augusti, 11 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst vid bönhuset, Lindberg
Se nästa sida
18:00 Sommarmusik, Torpa
Se musikuppslaget
Söndag 14 augusti, 12 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Valinge
11:00 Gudstjänst, Torpa
18:00 Sommarmusik, Lindberg
Se musikuppslaget

Söndag 21 augusti, 13 e trefaldighet
9:30 Högmässa, Torpa
11:00 Gudstjänst, Stamnared
18:00 Kvällsgudstjänst, Valinge

Sommarmusik

Söndag 28 augusti, 14 e trefaldighet
9:30 Mässa, Stamnared
11:00 Gudstjänst, Lindberg
18:00 Kvällsgudstjänst, Torpa

I vår vackra trädgård, som trädgårdsgruppen bidragit till, njuter vi av våfflor
och kaffe. Lindbergs församlingshem
10:00-12:00, torsdagarna 21 juli, 28 juli,
4 augusti och 11 augusti.

Vardagsgudstjänster
Tisdagar
11:00 Gudstjänst eller mässa, Lindgården
Första onsdagen i månaden
9:00 Morgonmässa, Lindberg
Torsdagar
9:30 Morgonmässa, Lindberg

Friluftsgudstjänster
En gudstjänst med naturen som kyrka. En
annan plats, en annan sorts gudstjänst.
Söndag 19 juni 18:00 i Tiondeboden i
Valinge, Lindbergakören sjunger.
Midsommardagen 25 juni 11:00 vid
Trönningenäs Kvarn.
Söndag 24 juli 18:00 i Klasa Hembygdsgård, se kalendariet för mer information.

Gudstjänst vid bönhuset
Gudstjänst bland blommor och bönor söndag 7 augusti 11:00 i Lindbergs trädgård.

Söndagar 18:00 under juli och augusti.
Se sidorna 16-17.

Våffelcafé

Trädgårdsträff
I Lindbergs församlingshems sköna trädgård umgås vi, planerar och planterar. Vid
en kopp kaffe kan nya idéer dyka upp.
Torsdagar 10:00-12:00.

Sms-påminnelse
Påminnelse om gudstjänster med mera.
Se hemsidan för mer information.

Information om höstens
verksamheter

Torpaveckan 26 juni–3 juli, i Torpa kyrka och kyrkstuga
Öppen kyrka, kaffeservering samt vernissage i Kyrkstugan av John och Marina Lyrestedts tavlor alla dagar.
Söndag 26 juni 11:00-17:00
Medeltida mässa 11:00 i Torpa kyrka med
gruppen DuoDråm, riksspelmän, inleder
vår medeltidsvecka. De spelar medeltidsmusik innan mässan också.
Efter mässan är det familjeaktiviteter
med Gycklarkompaniet Bastardus SaNS,
musikunderhållning och korvgrillning. Kom
gärna klädd i medeltida kläder.
Måndag 27 juni 13:00-20:00
18:00 Guidning av kyrkan och
Ankarströmstenen.
Tisdag 28 juni 13:00-20:00
18:00 ”En kväll om Balgö i bild och ton”
Bilder, sång, musik och berättelser från
Balgö med Gun Svensson, Balgöflickorna
och Helge Kärrbrant.

www.lindberga.nu

Så här brukar vi fira gudstjänst på söndagarna i Lindberga församling:
9:30 Församlingens söndagliga högmässa. Vi delar nattvardens gemenskap och
fördjupar oss i dagens texter.
11:00 Vi firar gudstjänst i en enkel form, där det är lätt även för barn att delta.
Församlingens dop sker ofta i denna gudstjänst.
18:00 En kvällsgudstjänst som oftast går i musikens eller stillhetens tecken.

Onsdag 29 juni 13:00-20:00
18:00 ”Kyrkorummet predikar” – Olle
Philipsson berättar om kyrkans målningar.
Torsdag 30 juni 13:00-17:00
Byavandring med Lennart Larsson som
guidar oss i Balg.
Samling vid Manovi 18:00.
Fredag 1 juli 13:00-17:00
Öppen kyrka och kaffeservering.
Lördag 2 juli 13:00-17:00
Öppen kyrka och kaffeservering.
Söndag 3 juli 13:00-20:00
18:00 Musikgudstjänst ”Glädje, sväng
och innerliga improvisationer” med Charlotte Polson och Andreas Hjalmarsson
som avslutar Torpaveckan.

Musiken finns på
sidorna 16 och 17
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Träslövs församling
Söndag 19 juni, 4 e trefaldighet
10:00 Frälsarkransgudstjänst, Träslöv
Uppståndelsepärlan
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Lördag 25 juni, midsommardagen
14:00 Friluftsgudstjänst, Träslövsläge
I kyrkparken
Söndag 26 juni, Johannes döparens dag
10:00 Högmässa, Träslövsläge
14:00 Friluftsgudstjänst, Träslövs
kyrkogård
Söndag 3 juli, 6 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Söndag 10 juli, Kristi förklarings dag
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Söndag 17 juli, 8 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge
18:00 Friluftsgudstjänst
Södra Näs Eliasas
Söndag 24 juli, 9 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Söndag 31 juli, 10 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge
Söndag 7 augusti, 11 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
18:00 Friluftsgudstjänst, Klastorp
Linbastun
Ta med kaffekorg
Söndag 14 augusti, 12 e trefaldighet
10:00 Högmässa, Träslövsläge
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Söndag 21 augusti, 13 e trefaldighet
10:00 Gudstjänst, Träslövsläge
Söndag 28 augusti, 14 e trefaldighet
18:00 Friluftsgudstjänst, Träslövsläge
Naturreservatet
Ta med kaffekorg

Kyrkkaffe
Varje söndag serveras kyrkkaffe efter
gudstjänsterna 10:00 i båda kyrkorna.

Kyrktaxi
Du vet väl om att du kan ta kyrktaxi till
gudstjänster i kyrkorna och Servicehuset,
om du har svårt att ta dig dit på annat sätt. Du ringer Taxi Varberg 0340165 00. Beställ gärna på lördagen. Uppger du ditt födelsedatum (ha legitimation
i beredskap).
Församlingen får räkning från taxi.

Bibelstudium i Träslövsläge
Söndagarna 26 juni och 28 augusti 19:00
i Träslövsläge församlingshem. Ledare är
Kalle Svensson 0340-20 10 33.

Hembesök eller enskilt samtal
Ring och boka tid med den du vill träffa.
Präster:
Ola Bjervås 0340-20 10 32,
Kalle Svensson 0340-20 10 33
Jacob Stille 0340-20 10 34,
Diakon:
Marianne Klintenberg 0340-20 10 35

Veckogudstjänster

Sommarkyrka 27 juni-15 juli i Träslövsläge

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

Utställningar
27 juni-3 juli Katarina Stjernberger, tavlor
4-10 juli
Lovisa Bengtsdotter, mattor, makramé
11-17 juli
Johanna Majkvist, fotografier

När hösten är i antågande
Skjuts till kyrkogården, Middagsbön och
Torsdagssoppa börjar 1 september. Måndagsträffen börjar 12 september
Öppet hus börjar igen i Träslöv 18 augusti
och i Träslövsläge 19 augusti
Barnverksamheten samt barn-, junioroch ungdomskörerna startar vecka 34
Se www.svenskakyrkan.se/traslov eller
www.facebook.com/ TraslovsForsamling

Vill du veta mer om kristen tro?
Gå en Alphakurs i Träslövs församling.
Anmäl dig till expeditionen
0340-20 10 30 eller
traslovs.forsamling@svenskakyrkan.se

Informationsbroschyr
I våra kyrkor och församlingshem finns en
informationsbroschyr med mer information om gudstjänster och verksamheter.

Måndag 27 juni
14:00 Calle Karlsson, trubadur
15:00-16:30 Våffelcafé
Tisdag 28 juni
14:00-16:30 Våffelcafé
Onsdag 29 juni
14:00 För barn och hela familjen
Trolleri med Dan och Yvonne
15:00-16:30 Våffelcafé
Torsdag 30 juni
14:00 Karin Åkerman pratar
om släktforskning
15:00-16:30 Våffelcafé
19:00 Musikgudstjänst
Träslövsläge kyrka
Fredag 1 juli
14:00-16:30 Våffelcafé
Måndag 4 juli
14:00 Torbjörn Johansson, trubadur
I Taubes anda
15:00-16:30 Våffelcafé
Tisdag 5 juli
14:00-16:30 Våffelcafé

Musiken finns på
sidorna 16 och 17

Onsdag 6 juli
14:00 För barn och hela familjen
Ansiktsmålning
15:00-16:30 Våffelcafé

Torsdag 7 juli
14:00 Tommy Lundgren
visar naturbilder
15:00-16:30 Våffelcafé
19:00 Musikgudstjänst
Träslövsläge kyrka
Fredag 8 juli
14:00-16:30 Våffelcafé
Måndag 11 juli
14:00 Allsång med Anna och Karin
15:00-16:30 Våffelcafé
Tisdag 12 juli
14:00-16:30 Våffelcafé
Onsdag 13 juli
14:00 För barn och hela familjen
Lekar
15:00-16:30 Våffelcafé
Torsdag 14 juli
14:00 Dragspel med Jonny Andersson
och Annika Andersson
15:00-16:30 Våffelcafé
19:00 Musikgudstjänst
Träslövsläge kyrka
Fredag 15 juli
14:00-16:30 Våffelcafé
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Fönster mot himlen: Alternativt
kan man också säga att det är ett av
fönstrena i Varbergs kyrka.

Varbergs församling
Söndag 19 juni, 4 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Obs! Tiden
Juli månads gudstjänster

Lördag 25 juni, midsommardagen
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
Söndag 26 juni, Johannes döparens dag
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan

Söndag 3 juli - söndag 14 augusti
10:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
18:00 Lovsångsmässa, Sollyckan
Lördag 9 juli
13:00 och 16:00 Konfirmation, Varberg
Sommarkonfirmanderna
Söndag 21 augusti, 13 e trefaldighet
11:00 Högmässa, Varberg
11:00 Högmässa, Apelvikshöjd
11:00 Högmässa, Sollyckans
Söndag 28 augusti, 14 e trefaldighet
11:00 Festgudstjänst, Varberg
Gemensam mässa för hela
Varbergs församling
Söndagsskola
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Veckogudstjänster

Festgudstjänst

Drop in-vigsel

Konfirmation

Tisdag
8:30 Morgonandakt, Getterön
21 juni-12 juli, se text till höger
Onsdag
20:00 Taizémässa, Varberg
Onsdag 22 juni är det 18:00
Torsdag
8:30 Morgonmässa, Apelvikshöjd
8:30 Morgonandakt, Apelviken
23 juni-14 juli, se text till höger

Gemensam mässa för hela Varbergs
församling. Söndagsskola för barnen och
kyrkkaffe efter gudstjänsten. Söndag 28
augusti 11:00 i Varbergs kyrka.

Vill ni göra slag i saken och gifta er?
Välkomna till Varbergs kyrka lördag
13 augusti 11:00-14:00. Vi har präst,
musiker och vittnen. Ni måste ta med
hindersprövning. Ni kan också boka tid
för vigsel, 0340-81 300.

Vill du pröva på lite mer av vad det
innebär att vara människa? Göra
något nytt med andra människor? Tillsammans med andra får du prata om
Gud och uppleva vad det kan innebära
att vara kristen. Inför 2016-2017
erbjuder Varbergs församling två olika
grupper.

Sommarkyrka
Kom in i Guds hus på en kopp kaffe och
stund av stillhet. Tisdag 16:00-18:00,
onsdag och torsdag 16:00-20:00.
29 juni-4 augusti i Varbergs kyrka.
Kyrkan är öppen för besök och stillhet som
vanligt måndag-fredag 9:00-15:00, lördag 9:00-13:00 och söndag 10:00-13:00.

Diakonimottagning
I vår diakonimottagning kan du som
lever i en utsatt ekonomisk situation få
stöd och hjälp. Mottagningen är öppen
tisdag och fredag 10:00-11:30. Ingen
tidsbokning behövs. Församlingshemmet,
Sveagatan 24

Sommarcafé
Gemenskap med kaffe och kaka. Någon
programpunkt varje gång.
Torsdagar 14:00-16:00, 30 juni-11 augusti, församlingshemmet, Sveagatan 24.
Vi är i trädgården när det är fint väder.

Workshopskväll
Vill du vara med och sjunga eller dansa
under gudstjästen? Eller prata om söndagens evangelietext eller förberdela andra
uppgifter. Kom och var med i förberedelser och övningar. Torsdag 25 augusti
18:00 i församlingshemmet.

Morgonandakt på Getterön
Börja dagen med en lugn stund intill
havet. Vi bjuder in till att fira andakt på
ängen mellan 2:e och 3:e vik på Getterön.
Tisdagar 8:30, 21 juni-12 juli. Ta med
något att sitta på.

Morgonandakt vid Apelviken
Börja dagen med en lugn stund intill
havet. Vi bjuder in till att fira andakt på
stranden nedanför Apelvikens camping.
Torsdagar 8:30, 23 juni-14 juli. Ta med
något att sitta på.

VuxenBarn
När sommaren är som varmast i början
på augusti börjar vi med VuxenBarn igen.
Det är som en öppen förskola i kyrkans
regi. Gemenskap för stora och små, sång,
andakt. Startar i Apelvikshöjds kyrka
tisdag 2 augusti 9:30-11:30.

Musik och konserter finns på sidorna 16-17

Tillsammansläger
Ett läger för alla åldrar på Lärjungagården i Torestorp 3-4 september.
Lise-Lotte Wallin, rektor på Helsjöns
folkhögskola, medverkar. Aktiviteter
för barn och vuxna. Vi startar på Lärjungagården med fika 9:00 på lördag
och avslutar med lunch på söndag.
Kostnad: Vuxen 400 kronor, ungdom
(13-19 år) 300 kronor, 4-12 år 200
kronor, 0-3 år gratis.
Anmälan senast fredag 19 augusti:
martina.hansson@svenskakyrkan.se
Meddela specialkost. Frågor till Martina Hansson 0340-81 331.

Vill du sjunga i kör?
Många av våra körer har plats för fler.
et finns körer för barn, ungdomar och
vuxna på olika nivåer och olika genrer.
Se hemsidan för mer information.

Musik och kaffe
Du kan uppleva musik och gemenskap
några onsdagskvällar i Apelvikshöjds
kyrka. Först är det konsert 19:00, sen
är det enkelt fika.
Se musikuppslaget när det är.

Sommarkonfirmander
i Apelvikshöjds kyrka
En första träff i november och några
gånger under våren. Tonvikten ligger
på sommaren 2017.
Musik- och dramakonfirmander
i Sollyckans kyrka
Musik, sång, spela instrument, drama
foto med mera. En söndagseftermiddag i månaden från oktober till maj.
Läs mer och anmäl dig på
www.svenskakyrkan.se/varberg

Vi gör mer, se hemsidan
Gemenskap, barn och familj,
gudstjänster, undervisning. Allt får
inte plats här.
På Varbergs församlings hemsida
finns kalender och mer information
om vad som händer.
www.svenskakyrkan.se/varberg

Församlingen i ditt flöde
www.facebook.se/varbergsforsamling
Instagram: Varbergsforsamling
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Trio Anthem

Dou Inicial

Landgren och
Hagberg

Apelvikshöjds Stråkensemble

Gustav Natt och Dag

Karin
Dahlberg

Romans för kyrka och salong
Musik från förra sekelskiftet
Gustav Natt och Dag, sång
Karin Birgersson, flygel
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 22 juni 10:00, Varbergs kyrka

Juli

Juni

Sommarmusik i Lindberga, Träslöv och Varberg

Sho’nuff

Octava Gospel med komp. Församlingens
gospelkörs årliga sommarkonsert
Torsdag 23 juni 19:00, Träslövsläge kyrka

Kyrkornas Allsångskväll

Musiker och sångare från kyrkorna i
Varberg leder allsången
Måndag 27 juni 19:00, Societetsparken

Var det en dröm

Pärlor ur den nordiska romansskatten
Ida Johansson, sång
Samuel Eriksson, flygel
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 29 juni 10:00, Varbergs kyrka

Ljusa försommarklanger

Christer Sundstrand, orgel och piano
Ann-Cathrine Sundstrand,
alt- och tenorblockflöjt
Torsdag 30 juni 19:00, Träslövsläge kyrka

Ute blåser sommarvind

Konsert med Sveriges Ungdomskör under
ledning av Cecilia Martin Löf
Torsdag 30 juni 20:00, Varbergs kyrka
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När två fåglar möts

Attilio Vampore, violin
Jens Johansson, tvärflöjt
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 2 juli 10:00, Varbergs kyrka

Glädje, sväng och innerliga
improvisationer

Charlotte Polson, saxofon och sång
Andreas Hjalmarsson, piano och orgel
Söndag 3 juli 18:00, Torpa kyrka

Glittrande sväng med
DuoMarinett

DuoMarinett tolkar visor, jazzstandards
och konstmusik.
Sofia Gustavsson, slagverk
Beatrice Seyzeriat, klarinett
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Onsdag 6 juli 10:00, Varbergs kyrka

Pianoafton med sommarkänsla
Markus Kvint, piano
Enkelt fika efter konserten
Onsdag 6 juli 19:00, Apelvikshöjds kyrka

Sånger av Py Bäckman

Kören Luxuria
Torsdag 7 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Musikaliska ögonblick

Trio Anthem
Mårten Nordhall, sång
Klas Assarsson, slagverk
Elisabet Willix, flygel och orgel
Torgmusik, varar cirka 30 minuter
Lördag 9 juli 10:00, Varbergs kyrka

Sånger till kaffet

Cafégudstjänst med Susanne Sjöwall, sång
Söndag 10 juli 18:00, Valinge
församlingshem

Enkel, vacker, öm

Monica Z och tonsatta dikter av Karin
Boye framförs av Amanda Ekberg Quartet
Amanda Ekberg, sång
Joel Lindblom, trombon
Antoni Yammin, kontrabas
Fredrik Wik, trummor
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 13 juli 10:00, Varbergs kyrka

Musikaliska ögonblick

Trio Anthem, Mårten Nordhall, sång, Klas
Assarsson, vibrafon och marimba, Elisabet
Willix, piano, orgel och sång
Enkelt fika efter konserten
Onsdag 13 juli 19:00, Apelvikshöjds kyrka

Flöjttoner med doft av sommar
Jenny Johansson, tvärflöjt
Monica Bengtsson, orgel och piano
Torsdag 14 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Kammarmusik med Duo Inicial
Martin Johansson, klarinett
Sebastian Sundblad, gitarr
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Lördag 16 juli 10:00, Varbergs kyrka

Beatles på svenska

Välkända låtar med nyskrivna
arrangemang av Sparlund/Sebastian
tillsammans med LiTo-kören och musiker
Söndag 17 juli 18:00, Lindbergs kyrka

Therese Börjsesson

Musica Vitae

Greger
Siljebo

Sommarljus

En jazzig färgpalett med sångerskan och
kontrabasisten Margaretha Evmark och
Dan Evmark vid flygeln
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 20 juli 10:00, Varbergs kyrka
Pärlor ur den nordiska romansskatten
Ida Johansson, sång, och Markus Kvint,
piano. Enkelt fika efter konserten
Onsdag 20 juli 19:00, Apelvikshöjds kyrka

Klassiska sommarpärlor

Trio Salong
Olle Joelsson, violin, Robert Wiklander,
cello, Kjell-Ove Dahlman, piano
Musik av Mozart, Petersson-Berger,
Taube med flera.
Torsdag 21 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

….”sjunger för livet”…..

Catharina Löfqvist, sång, blockflöjt, gitarr
Maria Löfberg, sång och piano
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Lördag 23 juli 10:00, Varbergs kyrka

Musik och allsång

Eva Johbarn och Georg Andersson
med flera, friluftsgudstjänst
Söndag 24 juli 18:00, Klasa hembygdsgård

Från Bach till Jazz

Tommy Janzon, gitarr
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 27 juli 10:00, Varbergs kyrka

Sånger och psalmer i jazzton

Vid havet
Låtar, visor och improvisation
Anette Wallin, fiol och sång
Harald Svensson, piano och orgel
Torsdag 28 juli 19:00, Träslövsläge kyrka

Sibbarps spelmanslag

Var det en dröm

Augusti

Charlotte
Polson

Ellen Andersson, sång och Anton Forsberg,
gitarr, Enkelt fika efter konserten
Onsdag 27 juli 19:00, Apelvikshöjds kyrka

Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Lördag 30 juli 10:00, Varbergs kyrka

Låtar inifrån

Folkmusikalisk afton med inslag av jazz
och konstmusikaliska dofter
Greger Siljebo, fiol
Stefan Wingefors, piano
Söndag 31 juli 18:00, Stamnareds kyrka

Of Air

Melodiska improvisationer och klangliga
meditationer
Anders Hagberg, kontrabastvärflöjt,
tvärflöjt och sopransaxofon,
Johannes Landgren, orgel och piano
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 3 augusti 10:00, Varbergs kyrka

Sensommarnätter

Nordisk musik för orgel och piano
Gustav Jannert, orgel
Torsdag 4 augusti 19:00, Träslövsläge kyrka

Change Music Festival

In Memoriam med Musica Vitae
Karin Dahlberg och Stina Ekblad.
Musik av Britten, Bridge, Pärt och
Malmlöf-Forssling.
Entré: 130 kr. Mer info och biljetter:
www.changemusicfestival.se
Konserten varar i cirka 60 minuter
Lördag 6 augusti 10:00 i Varbergs kyrka

Buren av ljus

Musik kring Atle Burmans diktning
Eva Törnqvist Nyman, Gunnar Törnqvist
och Jonas Roman, sång, läsning, orgel och
piano
Söndag 7 augusti 18:00, Torpa kyrka

Förändring

Akustiskt med plats för eftertanke.
Tonsatta texter av författaren och
terapeuten Tommy Hellsten framförs av
syskonduon Therése Börjesson och Paul
Viktor Börjesson
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Onsdag 10 augusti 10:00 i Varbergs kyrka

Låtar inifrån

Greger Siljebo, fiol
Jakob Petrén, piano
Torsdag 11 augusti 19:00
Träslövsläge kyrka

Sommar och glädje

Varbergs Kvartettsällskap
Bengt Eckerdahl, dirigent
Torgmusik, varar i cirka 30 minuter
Lördag 13 augusti 10:00 i Varbergs kyrka

Från barockmusik till Evert
Taube på dragspel

Lars Karlsson och Öivind Farmen väver
ihop olika musikstilar på dragspel
Söndag 14 augusti 18:00, Lindbergs kyrka

Från barocken till idag

Louise Muhl och Monica Bengtsson,
orgel, piano och sång
Lars Carlsson, sång, fiol och nyckelharpa
Torsdag 18 augusti 19:00
Träslövsläge kyrka

17

Saga
t
e
d
r
e
d
n

ä
h
n
e
g
i
l
t
Än

d ar n a är
, För vin
ti
s
s
u
g
u
a
ene tider
juli ,
n av Gyll
på , juni,
e
t
i
ta
n
n
e
ä
g
r
v
a
n
ä
jag
här. Vi h
å går refr
året har
?
ånaderna
ugusti. S
a
För hela
m
r
,
a
li
h väntan
m
ju
m
i,
å , jun
niskor oc
s å ä r so
n
ä
a
tt
m
e
s
d
s
var m a d
r
o
se
ed
när ni lä
ä r de t m
re n .
låtar. Nu
em. Vad
d
å
p
t
å somma
e
p
r
å
ta
n
la
ä
e
v
h
i
v
ar
väntat
er börjar
midsomm
e väder,
en komm
r
r
å
tt
v
ä
r
b
r,
ä
ä
å
n
h
p
n,
vi
m a re n ä r
r på våre
r väntar
in
tiskt som
Vi vänta
k
re n ä r h ä
a
fa
m
r
ä
t och ta
m
n
o
s
väl
der, gå u
a i. Nu
ä
d
v
a
t
b
n
ta
tt
fi
O ch n ä r
å
a
s
r
n
r
et ä
are vatte
d e t re g n a
r? Om d
och varm
r n a. O m
å de n i å
a
p
bete.
d
r
a
a
r
in
d
a
v
v
n
a
a
te ta
ljumm
ny tt h
e
tt
d
e
n
ig
n
ska vi in
d
ä
k
lär
ålar och
apsspel,
as
solens str
ela sällsk
p
s
tt
sutom fi r
a
t
i ak
digt, des
le
r
me d
a
a
tillfället
m
T
.
m
llarna
inte so
ä
r
v
k
ta
r
a
g
r
m
e
. Vi
arb
som
badande
nster på
nt om i V
r
ä
e
u
r
tj
ll
s
e
a
d
n
u
te
r
e
g
o
t sk a
usik
s arb
Kyrk
e r d a ge n
för att de
d olika m
g
ft
g
e
n
a
ä
d
a
il
m
n
v
e
n
ofta
nder
en få
de t e
innen är
mycket u
låt kropp
m
å
h
a
s
c
r
a
o
å
d
v
n
n
i
ä
hä
sig
gnpöen v
ande i re
det måste garna som sätter
p
tt
p
a
o
h
a
ft
d
e
o
ha n.
gm
n da
tror
or, en da
d ag. Me
en vilade
g
m
”
r
a
a
o
r
d
b
e
m
”
d
d
n
n
e
sju
er
bli e
ba k m
gar, den
vi behöv
ll av bull
att även
p å s ex d a
r
n
ä
e
b
en dag fu
d
e
r
n
jo
in
t
skapade
ild, vilke
lar. Gud
Guds avb
ll
gondag.
r
ti
o
e
m
d
a
y
p
r en n
fö
r
V i ä r sk a
e
ft
a
r
samla k
vila och
gt.
r försikti
r och kö
a
m
m
o
s
om er i
Ta hand
Su sa n n a

Ericson
Susanna
rsamling
rbergs fö
a
V
i
t
s
rä
P

18

För barn och
alla andra

Lejonet och Daniel

En solig dag var Lejonet Leo ute och gick bland klipporna. Han letade efter lite skugga och vatten. Leo
hade varit med om en konstig sak. En stor hand
hade hindrat honom från att äta upp en människa. Det gjorde att Leo var lite förvirrad.

Bakom en klippa mötte Lejonet Leo ett
får.
– Hej, jag heter Fabian Får. Vad heter
du? frågade fåret.
– Jag heter Leo, svarade lejonet. Är du
inte rädd att jag ska äta upp dig? frågade
Leo.
– Nääää, bräkte Fabian.
– Varför då? frågade Leo argt och
visade sina stora tänder.
– För att en kompis som är hos
kungen berättade om en sak som hände
igår.
– Vad då för något?
– Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var något om ett
lejon som inte åt upp en man under en hel natt. Så jag
tror att ni lejon inte är lika farliga längre.
Lejonet Leo blev tyst en stund och tänkte efter. Han
visste exakt vad som hade hänt.
– Jag var där, sa Leo.
– Va, var du? frågade Fabian.
– Ja.
– Vad hände?
– Jo, det var så här. Jag och mina kompisar var fångar
hos en kung och bodde i en tråkig grop. Ibland fick vi
mat, men oftast var vi hungriga.
– Usch, det måste vara tråkigt att vara hungrig. Som
när herden inte har hittat något gräs till oss, sa Fabian.
– Men så kom de med en människa till oss och det

Är
du inte
rädd att jag
ska ät upp
dig?
var ovanligt. Oftast fick vi bara äta rester av sånt som
kungen inte vill ha. Och den här mannen var levande.
Vi hörde att han hette Daniel, sa Leo.
– Oh, jag vet inte om jag vågar höra mer, sa Fabian
förskräckt.
– Vänta lite och lyssna nu. Det är inte så farligt.
Fåret Fabian som nästan hade varit på väg att springa
iväg bestämde sig för att stanna kvar och lyssna.
– När mannen blev nedslängd till oss hörde vi hur
kungen där uppe ropade och hoppades att mannens
Gud skulle beskydda honom.
– Åh, det kanske är samma Gud som man liknar vid
en herde. Måste vara en bra Gud, sa fåret Fabian och
myste lite.
– Vi var hungriga och tänkte att det finns ingen Gud
som kan hindra oss från att äta upp den där Daniel.
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För barn och
alla andra

Lejonet och Daniel
Berättelsen fortsätter...

Kungens soldater stängde igen gropen och vi var fast
– Vad hände med er?
där inne tillsammans med Daniel. När jag skulle hoppa
– Först fick vi lite mat att äta, men det var den
på honom hände något väldigt konstigt.
vanliga maten. Rester från när de gjorde
– Vad då? frågade Fabian som var väldigt
mat till kungen. Sen tyckte de att vi var
Vems hand är det
nyfiken på vad som skulle hända.
konstiga lejon och släppte ut oss.
– Det var som att en stor hand tog tag om
– Det min kompis berättade var
här? Vem är det
min nos och höll min mun stängd. Jag kunde
alltså sant!?
som håller för
inte ens öppna den för att skrämmas lite med
– Ja!
mina stora tänder, sa Leo.
– Nu kanske det är bäst att jag
min mun?
springer iväg så att du inte äter upp mig,
– Kunde inte dina
sa Fåret Fabian lite förskräckt.
kompisar heller göra
Tänk om det hungriga lejonet
något?
bestämde sig för att äta får
– Nej. Dom stod
ändå.
bara där och tittade.
– Nej, du behöver inte
Hela natten var det
vara rädd. Jag är inte
samma sak. Varje
hungrig nu. Bara törstig, sa
gång jag tänkte att jag
Lejonet Leo.
skulle se om jag kunde
– Jag vet var det finns vatskrämma människan
ten, sa fåret.
Daniel och komma
åt honom stoppade
Fabian visade Leo var det
handen mig, berättade
fanns vatten att dricka.
Lejonet Leo
När Leo hade druckit undrade
– Vems var handen?
han om Fabian hade hört något
undrande Fabian.
mer om människan Daniel. Fabian
– Jag vet inte. Fast jag
hade hört lite olika saker och började betror att det var Guds hand.
rätta. Där satt de vid vattnet och pratade om Daniel
Eller kanske en ängel. Jag har hört att det finns skyddsända tills solen gick ner.
änglar.
– Blev inte mannen uppäten?
– Det blev han inte. När det blev morgon kom kungen
Vill du läsa den ocensurerade berättelsen ur människans peroch släppte ut mannen.
spektiv? Läs i bibeln. Daniels bok kapitel 7 verserna 18-24.

Var med

En tidning för Lindberga,
Träslövs och Varbergs församlingar

